
UNI YAZI GEREÇLERİ KIRTASİYE SAN. ve TİC. A.Ş.  
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

  
1. Haklarınız  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11.maddesi uyarınca, kişisel veri 
sahibi şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;  
 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

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

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

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

 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme,  

 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  

  
2. Başvuru Yöntemi  

Şirketimiz tarafından, Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizin iletebilmesi ve kişisel 
verilerinize ilişkin haklarınızın korunabilmesi için belirlenen hak arama yöntemlerini sizlere etkin bir 
şekilde kullandırılabilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. Buna göre; Şirketimize Kanun’dan doğan 
haklarınızı kullanmak amacıyla yapmış olduğunuz başvurularınızı,  

 

Başvuru Yöntemi Başvuru Açıklaması Başvuru Yapılacak 
Adres 

Başvuru 
Gönderiminde 
Belirtilecek Bilgi  
 

Yazılı Olarak Şahsen 
Başvuru  
 

Başvuru sahibinin 
bizzat gelerek kimliğini 
tevsik edici belge ile 
başvuru yapması.  
 

Sanayi Cad. No.44 
Nishistanbul A Blok No. 
67 Çobançeşme Mah. 
Bahçelievler / 
İSTANBUL 34196 

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

Yazılı Olarak, Noter 
Kanalıyla (Tebligat) 

Başvuru sahibinin 
Noter kanalıyla 
adresimize tebligat 
göndermesi.  
 

Sanayi Cad. No.44 
Nishistanbul A Blok No. 
67 Çobançeşme Mah. 
Bahçelievler / 
İSTANBUL 34196 

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

Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) Yoluyla 

Başvuru sahibinin, 
kayıtlı elektronik posta 
(KEP) adresine talep 
maili göndermesi.  
 

 
uniyazi@hs02.kep.tr 
 



e-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması 
Kanunu Bilgi Talebi” 
yazılacaktır.  

 
Yukarıda belirtildiği şekilde tarafınızca yapılan başvurular, Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince, 
şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik ortamda 
yanıtlanacaktır.  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. Bu nedenle başvuru formunun doğru, eksiksiz, istenilen bilgileri ve belgeleri 
içerecek şekilde gönderilmesi gereklidir.  

mailto:uniyazi@hs02.kep.tr


  
3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz  
  

Adı-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. Şirketimiz İle İlişkiniz  
 

 
 
 

Şirketimizle İlişkiniz 
 

 Çalışan  

 Hissedar/Ortak 

 Çalışan Adayı 

 Stajyer 

 Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi 

 Ziyaretçi 

 Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı /  Ürün veya Hizmet Alan Kişi 

 Diğer (Belirtiniz) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 6. Talep Cevabının Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz   
 

 Cevabın 3. bölümde verdiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Cevabın 3. bölümde verdiğim e-posta (eletronik posta) adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Cevabın 3. bölümde verdiğim fax numarasına gönderilmesini istiyorum.  

 



6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi ilgili kişinin hakları uyarınca UNI YAZI 
GEREÇLERİ KIRTASİYE SAN. ve TİC. A.Ş. şirketine bu form aracılığı ile yaptığım başvuru bilgilerinin, 
şirket tarafından işlenmesini kabul ediyorum.  
 
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. 
maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 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.  
  
Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)  
 
Adı-Soyadı    :   
 
Başvuru Tarihi  :   
 
İmza   :  
 
 


