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BAŞVURU FORMU 

A. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK 

KAPSAMINDA HAKLARINIZ  

 

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile TEMİZEL 

TURİSTİK TESİSLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.’ne aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına 

sahiptir:  

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

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

5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

6) 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine 

uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar 

çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7) 5. ve 6. maddeler yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  

8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

B. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK 

KAPSAMINDA BAŞVURU  HAKKINIZ 

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi 

Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 

kapsamında yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 

tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Aydınlatma Metni G bendinde yer verilen haklarını ve 

taleplerini TEMİZEL TURİSTİK TESİSLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.’ne bildirebilecektir. Bu 

kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip 

olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,  

1. Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,  

2. İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,  

3. Noter vasıtasıyla,  

4. Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda 

belirtilen KEP adresine göndererek, kimliğini ve ilgisini ispatlayarak aşağıdaki formu 

doldurmak suretiyle başvurabilir.  
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Başvuru, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca 

belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

 

TEMİZEL TURİSTİK TESİSLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.  

Mersis No   :  

E-mail adresi   : info@temizel.com.tr 

Adres : Yeşilköy Mahallesi, Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:11    

No:348 Bakırköy / İstanbul 

 

Adı –soyadı   

TC. kimlik no/ 

Yabancılar için pasaport No 

 

Tebligat adresi  

Kayıtlı e-posta adresi  

Başvuru tarihi  

Şirketimizle olan bağ 

(müşteri, eski çalışan, 

üçüncü taraf firma çalışanı 

vs) 

 

Talep konusu  

 

 

 

 

Talebe eklenmesi gereken 

belgeler  

 

 

 

 

 

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, 

şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.  

 

İmza: Tarih: 
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