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PT AKADEMİ DANIŞMANLIK VE TİC.LTD.ŞTİ. (PT AKADEMİ) 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

BAŞVURU FORMU 

GENEL AÇIKLAMALAR  
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı 
kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde 
belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza dair açıklamalarınızı içeren talebinizi 
bu formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını;  
1. “Cevizli Mah. Hızır Reis Sok. No:14-16/4 Maltepe/İstanbul” adresine noter, iadeli taahhütlü 
posta ya da şahsen elden,  
2. İşbu formdaki bilgiler tamamlandıktan sonra taratılarak, info@ptakademi.com.tr adresine 
elektronik posta yolu ile iletmeniz gerekmektedir.  
Formun gönderilmesi amacıyla içine konulan zarf üzerine veya elektronik posta konu 
başlığına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi 
eklenmelidir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 
2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 
otuz(30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi 
hükmü gereğince yazılı olarak fiziki ve/veya elektronik olarak tarafınıza ulaştırılacaktır.  

1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:  

!  

Adı : 

Soyadı : 

TC Kimlik Numarası : 

Telefon Numarası : 

Elektronik Posta Adresi: 

Adresi : 



2. Şirketimiz ya da iştirakleri ile Olan İlişkinizi Kısaca Belirtiniz (Müşteri, iş birlikçi, 
çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, tedarikçi, vb. 
gibi) .......................................................................................................................... ....
...................................................................................................................... .................
......................................................................................................... ..............................
............................................................................................ ...........................................
...............................................................................  

3. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talebinizi ve 
Gerekçesini Detaylı Olarak 
Belirtiniz: .......................................................................................................................
... .......................................................................................................................... .........
................................................................................................................. ......................
.................................................................................................... ...................................
....................................................................................... ................................................
.......................................................................... .............................................................
............................................................. ..........................................................................
................................................ .......................................................................................
................................... ....................................................................................................
......................  

4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:  
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde        

size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 

vekâletname aslının ve/ veya yetki belgesi aslının sunulması gerekmektedir.)  

�  

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından 
işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni 
süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. 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 Şirketimiz ek evrak 
ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz 
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması 
halinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı 
hiçbir mesuliyeti kabul etmemektedir.  



Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı : 
T.C.K.N.  
Başvuru Tarihi:  
İmza :  


