
BAŞVURU FORMU 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan 

kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. 

maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmış 

olup; KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak 

başvuruların tarafımıza yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) 

tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede tarafımıza bizzat kişisel veri sahibi tarafından ve/veya yetkili temsilcisi aracılığı ile 

yapılacak “yazılı” başvurular, işbu formun çıktısının alınması ve aşağıda yazılı başvuru 

yöntemleri kullanılarak tarafımıza iletilebilecektir.  

 Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile 

 Noter vasıtasıyla 

 Başvuru Sahibi tarafından bu formda belirtilen e-posta adresine gönderilmek suretiyle  

Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde yapılacağı ve yöntemlerine ilişkin bilgi tablosu 

belirtilmiştir.  

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı 

Adres 

Başvuru Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

Şahsen başvuru  

(Başvuru sahibinin bizzat adrese 

gelerek geçerli kimlik ve/veya 

belge ile başvurması ya da 

Yetkili temsilcisinin geçerli 

vekaletname sunarak başvurması) 

 
Reyhan Mh. Haşim İşcan Cd. 
No.20/D Osmangazi / Bursa 

Şahsi olarak iletilecek talebin 

ve/veya zarfın üzerine 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi 

Talebi” 

 

 

yazılması gerekmektedir. 
Noter kanalıyla tebligat Reyhan Mh. Haşim İşcan Cd. 

No.20/D Osmangazi / Bursa 

Tebligat zarfına “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi 

Talebi” yazılması 

gerekmektedir. 

E-Posta kanalıyla başvuru bilgi@temin.com.tr 

E-posta’nın konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılması gerekmektedir. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin 

tarafımıza tebliği tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız 

KVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Lütfen yanıtlarımızın iletilmesini istediğiniz iletişim bilgilerini tam ve eksiksiz olarak 



belirtiniz. Aksi halde başvurunuzun yanıtlanamaması nedeniyle tarafımızca sorumluluk 

kabul edilmeyeceğini bilgilerinize sunarız.  

 

1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Ad – Soyad:  

T.C. Kimlik No:  

Adres: 

 

 

E-mail adresi: 

(Yalnızca e-posta 

yöntemiyle bilgi edinme 

talebinde bulunanlar 

açısından kullanılacaktır)  

 

Telefon Numarası:   

 

2. BAŞVURU GEREKÇESİ 

Lütfen aşağıda belirtilen kısma, kişisel verilerinizin tarafımızca hangi gerekçe ile saklandığını 

(saklandığını düşündüğünüzü) ilgili kısma çarpı işareti (“x”) koyarak belirtiniz.  

 

Kurum Personeliyim Evet :             Hayır : 

Çalışma Aralığı Tarih Bilgisi: 

Çalıştığı Kanal Bilgisi:  

Çalıştığı Departman Bilgisi:  

 

 

Evrak Paylaşımı Yaptım: Evet :       Hayır :  

Paylaşım Tarihi:  

Paylaşılan Evrak:  

 

Kurum Müşterisiyim Evet :            Hayır : 

İşlem Tarihi : 

İşlem Konusu :  

 

Diğer Nedenler: 

 

 

 

 

 

 

3. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza geri bildirim yöntemini seçiniz. 

 

□ Cevabın adresime gönderilmesini istiyorum. 

□ E-mail yolu ile cevaplanmasını istiyorum. 

□ Bizzat gelerek elden teslim almak istiyorum. (Bizzat teslim seçeneğini seçtikten sonra 

sürecin vekâleten yürütülmesi halinde, vekilin noter tasdikli vekâletnameyi Kurum’a 

sunması gerekmektedir)  

Bu Başvuru Formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, Kurumumuz bünyesinde kişisel 

verilerinizin saklanıp saklanmadığını, varsa kişisel verilerinizi tam olarak tespit ettikten sonra 

kanuni yükümlülüklerimizi belirleyebilmek ve başvurunuza doğru ve süresi içinde cevap 

verebilmek amacıyla hazırlanmıştır.  Bu Başvuru Formunda Kurumumuzun kanuni olarak 

saklaması zorunlu bulunan özel ve genel nitelikli kişisel verilerinizi saklama hakkımız ve kişisel 

verilerinizin güvenliğini sağlayabilmek amacıyla tarafınızdan talep edilecek ek evrakları (her 

türlü kimlik belgesi) talep hakkımız saklıdır. Form çerçevesinde iletmekte olduğunuz 

taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması 

halinde Kurumumuzun, söz konusu yanlış/eksik bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı 

taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmeyeceği konusunu bilgilerinize sunarız.  

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Ad- Soyad : 

Başvuru Tarihi     : 

İmza     : 


