
 

 

 

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

GENEL AÇIKLAMALAR 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi 

olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” 

veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde 

bulunma hakları düzenlenmiştir.  

KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan D Elektronik Şans 

Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (“Nesine” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak 

başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen 

diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  Niteliğine göre talebiniz; Nesine’ye 

ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.  

BAŞVURU YÖNTEMİ 

• Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru:  Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve 

imzalanmış başvuru formu ile  kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Kuştepe Mah. 

Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:14-15 No:12 34387 Şişli/İstanbul adresine 

bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir. 

• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’ne ait kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresinden imzalanmış dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” ile  

dsans@hs02.kep.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.   

• Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla 

Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir 

dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle destek@nesine.com adresine e-

posta gönderilerek başvuru yapılabilir.  

• E-postayla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce veri sorumlusu olan Nesine’ye daha önceden 

bildirilmiş ve Nesine’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle  

destek@nesine.com adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir. Bu başvuruda talep 

konusuna bağlı olarak Nesine’nin ek kimlik doğrulama isteme hakkı saklıdır. 

 

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru 

yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, 

başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir. 
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Adı Soyadı ……………………………………………………………… Yabancılar için 

TC Kimlik Numarası ……………………………………………………………… Pasaport No  

Çalıştığı Departman/Birim ……………………………………………………………… Uyruğu  

Görevi ………………………………………………………………   

Telefon  0 (......) … …… …….………………………………    e-mail ……………………………………………………………… 

Adresi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 (1) 

 Aşağıda Kanun’un 11’inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. 

Seçtiğiniz haklara ve açıklamalar ve gerekmesi halinde tevsik edici belgelerinize göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme 

yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir. 

◻︎ 1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum (KVKK m.11/1/(a)) 

◻︎ 2 Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum (KVKK m.11/1/(b)) 

◻︎ 3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp 
kullanmadığını öğrenmek istiyorum (KVKK m.11/1/(c)) 

◻︎ 4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek 
istiyorum (KVKK m.11/1/(ç)) 

◻︎ 5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum (KVKK m.11/1/(d)) 
(Eksik veya yanlış olduğu için düzeltilmesini istediğiniz kişisel verileriniz ile ilgili ek bilgi verip gerekiyorsa belgesini -işlenen 
verinin yanlış olduğunu gösteren belgeyi- gönderiniz) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

◻︎ 6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (lütfen sebebi aşağıdaki boşlukta açıklayınız) ve bu çerçevede kişisel verilerimin; 
(KVKK m.11/1/(e)) 

  (Sebebi açıklayınız)……………………………………… 
◻◻︎ Silinmesini Talep Ediyorum 

………………………………………………………………… 
◻◻︎ Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum 

◻︎ 7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum 
(Talep No 5’i işaretlemeden burayı işaretlemeyiniz ve 5’i işaretlemişseniz lütfen açıklamarınızı ve gerekiyorsa tevsik edici 
belgeleri gönderiniz.) 

◻︎ 8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6’yı işaretlemeden burayı işaretlemeyiniz ve 6’yı işaretlemişseniz 
lütfen açıklamarınızı ve gerekiyorsa tevsik edici belgeleri gönderiniz) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü 
kişiler nezdinde de ; 

  ◻◻︎ Silinmesini Talep Ediyorum ◻◻︎ Anonim Hale Getirilmesini Talep Ediyorum 

◻︎ 9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz 
neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

◻︎ 10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. 
(Lütfen zararınızın dayanağı ve gerekçeleri ile miktarı hakkında bilgiler veriniz) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3) 

 Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca 

değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

  ◻︎Cevabın posta adresime gönderilmesini istiyorum ◻︎ Cevabın elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum 

  Yukarıda sağladığım bilgilerin doğru olduğunu, Kanun’un 11. maddesi kapsamında yukarıda belirttiğim hakları kullanmayı ve 

bu doğrultuda gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması içi yukarıdaki bilgilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi 

beyan ederim. 

  Adı Soyadı : ………………………………………………………………… Tarih : ……………………………………… İmza : ……………………………………… 

 

Başvuru Formu 


