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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE  

İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 

1- GENEL AÇIKLAMALAR: 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun'un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin 
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (Otuz) 
gün içinde" ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca ek bir maliyeti gerektirmesi halinde 
Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

Talebinizin değerlendirilebilmesi için bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve 
belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin 
gereği gibi sağlanmaması durumunda Kanun'un 13. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sürenin 
işlemeyeceğini önemle bilginize sunarız. Bu doğrultuda;  

2- TALEP DETAYI:  

Lütfen başvuru kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız 
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3- TALEP KONUSU: 
 
Talep No Talep Konusu Seçiminiz 

1 KVKK madde 11/1-(a) 
Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.  
 

□ 

2 KVKK madde 11/1-(b) 
Şirketinizce kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. 
 

□ 

3 KVKK madde 11/1-(c) 
Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp 
kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 
 

□ 

4 KVKK madde 11/1-(ç) 
Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere 
aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. 
 

□ 

5 KVKK madde 11/1-(d) 
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların 
düzeltilmesini talep ediyorum. (Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi, 
aşağıdaki ek açıklamalar kısmına yazınız ve ayrıca düzeltilmesi istediğiniz 
hususu doğrulayan ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak 
gönderiniz) 
 

□ 

6 KVKK madde 11/1-(e) 
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını 
düşünüyorum ve kişisel verilerimin imha edilmesini istiyorum. 
(Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu aşağıdaki alana 
yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz) 
 

□ 
 

7 KVKK madde 11/1-(f) 
Düzeltme talebim (Talep No: 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel 
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. 
 
Silme veya yok edilme talebim (Talep No: 6) uyarınca yapılan işlemlerin 
kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. 
 

Talep No 5 □ 
 

Talep No 6   □ 

8 KVKK madde 11/1-(g) 
Şirketinizce işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç 
doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 
 

□ 
 

9 KVKK madde 11/1-(ğ) 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu 
zararın giderilmesini talep ediyorum. 
 

□ 

Düzeltilmesi Talep Edilen Kişisel Veri :          
 
Aleyhe Veri Analiz Sonucu                    : 



4- BAŞVURAN İLİŞKİSİ  
Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi detaylı olarak belirtiniz. 
 

KİŞİ AÇIKLAMA 

Müşteri           
□ 

 

Çalışan/Eski Çalışan   

□ 

 

İş Ortağı            
□ 

 

Ziyaretçi                       

□ 

 

Tedarikçi                       

□ 

 

Çalışan Adayı       
□ 

 

Diğer  
□ 

 

 

 

 

 

 



5- İLETİŞİM TERCİHİ  

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz 

□ Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum. 

□  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
(Bu yöntemi seçmeniz halinde yanıtımız size daha kısa sürede ulaştırılabilecektir.) 

□ Elden teslim almak istiyorum. 
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname ibrazı gerekmektedir.) 

 

6- BAŞVURAN BİLGİLERİ  

Yukarıda belirtilen başvuru usul ve esaslarını okuyup anladım. Bu çerçevede yukarıda belirttiğim talepler 
doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun'un 13’üncü maddesi uyarınca 
değerlendirilerek yukarıda 5. maddede seçtiğim yöntem ile tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı    

TC Kimlik No  

Adres  

E-Posta ve Telefon  

İmza     

Başvuru Tarihi    

 

EKLER  : 


