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GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel verisi işlenen 
gerçek kişilere (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca kişisel 
verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

www.biletall.com alan adlı internet sitesi ve Biletall adını taşıyan mobil uygulamalar, Obilet Bilişim Sistemleri 
A.Ş. (“Obilet”) tarafından işletilmekte ve kullanılmaktadır. Bahse konu alan adının ve Biletall markasının 
mülkiyeti ise Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye (“Biletal”) aittir. 

Bu kapsamda, KVKK’nın 13/1. maddesinin uyarınca; veri sorumlusu olan Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.’ye 
(“Oblet”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yazılı olarak Obilet’e yapılacak 
başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;  

- Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,  

- Noter vasıtasıyla ya da  

- Başvuru Sahibi’nce üyeliğin teyit edildiği e-posta adresiniz üzerinden destek@obilet.com elektronik 
posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.  

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

 Başvuru Yöntemi  Başvuru Adresi  Başvuruda Verilecek Bilgi  

Şahsen Başvuru  Sultan Selim Mah. Yunus Emre 
Cad. Topçu İş Merk. No:1/11 
Kat:3 Kağıthane/İstanbul 

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

Noter Yolu ile Tebligat  Sultan Selim Mah. Yunus Emre 
Cad. Topçu İş Merk. No:1/11 
Kat:3 Kağıthane/İstanbul 

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

E-posta Yolu ile  destek@obilet.com E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır.  

 

Bu kapsamda, Kanun’un 11. maddesinden kaynaklanan başvurular, aşağıda belirtilen şekillerde ve adreslere, 
aşağıdaki Başvuru Formu vasıtası ile yapılmaktadır. Tarafımıza iletilen başvurularınız, KVKK’nın 13/2. 
maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak 
yanıtlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince 
Başvuru Sahibi’ne veya vekiline yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

 

  

http://www.biletall.com/
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Adı ve Soyadı  :  

T.C. Kimlik Numarası :  

Tebligata Esas Adresi :  

Bildirime Esas e-posta 
Adresi: 

 

Telefon Numarası :  

Obilet veya Biletal ile 
olan İlişkisi : 

☐ Müşteri ☐ İş ortağı ☐ Çalışan  ☐ Kullanıcı   

☐ Çalışan Adayı ☐ Ziyaretçi ☐ Eski Çalışan   

☐ Üçüncü Taraf Şirket Çalışanı ☐ Diğer …………………………… 

KVKK Kapsamındaki 
Talep Konusu: 

☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

☐ Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgi talep ediyorum.  

☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 

☐ Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. 

☐ Kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum. 

☐ Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum. 

☐ Kişisel verilerimin düzeltildiğinin veya silindiğinin, verilerimin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. 

KVKK Kapsamındaki 
Talep: 

 

 

 

Yanıt Tercihi  : ☐ Posta ile. ☐ E-posta ile.  ☐ Elden teslim. 

İşbu başvuru formu, Obilet veya Biletal ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Obilet veya Biletal 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 Obilet 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 Obilet, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı 
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

Başvuru Sahibinin Adı ve Soyadı:  

Başvuru Tarihi   :  

İmza    :  

 


