
BAŞVURU FORMU 

Adı Soyadı                              
T.C. Kimlik Numarası /  
Yabancılar İçin; Uyruğu,  
Pasaport Numarası veya 
Varsa Kimlik Numarası    
Telefon Numarası  
E-Posta Adresi 
Tebligata Esas Yerleşim Yeri 
veya İş Yeri Adresi 
Şirketimiz ile Arasındaki İlişki       ∆ Ürün veya Hizmet Alan Kişi                       ∆ Diğer 
                                                            ∆ Ziyaretçi          ∆ Tedarikçi 
            ∆ Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı 
                                 (Seçiminizi X işareti koyarak belirtiniz.) 
 

                                              Lütfen belirtiniz: 
 
 

 
 Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz: 

      Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz 
1       Şirketiniz bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 
 

     (KVK Kanunu md. 11/1 (a)) 
2       Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. 
 

    (KVK Kanunu md. 11/1 (b)) 
3       Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun  
          kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 
 

    (KVK Kanunu md. 11/1 (c)) 
4       Kişisel verilerimin yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını 

      ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 
 

    (KVK Kanunu md. 11/1 (ç)) 
5       Şirketiniz / kişiler verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen 
          Kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. 
         (Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi  

      İçin doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.) 

    (KVK Kanunu md. 11/1 (d)) 
6       Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum 

      ve bu çerçevede kişisel verilerimin; 
- Silinmesini   ∆ 
- Yok Edilmesini   ∆ 
- Anonim hale getirilmesini  ∆ 

          talep ediyorum. (Seçiminizi X işareti koyarak belirtiniz.) 
7       Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı 

      üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 
 
     (KVK Kanunu md. 11/1 (f)) 

  



8       Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı 
      üçüncü kişiler nezdinde de; 
- Silinmesini   ∆ 
- Yok Edilmesini   ∆ 
- Anonim hale getirilmesini  ∆ 

          talep ediyorum. (Seçiminizi X işareti koyarak belirtiniz.) 
9       Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

      aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. 

         (KVK Kanunu md. 11/1 (g)) 
10      Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini 
          talep ediyorum. 

 
          (KVK Kanunu md. 11/1 (h)) 

 
Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi 
belirtiniz: 

1   Yazılı olarak teslim almak istiyorum. 
 
2      Elektronik olarak gönderilmesini istiyorum. 
 
  

İlgili Kişi’ nin; 
Adı ve Soyadı: 
Başvuru Tarihi: 
İletişim Bilgileri: 
İmza: 
 


