
 

BAYBURT GRUP İNŞAAT A.Ş.  

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

1. GENEL 

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 Bayburt Grup İnşaat A.Ş. 

(‘‘Şirket’’) bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması 

Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

İşbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.  

Başvuru Yolu Başvuru Yöntemi Başvuru Yapılacak Adres Başvuruda Belirtilecek 
Bilgi 

 

1. Yazılı Olarak 
Başvuru 

Islak imzalı şahsen 
başvuru veya Noter 
vasıtası ile 

Anıttepe Mah. Işık Sok. 
No: 20 06570  
Çankaya / ANKARA 

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

2. Kayıtlı 
Elektronik Posta 
(KEP) Yoluyla 
Başvuru 

Kayıtlı elektronik posta 
(KEP) adresi ile 

bayburtgrup@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

3. Sistemimizde 
Bulunan 
Elektronik Posta 
Adresi ile 
Başvuru 

Şirketimizin sisteminde 
kayıtlı bulunan 
elektronik posta 
adresiniz kullanılmak 
sureti ile 

kvkk@bayburtgrup.com.tr E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

4. Sistemimizde 
Bulunmayan 
Elektronik Posta 
Adresi ile 
Başvuru 

Mobil imza/e-imza 
içerecek biçimde 
Şirketimizin sisteminde 
bulunmayan elektronik 
posta adresiniz 
kullanılmak sureti ile 

kvkk@bayburtgrup.com.tr E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

 

 

 



 

2. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Ad Soyad  

T.C. Kimlik Numarası / Pasaport 
Numarası veya Kimlik Numarası 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri 
/ İş Yeri Adresi 

 

Telefon Numarası  

Faks Numarası  

E-posta Adresi  

 

 

3. ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİ 
 Müşteri 

 İş Ortağı 

 Çalışan 

 Çalışan Adayı 

 Eski Çalışan 

 Ziyaretçi 

 Diğer   ………………………………………………….  

 

 

 

4. 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. (KVKK madde 11/1 (e)) 

 

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. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 
 
 
 
 

 

 

 

5. 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. 



 

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.  

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN KURUL’A ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKI 

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. 

 

7. 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.  

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  

 

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) 

Ad Soyad: 

Başvuru Tarihi: 

İmza: 


