
EKO MMI FUARCILIK LTD. ŞTİ 

KVK BİLGİ TALEP ETME FORMU 

İşbu Bilgi Talep Etme formu (“Form”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

(“KVKK”) 11.maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin haklarınızı EKO MMI Fuarcılık 

Ltd. Şti. (“EKO MMI”; “Şirketimiz”) ait taleplerinizi kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.  

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara 

ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 

(“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

➢ Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

➢ Noter vasıtasıyla,

➢ Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik

imza” ile imzalanarak şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza

iletilebilecektir.

Şirketimiz tarafından, işbu form kapsamında sağlamış olduğunuz bilgiler talebinize cevap verebilmek 

amacı dışında başka bir sebeple işlenmeyecektir, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz işbu 

formu ve varsa eklerini KVKK ve İkincil yasal düzenlemelerine uygun olarak gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbirleri alarak muhafaza eder. 

1. Sizin/İlgili kişinin şirketimiz ile olan ilişkimiz/ilişkisi

     Eski Çalışan  Çalıştığınız Yıllar: 

    Çalışan  Departman/Göreviniz: 

     Ziyaretçi Müşteri            Diğer 

 

2. Lütfen KVK Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Aşağıdaki Tablo’ da belirtiniz.

1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

2. Şirketiniz tarafından kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyetlerine ilişkin 

bilgi talep ediyorum. 

3. Kişisel verilerimin amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenmek 

istiyorum.   

4. Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu 

üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 

5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların 

düzeltilmesini talep ediyorum.  

Düzeltilmesini istediğinizi kişisel veriyi belirtiniz. 

…………………………………………………………………………… 

6. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep 5) aktarıldığı 

üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 
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7. Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalktığını 

düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini 

veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum 

8. Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesinin gerektiren sebeplerin ortadan 

kalktığını düşünüyorum (Talep 7) ve bu çerçevede kişisel verilerimin 

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde imha edilmesini talep ediyorum. 

9. İşlenen kişisel verilerimin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu 

analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu 

sonuca itiraz ediyorum. 

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu belirtiniz. 

………………………………………………………………………. 

10. Kişisel verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu 

zararın tazmini talep ediyorum. Destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. 

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz. 

……………………………………………………………………… 

3. Başvuru Sürecinde İzlenmesi Gereken Yol

Başvurunuzu aşağıdaki yöntemlerden biri yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzu

yaparken talebinizin varsa dayanağını gösteren bilgi ve belgeler ile kimliğinizi doğrulayan

belgeleri işbu form ile paylaşmayı unutmayınız.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Dikkat Edilecekler 

Kimlik tespitini sağlayacak bir 

belge ile ıslak imzalı başvuru 

formunun elden, noter 

aracılığı ile 

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. 

Biracılar Sokak No:10/1 

Mecidiyeköy 34387 Şişli 

İstanbul - Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Bilgi Talebi” yazılacaktır 

5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanunu kapsamında 

düzenlenen güvenli elektronik 

imza ile imzalanarak 

E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’ inci fıkrası 

gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü 

gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 



4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

     Adresime gönderilmesini istiyorum. 

     E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

     KEP adresime gönderilmesini istiyorum. 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen 

kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap 

verilebilmesi için hazırlanmıştır. 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 talep etme hakkını 

saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz 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. 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) İletişim Bilgileri: 

 

Ad, Soyad    :  

TC Kimlik Numarası  :  

Telefon Numarası   :  

Elektronik Posta   :  

Adres     : 

Başvuru Tarihi   : 

İmza     : 
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