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1.GİRİŞ 

Buta Grup olarak veri güvenliğinize ve gizliliğine değer verdiğimiz için ve 6698 Sayılı Kişisel 

Verileri Korunması Kanunu uyarınca sizleri aydınlatabilmek için Gizlilik Politikamızı sizlerin 

bilgisine sunduk. 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası; kişisel verilerin kullanılması, paylaşılması ve 

saklanması süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

A.TANIMLAR 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlem.  

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 

cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 

genetik verileri. 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen 

gerçek veya tüzel kişi.  

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.  

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER 

Buta Grup olarak kişisel veriler işlenirken Kanunda yer alan aşağıdaki ilkelere uyum 

sağlamaktayız. 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma 

 Doğru ve gerektiğinde güncel olma 

 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme 

 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma 
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 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme 

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, tarafımızca kişisel veriler aşağıda 

belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  

 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  

 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  

 

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Veri sahipleri açısından korunmasının daha kritik önem teşkil ettiği özel nitelikli kişisel verilerin 

işlenmesinde, özel hassasiyet gösterilmektedir. Kurul tarafından belirlenen önlemlerin 

alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmadan işlenememektedir. Ancak, 

sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen 

hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilmektedir. 

• Kamu sağlığının korunması,  

• Koruyucu hekimlik,  

• Tıbbî teşhis,  

• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  

• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi. 

D.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak 

aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir: 

• Stratejik planlama ve tedarikçi yönetimi 

• Etkinlik yönetimi 

• İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması 

• Hukuk işlerin takibi 

• Şirket içi denetim ve soruşturma süreçlerinin planlanması 

• Teknik ve İdari faaliyetler 
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E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNETİMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız 

dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki 

sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. 

F. VERİ SAHİBİ HAKLARI 

 
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 
 

 Kişisel veri 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 hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

 KVK Kanunu 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 haklarına sahiptir. 

 

G.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Kişisel veriler uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde 

saklanmaktadır. Kişisel verilerin korunmasında KVKK başta olmak üzere, mevzuatta geçen 

yükümlülüklere uygun olarak hareket edilmektedir. Zorunlu haller dışında, kişisel verilerin 

işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, veri sahiplerinin isteği üzerine veriler silinecek, 

yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Bu veriler bir daha kullanılmayacak şekilde imha 

edilecektir. 

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında, veri sahiplerinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemesi şartıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda yer alan genel 

zamanaşımı süresinin (10 Yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. 

H.KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNE AKTARILMASI 

Kişisel veriler veri sahibinin açık rızası olmadan 3.kişilere aktarılmamaktadır. KVKK tarafından 

düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin olması durumunda veri sahibinin açık rızası olmaksızın 

aktarılabilecektir: 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 



   6 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler 

bakımından ise, 

• Kamu sağlığının korunması, 

• Koruyucu hekimlik, 

• Tıbbî teşhis, 

• Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi. 

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen 

koşullara uyulmaktadır. 

I. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 

KVKK ‘nın 9.maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Özel nitelikli kişisel 

veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların 

varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması 

kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler aktarılabilir. 

J. BUTA GRUP’UN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

KVKK ‘nın 10.maddesi gereğince veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce 

aydınlatılması gerekmektedir. 

Aydınlatma yükümlülüğünde iletilmesi gereken bilgiler; 

• Veri sorumlusunun kimliği 

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 

• Kişisel veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi 

• Kişisel veri 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 hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 
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• KVK Kanunu 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 haklarına sahiptir. 

KVKK ’nın 28(1).maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda aydınlatma yükümlülüğü 

bulunmamaktadır:  

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere 

uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta 

yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,  

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da 

suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade 

özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 

• Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler 

kapsamında işlenmesi,  

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Bununla beraber, KVKK ’nın 28(2).maddesi çerçevesince zararın giderilmesini talep etme 

hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: 

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli 

olması, 

• Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme 

veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması 

için gerekli olması, 

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve 

mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

K.VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER 

Buta Grup olarak kişisel verilerin korunmasına idari ve teknik tedbirleri almaktayız. KVKK’nın 

12(1).maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,  

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,  
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• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamaktır. 

İdari Tedbirler 

• Kişisel veri güvenliğine ilişkin çalışanların rol ve sorumlukları belirlenerek, farkındalık 

eğitimleri vermek 

• Verileri doğru ve zamanında güncelleyerek; verileri mümkün oldukça azaltıp, 

mevzuatta öngörülen biçimde gerekli süre kadar muhafaza etmek 

• Kanun hükümleri kapsamında denetimler yapmak 

• Kişisel veri güvenliği prosedürleri belirlenerek, riskleri önceden belirleyerek gerekli 

önlemleri istikrarlı biçimde almak 

 

Teknik Tedbirler 

• Veri güvenliğini sağlamak için çalışanlara eğitim vermek 

• Bilgi teknolojileri güvenlik sistemlerini kurarak bütün kontrollerini yapmak 

• Tüm kullanıcıların işlem hareketlerinin kaydını tutmak 

• Kişisel verilerin kurum dışına sızmanı engelleyecek teknik altyapıyı oluşturmak  

• Hata ve arıza durumlarına karşı verileri yedeklemek 

L. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ 

Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da 

öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, 

çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınarak uygun süreler zarfında güvenli bir 

şekilde muhafaza edilmektedir.  

