
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 

 

Genel Açıklamalar 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel 

verisi işlenen gerçek kişi olarak ilgili kişi sıfatıyla, Kanun’un 11’inci maddesinde 

belirtilen haklara sahipsiniz. 6698 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi ile 10 Mart 2018 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca bizler 4 KITA Uluslararası Kültür Eğitim ve Spor 

Org. Tic. Ltd. Şti. (Avrupa Rüyası) olarak veri sorumlusu sıfatıyla başvurularınızı 

mezkur madde uyarınca yanıtlamaktayız. 

Başvuruların İletilmesi 

Kanun’un 13’üncü maddesi ve Tebliğ hükümleri uyarınca Türkçe başvurunuzu işbu 

metni kullanarak; 

 Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun 

elden iletmek suretiyle, 

 Noter aracılığı ile veya 

 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik 

imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, mobil imza ya da tarafınızca 

Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan 

elektronik posta adresini kullanarak 4 KITA Uluslararası Kültür Eğitim ve Spor 

Org. Tic. Ltd. Şti. (Avrupa Rüyası) kayıtlı elektronik posta 

adresine  info@avruparuyasi.com.tr göndermek suretiyle tarafımıza 

iletebilirsiniz. 

Yazılı başvurularınızı tarafımıza iletirken; 

 Başvuru sahibi olarak bizzat Mimar Sinan Mah. Selmani Pak Cad. Demircioğlu 

İş Merkezi No. 48 – 203/204 Üsküdar – İstanbul adresine gelerek kimliğinizi 

tevsik edici belge ile yapabilirsiniz. Böyle bir durumda başvurunuzun 

güvenliğini teminen başvuru formunu da içeren zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmanız gerekmektedir. 

 Noter aracılığı ile yapacağınız başvuruların Mimar Sinan Mah. Selmani Pak Cad. 

Demircioğlu İş Merkezi No. 48 – 203/204 Üsküdar – İstanbul adresine 

gönderilmesi ve başvuru formunu da içeren tebligat zarfının üzerine 

başvurunuzun güvenliğini teminen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazmanız gerekmektedir. 

 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik 

imza, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, mobil imza ya da tarafınızca 
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Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan 

elektronik posta adresini kullanarak 4 KITA Uluslararası Kültür Eğitim ve Spor 

Org. Tic. Ltd. Şti. (Avrupa Rüyası) kayıtlı elektronik posta 

adresine info@avruparuyasi.com.tr göndermek suretiyle yapılması halinde 

elektronik postanın konu kısmına başvurunuzun güvenliğini teminen “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmanız gerekmektedir. 

Başvuru talebinizin konusuna ilişkin bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmesi 

gerekmektedir. 

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler 

Başvurunuzla ilgili olarak “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin 

niteliğine göre gerekli incelemeleri yapabilmemiz için bazı bilgilerin tarafınızca 

sağlanması gerekmektedir. 

Bununla birlikte belirteceğiniz iletişim bilgileriniz, başvurunuzla ilgili detaylı bilgi 

almak, başvurunuz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere 

iletmek amacıyla kullanılabilecektir. 

İsim:   

Soy İsim:   

TC Kimlik Numarası:   

Uyruğu - Pasaport 

Numarası/Kimlik 

Numarası*: 

  

Tebligata Esas Yerleşim 

Yeri/İş Yeri Adresi: 

  

Telefon Numarası:   

Faks Numarası:   

E-posta Adresi:   

Şirketimizle Olan İlişkiniz: 

 Müşteri 

 Ziyaretçi 

 Eski Çalışan 

 Çalışan Adayı 

 İş Ortağı 

 Diğer 
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Yukarıdaki seçeneklerden uygun olanı işaretledikten sonra ilgili olduğu ölçüde 

aşağıdaki bilgileri doldurunuz: 

Çalıştığım Yıllar:   

İşe Başvuru / 

İş Görüşmesi Tarihi: 

  

Şirketiniz İle İletişim 

Halinde Olduğum Birim: 

  

Diğer:   

 

*Yabancılar tarafından yapılacak başvurular bakımından doldurulması gereklidir. 

6698 sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Talebinizin Konusunu Detayları İle 

Birlikte Belirtiniz: 

  

  

  

 

Başvurunuzun Yanıtlanması 

Başvurularınız 6698 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi ve Tebliğ hükümleri 

doğrultusunda, 4 KITA Uluslararası Kültür Eğitim ve Spor Org. Tic. Ltd. Şti. (Avrupa 

Rüyası) olarak başvurularınızı etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak 

sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alacağız. İlgili mevzuat uyarınca yapacağınız 

başvuru kabul edilebilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir. Talebinizin 

kabul edilmesi halinde 4 KITA Uluslararası Kültür Eğitim ve Spor Org. Tic. Ltd. Şti. 

(Avrupa Rüyası) olarak talebinizin gereğini en kısa sürede yerine getirecek ve 

tarafınıza bilgi vereceğiz. Başvurunuz, başvuru yönteminize bağlı olarak yazılı veya 

elektronik ortamda yanıtlanabilecektir. Bu doğrultuda başvuru formunda ilgili 

bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız önem taşımaktadır. 

Başvurunuz, talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz 

gün içinde yanıtlandırılacaktır. Söz konusu sürenin hesabı başvuru yönteminize göre 

değişmekle birlikte Tebliğ uyarınca yazılı başvurularda evrakın tebliğ tarihi, elektronik 

başvurularda tarafımıza ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. 

Başvuruların ücretsiz olarak yanıtlanması esas olup, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında ücret 



alınabilecektir. Bu kapsamda, başvurunuza cevabın bir kayıt ortamında verilmesi 

halinde kayıt ortamı ücreti tarafınızdan talep edilebilecektir. 

Başvurunuzun yanıtlanmasını talep ettiğiniz yöntemi seçiniz: 

 Tebligata esas adresime gönderilsin: 

 Başvuruyu ilettiğim elektronik adresime gönderilsin: 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz 

tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili başvurunuzun 6698 sayılı Kanun’a ve 

Tebliğ’e uygun olarak yanıtlanması için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir 

şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve 

özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti 

için Şirketimizin ilave belge (kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkı saklıdır. 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı: 

Başvuru Tarihi: 

İmza: 

 


