
KİŞİSEL VERİ TALEP BAŞVURU FORMU 

A. BAŞVURUDA BULUNAN VERİ SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ  

Ad-Soyad  

T.C. Kimlik Numarası  

Cep Telefonu Numarası  

E-Mail Adresi  

Adres  

B. VERİ SORUMLUSU İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİ 

           
Müşteri                     İş Ortağı                   Ziyaretçi                    Diğer 

 

Çalışan                      İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı 

                                   Paylaşım Yapılan Tarih: ___________ 

Eski Çalışan                                               Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

Çalıştığınız dönem: ___________                           Çalışılan Firma: ___________    

                                                                                  

C. TALEP SEÇENEKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 Hakkımda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.  

 Hakkımda kişisel veri işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep 

ediyorum. 

 Hakkımda kişisel veri işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına 

uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 

 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu 

üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların 

düzeltilmesini istiyorum.  



 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, kişisel verilerimin; 

silinmesini istiyorum. 

 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler 

nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 

 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de           

silinmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum. 

 Tarafınızca işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu 

düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (Lütfen maddi zarara uğradığınızı 

gösteren (i) Kurul Kararı (ii) Mahkeme Kararı (iii) diğer belgeleri başvuru 

formunuz ekinde bizlere iletiniz.) 

 

D. VERİ TALEBİNİZ HAKKINDA AÇIKLAMA 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak 

belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. İLETİŞİM KANALI TERCİHİ 

Lütfen tarafınıza hangi iletişim kanalı aracılığıyla ulaşılacağını seçiniz. 

          Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum. 

          E-mail adresime gönderilmesini istiyorum.* 

          KEP adresime gönderilmesini istiyorum. 

          Elden teslim almak istiyorum.** 

*E-mail yoluyla bilgilendirilmek istenilmesi halinde tarafınıza daha hızlı bir geri dönüş 

sağlanacaktır. 

**Vekaleten teslim alınmak istenmesi durumunda noter onaylı vekaletname ve/veya yetki 

belgesi talep edilecektir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 12. maddesi uyarınca veri güvenliği yükümlülüklerimizi 

yerine getirebilmemiz adına; 

 başvurunuzun tarafımıza ulaşmasını takip eden 7 (yedi) günlük süre içerisinde sizlerle 

iletişime geçebiliriz. 

Yukarıda belirttiğim bilgiler çerçevesinde şahsen yapmış olduğum/vekil sıfatıyla yapmış 

olduğum başvurunun KVKK’nın 13. maddesi kapsamında değerlendirilmesini ve tarafıma 

bilgi verilmesini talep ederim. 

Başvuru sahibinin; 

Adı – Soyadı  : 

Başvuru Tarihi : 

İmza   : 

 


