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AK-MAR GIDA ve TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. A.Ş. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 
 

1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 
 
Ad ve Soyad :  
T.C.K.N. :  
Telefon Numarası :  
E-posta  :  
Adres :  
 

2. Başvuru Yöntemi 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan 
haklarınız kapsamındaki taleplerinizi işbu form ile aşağıda belirtilen 
yöntemlerden biriyle Şirket’e iletebilirsiniz. 
 

• Yazılı Başvuru ( İadeli Taahhütlü mektup, Şahsen Başvuru, Noter 
Kanalıyla Başvuru ) 

• KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Yolu ile Başvuru 
• Şirkete ait İnternet Sitesinde Yer Alan E-Posta Adresi ile Başvuru 

 
3.  Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

 
☐ Müşteri  
 
☐ Ziyaretçi  

☐ Çalışan 
 
☐ Diğer (Açıklayınız…)  
 
 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:  
 
Konu:  

 
 

4. Lütfen 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 ya da     
            yetki belgesi bulunmalıdır.) 
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5. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak 
belirtiniz. (Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya 
eklenmelidir.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve 
güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi 
talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda 
aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 
 
Ad Soyad  : 
Başvuru Tarihi : 
İmza   : 
 
 
 
 
 
 
 
İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket 
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 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 Şirketimiz, söz 
konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet 
kabul etmemektedir. 


