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TAV ESENBOĞA YATIRIM YAPIM VE İŞLETME A.Ş. 

 VERİ SAHİBİ BAŞVURU HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

 

I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI  

 

 Başvuru Hakkının Kapsamı 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri 

olarak, tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan konularda talep hakkınız bulunmaktadır: 

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, 

yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, 

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

 Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Haller 

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması 

sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün 

olmamaktadır: 

(1) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç 

teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade 

özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 

(2) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum 

ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında 

işlenmesi. 

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak 

yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme 

hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmamaktadır: 
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(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum 

ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya 

düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli 

olması. 

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

 

II. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI 

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini 

tarafımıza yazılı olarak (ıslak imzalı olarak ya da ıslak imza yerine geçen e-imzalı olarak) ya da Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletmeleri durumunda, veri sorumlusu 

sıfatıyla tarafımızca, talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde 

sonuçlandırılır. 

 

Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel 

verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep 

edilebilecektir. Ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını 

sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir. 

 

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız 

çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, tarafımızca gerekçesi 

açıklanarak talep reddedilebilecektir. 
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TAV ESENBOĞA YATIRIM YAPIM VE İŞLETME A.Ş. 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 

1. Başvuru Yöntemi 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki 
taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. 
maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan dört yöntemden biriyle başvurunuzu Şirketimize 
iletebilirsiniz. 
 

 BAŞVURU 
YÖNTEMİ 

BAŞVURU YAPILACAK 
ADRES 

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK 
BİLGİ 

 

1. Yazılı Olarak 
Başvuru 

Islak imzalı şahsen 
başvuru veya 

Noter vasıtasıyla 

Esenboğa Merkez Mah. 
Esenboğa Havalimanı 

Küme Evler No:1 ÇUBUK / 
ANKARA 

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

2. Kayıtlı 
Elektronik 
Posta (KEP) 
Yoluyla 

Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) adresi 

ile  

tavesenbogayatirim@hs0
1.kep.tr 

 

E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

3. Sistemimizde 
Bulunan 
Elektronik 
Posta Adresi ile 
Başvuru 

Şirketimizin 
sisteminde kayıtlı 

bulunan 
elektronik posta 

adresiniz 
kullanılmak 

suretiyle 

tavesenbogayatirim@hs0
1.kep.tr 

 

E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

4. Sistemimizde 
Bulunmayan 
Elektronik 
Posta Adresi ile 
Başvuru 

Mobil İmza/E-
İmza içerecek 

biçimde 
Şirketimizin 
sisteminde 

bulunmayan 
Elektronik Posta 

adresinizi 
kullanmak 
suretiyle 

kvkkiletisim_tavankara@
tav.aero 

E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

5. Uygulama 
Üzerinden 
Başvuru 

   

 
2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz 

 
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. 
 

Ad-Soyadı 
 

:  

T.C. Kimlik Numarası /  :  

mailto:tavesenbogayatirim@hs01.kep.tr
mailto:tavesenbogayatirim@hs01.kep.tr
mailto:tavesenbogayatirim@hs01.kep.tr
mailto:tavesenbogayatirim@hs01.kep.tr
mailto:kvkkiletisim_tavankara@tav.aero
mailto:kvkkiletisim_tavankara@tav.aero
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Diğer Ülke Vatandaşları için 
Pasaport Numarası veya 
Kimlik Numarası 
 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri 
Adresi / İş Yeri Adresi 
 

:  

Cep Telefonu 
 

:  

Telefon Numarası :  

Faks Numarası : 
 

 

E-posta Adresi 
 

: 
 

 
 

 
3. Şirketimiz ile İlişkiniz 

 

 
Şirketimizle İlişkiniz 

: Müşteri 
 

 
 

Çalışan 
 

 
 
 

Ziyaretçi 
 

Diğer 
(Belirtiniz)  

 
 
 

 
4. Talep Konusu 

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler 
başvuruya eklenmelidir. 
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5. Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler   

Tercih  

 

Konu 

 

 

Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?  

 Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum. 

 Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin 

işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum. 

 Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim 

aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 

 Kişisel verilerimin Şirket nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini 

talep ediyorum. 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler tarafımıza iletilmelidir:  

 Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel 

verinizin içeriği, 

 Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.  

 

 Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel 

verilerimin, 

          

Silinmesini 

veya 

Anonim hale getirilmesini 

talep ediyorum. 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını 

düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir. 

 

 Kişisel verilerim Şirket nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.  

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirket’e iletilmelidir:  

 Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel 

verinizin içeriği, 

 Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.  

 

 

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel 

verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum. 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını 

düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir. 

 

 Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.  

Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir.  
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 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep 

ediyorum.  

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir. 

 

  

 6. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz 
 

Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
 
Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.  
 
Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.  
 
 
 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi 
uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 
 
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin 
başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda 
aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.  
 
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)  
 
Adı Soyadı   : 
Başvuru Tarihi  :  
İmza   :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 doğrulama ve yetki 
tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi 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. 
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