
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR 

İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen haklarını kullanmak için 

bankamıza yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla Türkiye Emlak Katılım 

Bankası A.Ş. (“Emlak Katılım”) tarafından oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kendinizle 

ilgili; 

a. Kişisel verileri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel veriler 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 işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 

kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz. Bu haklara ilişkin bankamıza yapılacak başvuruların KVKK ve 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri 

uyarınca yazılı olarak aşağıda yer alan yöntemlerle bankamıza iletilmesi 

gerekmektedir. 

2. BAŞVURU YÖNTEMLERİ 

Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

a. Başvuru sahibinin şahsen başvurusuyla, 

b. Noter vasıtasıyla, 

c. İadeli taahhütlü posta yoluyla 

d. Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli 

elektronik imza” ile imzalanarak bankamız kayıtlı elektronik posta adresine 

gönderilmek suretiyle, 

tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuru kanallarına ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 



BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES 

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

Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A 
Ataşehir/İstanbul ve diğer şubeler 

Noter vasıtasıyla tebligat Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A 
Ataşehir/İstanbul ve diğer şubeler 

İadeli taahhütlü posta yoluyla Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A 
Ataşehir/İstanbul ve diğer şubeler 

“Güvenli elektronik imza” ile 
imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) yoluyla 

 
turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr 

Bankamızda kayıtlı e-posta 
adresinizi kullanmak şartı ile e-posta 
yoluyla 

 
kvkk@emlakbank.com.tr 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13/2. maddesi gereğince, talebin 

niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde 

yanıtlanacaktır. 

 

3. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER1 

Başvurunuz ile ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve konuya 

ilişkin çözümlerin geliştirilebilmesi amacıyla aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz bir 

biçimde doldurmanız gerekmektedir: 

Ad Soyad  

T.C Kimlik Numarası 

(Yabancılar için Uyruk, 

Pasaport No/Varsa Kimlik 

No) 

 

Adres  

Telefon Numarası  

E-posta Adresi  

Faks Numarası (isteğe 

bağlı) 

 

 

 

 

                                                 
1 Tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun 
değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla 
işlenmektedir. 



a. Lütfen bankamız ile olan ilişkinizi belirtiniz: 

o Aday personel 

o Müşteri  

o Satıcı 

o Personel 

o Dış kaynak personel 

o Eski Personel 

o Ziyaretçi 

o Tedarikçi 

o Diğer (……………….) 

b. Bankamızla olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ 

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. ve 13’üncü maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak 

istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili 

kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz. 

TALEP KONUSU 

 

GEREKEN BİLGİ/BELGE 

 

SEÇİMİNİZ 

Kişisel verilerimin Emlak Katılım 

tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek 

istiyorum. 

 

Özel bir veri türüne dair bilgi 

almak istiyorsanız lütfen 

belirtiniz. 

 

 

   

Kişisel verilerimin Emlak Katılım 

tarafından hangi amaçla işlendiğini 

öğrenmek istiyorum. 

 

Özel bir veri türüne dair bilgi 

almak istiyorsanız lütfen 

belirtiniz. 

 

 

     

Kişisel verilerimin Emlak Katılım 

tarafından amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

 

 

Özel bir veri türüne dair bilgi 

almak istiyorsanız lütfen 

belirtiniz. 

 

 

 

     



Kişisel verilerim yurtiçinde veya 

yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, 

aktarılan üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 

 

 

Özel bir veri türüne dair bilgi 

almak istiyorsanız lütfen 

belirtiniz. 

 

 

    

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış 

işlendiği düşünüyorum ve bunların 

düzeltilmesini istiyorum. 

Eksik ve yanlış işlendiğini 

düşündüğünüz bilgileri ve bu 

bilgilerin doğrusunun nasıl 

olması gerektiğini lütfen 

belirtiniz.  

 

 

    

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm 

kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü 

kişiler nezdinde de düzeltilmesini 

istiyorum. 

Eksik ve yanlış işlendiğini 

düşündüğünüz bilgileri ve bu 

bilgilerin doğrusunun nasıl 

olması gerektiğini lütfen 

belirtiniz.  

 

 

    

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 

silinmesini veya yok edilmesini istiyorum. 

 

 

 

 

 

Bu talebinize konu verilerin 

hangi veriler olduğunu ve 

aleyhinize olduğunu 

düşündüğünüz sonucun ne 

olduğunu lütfen belirtiniz, bu 

hususlara ilişkin tevsik edici 

bilgi ve belgelere Başvuru 

Formu ekinde yer veriniz.  

 

 

    

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 

aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de 

silinmesini/yok edilmesini istiyorum. 

 

 

 

 

 

 

Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin 

yalnızca bir kısmına ilişkin ise 

bunların hangi veriler olduğunu 

ve bu talebinizin gerekçesini 

tevsik edici bilgi ve belgelerle 

birlikte belirtiniz, bu hususlara 

ilişkin tevsik edici bilgi ve 

belgelere lütfen Başvuru Formu 

ekinde yer veriniz.  

 

 

    

   



Emlak Katılım tarafından işlenen kişisel 

verilerimin münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve 

bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir 

sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu 

sonuca itiraz ediyorum. 

 

 

Bu talebinizin gerekçesini ve 

bilgi alma talebinize ilişkin 

durumun sonucunu belirtiniz, 

bu hususlara ilişkin tevsik edici 

bilgi ve belgelere lütfen Başvuru 

Formu ekinde yer veriniz. 

 

 

 

     

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi 

nedeniyle uğradığım zararın tazminini 

talep ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

Bu talebinizin gerekçesini ve 

uğradığınızı düşündüğünüz 

zararı aşağıdaki boşlukta 

belirtiniz; bu hususlara ilişkin 

tevsik edici bilgi ve belgelere 

(örnek; Kişisel Verilerin 

Korunması Kurulu veya 

mahkeme kararları) lütfen 

Başvuru Formu ekinde yer 

veriniz.  

 

 

    

 

Talebinize ilişkinizin detayları belirtiniz: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

İşbu başvuru formu, Bankamız 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 Bankamız ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu 

ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunanlar 

adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet 

ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

o Adresime gönderilmesini istiyorum. 

o E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

o Kayıtlı Elektronik Posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

o Elden teslim almak istiyorum. 



Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 
Adı Soyadı 

 

Başvuru Tarihi 
 

İmza 
 

 


