
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU 

 

KVKK adde  uyarı a Şirketi ize aşvurarak; . Kişisel verileri izi  işle ip işle ediği i öğre e, . Kişisel 
verileri iz işle işse u a ilişki  ilgi talep et e, . Kişisel verileri izi  işle e a a ı ı ve u ları  a a ı a 
uygu  kulla ılıp kulla ıl adığı ı öğre e, . Yurt içi de veya yurt dışı da Kişisel Verileri izi  aktarıldığı üçü ü 
kişileri il e, . Kişisel verileri izi  eksik veya ya lış işle iş ol ası hâli de u ları  düzeltil esi i iste e, . 
A aç, süre ve eşruiyet pre sipleri dâhili de değerle diril ek üzere Kişisel Verileri izi  işle esi i gerektire  
se epleri  ortada  kalk ası hali de sili esi i veya yok edil esi i iste e, . Kişisel verileri izi  düzeltil esi, 
sili esi ya da yok edil esi hali de u işle leri  Kişisel Verileri  aktarıldığı üçü ü kişilere ildiril esi i 
iste e, . İşle e  Kişisel Verileri izi  ü hasıra  oto atik siste ler vasıtasıyla a aliz edil esi duru u da 
aleyhi ize ir so u u  ortaya çık ası hali de u so u a itiraz et e, . Kişisel verileri izi  ka u a aykırı olarak 

işle esi ve u se eple zarara uğra a ız hâli de zararı  gideril esi i talep et e hakları a sahipsi iz.  

Veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’i i fıkrası gereği e hakları ı kulla akla ilgili 
talepleri i, aşağıdaki yö te lerle Şirketimize iletmesi gerekli ve yeterlidir;  

 

Başvuru Yö te i Başvuru u   
Yapıla ağı Adres 

Başvuru Gö deri i de 
Belirtilecek Bilgi 

  

Şahse  Başvuru     

Başvuru sahi i i  

 

Zarfı  üzeri e Kişisel 
Bizzat gelerek İ es Sa . Sitesi A Blok . Sok. 

No:1A Y. Dudullu 

Ü ra iye / İsta ul  

Verileri  Koru ası Ka u u 

Ki liği i tevsik Kapsa ı da Bilgi Tale i  

Edici belge ile Yazıla aktır. 
Başvur ası      

      

İadeli Taahütlü 
Mektup 

İ es Sa . Sitesi A Blok . Sok. 
No:1A Y. Dudullu 

Ü ra iye / İsta ul 

Te ligat zarfı a Kişisel 
Verileri  Koru ası Ka u u 

Kapsa ı da Bilgi Tale i  

yazıla aktır 

      

      

Güvenli     

Elektronik imza    E-posta ı  ko u kıs ı a 

İle i zala arak tandemt@hs01.kep.tr Kişisel Verileri  Koru ası 

Kayıtlı Elektro ik   Kanunu Bilgi Talebi  

Posta (KEP)   yazıla aktır 
Yoluyla     

 

Başvuruda, ad, soyada ve aşvuru yazılı ise i za, Türkiye Cu huriyeti Vata daşları İçi  T.C. Ki lik Nu arası, 
ya a ılar içi  uyruğu, pasaport u arası veya varsa ki lik u arası, te ligata esas yerleşi  yeri veya işyeri 
adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefo  u arası, talep ko usu, ulu ası zoru ludur. 
Ko uya ilişki  ilgi ve elgeler de aşvuruya ekle ir. 



Kişisel veri sahi i olarak sahip olduğu uz ve yukarıda elirtile  hakları ızı kulla ak içi  yapa ağı ız ve 
kulla ayı talep ettiği iz hakka ilişki  açıkla aları ızı içere  aşvuruda; talep ettiği iz hususu  açık ve a laşılır 
ol ası, talep ettiği iz ko u u  şahsı ız ile ilgili ol ası veya aşkası adı a hareket ediyor ise iz u ko uda özel 
olarak yetkili ol a ız ve yetki izi elgele diril esi, aşvuru u  ki lik ve adres ilgileri i içer esi ve aşvuruya 
ki liği izi tevsik edi i elgeleri  ekle esi gerek ektedir. 

Kişisel veri sahipleri adı a üçü ü kişiler tarafı da  talepte ulu ul ası ü kü  değildir.  Kişisel veri sahi i i  
ke disi dışı da ir kişi i  talepte ulu ası içi  ko uya ilişki  olarak kişisel veri sahi i tarafı da  aşvuruda 

ulu a ak kişi adı a düze le iş özel vekâlet a e ulu alıdır.  

Bu kapsa da yapa ağı ız aşvurular ü kü  ola  e  kısa za a  dili i de ve e  çok  gü  içerisinde 

so uçla dırıla aktır. Söz ko usu aşvurular ü retsizdir. A ak, işle i  ayrı a ir aliyeti gerektir esi hâli de, 
Kişisel Verileri Koru a Kurul a elirle e  tarifedeki ü ret alı a ilir. 

Adı Soyadı:  

T.C. Ki lik Nu arası:  

Adres:  

Cep Telefonu:  

E- Posta elirt e iz hali de size daha hızlı ya ıt vere ile eğiz :  

 

 

Kişisel verileri izi  güve liği i sağla ak a a ıyla ilgi edi e aşvuru uzu  ulaş ası ı  ardı da  Şirketi iz, 

veri sahi i olduğu uzu teyid et ek a a ıyla sizi le iletişi e geçe ile ek, u hususta sizlerde  azı elge ve 
bilgiler talep edebilecektir.  

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI Kişisel Verileri  Koru ası Ka u u uyarı a yukarıda sayıla  hakları ız 
kapsa ı da tale i izi aşağıda elirti iz:  

 

BEYAN  

Veri Soru lusu sıfatıyla Şirketi ize yap ış olduğu  aşvuru u  Kişisel Verileri  Koru ası Ka u u' u  . 
addesi uyarı a değerle dirilerek tarafı a; 

(Ya ıtı  tarafı ıza ildiril e yö te i i X  şekli de işaretleyerek seçi iz) 

 
(X) 

  Posta ile gönderilmesini istiyorum   

  
E-posta / Kep adresime gönderilmesini istiyorum   

  
Elden teslim almak istiyorum.   

  

   



Tarih:  

Adı Soyadı:  

İ za: 


