
TED ÜSKÜDAR KOLEJİ 
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 
1. BAŞVURU YÖNTEMİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız 

kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle 

başvurunuzu Okulumuza iletebilirsiniz. 

 BAŞVURU YÖNTEMİ 
BAŞVURU 

YAPILACAK ADRES 

BAŞVURUDA 
GÖSTERİLECEK 

BİLGİ 
YAZILI BAŞVURU Islak imzalı şahsen 

başvuru veya Noter 
vasıtasıyla 

TED ÜSKÜDAR 
KOLEJİ 

Çengelköy Mah. Engin 
Cad.No:29 

Üsküdar/İstanbul 

Zarfın/tebligatın 
üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

SİSTEMİMİZDE 
BULUNAN 
ELEKTRONİK 
POSTA ADRESİ İLE 
BAŞVURU 

Okulumuzun 
sisteminde kayıtlı 

bulunan elektronik 
posta adresiniz 

kullanılmak suretiyle 

 
info@teduskudar.com  

E-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 
SİSTEMİMİZDE 
BULUNMAYAN 
ELEKTRONİK 
POSTA ADRESİ İLE 
BAŞVURU 

Mobil imza/e-imza 
içerecek biçimde 

Okulumuzun 
sisteminde 

bulunmayan 
elektronik posta 

adresinizi kullanmak 
suretiyle 

 
 
 

info@teduskudar.com 

E-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

 

(Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren 
belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun 
ekinde gönderiniz.) 

2. KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları 

doldurunuz. 

Ad-Soyad  
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke 
Vatandaşları için Pasaport Numarası veya 
Kimlik Numarası 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri 
Adresi / İş Yeri Adresi 

 

Cep Telefonu  
Telefon Numarası  
Faks Numarası  
E-posta adresi  

 

mailto:info@teduskudar.com
mailto:info@teduskudar.com


3. OKULUMUZ İLE İLİŞKİNİZ 

Okulumuzla İlişkiniz 

❑ Öğrenci/Veli ❑ Taşeron 
❑ Çalışan ❑ Eski Çalışan 

(lütfen belirtiniz) Şirketinde Çalıştığım 
Yıllar:………………………………………………………… 

❑ Ziyaretçi ❑ Çalışan Adayı  
(lütfen belirtiniz) Şirketine iş başvurusu 
yaptığım tarih:………………………………………… 

❑ Tedarikçi/İş 
Ortağı 

❑ Diğer 

 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

    Lütfen hangi konularda bilgi talep ediyorsanız yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. 

□ Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?  
□ Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi 

talep ediyorum.  
□ Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin 

amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda 
bilgi talep ediyorum. 

□  Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? 
Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.  

□ Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum 
ve düzeltilmesini talep ediyorum. 

□  Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu 
nedenle kişisel verilerimin,  

□ Silinmesini, veya  
□ Anonim hale getirilmesini talep ediyorum  

□ Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel 
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum. 

□  Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın 
giderilmesini talep ediyorum. 

5. TALEP KONUSU 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin 
bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ 

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum ❑ 

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime 
gönderilmesini istiyorum. 

❑ 

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini 
istiyorum. 

❑ 

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Okulunuza yapmış olduğum başvurumun 

Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, 

Okulunuzun başvurumu sonuçlandırabilmek amacıyla ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca 

bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti 

ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı; ayrıca, Çet Çınar Eğitim ve Turizm 

Anonim Şirket’nin, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek 

hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması 

amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti 

vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim. 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)  

Adı Soyadı :  

Başvuru Tarihi :  

İmza : 


