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GENEL AÇIKLAMALAR

A.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) “İlgili Kişi” olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi ile
kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak
yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından
belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” ya da “elektronik” olarak Kurumumuza yapılacak başvurular;


İşbu formun çıktısı alınarak doldurulup ıslak imzalı şekilde Başvuru Sahibi’nin şahsen
başvurusu ile,



İşbu formun çıktısı alınarak doldurulup ıslak imzalı şekilde Noter vasıtasıyla,



İşbu form e-postaya eklenerek Başvuru Sahibi tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nda

tanımlı

olan

“güvenli

epdk.bilgiislem@epdk.hs03.kep.tr

elektronik

adresine

imza”,

gönderilmesi

“mobil
suretiyle,

imza”

ile

tarafımıza

iletilebilecektir.
Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları
özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

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

Mustafa Kemal Mahallesi, 2078.
Sokak No: 4 06510 Çankaya /
ANKARA

Zarfın üzerine
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Mustafa Kemal Mahallesi, 2078.
Sokak No: 4 06510 Çankaya /
ANKARA

Tebligat zarfına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

epdk.bilgiislem@epdk.hs03.kep.tr

E-postanın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile
imzalanarak Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) yoluyla gönderim
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B. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvurunuza ilişkin aşağıda yer alan bilgiler; başvuru sahibini tanımlamak, başvuruya ilişkin
detaylı bilgi almak ve başvuru sonuçlarını güvenli bir şekilde size iletmek amacıyla talep
edilmektedir.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Kurumumuzla Olan İlişkiniz

Vatandaş

Yüklenici

İş Başvurusu

Diğer

Adres
Cep Telefonu
E-Posta Adresi
Kurumumuzla Olan İlişkiniz
Sona Erdi mi?
Kurumumuz İçerisinde Temas
Ettiğiniz Birimler

C.

Hayır

Evet

BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi gereğince Kurumumuzdan talep edebileceğiniz haklara
aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
Talep Konusu

İlgili KVK Kanun
Maddesi

1

Kişisel verilerimin Kurumunuz tarafından işlenip
işlenmediğini, işleniyor ise bu faaliyetlerin neler
olduğunu öğrenmek amacıyla bilgi/belge talep
ediyorum.

Madde 11/1 (a), (b)

2

Kişisel verilerim Kurumunuz tarafından işleniyor ise
işlenme amacını ve işlenme amacına uygun
kullanılıp kullanmadığını öğrenmek amacıyla
bilgi/belge talep ediyorum.

Madde 11/1 (c)

3

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında
üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişilere
ilişkin bilgi/belge talep ediyorum.

Madde 11/1 (ç)

Talep No

Talep Edilen Bilgi/Belge
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Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini
düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep
ediyorum.

Madde 11/1 (d)

5

Düzeltme talebim (Talep No 4) uyarınca yapılan
işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini istiyorum.

Madde 11/1 (f)

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede
kişisel verilerimin;

Madde 11/1 (e)



7

Silinmesini talep ediyorum.
Sadece birini
Anonim hale getirilmesini seçmeniz
gerekmektedir.
talep ediyorum.
Silme ya da anonim hale getirilme talebim (Talep No
6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.
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Düzeltilmesini talep ettiğiniz
kişisel verilerinizi bu alana
yazarak doğru ve tamamlayıcı
bilgileri gösteren belgeleri
başvurunuza
eklemeniz
gerekmektedir. (Nüfus cüzdanı
fotokopisi, ikametgâh, gibi)

İşlenmesini
gerektiren
sebebinin
neden
ortadan
kalktığını bu alana yazarak
talebinizi destekleyen belgeleri
başvurunuza
eklemeniz
gerekmektedir.

Madde 11/1 (f)

8

Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç
doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz
ediyorum.

Madde 11/1 (g)

9

Kişisel verilerimin Kurumunuz tarafından kanuna
aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu
zararın giderilmesini talep ediyorum.

Madde 11/1 (ğ)

10

Yukarıda belirtilenlerin dışında bir talep veya
şikâyetinizin olması halinde lütfen başvuru formu
ekinde talep veya şikâyetinize ilişkin dilekçenizi
ekleyiniz.

D.

Revizyon No

Aleyhinize
olduğunu
düşündüğünüz analiz sonucuna
ilişkin detaylı bilgiyi bu alana
yazarak talebinizi destekleyen
belgeleri
başvurunuza
eklemeniz gerekmektedir.
Kanuna aykırılık teşkil eden
hususa ilişkin detaylı bilgiyi bu
alana yazarak uğradığınız
zarara ilişkin her türlü belgeyi
başvurunuza
eklemeniz
gerekmektedir.

BAŞVURUNUZA İLİŞKİN YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİ

Başvuru formu; Kurumumuz ile olan ilişkiniz çerçevesinde Kurumumuz tarafından işlenen
kişisel verileriniz varsa söz konusu verilerin eksiksiz olarak tespit edilerek başvurunuza ilişkin
yanıtın doğru ve kanuni süresinde tarafınıza bildirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Başvurularınız KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine
göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız
KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
ulaştırılacaktır.

Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu
Doküman No

Doküman Sınıfı

Yayım Tarihi

EPDK-KVYS-FR-01

TASNİF DIŞI

18.02.2021

Revizyon
Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

1

4/4

Söz konusu yanıtın tarafınıza bildirilmesi için aşağıda yer alan yöntemlerden birini seçiniz.





Adresime gönderilmesini talep ediyorum.
KEP adresime gönderilmesini talep ediyorum.

Elden teslim almayı talep ediyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi şartı
aranmaktadır.)
Kurumumuz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki
risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve
yetki tespiti için ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını
saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin
bilgilerin/belgelerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde
Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı
sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi

:

İmza

:

