
 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
HAKKINDA 

 

BAŞVURU FORMU 

  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 
sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca, 

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

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

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.  

 

Kullanıcılar öncelikle, kişisel verilerine ilişkin her türlü soru ve talepleri için, Gerçek Araç Satış ve Servis 
Hizmetleri A.Ş.’ye kvkk@gercekoto.com.tr  üzerinden ulaşabilirler. Nitekim KVK Kanunu gereği veri 
sorumlusu sıfatıyla tarafımıza yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması 
Kurulu tarafından belirlenen yöntemler aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Şirketimize yapılacak 
başvurular için oluşturulmuş işbu form doldurulduktan sonra formun çıktısı alınarak şirkete, başvuru 
sahibinin veya vekilinin şahsen teslim etmesi veya noter vasıtasıyla iletmesi gerekmektedir.  

Aşağıda yer verilen tabloda kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi Şirketimize ulaştırabileceğiniz 
yöntemlere ilişkin yazılı ve elektronik ortam başvuru kanalları hakkında bilgilere yer verilmiştir. 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine 
göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız 
KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

 

 

Başvuru Yöntemi   

  

Başvurunun Yapılacağı Adres   Başvuru Gön. Belirtilecek Bilgi   

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin 
bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge 
ile başvurması) 

Dikilitaş Mahallesi Barbaros Bulvarı 
No:135/1 Beşiktaş/İstanbul 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında  
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.    

Noter vasıtasıyla tebligat  Dikilitaş Mahallesi Barbaros Bulvarı 
No:135/1 Beşiktaş/İstanbul 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin  

Korunması Kanunu Kapsamında  

Bilgi Talebi” yazılmalıdır.  

İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla 
tebligat   

Dikilitaş Mahallesi Barbaros Bulvarı 
No:135/1 Beşiktaş/İstanbul 

Tebligat zarfı üzerine ‘‘Kişisel  

Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılmalıdır.   

KEP Posta adresi üzerinden tebligat kvkk@gercekoto.com.tr Mail adresine 
gercekarac@hs01.kep.tr  KEP adresine 

Mail’de konu başlığında ‘‘Kişisel  

Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılmalıdır. 

mailto:kvkk@gercekoto.com.tr


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talep Formu  

2  

  

  

 
 

D. Talebiniz internet ortamında yer alan bir içerikle ilgiliyse lütfen URL adresini belirtiniz: 

 

  

              C. BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI:   

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca 
değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim …../…../……    
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D. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİ  

☐ Yukarıda belirtilmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.   

☐ Yukarıda belirtilmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.   

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname 
veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)  

  

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 tanzim edilmiştir. 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 (Nüfus cüzdanı veya 
sürücü belgesi sureti vb.) 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)  Adı 
Soyadı:   

Başvuru Tarihi:   

İmza:  


