
 

BAŞVURU HAKKI 

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 başvurular, 4440878@trt.net.tr Şeklindeki e-posta kanalıyla gönderilmek suretiyle 
yapılabilecektir. Başvuru sırasında e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. E-posta gönderirken, aşağıdaki yer alan formun 
(“Başvuru Formu”) doldurulup imzalanıp taratıldıktan sonra mail ekinde gönderilmesi 
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 (e-posta yolu ile) tarafınıza 
ulaştırılacaktır. Lütfen yanıtlarımızın iletilmesini istediğiniz iletişim bilgilerini tam ve eksiksiz 
olarak belirtiniz. Aksi halde başvurunuzun yanıtlanamaması nedeniyle tarafımızca sorumluluk 
kabul edilmeyeceğini bilgilerinize sunarız.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU FORMU  
 
 

1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Ad – Soyad:  
T.C. Kimlik No:  
Adres: 
 

 

E-mail adresi:  
Telefon Numarası:   

 
 
 

2. BAŞVURU GEREKÇESİ 
 

Lütfen aşağıda belirtilen kısma, kişisel verilerinizin tarafımızca hangi gerekçe ile saklandığını 
(saklandığını düşündüğünüzü) belirtiniz.  
 

Kurum Personeli misiniz? : ………………….. 

Cevabınız evet ise; 

Çalışma Aralığı Tarih Bilgisi: 

 

Çalıştığı Kanal Bilgisi:  

 

Çalıştığı Departman Bilgisi:  
 
 

Evrak Paylaşımı Yaptınız mı? : ………………  

Cevabınız evet ise; 

Paylaşım Tarihi:  

 

Paylaşılan Evrak:  
 

Kurum Müşterisi misiniz? : ………………….. 

Cevabınız evet ise; 

İşlem Tarihi : 

 

İşlem Konusu :  

 
 

Diğer Nedenler: 
 
 
 
 
 

 
3. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

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     : 


