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ÖZTÜRK ZAH. GAZ. MAD. GÜB. VE GIDA MAD. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.  
KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU 

1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  
 
6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (“KVKK” olarak kısaltılacaktır.) 11’�nc� 
maddes�nde “Herkes, ver� sorumlusuna başvurarak kend�s�yle �lg�l�; 

a) K�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme, 
b) K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme, 
c) K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
ç) Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 
d) K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme, 
e) 7 nc� maddede öngörülen şartlar çerçeves�nde k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� veya yok 

ed�lmes�n� �steme, 
f) (d) ve (e) bentler� uyarınca yapılan �şlemler�n, k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere 

b�ld�r�lmes�n� �steme, 
g) İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle k�ş�n�n 

kend�s� aleyh�ne b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme, 
ğ) K�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde zararın 

g�der�lmes�n� talep etme,  
haklarına sah�pt�r” hükmü uyarınca k�ş�sel ver� sah�pler� (“Başvuru Sah�b�” olarak 
kısaltılacaktır.)  

Ver� Sorumlusuna k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes�ne �l�şk�n b�rtakım taleplerde bulunma hakkı 
tanınmıştır. 13’üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca; Başvuru Sah�b�, ver� sorumlusu olan 
Ş�rket�m�ze bu haklara �l�şk�n olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması Kurulu tarafından bel�rlenen d�ğer yöntemlerle tarafımıza �let�lmes� gerekmekted�r. 
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Başvuru Yöntem� Başvurunun Yapılacağı 
Adres 

Başvuru Gönder�m�nde 
Bel�rt�lecek B�lg� 

Şahsen Başvuru (Başvuru 
sah�b�n�n b�zzat gelerek 
k�ml�ğ�n� tevs�k ed�c� 
belge �le başvurması 
gerekmekted�r) 

ARABACIALANI MAH. 
ŞHT. MEHMET 
KARABAŞOĞLU CAD. 
NO : 2/A SERDİVAN / 
SAKARYA 

Zarfın üzer�ne 
“K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması 
Kanunu Kapsamında 
B�lg� Taleb�” 
yazılacaktır. 

İadel� Taahhütlü Posta  ARABACIALANI MAH. 
ŞHT. MEHMET 
KARABAŞOĞLU CAD. 
NO : 2/A SERDİVAN / 
SAKARYA 

Zarfın üzer�ne 
“K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması 
Kanunu Kapsamında 
B�lg� Taleb�” 
yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla tebl�gat ARABACIALANI MAH. 
ŞHT. MEHMET 
KARABAŞOĞLU CAD. 
NO : 2/A SERDİVAN / 
SAKARYA 

Tebl�gat zarfına 
“K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması 
Kanunu Kapsamında 
B�lg� Taleb�” 
yazılacaktır. 

Kayıtlı Elektron�k Posta 
(KEP) Yoluyla 

ozturkzah�rec�l�k@hs01.kep.tr e-posta’nın konu 
kısmına “K�ş�sel 
Ver�ler�n Korunması 
Kanunu B�lg� Taleb�” 
yazılacaktır. 

S�stem�m�zde Bulunan 
Elektron�k Posta Adres� �le 
Başvuru 

muhasebe@ozpasmarket.com e-posta’nın konu 
kısmına “K�ş�sel 
Ver�ler�n Korunması 
Kanunu B�lg� Taleb�” 
yazılacaktır. 

 
Başvurular tarafımıza ulaştıktan sonra en kısa sürede ve en geç otuz gün �çer�s�nde 
sonuçlandırılacaktır. Başvurunuz ücrets�z olarak sonuçlandırılacak ancak, �şlem�n ayrıca b�r 
mal�yet� gerekt�rmes� hâl�nde, Kurulca bel�rlenen tar�fedek� ücret alınab�lecekt�r. 

 
 Başvuru Sah�b� �let�ş�m b�lg�ler�: 

 
Adı :  
Soyadı :  
TC K�ml�k 
Numarası/Pasapor 
No: 
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Telefon Numarası  
E-posta  
Adres:  

 
 
 
 

Başvuru Sah�b�n�n Ş�rket�m�zle �l�şk�s�: 
 

o Müşter� o İş ortağı 
 

o Z�yaretç� o D�ğer……………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……… 
 

o Esk� 
Çalışanım 

 

o İş 
Başvurusu
/ 
Özgeçm�ş 
paylaşımı 
yaptım 

o Üçüncü 
k�ş� f�rma 
çalışanıyı
m 

 

Başvuru Sah�b�n�n Taleb� (Taleb�n�z� detaylı olarak bel�rt�n�z): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Başvuruya Ver�lecek Cevap Yöntem� vereceğ�m�z yanıtın tarafınıza b�ld�r�lme 
yöntem�n� seç�n�z: 

 
Posta adres�me gönder�lmes�n� �st�yorum. o  
E-posta adres�me gönder�lmes�n� �st�yorum. o  
Elden tesl�m almak �st�yorum. o  
D�ğer yolla almak �st�yorum.  
Ayrıntısı Başvuru Sah�b�nce yazılacaktır.  

o                                    
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Yukarıda bel�rtt�ğ�m talepler doğrultusunda, Ş�rket�n�ze yapmış olduğum başvurumun 
Kanun’un 13üncü maddes� uyarınca değerlend�r�lerek tarafıma b�lg� ver�lmes�n� r�ca eder�m. 
 
Başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve b�lg�ler�m�n doğru ve güncel olduğu, 
şahsıma a�t olduğunu ve ş�rket�n�z�n başvurumu sonuçlandırab�lmek adına �lave b�lg� talep 
edeb�leceğ�n� ve ayrıca b�r mal�yet gerekt�rmes� hal�nde K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu 
tarafından bel�rlenen ücret� ödemem gerekeb�leceğ� hususunda aydınlatıldığımı beyan ve 
taahhüt eder�m. 

 
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum b�lg� ve belgeler�n 6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması Kanunun 13üncü maddes� uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlend�r�lmes�, 
cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, k�ml�ğ�m�n ve adres�m�n tesp�t� amaçlarıyla 
sınırlı olarak Ş�rket�n�z tarafından �şlenmes�ne �z�n ver�yorum. 

 

Başvuru Sah�b� Adı Soyadı : 
Başvuru Tar�h� : 
İmza : 


