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Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete) uyarınca 
başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur. 
 

Kişisel verilerinizle ilgili başvuru yapmak istemeniz halinde aşağıdaki başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve 
konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmesi gerekmektedir. İşbu başvuru formu, TCS ile olan ilişkinizi tespit ederek, 
varsa, TCS tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde 
cevap verilebilmesi için oluşturulmuştur. 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 TCS ek 
evrak talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel 
olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde TCS, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı 
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.  
 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre 
talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. 
  

Başvuru sahibine ilişkin bilgiler 

Ad-Soyad  

T.C. Kimlik No*  

Tebligata esas yerleşim veya işyeri adresi  

Varsa bildirime esas E-posta adresi, Telefon 
ve Faks No 

 

* Yabancılar için uyruk/pasaport no/kimlik no 
 

Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi X işareti ile belirtiniz. 

Eski Çalışanım  

Müşteri  

Ziyaretçi  

İş Ortağı  

İş Başvurusu/CV paylaşımı yaptım  

Diğer  
 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini x ile işaretleyiniz. 

Adresime gönderilmesini istiyorum.  

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca 
değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve 
taahhüt ederim.  
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13.maddesi 
uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve 
adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum. 
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)  
 
Adı Soyadı  :  
Başvuru Tarihi  :  
İmza   : 
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