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ENKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  
VERİ SAHİBİ KİŞİSEL BİLGİ BAŞVURU FORMU 

 
 

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 
sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır),  

• Kişisel verilerin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alma, 
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verilerinin işlenmişse bilgi talep etme, 
• Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenme, 
• Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme, 
• Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme, 
• Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme, 
• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

hakkı tanınmıştır.  
 
Söz konusu hakkın kullanılmasına ilişkin olarak Veri sorumlusu olan ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’ne 
yapılacak başvurularda esas alınacak uygulama aşağıda yer almaktadır.  
 

Başvuru Esasları 

ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’ne yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, 
• Noter vasıtasıyla, 
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile 

imzalanarak ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek 
suretiyle, 

tarafımıza iletilebilecektir.  
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler 
verilmektedir.  
 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

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

Enka Sadi Gülçelik Spor Sitesi 
Poligon Mah. Katar Cd. No:15/A 
Sarıyer/ İstanbul 34460 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Noter Vasıtasıyla Tebligat 
Enka Sadi Gülçelik Spor Sitesi 
Poligon Mah. Katar Cd. No:15/A 
Sarıyer/ İstanbul 34460 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

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

bilgi@enkaspor.com  
enkasporiktisadi@enka.hs03.kep.tr  
 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 

ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’ne iletilmiş olan başvurularınız mümkün olan en kısa süre içerisinde 
ancak her halükârda talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren (Tebligat Kanunu’nun 7/a Maddesi kapsamında e-
tebligata ilişkin süreler esas alınır.) otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız talebinize bağlı olarak yazılı veya 
elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Yanıtlarımızın tarafınıza ulaştırılabilmesi için başvuruların usulüne göre, 
eksiksiz yapılmış olması ve yeterli iletişim bilgilerinin beyan edilmesi gerekmektedir.  
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A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 

İsim:   

Soyisim:   

T.C. Kimlik Numarası:   

Telefon Numarası:   

E-posta: 
  (Belirtmeniz halinde size daha 

hızlı yanıt verebileceğiz.) 

Adres: 

  

  

  

 

B. Lütfen ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi ile olan ilişkinizi belirtiniz. (üye, veli, personel, 
personel adayı, eski çalışan, hizmet sağlayıcı, tedarikçi/taşeron, ziyaretçi vb. ) 

 

☐ Üye 

☐ Personel 

☐ Personel Adayı 

☐ Veli 

☐ Eski personel/veli/üye (ilgili ilişkiyi yuvarlak içine alınız) 

☐ Diğer: 

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

 

ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi içerisinde iletişimde olduğunuz Birim: (Spor Okulları, Havuz, 

Fitness, İdari birim, Kültür Sanat  vb)   .......................................................................................................... 

Konu: ............................................................................................................................................................................. 

 

 C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

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

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
☐ Elden teslim almak istiyorum. 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 
 

İşbu başvuru formu, ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ENKA Spor 
Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlenebilmesi ve ilgili 
başvurunuza tam, 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 ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi ek evrak 
ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte 
olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ENKA 
Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı 
mesuliyet kabul etmemektedir.  
 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

 

Adı Soyadı  : 
Başvuru Tarihi  :  
İmza   : 


