
 



 6698 Sayılı Ki isel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili ki i olarak tanımlanan ki isel veri 
sahiplerine (“Ba vuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ile, ki isel verilerin i lenmesine ili kin çe itli 
taleplerde bulunma hakkı tanınmı tır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan irketimize, söz konusu haklara 
ili kin olarak yapılacak ba vuruların yazılı olarak veya Ki isel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından 
belirlenen di er yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Tarafımıza a a ıdaki kanallar vasıtasıyla yazılı olarak iletece iniz ba vurularınız, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi 
uyarınca, talebinizin irketimize ula tı ı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 
Ancak, i lemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

BA VURU SAH B ’N N LET M B LG LER  

Tarafınızca bu form kapsamında iletilmesi gereken ki isel verileriniz, ba vurunuzun de erlendirilebilmesi, 
sonuçlandırılabilmesi ve sizinle ileti ime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve ba ka amaçlarla veri i lemeye konu 
olmamaktadır. 

Adı- Soyadı  
Tc. Kimlik 
Numarası 

 

Cep Telefonu  
kametgah Adresi  
 Adres   

E-posta adresi  
 

LÜTFEN RKET M Z LE ARANIZDAK  L K Y  BEL RT N Z. 

Çalı an  
Çalı an Adayı  
Mü teri  
Ziyaretçi  

 Orta ı  
Di er (Belirtiniz)  

 

irketimizle 
ili kiniz hala 
devam ediyor mu? 

 

 

BA VURU SAH B ’N N TALEB : 

Veri sahibinin hakları a a ıda sıralanmı  olup, lütfen talebinize uygun olan kutucu u/kutucukları 
i aretleyiniz.  

Ki isel veri i lenip i lenmedi ini ö renme  
Ki isel verileri i lenmi se buna ili kin bilgi talep etme  
Ki isel verilerin i lenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadı ını ö renme 

 

Yurt içinde veya yurt dı ında ki isel verilerin aktarıldı ı üçüncü ki ileri 
bilme 

 

Ki isel verilerin eksik veya yanlı  i lenmi  olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan i lemin ki isel verilerin 
aktarıldı ı üçüncü ki ilere bildirilmesini isteme 
Talep halinde a a ıda yer alan bilgi ve belgeler irketimize iletilmelidir: 

! Eksik veya yanlı  oldu unu dü ündü ünüz, düzeltilmesini istedi iniz ki isel 
verilerinizin içeri i. 
Ki isel verilerinizin do ru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler 

 



KVK Kanunu ve ilgili di er kanun hükümlerine uygun olarak i lenmi  
olmasına ra men, i lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde ki isel verilerin “silinmesini” ve bu kapsamda yapılan i lemin 
ki isel verilerin aktarıldı ı üçüncü ki ilere bildirilmesini isteme 
Talep halinde a a ıda yer alan bilgi ve belgeler irketimize iletilmelidir: 

! Eksik veya yanlı  oldu unu dü ündü ünüz düzeltilmesini istedi iniz ki isel 
verinizin içeri i 

! Ki isel verilerinizin do ru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler 

 

KVK Kanunu ve ilgili di er kanun hükümlerine uygun olarak i lenmi  
olmasına ra men, i lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde ki isel verilerin “yok edilmesini” isteme ve bu kapsamda yapılan 
i lemin ki isel verilerin aktarıldı ı üçüncü ki ilere bildirilmesini isteme 
Talep halinde a a ıda yer alan bilgi ve belgeler irketimize iletilmelidir: 

! Eksik veya yanlı  oldu unu dü ündü ünüz düzeltilmesini istedi iniz ki isel 
verinizin içeri i 

! Ki isel verilerinizin do ru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler 

 

lenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle ki inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

 

Ki isel verilerin kanuna aykırı olarak i lenmesi sebebiyle zarara u raması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

TALEBE L K N AÇIKLAMA 

(Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. ) 

 

BA VURU KANALLARI: 

irketimize yazılı olarak yapılacak ba vurular, a a ıdaki ba vuru adreslerine, i bu formun eksiksiz doldurulması ve 
imzalı olarak a a ıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletilmesi suretiyle yapılabilir. 

Ba vuru 
Usulü 

Ba vuru Adresi Yöntem Açıklama 

Fiziki 
Ba vuru 

DOSAB Çi dem 1 Sokak No 14 
OSMANGAZ  / BURSA 

Adrese 
gelerek  

Kimli inizi 
tespit edici 
belge ile 
gelinmelidir.  

 DOSAB Çi dem 1 Sokak No 14 
OSMANGAZ  / BURSA 

Noter 
kanalıyla 

Noter 
kanalıyla 
tebligat 
göndererek 
yapabilir.  

 DOSAB Çi dem 1 Sokak No 14 
OSMANGAZ  / BURSA 

adeli 
Taahhütlü 
Mektup 

Kimli inizi 
tespit edici 
belgeler 
eklenmelidir 
ve tebligat 
zarfında 



“Ki isel 
Verilerin 
Korunması 
Kanunu 
Kapsamında 
Bilgi Talebi” 
ibaresi yer 
almalıdır. 

Online 
Ba vuru 

bursaligrubu@bursaligrubu.com Güvenli 
elektronik 
imza ya da 
mobil 
imzayla e-
posta yolu  

Ba vuru 
Sahibi 
tarafından, 
Güvenli 
Elektronik 
mza ya da 

Mobil mza ile 
imzalanması 
ve E-posta’nın 
konu kısmında 
“Ki isel 
Verilerin 
Korunması 
Kanunu Bilgi 
Talebi” ibaresi 
yer almalıdır. 

 bursalitekstil@hs06.kep.tr Kayıtlı 
Elektronik 
Posta 
(KEP) 
yolu 

KEP 
ba vurusunun 
konu kısmında 
“Ki isel 
Verilerin 
Korunması 
Kanunu 
Kapsamında 
Bilgi Talebi” 
ibaresi yer 
almalıdır. 

 

LÜTFEN BA VURUNUZA VERECE M Z YANITIN TARAFINIZA B LD R LME YÖNTEM N  
SEÇ N Z.  

Adresime gönderilmesini istiyorum  
E-posta adresime gönderilmesini 
istiyorum 

 

Elden teslim almak istiyorum.  
 

bu ba vuru formu, irketimiz ile olan ili kinizi tespit ederek, varsa, irketimiz tarafından i lenen ki isel verilerinizi 
eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili ba vurunuza do ru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmi tir. 
Hukuka aykırı ve haksız bir ekilde veri payla ımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve 
özellikle ki isel verilerinizin güvenli inin sa lanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için irketimiz ek evrak ve 
bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte 
oldu unuz taleplerinize ili kin bilgilerin do ru ve güncel olmaması ya da yetkisiz ba vuru yapılması halinde 

irketimiz, söz konusu yanlı  bilgi ya da yetkisiz ba vuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul 
etmemektedir. irketimiz ayrıca, Ba vuru Sahibi’nin ba vurusunun talebe uygun biçimde sonuçlandırılmasını 
sa lamak amacıyla, Ba vuru Sahibi’ne ba vurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 



Ba vuru Sahibi 
Adı-Soyadı 

 

Ba vuru Tarihi  

mza  
 

Bir ba kası adına ba vuru yapıyor iseniz, ba vuru yapmaya yetkili oldu unuzu gösterir, yetkili makam tarafından 
düzenlenmi /onaylanmı  belgeleri (veli/vasi oldu unuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) ba vuru 
formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı ekilde, irketimizin ba vuruya yanıtının ba kası adına elden teslim 
alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir. 


