
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU 

 

 

I. GENEL AÇIKLAMALAR  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 

sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel 

verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası 

uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak 

veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza 

iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form 

kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir. 

 

 

*Başvuruusulü,Kanunun13üncümaddesinin1incifıkrasıgereğince“yazılı”başvurukanalı olarak 

belirlenmiştir. 

Eğer Kurul, başkaca usullerde belirler ise bunlar Galaksi Turizm tarafından yine sizlere duyurulacaktır. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine 

göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” 

cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz 

karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması 

gerekmektedir. 

 

II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER  

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun: 

Adı Soyadı: 

TC Kimlik Numarası :  

Şirketimizle Olan İlişkiniz: Müşteri: İşOrtağı: Ziyaretçi: Diğer:  

Adres :  

Cep Telefonu :  

Elektronik Posta Adresi:  

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?: 

 

III.BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep 

edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme 

yapılarak Kanunun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Başvuru Usulü* Başvurunun Yapılacağı 

Adres 

Başvuru gönderiminde 

gösterilecek bilgi 

Başvuruya Eklenecek 

Diğer Bilgiler 

İadeli Taahhütlü 

Mektup 

Yıldırım Oğuz Göker 

Caddesi No:24 Akatlar 

Beşiktaş 34335 İstanbul 

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi”” 

Yazılacaktır 

 



 
*** Ek açıklamalarınızı yapınız.  

****Zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.  

 



 

IV. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek 

tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  

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

olduğunu beyan ve taahhüt ederim.  

Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun 

değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin 

tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Galaksi Turizm tarafından işlenmesine izin veriyorum.  

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.  

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza : 

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru 

yapılamaz. Galaksi Turizm, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama 

bilgilerini kişiden talep edebilir. 


