
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU 

 

Genel Açıklamalar 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel 
veri sahiplerine (“Veri Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin 
olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından 
belirlenen diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

 Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, 
 Noter vasıtası ile, 
 Başvuru Sahibince işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektup ile, 

tarafımıza iletilebilecektir. 

 

Başvuru Yapılacak Adres Başvuru Gönderiminde 
Belirtecek Bilgi 

Mehmetçik Mahallesi, 1242 
Sokak No: 3B/2  Muratpaşa/ 
Antalya 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi”” Yazılacaktır. 

 

Eğer Kurul, başkaca usullerde belirler ise bunlar Gezinomi tarafından yine sizlere duyurulacaktır.  

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince, talebin niteliğine 
göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili 
KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza 
ulaştırılacaktır. 

 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru sonuçlarını iletmek 
amacıyla talep edilmektedir. 

Adı Soyadı   : 

TC Kimlik Numarası  : 

Telefon Numarası  : 

E-posta    : 

Adres    : 

Şirketimizle Olan İlişkiniz :  



            Müşteri                        İş Ortağı                     Ziyaretçi                Diğer  

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? : 

 

 

Başvuru Nedeni 

Talep Konusu Seçiminiz 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme  

Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme  

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme 

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme  

Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 
isteme 

 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme 

 

Talep no 5 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme 

 

Talep no 6 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme 

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini isteme 

 

 

Lütfen KVK Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz. 

(* Zararınızı kanıtlayan bilgi ve belgeleri sununuz.) 

 

 

 

 

 



 

Başvuru Sahibinin Beyanı  

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek 
tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait 
olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış 
olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, 
kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Gezinomi tarafından işlenmesine izin 
veriyorum. 

 

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim. 

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep 
ederim. 

 Elden teslim almak istiyorum (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname 
ibrazı gerekmektedir) 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)  

ADI SOYADI   : 

BAŞVURU TARİHİ  : 

İMZA    : 


	Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru sonuçlarını iletmek amacıyla talep edilmektedir.

