
 

BAŞVURU FORMU 
 
 

 
I. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Ad-Soyad :  

T.C. Kimlik Numarası  :  

Yabancı ise Uyruk ve 
Pasaport Numarası 

:  

Adres :  

Cep Telefonu  :  

E-Posta Adresi  :  

Derneğimizle Olan 
İlişkiniz 

: � Ziyaretçi � Üye � Çalışan � Diğer 

Derneğimizle Olan 
İlişkiniz Sona Erdi mi? 

:  

   

II. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında derneğimiz veri 
sorumlusu sıfatını haiz olup, 11. maddesine göre derneğimizden talep edebileceğiniz haklar 
aşağıdaki gibidir. Önemle hatırlatmak isteriz ki; başvuruda bulunan kişi yalnızca kendisi adına 
başvuruda bulunabilecek olup, derneğimiz tarafından başvurunun, başvuru sahibi tarafından 
başkası adına yapıldığının tespiti halinde başvuru reddedilecektir. Bu nedenle; derneğimiz 
kimlik doğrulaması için başvuru sahibine çeşitli sorular yöneltebilecektir.  

Lütfen ilgili madde uyarınca hangi taleplerde bulunduğunuzu işaretleyiniz ve detaylı olarak 
belirtiniz. 

 

� Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

� Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

� Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

 

� Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

� Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

� KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

� Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya 
KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

� İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

� Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

Talepte bulunduğunuz başvurunun kapsamı ve niteliğine göre, derneğimiz KVKK madde 13/2 
uyarınca size talebin bize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde 
yazılı veya elektronik yollar ile cevaplandırılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  

Yukarıda işaretlediğim ve detayını belirttiğim talepler doğrultusunda, derneğinize yapmış 
olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  

Bu başvuru formu ile tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel 
olduğu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış 
olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, 
başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak 
PETFORM tarafından işlenmesine izin veriyorum.  

� Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.  

� Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini 
talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

� Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 
vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Bu gereklilik aile yakınları 
için de geçerlidir.) 

 

Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı:  

Başvuru Tarihi:  

İmza: 

 


