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KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır ve veri sahiplerinin 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması 

amacıyla oluşturulmuştur. 6698 Sayılı Kanun’nun 11.maddesi kapsamında Kişisel veri sahiplerinin; 

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

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

 - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme hakları bulunmaktadır.  

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan firmamıza bu haklara ilişkin olarak 

yapılacak başvurularınız için aşağıda yer alan bilgileri doldurarak  talebinizi belirtiniz: 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Zorunlu alan)   

Adı Soyadı  

T.C. Kimlik No   

Bildirime Esas E-posta adresi  

Bildirime Esas telefon numarası  

Tebligata Esas yerleşim yeri adresi  

 

 

Firmamız ile İlişkiniz: 

Çalışan Eski Çalışan Müşteri Tedarikçi İş ortağı Ziyaretçi Diğer 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Lütfen taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak ve gerekli incelemenin sağlıklı ve hızlı şekilde 
yapılabilmesi için işbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak tarafımıza iletiniz.  
 
Kimliğinizi tevsik edici belgeler ile  eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan bu formu, İnciraltı Mah. Mithatpaşa 
Cad. 56/20 DEPARK Zeytin Binası No:202/203/213 Balçova İzmir/Türkiye adresinde bulunan FYK Bilgi 
Teknolojileri Anonim Şirketi ünvanlı şirketimize yazılı olarak bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla 
iletebilirsiniz. 
 
Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (30) ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
 
Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi 

Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel 

olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru 

kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)  
 
Adı Soyadı :  
 
Başvuru Tarihi :  
 

İmza : 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI (Zorunlu alan)    
 

 

 

 

 

 

 

 


