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Altıntaş KVKK Danışmanlık 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi çerçevesinde veri sahibi olarak, Veri Sorumlusu 

Danışmanlığımıza ileteceğiniz taleplerinizi en uygun şekilde değerlendirmek amacıyla Danışmanlığımıza ait işbu Kişisel 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu oluşturmuş bulunmaktayız. Bu form ile ilgili tüm sorularınızı mesai gün ve saatleri 

içerisinde +90 212 416 77 40 telefon numarasından veya kvkk@altintaskvkk.com e-posta adresinden bizlere 

iletebilirsiniz.  

1. BAŞVURU YÖNETİMİ 

Veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan haklarınızdan birini 

kullanmak istemeniz halinde, işbu formu doldurarak KVKK’nın 13’ncü maddesinde sayılan başvuru yöntemleriyle veya 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerden birisi ile tarafımıza talebinizi göndermeniz 

gerekmektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin bilgi talebinde bulunması halinde veri sahibi tarafından 

başvuruda bulunan kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmaması halinde bilgilendirme 

yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU GÖNDERİMİNDE 

BELİRTİLECEK BİLGİ 

BAŞVURUNUN İLETİLECEĞİ 

ADRES 

SEÇİM 

Başvuru Sahibinin Bizzat Gelerek 

Kimliğini Tevsik Edici Belge ile 

Başvurması 

İlgili belgenin veya zarfın 

üzerine “Kişisel Verilerin 

Korunması Kapsamında Bilgi 

Talebi” yazılacaktır. 

Formun ıslak imzalı bir nüshası 

Danışmanlık adresinde Veri 

Sorumlusuna elden verilmelidir. 

 

Noter Aracılığı ile Başvurma Tebligat Zarfına “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Formun ıslak imzalı bir nüshası 

Danışmanlık adresine noter 

vasıtasıyla tebliğ edilecektir. 

 

KEP Adresi, Güvenli Elektronik 

Posta Adresi veya Veri 

Sorumlusunun Sisteminde Kayıtlı 

Elektronik Posta ile Başvurma 

Elektronik postanın konu 

kısmına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kapsamında Bilgi 

Talebi” yazılacaktır. 

Doldurulmuş form, KEP 

adresinizle veya güvenli e-posta 

adresinizle yahut sistemimizde 

kayıtlı olan elektronik posta 

adresinizden Veri Sorumlusunun 

kvkk@altintaskvkk.com e-posta 

adresine gönderilecektir. 

 

 

2. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Ad- Soyad  

T.C. Kimlik Numarası (Yabancılar için pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası) 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi  

Elektronik Posta Adresi  

Telefon Numarası  

Talep Konusu  
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’i madde 5/2 f. gereğince 
aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamanız gerekmektedir.  
 

Lütfen Danışmanlığımız ile aranızdaki ilişkiyi belirten en uygun seçeneği işaretleyiniz.  

Müşteri  İş Ortağı / Tedarikçi  Potansiyel Müşteri  

Ziyaretçi  Çalışan  Çalışan Adayı  

Diğer  (Belirtiniz) ………………………………………………….. 

Danışmanlığımız ile ilişkiniz devam 

etmekte mi? 

Evet                                              Hayır  

Danışmanlığımız ile ilişkiniz sona ermiş 

ise ilişkinin devam ettiği dönem aralığını 

yazınız. 

 

Danışmanlığımız ile iletişim kurduğunuz 

tarihi yazınız(gün/ay/yıl veya bir zaman 

aralığı ) 

 

Kullandığınız iletişim kanalını yazınız (e-

posta göndermek, müşteri hizmetlerini 

aramak, Danışmanlığımızı ziyaret etmek, 

mal/hizmet satın almak vb.) 

 

Danışmanlığımız ile olan ilişkiniz 

kapsamında irtibat halinde olduğunuz 

birim/departman/kişi bilgisini yazınız. 

 

 

3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ 

İlgili kişi olarak talep ve taleplerinize ilişkin aşağıdaki formları doldurup talebinizin yerine getirilmesi için gereken bilgi 

ve belgeleri işbu form ile birlikte Veri Sorumlusuna veya Veri Sorumlusu yetkili kişisine yahut irtibat kişisine iletmeniz 

gerekecektir. 

 

Talep Seçim Talep  

Danışmanlık tarafından kişisel verilerimin 

işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

 Danışmanlık tarafından kişisel verilerimin işlenme 

amacını ve bu verilerimin Danışmanlık tarafından 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenmek istiyorum. 

 

Danışmanlık tarafından kişisel verilerimin 

yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere 

aktarılması durumunda kişisel verilerimin 

aktarıldığı 3. Kişileri öğrenmek istiyorum. 

 Danışmanlık tarafından eksik veya yanlış işlenen 

kişisel verilerimin aktarıldığı 3. Kişiler nezdinde 

de düzeltilmesini istiyorum. 

 

Danışmanlık tarafından işlenen kişisel 

verilerimin silinmesini/yok edilmesini 

istiyorum. 

 Danışmanlık tarafından işlenen kişisel 

verilerimin aktarıldıkları 3. Kişiler nezdinde de 

silinmesini/yok edilmesini istiyorum. 
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Talep Seçim Açıklamalar  

Danışmanlık tarafından eksik veya 

yanlış işlenen kişisel verilerimin 

düzeltilmesini istiyorum. (Hangi 

verilerinizin neden yanlış 

işlendiğini düşündüğünüzü yazınız) 

  

Danışmanlık tarafından işlenen 

kişisel verilerimin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edilmesi neticesiyle 

aleyhime sonuç doğurduğunu 

düşünüyor ve bu sonuca itiraz 

ediyorum. (Hangi verileriniz için 

neden böyle bir şey 

düşündüğünüzü yazınız) 

  

Danışmanlık tarafından kişisel 

verilerimin kanuna aykırı olarak 

işlenmesi nedeniyle uğradığım 

zararın tazminini talep 

ediyorum.(Doğan zararınızı lütfen 

açıklayınız ve zararınızı ispatlayan 

belgeleri başvurunuza ekleyiniz)  

  

 

4. BAŞVURU SONUCUNUN BİLDİRİMİ 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçip yandaki boş alana gerekli bilgileri giriniz. 

 

Başvuru Sonucu Bildirim Yöntemi Seçim Sağlanması Gereken Bilgiler 

Adresime gönderilmesini istiyorum.  Adresim: 

 

E-posta adresime gönderilmesini 

istiyorum.  

 E-Postam: 

Elden teslim almak istiyorum. (Sizin 

yerinize bir başkasının vekâleten 

teslim almasını isterseniz noter tasdikli 

vekâletname veya yetki belgesi olması 

gerekmektedir.) 

  

Danışmanlığımız, talebinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında talebinizin niteliğine göre en geç otuz (30) 

gün içerisinde etkin, hukuka uygun ve dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirerek size dönüş sağlayacaktır. Başvuru sonucunun yazılı olarak 

bildirilmesini talep etmeniz halinde 10 sayfadan az olan bildirimlerde ücret alınmayacağı gibi 10 sayfadan fazla olan bildirimlerde sayfa başına 1 

Türk Lirası alınacaktır. Başvuru sonucunun CD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini talep etmeniz halinde, kullanılan kayıt ortamının 

maliyetini geçmemek şartıyla sizden ücret talep edilecektir. 

Danışmanlığınıza yapmış olduğum başvurunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca taleplerim 

doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim. 

AD-SOYAD 

İMZA 


