
 

HEDEF BAŞARI EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 

KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU 

1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  
 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak kısaltılacaktır.) 11’inci 

maddesinde “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme,  

haklarına sahiptir” hükmü uyarınca kişisel veri sahipleri (“Başvuru Sahibi” olarak 

kısaltılacaktır.)  

Veri Sorumlusuna kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı 

tanınmıştır. 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan 

Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin 

Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı 

Adres 

Başvuru Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru (Başvuru 

sahibinin bizzat gelerek 

kimliğini tevsik edici belge ile 

başvurması gerekmektedir) 

Ozanlar Mah. Prof. Dr. Sabahattin 

Zaim Bulvarı No: 62 (Karaman - 

Camili Yolu Üzeri)  Adapazarı / 

Sakarya 

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi 

Talebi” yazılacaktır. 

İadeli Taahhütlü Posta  Ozanlar Mah. Prof. Dr. Sabahattin 

Zaim Bulvarı No: 62 (Karaman - 

Camili Yolu Üzeri)  Adapazarı / 

Sakarya 

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi 

Talebi” yazılacaktır. 



Noter vasıtasıyla tebligat Ozanlar Mah. Prof. Dr. Sabahattin 

Zaim Bulvarı No: 62 (Karaman - 

Camili Yolu Üzeri)  Adapazarı / 

Sakarya 

Tebligat zarfına “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi 

Talebi” yazılacaktır. 

Kayıtlı Elektronik Posta 

(KEP) Yoluyla 

hedefbasari@hs03.kep.tr e-posta’nın konu 

kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Sistemimizde Bulunan 

Elektronik Posta Adresi ile 

Başvuru 

info@ankaegitimkurumlari.k12.tr  e-posta’nın konu 

kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

 

Başvurular tarafımıza ulaştıktan sonra en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

 

 Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 

 

Adı :  

Soyadı :  

TC Kimlik 

Numarası/Pasapor 

No: 

 

Telefon Numarası  

E-posta  

Adres:  

 

 

Başvuru Sahibinin Şirketimizle ilişkisi: 

 

o Müşteri o İş ortağı 

 

o Ziyaretçi o Diğer……………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

……… 

 

o Eski 

Çalışanım 

 

o İş 

Başvurusu

/ 

Özgeçmiş 

paylaşımı 

yaptım 

o Üçüncü 

kişi firma 

çalışanıyı

m 

 

 

 

mailto:info@ankaegitimkurumlari.k12.tr


Başvuru Sahibinin Talebi (Talebinizi detaylı olarak belirtiniz): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuruya Verilecek Cevap Yöntemi vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme 

yöntemini seçiniz: 

 

Posta adresime gönderilmesini istiyorum. o  

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. o  

Elden teslim almak istiyorum. o  

Diğer yolla almak istiyorum.  

Ayrıntısı Başvuru Sahibince yazılacaktır.  

o                                    

 

 

 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 

Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

 

Başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, 

şahsıma ait olduğunu ve şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep 

edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı 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. 

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza : 


