
 

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu  

 

1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler; 

 

Adı Soyadı  

T C Kimlik Numarası  

Cep Telefon veya Sabit Telefon Numarası  

E-posta Adresi  

Adres  

 

 

2- Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri/Yatırımcı, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, 

üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)  

 

          Müşteri/Yatırımcı              Çalışan                              Ziyaretçi                               İş Ortağı  

 

          Diğer (Açıklayınız………………………………………………………………...) 

 
  

3- Marmara Capital Müşterisiyseniz Hesap Numaranız:………………….  
 

4- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız  

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

g. Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

j. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  
 

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talep Detayı  
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda yer alan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıya yazınız.  

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. 

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. Şirketinize bu başvuru formu ile yaptığım başvurumun 6698 sayılı Kişisel Verilen 

Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince değerlendirilmesini ve tarafıma yukarıda belirtmiş olduğum e-posta 

adresime veya adresime bilgi verilmesini talep ederim.  

Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  

 

Not: Bu başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra Marmara Capital Portföy Yönetimi A. Ş.’nin 

info@marmaracapital.com.tr elektronik posta adresine veya Baltalimanı Mahallesi, Baltalimanı Hisar Caddesi No: 14 

D; 1 Sarıyer-Istanbul adresine iletiniz. 


