
	
 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ 
SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 

 
 
Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapacağınız talebinizin 

yerine getirebilmesi için aşağıda yer alan başvuru formunu açık ve tam bir şekilde 

doldurarak ve ıslak imzalı olarak Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2861 Cad. Alımcı 

Park Villaları No:3/1 Çayyolu, 06810 Çankaya/Ankara adresine posta yolu ile veya 

elektronik imzalı olarak kisiselveri@aviagen.com adresine iletiniz.  

 

Yapmış olduğunuz başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde 

yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya 

anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime 

geçeceğiz.  

 

Ad – Soyad:  

İletişim Bilgisi  
(Telefon ve e-posta adresi): 

 

T.C. Kimlik Numarası:  

Adres:  

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi ve 
Şirketimiz içerisinde iletişimde 
olduğunuz departmanı belirtiniz. 

 

 

 



	
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sahibi gerçek 

kişiler kanunun 11. maddesi uyarınca Aviagen Anadolu’ya başvurmak suretiyle 

aşağıdaki konularda bilgi edinme hakkına sahiptir: 

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme; 

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme; 

• Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme; 

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca 

yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; 

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 

sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çımasına itiraz etme; 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

halinde zararınızın giderilmesini talep etme. 

 

TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi ve talebinize 

konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.) 

 



	
EKLER  

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belgeleri belirtiniz. 

 

 
BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 
İşbu başvuru formu, Aviagen ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Aviagen tarafından 

işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni 

süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. 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 (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep 

etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunu 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 

mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı başvurulardan doğan tüm 

sorumluluk size aittir.  

 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi* 
Adı – Soyadı : 
Başvuru Tarihi : 
İmza   : 
 
 
																																																								
*  Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, lütfen, başvuru yapmaya yetkili 
olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösteren 
belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak 
kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları 
aranmaktadır. 