3.DİĞER HUSUSLAR 

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, 

öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

4-EKLER 

      

EK-1 

BUTA GRUP MEDYA BİLİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. (‘‘Şirket’’) 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel 

veri sahiplerine (‘‘Başvuru Sahibi’’) Kanunun 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesine 

ilişkin taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; veri sorumlusu Buta Grup Medya Bilişim 

Teknoloji Şirketine (‘‘Şirketimiz’’) bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel 

Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formu çıktısı alınarak; 

 Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile 

 Noter vasıtasıyla 
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 Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli 

elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek 

suretiyle: 

tarafımıza iletilebilecektir. 

Aşağıdaki tabloda yazılı başvuru kanallarına gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı adres Başvuru Gündeminde 
Belirtilecek Bilgi 

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

Anıttepe Mah. Işık SK. No:20 
ÇANKAYA/ANKARA 

Zarfın üzerine ‘‘Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında 
Bilgi Talebi’’ yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla tebligat Anıttepe Mah. Işık SK. No:20 
ÇANKAYA/ANKARA 

Tebligat zarfına ‘‘Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi’’ 
yazılacaktır. 
 

‘‘Güvenli elektronik imza’’ ile 
imzalanarak Kayıtlı 
Elektronik Posta (KEP) 
yoluyla 

KEP ADRESİ E-posta’nın konu kısmına 
‘‘Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi’’ 
yazılacaktır   

 

A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

ADI:  

SOYADI:  

TC KİMLİK NUMARASI:  

TELEFON NUMARASI:  

E-POSTA:  
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ADRES:  

 

B. ŞİRKETİMİZ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 Müşteri 

 İş Ortağı 

 Çalışan Adayı 

 Ziyaretçi 

 Diğer   …………………………………………………. Lütfen belirtiniz. 

 

C. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN YÖNELTİLEBİLECEK TALEPLER 

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıdaki konular arasından seçiniz 

NO Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz 

1- Şirket bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini 
öğrenmek istiyorum. 
(KVKK madde 11/1 (a)) 

 

2- Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili 
bilgi talep ediyorum. 
(KVKK madde 11/1 (b)) 

 

3- Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacı ve 
işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek 
istiyorum. 
(KVKK madde 11/1 (c)) 

 

4- Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü 
kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa üçüncü kişiler 
hakkında bilgi talep ediyorum. 
(KVKK madde 11/1 (ç)) 

 

5- Şirket/Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde 
eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini 
talep ediyorum. (Talep halinde eksik veya yanlış oluğunu 
düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve 
tamamlayıcı bilgi/belgelerin iletilmesi gerekmektedir.) 
(KVKK madde 11/1 (d)) 

 

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

 Silinmesini 
 Yok edilmesini 
 Anonim hale getirilmesini 

talep ediyorum. (Seçiminizi X işareti koyarak belirtiniz.) 
(KVKK madde 11/1 (e)) 
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7- Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin 
(Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişi nezdinde de; 

 Silinmesini 
 Yok edilmesini 
 Anonim hale getirilmesini 

talep ediyorum. (Seçiminizi X işareti koyarak belirtiniz.) 
(KVKK madde 11/1 (f)) 

 

8- Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 
analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz 
ediyorum. 
(KVKK madde 11/1 (g)) 

 

9- Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. 
(KVKK madde 11/1 (h))  

 

10- DİĞER - Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça 

yazmanızı rica ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

D. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13.maddesi 2.fıkrası gereğince, talebin 

niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde 

yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK 13.maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik 

ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilecektir;  

 Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi 

 Orantısız çaba gerektirmesi  

 Bilginin kamuya açık bir bilgi olması 

 Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması 

 KVKK uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması  

Lütfen bildirme seçeneklerinden birisini işaretleyiniz. 

NO Şirketimiz Tarafından Verilecek Yanıtın Bildirme Şekli Seçiminiz 

1 Posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.  

2 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini 
seçmeniz durumunda size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

 

3 Faks yolu ile gönderilmesini istiyorum.  

 

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN KURUL’A ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI 
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KVKK’nın 14.maddesi uyarınca veri sahibi başvurunun reddedilmesi, cevabın yetersiz 

olması veya gerekli sürede cevap alamaması durumunda, cevabını öğrendiği tarihten 

itibaren 30(otuz) gün içinde KVK Kurul’una şikayette bulunabilir. 

Şirketimize başvuru olmadan Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır. 

 

F. DİĞER HUSUSLAR 

Şirketimiz, ilgili veri sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin 

başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile 

ilgili sorular yöneltebilir.  

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 
Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel 
olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini 
ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt 
ederim. 
 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

          ADI SOYADI: 

BAŞVURU TARİHİ: 

                     İMZA: 

 

 


