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  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (‘‘KVK Kanunu’’) ilgili kişi 
olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (‘‘Bundan böyle ‘‘Başvuru Sahibi’’ olarak 
anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin 
birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13/I. Maddesi 
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. 
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle 
kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.  
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle 
ilgili; - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, - Topladığımız bilgilere ilişkin 
ayrıntıları talep edebilir,  

 
- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt 
dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya 
 
- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini 
veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım 
yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.  
 
Bu çerçevede ‘‘yazılı’’ olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı 
alınarak;  
 
 Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, 
 Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, 
 Başvuru sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan 

‘‘güvenli elektronik imza’’ ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine 
gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.  
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A. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER  
 
Adı Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası  
Başvuru Sahibi (Müşteri/İş Ortağı/Diğer)  
Adres  
Cep Telefonu  
Elektronik Posta Adresi  
 
 

B. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ.  
 

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, iş başvurusunda bulunmuş, üçüncü taraf 
firma çalışanı, hissedar, tedarikçi, broker, danışman gibi)   
 
 
     C.BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI  
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda 
belirtiniz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Burak AKSU, Dr İrem Sakarya AKSU 
Rüya Sokak no 15 Ataşehir/İstanbul 
02167713365 
ortodontimail@gmail.com 


