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ANONİM ŞİRKETİ 

KVKK Başvuru Formu 
  

GENEL AÇIKLAMALAR 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Dardenia’ya 

iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2. 

fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• 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 ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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 halinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir. 

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların 

ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Şirketimize 6698 sayılı 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz 

kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: 
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Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı 

Adres 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru 

(Başvuru sahibinin 

bizzat gelerek kimliğini 

tevsik edici belge ile 

başvurması) 

Tarabya Mahallesi Haydar 

Aliyev Caddesi No:142 

Sarıyer/İstanbul 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 

Noter Vasıtasıyla 

Başvuru 

Tarabya Mahallesi Haydar 

Aliyev Caddesi No:142 

Sarıyer/İstanbul 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Güvenli Elektronik İmza 

ile Başvuru (Güvenli 

elektronik imza ile 

imzalanarak Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) 

yoluyla başvurması) 

dardenia@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Mobil İmza ya da E-

posta ile Başvuru (İlgili 

kişi tarafından veri 

sorumlusuna daha önce 

bildirilen ve veri 

sorumlusunun sisteminde 

kayıtlı bulunan 

elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle) 

dardanel@dardanel.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de 
başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. 
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Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız 6698 sayılı KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası 

gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde  

 

yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya 

elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

Forma Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız 

http://www.dardanel.com.tr/

