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“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 

İlgili Kişi Bilgi Talebi Formu 
 

1. Başvuru Yöntemi 

Başvuru 
Yöntemi 

Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde 
Belirtilecek Bilgi 

Başvuruya Eklenecek 
Diğer Bilgiler 

İadeli 
Taahhütlü 
Mektup 
 

Şeyh Müftü Mah.  Balıkesir Cad. No. 119 
Mustafakemalpaşa / TÜRKİYE 

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

İşbu başvuru formunun 
2inci bölümünde ve her 
bir talep için ise işbu 
başvuru formunun 
4üncü bölümünde 
belirtilmektedir. 
 

KEP 
Adresi 
üzerinden 
 

ergulosgb@hs02.kep.tr KEP Konu bölümüne, 
“Kişisel Verilerin 
Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 
 

İşbu başvuru formunun 
2inci bölümünde ve her 
bir talep için ise işbu 
başvuru formunun 
4üncü bölümünde 
belirtilmektedir. 
 

Kurum/ 
Firma mail 
adresiniz 
aracılığıyla, 
 

kisiselveri@ergulosgb.com  E-posta Konu 
bölümüne, 
“Kişisel Verilerin 
Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 
 

İşbu başvuru formunun 
2inci bölümünde ve her 
bir talep için ise işbu 
başvuru formunun 
4üncü bölümünde 
belirtilmektedir. 
 

2. Başvuru Sahibinin Tanınması ve Kendisiyle İletişim Kurulmasına İlişkin Bilgiler 

Adı Soyadı  

TC Kimlik Numarası  

Şirketimizle olan ilişkiniz ☐ Müşteri    ☐ Çalışan   ☐ Ziyaretçi    ☐ İş Ortağı    ☐ Diğer ………………. 

Adres  
 

Cep Telefonu  

E-Posta Adresi  

Şirketimizle olan ilişkiniz 
sona erdi mi? 

☐ Evet   ☐ Hayır 

3. Başvuru Sahibinin Talepleri [KVKK Mad. 11 (1)] 

Talep 
No 

Talep Konusu Seçiminiz  
(İlgili bölümü 
işaretleyiniz) 

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum ☐ 
 

2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında 
bilgi talep ediyorum 

☐ 
 

3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme 
amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum 

☐ 
 

4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu 
üçüncü kişileri bilmek istiyorum 

☐ 
 

5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların 
düzeltilmesini istiyorum 

☐ 
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6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını 
düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; (lütfen sadece bir seçim yapın) 
 

☐ 
 

• Silinmesini İstiyorum ☐ 

• Anonim hale getirilmesini istiyorum ☐ 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı 
üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum 

☐ 
 

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını 
düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü 
kişiler nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim yapın) 
 

 

• Silinmesini İstiyorum ☐ 

• Anonim hale getirilmesini istiyorum ☐ 
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç 
doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 
 

☐ 
 

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın 
tazmini talep ediyorum. 

☐ 

4. Talebin Konusuna Göre İstenen Diğer Bilgi ve Belgeler 

Talep 
No 

Talep Konusu Ek bilgi Ek belge 

1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip 
işlemediğini öğrenmek istiyorum 

Yok Yok 

2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri 
işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri 
hakkında bilgi talep ediyorum  

Yok Yok 

3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri 
işliyorsa bunların işlenme amacını ve 
işlenme amacına uygun kullanılıp 
kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 

Yok Yok 

4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya 
yurtdışında üçüncü kişilere 
aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek 
istiyorum. 

Yok Yok 

5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış 
işlendiği düşünüyorum ve bunların 
düzeltilmesini istiyorum 

Eksik veya yanlış olduğunu 
düşündüğünüz, 
düzeltilmesini istediğiniz 
kişisel veriniz (lütfen 
belirtiniz): 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini 
düşündüğünüz kişisel 
verinizin doğru ve 
tamamlayıcı bilgilerini 
gösteren belgeler 
(Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
ikametgâh vb.)  

6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer 
kanun hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını 
düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel 
verilerimin; (lütfen sadece bir seçim 
yapın) 

İlgili sebebi ve neden 
ortadan kalktığını 
düşündüğünüzü 
belirtiniz: 

 

Seçim yaptığınız ilgili 
hususu tevsik edici belgeler. 

 

☐Silinmesini İstiyorum 

☐ Anonim hale getirilmesini istiyorum 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm 
kişisel verilerimin (Talep No 5) 
aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de 
düzeltilmesini istiyorum 

Eksik veya yanlış 
olduğunu düşündüğünüz 
kişisel veriniz (lütfen 
belirtiniz): 

Eksik ve yanlış işlendiğini 
Düşündüğünüz kişisel 
verinizin doğru ve 



 tamamlayıcı bilgilerini 
gösteren belgeler 
(Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
ikametgâh gibi) 

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer 
kanun hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını 
düşünüyorum 
(Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel 
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler 
nezdinde de; (lütfen sadece bir seçim 
yapın) 
 

İlgili sebebi ve neden 
ortadan kalktığını 
düşündüğünüzü 
belirtiniz: 
 

Seçim yaptığınız ilgili 
hususu tevsik edici belgeler. 
 

☐ Silinmesini İstiyorum  

☐ Anonim hale getirilmesini istiyorum 
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel 

verilerimin münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve 
bu analiz neticesinde şahsım aleyhine 
bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. 
Bu sonuca itiraz ediyorum. 

Hangi talebiniz veya 
işlemle ilgili böyle bir 
husus olduğunu 
düşündüğünüzü belirtin. 
 

Yandaki kolonda 
işaretlediğiniz münhasır 
Otomatik sistemler 
Vasıtasıyla işlemeye konu 
olan hususla ilgili yapmış 
olduğunuz talepleri 
gösteren belgeler. 
 

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı 
işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu 
zararın tazmini talep ediyorum. 

Kanuna aykırılığa konu 
olan hususu belirtiniz 

 

5. Başvuru Sahibinin Beyanı 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 

13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait 

olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, 

cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla 

sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum. 

 

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini 

istiyorum 

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 2inci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime 

gönderilmesini istiyorum.  

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı  : 

Başvuru Tarihi  : 

İmza  : 


