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GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel 

veri sahiplerine KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde 

bulunma hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla 

Başvuru Formu oluşturulmuştur. 

Başvuru Formunu doldurmadan önce www.ahievran.edu.tr adresinde yer alan Kişisel Veri Politikasını 

okuyarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi veri işleme faaliyetleri ve KVK Kanunu 11’inci maddesinde belirtilen 

haklarınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. 

BAŞVURU YÖNTEMLERİ 

Başvuru Yöntemi ve Açıklama Başvuruda Gösterilecek Bilgi Başvuru Yapılacak Adres 

Yazılı şahsen başvuru: Şahsen başvuru 

durumunda kimlik ibrazı ve teyidi ile 

beraber bu formu doldurarak, ıslak imzalı 

olarak başvuru yapılması. 

Kapalı zarf ile verilecektir. Posta zarfı 

üzerinde “Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 

ibaresi yazılacaktır. 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Rektörlüğü 

Bağbaşı Mah. Şehit Necdet Yağız 

Cad. No:143/E Merkez/KIRŞEHİR 

Yazılı posta ile başvuru: Noter onaylı 

imza sirküsü ile beraber kapalı zarf ile bu 

form doldurularak ve ıslak imza ile 

imzalanarak başvuru yapılacaktır. 

Kapalı zarf ile verilecektir. Posta zarfı 

üzerinde “Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 

ibaresi yazılacaktır. 

Noter üzerinden başvuru Zarf üzerinde “Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” 

ibaresi yazılacaktır. 

KEP ile elektronik imzalı başvuru: 

Başvurucu bu formu doldurarak ve 

elektronik imza ile imzalayarak kendi kep 

adresi üzerinden başvuru yapacaktır. 

Konu kısmında “Kişisel Verileri 

Koruma Kanunu Kapsamında Talep” 

başlığı ile gönderiniz. 
ahievranuniversitesi@hs01.kep.tr 

Ayrıca, KVK Kurul’unun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de 

başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızdan duyurulacaktır. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, 

talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” 

yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret 

talep edilebilecektir. 

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İşbu Başvuru Formunda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun 

sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir. (Ad Soyadı, T.C. Kimlik No, Cep 

Telefonu ve Tebligat Adresi mutlaka belirtilmelidir.) 

Adı ve Soyadı  T.C. Kimlik No1  

Cep Telefonu  Faks Numarası  

E-Posta Adresi  KEP Adresi  

Tebligat Adresi  

  

 
1 Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport veya Kimlik Numarası 
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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İLE OLAN İLİŞKİNİZ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği 

seçiniz ve ilgili yerleri doldurunuz. 

Üniversitemizle Olan İlişkiniz Açıklama (İlişkide bulunduğunuz Yıl, Birim, Firma, Pozisyon vb.) 

☐ Üniversite Çalışanı2/Eski Çalışanı  

☐ Öğrenci/Mezun Öğrenci  

☐ Stajyer3  

☐ İş/Akademik Başvurusu Sahibi4  

☐ Yüklenici Firma Çalışanı5  

☐ Diğer6  

KVK KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK TALEPLER 

(Lütfen Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz) 

 

 
2 Akademik, idari ve sözleşmeli çalışanları 
3 Lütfen staj yaptığınız birim ve yılları belirtiniz 
4 Lütfen başvuruda bulunduğunuz idari/akademik birim ve başvuru tarihinizi giriniz 
5 Lütfen firmanızın ismini ve firmadaki pozisyonunuzu belirtiniz 
6 Lütfen ilişki türünüzü ve yılları tanımlayınız 



 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 
 

 

(Form No: FR-596; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….) 

BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI VE BAŞVURU SONUCUNUN BİLDİRİMİ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek 

sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya 

elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucuna ait tercih ettiğiniz bildirim yöntemini belirtiniz. 

 

Talebinize cevabın bildirilme yöntemini seçiniz: 

☐ Adresime Gönderilmesini İstiyorum 

☐ E-Posta Adresime Gönderilmesini İstiyorum7 

☐ KEP Adresi ile Gönderilmesini İstiyorum8 

☐ Elden Teslim Almak İstiyorum9 

 

Talepleriniz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak talebinizin 

cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep 

edilebilecektir. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya 

başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının belirlenemediği durumlarda, tarafınızla işbu başvuru formunda 

belirtilen veya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime 

geçilebilecektir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi başvurunuzu yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama 

hakkı saklıdır. 

 

İşbu başvuru formu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kırşehir Ahi 

Evran Üniversitesi 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 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı 

veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz 

taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kırşehir Ahi 

Evran Üniversitesi, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul 

etmemektedir. 

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Formunda belirttiğim talepler 

doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim. 

 

Başvuru/Kişisel Veri Sahibi; 

 

Adı Soyadı : ................................................................................................................................  

Başvuru Tarihi : ................................................................................................................................  

İmza : ................................................................................................................................  

 

 
 

 
7 E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz 
8 İletişim bilgileri alanında KEP adresi mutlaka belirtilmelidir. 
9 Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi bulunması gerekmektedir 


