
AK ÇELİK EŞYA İMALAT TAAH.TİC.VE SAN.LTD. ŞTİ. 
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU 

 
1. GENEL 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi 

veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. 

Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatıyla (Ak Çelik Eşya İmalat Taah.Tic.Ve San.Ltd. Şti. ) olarak İlgili 

Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır. 

 

2. BAŞVURU YOLU 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı 

olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. 

Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak 

aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir. 

                         • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını (Aşağı Kirazca Mh. Eskişehir 

Cd.No:159 Arifiye- Sakarya adresine şahsen (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri birlikte) 

başvurarak, 

                         • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını (Aşağı Kirazca Mh. Eskişehir 

Cd.No:159 Arifiye- Sakarya adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla  

                       , • İşbu  veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını  bilgi@akcelikesya.com 
 e-posta adresine elektronik imzalı (5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli 
elektronik imzalı)olarak, iletebilirsiniz. 
.  

3. KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları 

doldurunuz. 

 

Ad-Soyadı     
T.C. Kimlik Numarası/Diğer Ülke 
Vatandaşları için 
Pasaport Numarası veya 
Kimlik Numarası 

    
Tebligata Esas Yerleşim Yeri 
Adresi / İş Yeri Adresi 

    

Cep Telefonu     

Telefon Numarası     

Faks Numarası     

E-posta Adresi     

    
4. ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİNİZ 

mailto:bilgi@akcelikesya.com


Şirketimiz ile İlişkiniz 

  

Müşteri 

 
 

Eski 
Çalışan 

 
 

Çalışan 

 
 

Diğer (Belirtiniz) 

 
 

 

5. TALEP KONUSU 

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları 

mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması 

için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel 

vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.  

Talepleriniz Akçelik. tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet 

doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. 

 Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin 

Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 

uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

6. VERİ SAHİBİ BEYANI  

Kanun uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler 

çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış 

olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Veri Sahibi 

Adı Soyadı.................................... 

Başvuru Tarihi.................................... 

 İmza ................................... 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.                                                                                                                                                                                                         
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 

  


