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Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ilgili kişilere, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında birtakım 

taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.  

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu Mars Sinema Turizm ve Sportif 

Tesisler İşletmeciliği A.Ş.’ye (“Mars Media” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların 

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

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

 İlgili Kişinin şahsen başvurusu ile veya, 

 Noter vasıtasıyla veya, 

 İlgili Kişi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile 

imzalanarak Şirketimize Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresine gönderilmek suretiyle veya, 

 Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile 

tarafımıza iletilebilecektir. 

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve koruduğumuz hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz 

www.marsmedia.com.tr adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. 

1. İlgili Kişinin Bilgileri 

Bu form ile talebiniz ile ilgili araştırma yapabilmemiz ve başvurunuzun sonucunun tarafınıza iletebilmek 

için kişisel verilerinizi işliyoruz. Başvurunuzun geçerli kabul edilebilmesi için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz bir 

biçimde doldurulması zorunludur: 

 
Adı Soyadı:  

 

 

T.C. Kimlik Numarası1:  
 

 
Telefon Numarası: 

 

 
E-posta Adresi:  

 

 
1 Yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası yazılmalıdır. 

http://www.marsmedia.com.tr/
http://www.marsmedia.com.tr/kisisel-verileri-koruma-politikasi


 
Yerleşim Yeri/İş Yeri Adresiniz:  

 

 

2. Mars Media ile İlişkiniz 

Lütfen Mars Media ile olan ilişkinizi belirtiniz (Örneğin; müşteri, iş ortağı, ziyaretçi): 

 

□ Müşteri 

 

 

□ İş Ortağı 

 

□ Ziyaretçi 

 

□ Diğer: …………………………………………………… 

 

3. Kullanmak İstediğiniz Haklarınıza İlişkin Talepleriniz 

Lütfen kullanmak istediğiniz haklarınıza ilişkin sol taraftaki kutucuğu işaretleyiniz.  

 
Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

 

 
Kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyetine ilişkin bilgi talep ediyorum. 

 

 
Kişisel verilerimin işleniyorsa, işlenme amacını ve bunların amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

 

 
Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz 
konusu ise, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek 
istiyorum. 
 

 

 
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve 
bunların düzeltilmesini istiyorum. 

 

 
Kişisel verilerimin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde işlenmiş olmasına 
rağmen silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. 

 

 
Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel 
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum. 
 

 



 
Kişisel verilerimin işlenmesi için vermiş olduğum rızayı geri almak istiyorum.  

 

 

4. Başvuru Sahibinin Talebi 

Lütfen talebinizi detaylı bir şekilde belirtiniz. Talebinizin değerlendirmeye alınması için talep konusunun 

belirtilmesi zorunludur.  

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Başvuruya Verilecek Yanıtın Bildirim Yöntemi2 

Başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir. Lütfen hangi yol ile 

cevabınızı almak istediğinizi belirtiniz:  

□ Adresime gönderilmesini istiyorum. 

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

□ Elden teslim almak istiyorum3.  

6. Açıklama  

İşbu Form ile aşağıdaki belirtilen kanallardan biri ile başvurunuzu yapabilirsiniz: 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres 
Başvuru Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

 
2 Mars Media, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, yasal olarak belirtilen ücretler alınabilir. 
3 Vekâleten teslim alınabilmesi için noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir. 



Şahsen başvuru (Başvuru 
Sahibinin kimliğini tevsik edici 
belge ile birlikte bizzat başvurusu) 

Dereboyu Caddesi, Ambarlıdere 
Yolu No: 4 Kat:1 Ortaköy, 
Beşiktaş, 34347 İstanbul 

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

Noter vasıtasıyla tebligat 
Dereboyu Caddesi, Ambarlıdere 
Yolu No: 4 Kat:1 Ortaköy, 
Beşiktaş, 34347 İstanbul 

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

Güvenli elektronik imza ile 
imzalanarak KEP yoluyla 

marssinema@hs02.kep.tr  

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

 

Şirketimiz tarafından başvurunuzla ilgili herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin 

tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde eksikliğin tarafınızca giderilmemesi 

halinde, talebiniz, Şirketimiz tarafından eksiklik giderilene kadar askıya alınacaktır. 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz 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 Şirketimiz ek evrak ve bilgi (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 Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı 

taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

 

Başvuru Sahibinin   

Adı – Soyadı:   

Başvuru Tarihi:   

İmzası:   

 

mailto:marssinema@hs02.kep.tr

