
 

 
 

 

KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
BAŞVURU FORMU 

 
 

 
VERİ SAHİBİ HAKLARI 

Kişişel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 11 uyarınca  Şirketimize başvurarak; 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin 

işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi 

halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

,haklarına sahipsiniz. 
 
 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU TALEBİ 

Aşağıdaki tabloda, kişisel verileriniz bakımından talep ettiğiniz konuları işaretlemenizi rica ederiz. 

 
KVKK MADDE 11- (1) - a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

KVKK MADDE 11- (1)-  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
KVKK MADDE 11- (1)-  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
KVKK MADDE 11- (1)-  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
KVKK MADDE 11- (1)-  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
KVKK MADDE 11- (1)-  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 

 

KVKK MADDE 11- (1)-  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

 

KVKK MADDE 11- (1)-  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 

KVKK MADDE 11- (1 ) ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, 

 

 
Veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince taleplerinizi, aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize 

iletmeniz gerekli ve yeterlidir. 
 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

Şahsen başvuru 
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik 
edici belge ile başvurması) 

Marka Mağazacılık A.Ş. 
Kozyatağı    Mah.    Sarıkanarya    Sokak    No:16 
Yolbulan Plaza B Blok K:6 Kadıköy / İSTANBUL 

Zarfın  üzerine  “Kişisel  Verilerin  Korunması 
Kanunu Kapsamında bilgi talebi” 

Noter vasıtasıyla Tebligat Marka Mağazacılık A.Ş. 
Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sokak No:16 
Yolbulan Plaza B Blok K:6 Kadıköy / İSTANBUL 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 

 

Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olduğunu tespit edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Kişisel 

Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri 

değişebilecektir. 



 

BAŞVURUDA BULUNMASI ZORUNLU BİLGİ VE BELGELER 

1. Ad, soyad, imza, 

2. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik 

numarası, 

3. Tebligata esas adresi, 

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası, 

5. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler, 

6. KVKK madde 11’de belirtin haklarınızdan hangilerinin kulanılmak istendiği, 

7. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, 

8. Kimliğinizi tevsik edici belgeler, 

9. Şirketimizle Olan İlişkiniz (Müşteri, Çalışan, Ziyaretçi, İş ortağı, Eski Çalışan, Çalışan Adayı, Diğer) 

 
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi 

dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına 

düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla  bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Şirketimiz, sizinle 

iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden ilave bazı belge ve bilgiler talep edebilecektir. 

Başvurunuzu daha iyi sonuçlandırabilmek adına yukarıda işaretlemiş olduğunuz talep / taleplerii detaylı olarak açıklamanızı 

rica ederiz. Talebiniz için gerekli açıklamaların burada yer almaması sebebiyle oluşabilecek hata veya kusurlardan Şirketimiz 

sorumlu olmayacaktır. 
 

 
 
 
 
 

 

 
VERİ SAHİBİNİN BEYANI 

Kişisel veri sahibi/ yetkilendirdiği kişi olarak, KVK Kanunu uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin başvuru 

yapmaktayım. Bu kapsamda işbu Başvuru Formu dahil ilettiğim tüm bilgi ve belgelerin başvurumun değerlendirilmesi ve 

sonuçlandırılması amacıyla gerekli olduğunu, doğru, eksiksiz, güncel ve veri sahibine ait olduğunu, doğru veya güncel 

olmaması sebebiyle oluşan gecikme veya hatalardan Şirket’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi 

uyarınca değerlendirilerek tarafıma; 

(Yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini (X) şeklinde işaretleyerek seçiniz) 
 

Posta ile gönderilmesini istiyorum  

E-posta / Kep adresime gönderilmesini istiyorum  

Elden teslim almak istiyorum.  

 

Kişisel Veri Sahibi / Yetkilendirdiği Kişi 

Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmzası : 


