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Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu 
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 
veri sahiplerine birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. 

Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu (“KDK”), 
kişilerin kişisel veri sahipliği sıfatından doğan haklarına ilişkin başvurularını işbu Kişisel Veri 
Sahibi Başvuru Formu (“Form”) ile almakta ve bu Form’a dayanarak ilgili başvuruları 
değerlendirip, veri sahiplerine bu haklarına ilişkin gereken bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

1. Kişisel Veri Sahibinin Talep Konusu 

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu belirtmek için “Seçiminiz” sütunu 
altında ilgili konunun karşısındaki kutuyu işaretleyiniz.  

 

Talep Konusu Seçiminiz 

KDK bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

 

 

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. 

 

 

Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

 

 

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını 
ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 

 

 

KDK / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen 
kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. 

 

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için 
doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.) 

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve 
bu çerçevede kişisel verilerimin; Silinmesini veya Anonim hale getirilmesini talep 
ediyorum. 

 

(Silinme ve Anonim hale getirilme seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekmektedir.)  
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Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler 
nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.  

 

 

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler 
nezdinde de; Silinmesini veya Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.  

 

(Silinme ve Anonim hale getirilme seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekmektedir.)  

 

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. 

 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın 
giderilmesini talep ediyorum. 

 

 

 

Seçimlerinizi açıklayınız:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Başvuru Yolları   

Doldurmuş olduğunuz işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nun (i) imzalı bir nüshasını 
Sağlam Fikir Sokak Kelebek Çıkmazı No. 5, 34394, Esentepe, İstanbul adresine bizzat elden 
iletebilir veya işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (ii) KDK’nın e-posta adresine 
(info@kolcuoglu.av.tr) güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından veri 
sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik 
posta adresini kullanarak veya (iii) başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da 
uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz.  

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 
edilebilecektir. 
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3. Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı 

Kanun’un 14. maddesi uyarınca, başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz 
tarafınızca yetersiz veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi 
olarak, KDK’nın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru 
tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz. 

KDK’ya başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır. 

4. Kişisel Veri Sahibinin İletişim Bilgileri  

Ad ve Soyadı:  

 

 

T.C. Kimlik Numarası/ 
(Yabancı uyruklu veri sahipleri için)  

Pasaport Numarası:   

 

 

(Yabancı uyruklu veri sahipleri için) 
Uyruk: 

 

Yerleşim Yeri veya İş Adresi:  

 

 

 

Telefon Numarası:  

 

 

E-posta Adresi:  

 

 

Başvuru Tarihi:  

 

 

İmza: 

(Lütfen basılı kopya teslim 
edeceğiniz hallerde burayı 
imzalayınız) 

 

 

 

 


