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TFKB Varlık - KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

(Kişisel Veri Sahibi Tarafından TFKB Varlık Kiralama A.Ş.’ye -Veri Sorumlusuna- 

Yapılacak Başvurulara İlişkin) 

Genel Bilgiler 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel 

verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel 

veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 

talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.  

TFKB Varlık Kiralama A.Ş., KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak,  kişisel veri 

sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir ancak bu form ile 

başvuru yapmanız zorunlu değildir. 

Başvuru Bilgileri 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Kira Sertifikası Yatırımcısı, Kira 

Sertifikası Fon Kullanıcısı/Teminat Veren, Kira Sertifikası Fon Kullanıcısı/Teminat 

Veren Şirket Yetkilisi, Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi, Şirket Yetkilisi, Tedarikçi 

Şirket Yetkilisi gibi)  

  Kira Sertifikası Yatırımcısı 

  Kira Sertifikası Fon Kullanıcısı/Teminat Veren 

  Kira Sertifikası Fon Kullanıcısı/Teminat Veren Şirket Yetkilisi 

 Doğrudan veya Dolaylı Pay Sahibi 

 Şirket Yetkilisi 

  Tedarikçi Şirket Yetkilisi 

Lütfen çalıştığınız şirket ve pozisyon bilgisini belirtiniz 

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

......................................................................................................................... 

 Diğer …………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………... 
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KULLANILMASI TALEP EDİLEN HAK  

 

(Lütfen listeden seçiminizi yapınız, birden fazla seçim yapabilirsiniz. ) 

 (1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

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

 (3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

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

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

 (6) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

 (7) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 (8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 (9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Başvuruya İlişkin Açıklamalar:  

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

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

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

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

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

……………...... 

 

Varsa Başvuruya Eklenecek Belgeler: .................................................................. 

 

Yanıt için İletişim Tercihinizi İşaretleyiniz:  

      Adrese Posta                          E-posta                            Elden teslim alma  

  

İşbu formu eksiksiz bir şekilde doldurarak iadeli taahhütlü posta, e-posta ya da noter kanalıyla ya da 

elden teslim yoluyla Şirketimizin aşağıda yer alan adresine gönderebilirsiniz. Başvurunuzun 

yanıtlanabilmesi için, işbu formdaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Aksi 

durumda sizlere yanıt verilebilmesi için önce eksik bilgilerin tamamlanması talep edilecektir. Bu 

durum da başvurunuzun yanıtlanması süresini uzatabilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesi 

için belirli kimlik doğrulama taleplerini yerine getirmeniz gerekebilecektir. İşbu formda yer alan 

bilgileri hatalı olarak girmeniz halinde doğabilecek zararlardan Şirketimiz sorumlu değildir. Vekâleten 

başvuru yapmanız halinde, lütfen noter onaylı vekâletnamenizi işbu form ekine ekleyiniz. Konuyla 

ilgili detaylı bilgiye, Şirketimizin internet sitesinden (www.tfkbvarlikkiralama.com.tr) ulaşabilirsiniz. 
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KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE (BAŞVURU SAHİBİNE) İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik Numarası: 

Uyruğu (Yabancılar için): 

Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası (Yabancılar için): 

Adres: 

Telefon No (Cep No/Sabit No) (varsa): 

E-Posta (Elektronik Posta) Adresi (varsa): 

Faks Numarası (varsa): 

Başvuru Tarihi: …./…./….  

  

İmza: 

 

 

 

 

 

Başvurunun Gönderileceği Adres:  

TFKB Varlık Kiralama A.Ş. 

Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 21.Kat Ofis No. 49 Ümraniye/İstanbul 

info@tfkbvarlikkiralama.com.tr 

 


