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Ek 2 – Başvuru Formu 
 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilere (“İlgili Kişi”) 
veya bu kişilerin yasal temsilcilerine, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları 
düzenlenmiştir. 
 
İlgili Kişi, kişisel verilerine ilişkin taleplerini, işbu AGD KVK Başvuru Formu aracılığıyla, kimliğini 
doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) eklemek suretiyle, ıslak imzalı olarak Merkez Mah. 
Hasat Sok. No.: 52 Kamara İş Merkezi Şişli İstanbul adresine noter aracılığıyla veya elektronik imzalı 
olarak info@arabuluculukgonulluleri.org.tr e-posta adresine iletebilir. 
 
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor 
ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel 
vekâletname) gerekmektedir. 
 
Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 gün içinde 
ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması 
durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır. AGD başvuruyu değerlendirirken ek bilgi ve 
belge talep edebilir. 

 
Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda 
bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru 
sahibine bildirilir. 
 

İlgili Kişi Bilgileri 
 

Adı Soyadı  
Uyruk  
T.C Kimlik / Pasaport No  
Posta Adresi  
Elektronik Posta Adresi  
Telefon Numarası  
AGD ile İlişkiniz ☐ Üye Açıklama: 

☐ Bağışçı Açıklama: 

☐ Etkinlik Bağlantısı Açıklama: 

☐ İş Bağlantısı Açıklama: 

☐ Diğer Açıklama: 

 
Başvuru İçeriği 

 
Başvurulan Veri 
Sorumlusu 

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği 
Merkez Mah. Hasat Sok. No.: 52 Kamara İş Merkezi Şişli İstanbul 
 

Talep Konusu ☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 
☐ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum. 
☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 
☐ Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz 
konusu ise, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. 
☐ *Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların 
düzeltilmesini istiyorum (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel 
veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz). 
☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok 
edilmesini istiyorum. 
☐ Kişisel verilerimde talebim üzerine yapılan değişiklik işlemlerinin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. 
☐ Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle aleyhime bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz ediyorum. 
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☐ *Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın 
giderilmesini talep ediyorum (Lütfen açıklama kısmına zararınızın hangi veri işleme 
faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili detaylı bilgi veriniz). 
 

Açıklamalar * (yıldız) işareti bulunan talepleri seçtiyseniz, başvuru kapsamınızın belirli, açık ve 
anlaşılır olması için, lütfen detaylı açıklama paylaşınız. 
 
 

Ekler Ekte nüfus cüzdanı kopyası, vekaleten başvuruyorsanız vekaletname ve ilgili 
gördüğünüz diğer belgeleri iletiniz. 
 
 

 
Başvurunuza Cevap Yöntemi 

 
Genel Bilgi Herhangi bir seçenek belirtilmemesi halinde başvurunun yapıldığı yöntem ile cevap 

verilecektir. 
 

Seçenekler ☐ İşbu Başvuru Formu’nda yer alan posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ İşbu Başvuru Formu’nda yer alan elektronik posta adresime gönderilmesini 
istiyorum. 
☐ İşbu Başvuru Formu’nda yer alan elektronik kayıtlı posta adresime gönderilmesini 
istiyorum. 
☐ Elden şahsen teslim almak istiyorum. 
☐ Elden vekilim aracılığıyla teslim almak istiyorum (özel yetki içeren vekaletname 
sunulmalıdır). 
 

 
Tarih  
Adı Soyadı  
İmza  

 
*** 

  


