
VERPAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

 

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 

sahiplerine (Bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır), KVKK 11’inci maddesinde kişisel 

verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  

KVKK 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu Verpak Ambalaj Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şti.’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel 

Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi 

gerekmektedir.  

Bu çerçevede Şirketimize yapılacak başvuruların, ilgili kişi başvuru formunun çıktısı alınarak; 

“yazılı” olarak yapılması gerekmektedir.  

Yazılı başvurular; 

• İlgili kişinin şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya Noter vasıtası ile yapacağı 

başvurular, formun ıslak imzalı bir nüshasının Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi 

No:190/1 Arnavutköy/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak, 

veya 

• İlgili kişi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik 

imza ile imzalanmak suretiyle ve e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” yazılıp Şirket kayıtlı elektronik posta adresi olan 

“verpak@hs01.kep.tr” kep adresine gönderilmek suretiyle, 

tarafımıza iletilebilecektir.  

 
A. İlgili Kişi Bilgileri 

Ad Soyad  

(Varsa) Temsilci 
Ad Soyad1 

 

TC Kimlik Numarası  

Pasaport/Kimlik 
Numarası  
(Yabancılar için) 

 

(Varsa) Temsilci 
TC Kimlik Numarası 

 

Telefon Numarası  

 
1Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (ilgili 
kişinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde göndermeniz gerekmektedir. 



Adres  

E-posta adresi  

Şirketimizle ilişkiniz         Çalışan                                       Çalışan Adayı 
 
        Hissedar/Ortak                            Müşteri  
 
        Müşteri Şirket Çalışanı                  Potansiyel Müşteri              
 

        Tedarikçi Yetkilisi                        Tedarikçi Çalışanı 
 
        Stajyer                                        Ziyaretçi 
 
          Diğer : 
……………………………………………………………………………………… 

 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, münhasıran işbu Başvuru Formu’nun 

değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla 

işlenmektedir. 

 

B. Talep Konusu 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve 
belgeler başvurunuza eklenmelidir.  

 



C. İlgili Kişinin Talebinin Sonuçlandırılması 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin 

niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. 

Yanıtlarımız ilgili KVKK 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan 

tarafınıza ulaştırılacaktır.  

Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, tarafımızca, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu 

kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep 

edilebilecektir. Ayrıca ilgili kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını 

sağlamak adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili olarak kendisine soru yöneltilebilir. 

Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 

vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının 

ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret 

talep edilebilecektir. 

İlgili Kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız 

çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, tarafımızca gerekçesi 

açıklanarak talep reddedilebilecektir.  

Hukuka aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle 

bildiririz. 

 

D. İlgili Kişi/Temsilcinin Beyanı 

Bu başvuruyu; “İlgili Kişi” veya “İlgili kişinin kanuni temsilcisi” sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili 

olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış 

ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde 

kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve 

ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından, başvuruyu yapan olarak sorumlu olacağımı kabul ederim. 

 
İlgili Kişinin / Temsilcinin: 
 
Başvuru Tarihi  : 

Adı Soyadı         : 

İmza                    : 


