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                                 KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 
ÜÇGEN BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş 
olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi gereği 
kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kullanabilmeniz için aşağıda belirtilen formu 
doldurarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak tarafımıza iletmenizi rica ederiz. 
 

• Kimliğinizi doğrulayacak belge ile tarafımıza şahsen başvuru yaparak. 
• Noter aracılığı ile (Etiler Nispetiye cad. Akmerkez Ticaret Mrk E-3 Kule 1.Ofis Kat 
• Beşiktaş İstanbul T) göndererek. 
• Varsa KEP adresinizden kvkk@akmerkez.com.tr adresine  göndererek. 
• E-posta’nızın daha önceden kimliğiniz doğrulanmış şekilde veritabanımızda olması halinde 

e-posta adresinizden kvkk@akmerkez.com.tr adresine  göndererek. 
BAŞVURU SAHİBİ  BİLGİLERİ: 

 
Adınız Soyadınız:  
TC Numarası:  

Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres: 
 

 

Şirketimiz ile olan 
ilişkiniz? 
 

 

 

Lütfen talebinizi işaretleyiniz.  
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu? 
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep 
ediyorum. 
Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve 
faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum. 
Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel 
verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 
Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve 
düzeltilmesini talep ediyorum 
Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel 
verilerimin, 

Silinmesini, veya 
Anonim hale getirilmesini talep ediyorum 

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum. 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep 
ediyorum. 
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AÇIKLAMA: 
 

 

 
 
Kişisel veri sahibi başvuru formu belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder;  
kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve belge 
talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim. 

 
Kişisel Veri Sahibinin Adı Soyadı : 
Başvuru Tarihi                                : 
İmza: 
 
 
 
 
 

BAŞVURU SONUCUNU: 
 

� E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
� Adresime gönderilmesini istiyorum. 
� Elden teslim almak istiyorum. 

 
 

- Başkası adına başvuru yapılması halinde noterden onaylı ve geçerli vekaletname 
gerekmektedir. 

- Lütfen varsa talebinizi destekleyen belgeleri  ilave ediniz. 
- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunumu Yasasının Madde 13, 2 fıkrası gereği başvurunuzun 

cevaplanmasının bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep 
etme hakkımız bulunmaktadır. 

 


