
İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

 
6698 sayılı K+ş+sel Ver+ler+n Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddes+nde sayılan haklarınız kapsamında 
yer alan aşağıdak+ talepler+n+ze +l+şk+n tarafımıza +şbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru 
gerçekleşt+reb+l+rs+n+z. 
 
Söz konusu haklarınızı aşağıdak+ yöntem ve şek+ller +le kullanab+l+rs+n+z. 

 YÖNTEM/USUL ADRES AÇIKLAMA 
 

Yazılı Başvuru Islak İmzalı olarak 
şahsen yahut Noter 
Kanalı +le 
yapılab+lecekt+r 

Barbaros, Sümer Kampüsü, 
Erk+let Blv., 38080 
Kocas+nan/Kayser+ 

İşbu formda yer alan +lg+l+ b+lg+ 
ve belgeler bel+rt+lerek gereğ+ 
yer+ne get+r+lecek ve başvuru 
formu zarfı/tebl+gatı üzer+ne 
“KVKK İlg+l+ K+ş+ Başvurusu” 
yazılacaktır. 

Kayıtlı 
Elektron+k Posta 
(KEP) İle 
Başvuru 

Kayıtlı elektron+k          
posta (KEP) adres+ 
+le yapılab+lecekt+r      

            agu@hs01.kep.tr KEP +let+s+ +çer+ğ+nde +şbu 
formda yer alan +lg+l+ b+lg+ ve 
belgeler bel+rt+lerek gereğ+ yer+ne 
get+r+lecek ve konu kısmına 
“KVKK İlg+l+ K+ş+ Başvurusu” 
yazılacaktır. 

Elektron+k Posta 
(e-ma+l) İle 
Başvuru 

Mob+l +mza/e-+mza 
+çerecek şek+lde 
oluşturulan e-ma+l 
+le yapılab+lecekt+r. 

kvkk@agu.edu.tr E-ma+l +let+ +çer+ğ+nde +şbu 
formda yer alan +lg+l+ b+lg+ ve 
belgeler bel+rt+lerek gereğ+ yer+ne 
get+r+lecek ve konu kısmına 
“KVKK İlg+l+ K+ş+ Başvurusu” 
yazılacaktır. 

 
Tarafımıza +şbu formda bel+rt+len usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız hal+nde; talepler+n+z, n+tel+ğ+ne 
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün +ç+nde ücrets+z olarak sonuçlandırır. Ancak, +şlem+n ayrıca b+r mal+yet+ 
gerekt+rmes+ hâl+nde, K+ş+sel Ver+ler+ Koruma Kurulunca bel+rlenen tar+fedek+ ücret talep ed+leb+lecekt+r. 
 
Yanıtlarımız yazılı veya elektron+k ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza 
ulaşmamızı +sted+ğ+n+z kanalı ve +lg+l+ b+lg+ler+ aşağıdak+ şek+lde bel+rt+n+z. 
 

İs+m  

Soy +s+m  

T.C K+ml+k 
Numarası 

 

Telefon  

Adres  

KEP Adres+ 
E-posta 

 

Cevabın aşağıda bel+rtt+ğ+m yöntemle tarafıma gönder+lmes+n+ talep ed+yorum (Lütfen b+r+n+ seç+n+z) 

KEP E-Posta Adres (Kargo) 

   
 
 
 
 



Başvurunuzu değerlend+reb+lmek adına lütfen ş+rket+m+z +le olan +l+ş+ğ+n+z+ aşağıdak+ b+lg+ler+ yanıtlayarak 
bel+rt+n+z. 

İl+ş+k sebeb+ 
 

o Müşter( 
o Z(yaretç( 
o İş Ortağı 
o 3. K(ş( 
o Tedar(kç( 
o D(ğer …………………… 

Açıklama (+l+şk+n+n kaynağı, +let+ş+mde olduğunuz b+r+m, tar+h, +l+ş+ğ+n süres+, sözleşme vb. 

b+lg+ler) :……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
Tarafımıza yapacağınız başvuruyu değerlend+reb+lmek adına lütfen +şbu formun +lk kısımda bel+rt+len ve 6698 
sayılı K+ş+sel Ver+ler+n Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında bulunan haklarınız kapsamındak+ taleb+n+z+ 
detaylı olarak bel+rt+n+z.   

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

 
 
AYDINLATMA METNİ 
İşbu başvuru formu, başvurunuzun değerlend+r+lerek net+celend+r+lmes+ +ç+n Ün+vers+tem+z +le olan +l+şk+n+z+ 
tesp+t etmek başvurunuzda yer alan talepler+ yanıtlamak, +lg+l+ k+ş+ olarak k+ş+sel ver+ler+n+z+ tesp+t etmek ve 
+lg+l+ başvurunuza doğru ve kanun+ süres+nde cevap vereb+lmek +ç+n tanz+m ed+lm+şt+r. Ün+vers+tem+z+n, 
başvuru kapsamında k+ml+k ve yetk+ tesp+t+ +ç+n ve başvurunun değerlend+r+lmes+ +ç+n ek b+lg+ ve belge talep 
etme hakkını saklıdır. Başvurunuz kapsamında +lett+ğ+n+z talepler+n+ze +l+şk+n b+lg+ ve belgeler+n yetk+l+ k+ş+ 
tarafından +let+lmes+ ve doğru ve güncel olması gerekl+d+r. Yetk+s+z b+r başvuru yapılması hal+nde ve b+lg+ler+n 
doğru ve güncel olmadığının tesp+t+ hal+nde Ün+vers+tem+z, sorumluluk almayacaktır ve bu durumda 
Ün+vers+tem+z+n başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. İşbu formda bel+rt+len ve tarafımıza +let+len b+lg+ ve 
belgeler Kanun’un 13’üncü maddes+ uyarınca yapılan başvurunun değerlend+r+lmes+, cevaplandırılması ve 
net+celend+r+lmes+ amaçlarıyla sınırlı olarak Ün+vers+tem+z tarafından +şlenecekt+r.  İşbu form ve başvuru 
kapsamında elde ed+len b+lg+ler yazılı, sözlü olarak ve elektron+k ortamda yahut f+z+k+ ortamda 
toplanab+lecekt+r. İşbu kapsamda yürütülen +nceleme doğrultusunda +lg+l+ b+lg+ler ş+rket ve +şt+rakler+ +le söz 
konusu başvurunun net+celend+r+lmes+ +ç+n avukatlık of+s+ g+b+ h+zmet alınan üçüncü k+ş+ ve ş+rketler +le 
paylaşılab+lecekt+r. 6698 sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınızı +şbu formda bel+rt+len usul ve 
koşullarda kullanab+l+rs+n+z. 
 
Ver> Sorumlusu:  Abdullah Gül Ün(vers(tes((AGÜ)  
Başvuru Sah(b( İlg(l( K(ş( (K(ş(sel Ver( Sah(b() Adı Soyadı : 
Başvuru Tar(h( : 
İmza : 


