
																																	DURTAŞ	TEKSTİL	SAN.	VE	TİC.	AŞ.	

									(“Şirket”)	

VERİ	SAHİBİ	BAŞVURU	FORMU	

	

6698	sayılı	Kişisel	Verilerin	Korunması	Kanunu'nda	("Kanun")	ilgili	kişi	olarak	

tanımlanan	 kişisel	 veri	 sahiplerine	 ("Veri	 Sahibi"),	 Kanun'un	 11'inci	

maddesinde	kişisel	verilerinin	işlenmesine	ilişkin	bazı	haklar	tanınmıştır.		

	

Kanun'un	 13'üncü	maddesinin	 birinci	 fıkrası	 uyarınca,	 veri	 sorumlusu	 olan,	

Akkale	Kasabası	Kale	Mahallesi	Kale	Köyü	Girişi	200	Metre	Pamukkale	Denizli	

adresinde	 mukim	 0318004669400023	 MERSİS	 numaralı	 Şirket’imize	 bu	

haklara	ilişkin	olarak	yapılacak	başvuruların	yazılı	ve	ıslak	imzalı	olarak	Akkale	

Kasabası	 Kale	 Mahallesi	 Kale	 Köyü	 Girişi	 200	 Metre	 Pamukkale	 Denizli	

adresine	 konuya	 ilişkin	 ek	 bilgi	 ve	 belgeler	 ile	 bizzat	 elden	 iletebilir,	 noter	

kanalıyla	gönderebilir	veya	güvenli	elektronik	imzalı/mobil	imzalı	olarak	ya	da	

Şirket	 sisteminde	 kayıtlı	 elektronik	 e-posta	 adresiniz	 üzerinden	 veya	

santral@durtas.com.tr	 adresinden	 iletebilirsiniz.	 Başvurunuzu	 yazılı	 olarak	

yapmanız	 halinde	 zarfın/tebligatın	 üzerine	 “Kişisel	 Verilerin	 Korunması	

Kanunu	 Kapsamında	 Başvuru”;	 e-posta	 aracılığıyla	 yapmanız	 halinde	 e-

postanın	 konu	 kısmına	 “Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanunu	 Kapsamında	

Başvuru”	yazılmasını	rica	ederiz.	

	

Şirketimiz	talebin	niteliğine	göre	en	kısa	sürede	ve	en	geç	30	(otuz)	gün	içinde	

ilgili	 talebi	 ücretsiz	 olarak	 sonuçlandıracaktır.	 Ancak,	 işlemin	 ayrıca	 bir	

maliyeti	gerektirmesi	halinde,	aşağıda	belirtilen	ücret	alınabilecektir.	

Kişisel	veri	sahibinin	başvurusuna	Şirketimiz	yazılı	olarak	cevap	verecek	ise	on	

sayfaya	kadar	ücret	alınmayacak	ancak	on	sayfasının	üzerindeki	her	sayfa	için	

Kanun	ve	ilgili	diğer	mevzuatlarda	belirtildiği	şekilde	1	Türk	Lirası	işlem	ücreti	

alabilecektir.	



	

Bu	 formun	ve	talebinizin	niteliğine	göre	sizlerden	 istenen	bilgi	ve	belgelerin	

eksiksiz	ve	doğru	olarak	tarafımıza	sağlanması	gerekmektedir.	İstenilen	bilgi	

ve	 belgelerin	 gereği	 gibi	 sağlanmaması	 durumunda	 Şirketimiz	 tarafından	

talebinize	 istinaden	 yapılacak	 araştırmaların	 tam	 ve	 nitelikli	 şekilde	

yürütülmesinde	aksaklıklar	yaşanabilecektir.	Bu	durumda	Şirketimizin	kanuni	

hakları	saklıdır.	Bu	nedenle	ilgili	formun	talebinizin	niteliğine	göre	eksiksiz	ve	

istenilen	bilgileri	ve	belgeleri	içerecek	şekilde	gönderilmesi	gerekmektedir.	

	

1. Başvuru	sahibi	hakkında	bilgiler	

Aşağıdaki	bilgiler	ilgili	kişiyi	inceleme	süreçlerimiz	hakkında	bilgilendirmek	ve	

başvuru	sonuçlarını	iletmek	amacıyla	talep	edilmektedir.	

*:Zorunlu	Alan	

Ad	:	*	 	

Soyad	:	*	 	

T.C.	Kimlik	

numarası/Yabancılar	

için	uyruk	ve	pasaport	

numarası	:	*	

	

Varsa	 Telefon	 ve	 Fax	

numarası*	:	

	

Varsa	E-posta	adresi*		:	

	

	

İkamet	 veya	 İşyeri	

Adresi		:	*	

	

Şirketimiz	 ile	 ilişkiniz			

:	

	

	



Yanıtın	 1'nci	 bölümde	 sağlamış	 olduğum	 posta	 adresime	

gönderilmesini	istiyorum.			

	

Yanıtın	1'nci	 bölümde	 sağlamış	 olduğum	elektronik	posta	 adresime	

gönderilmesini	istiyorum.					

	

	

2. Başvuru	Nedeni	

No	 Talep	konusu	 Seçim		(seçiminiz	

ile	 ilgili	 bölümü	

işaretleyin)	

1	 Kişisel	verilerinizin	işlenip	işlenmediğini	öğrenme	 	

2	 Kişisel	 verileriniz	 işlenmiş	 ise	 buna	 ilişkin	 bilgi	 talep	

etme	

	

3	 Kişisel	 verilerinizin	 işlenme	 amacını	 ve	 bunların	

amacına	uygun	kullanılıp	kullanılmadığını	öğrenme	

	

4	 Kişisel	 verilerinizin	 yurt	 içinde	 veya	 yurt	 dışında	

aktarıldığı	üçüncü	kişileri	öğrenme	

	

5	 Kişisel	 verilerinizin	 eksik	 ya	da	 yanlış	 işlenmiş	olması	

halinde	bunların	düzeltilmesini	isteme	

	

6	 Kanun	ve	 ilgili	diğer	kanun	hükümlerine	uygun	olarak	

işlenmiş	 olmasına	 rağmen,	 kişisel	 veri	 işlenmesi	

gerektiren	sebeplerin	ortadan	kalkması	halinde	kişisel	

verilerinizin	silinmesini	veya	yok	edilmesini	isteme	

	

7	 Talep	 no	 5	 ve	 6	 gereğince	 yapılan	 işlemlerin,	 kişisel	

verilerin	 aktarıldığı	 üçüncü	 kişilere	 bildirilmesini	

isteme	

	

8	 İşlenen	 verilerin	 münhasıran	 otomatik	 sistemler	

vasıtasıyla	 analiz	 edilmesi	 suretiyle	 kendiniz	 aleyhine	

bir	sonucun	ortaya	çıkmasına	itiraz	etme	

	



9	 Kişisel	 verilerinizin	 kanuna	 aykırı	 olarak	 işlenmesi	

sebebiyle	 zarara	 uğramanız	 halinde	 zararın	

giderilmesini	isteme	

	

	

Bu	kapsamda	kişisel	verilerinize	ilişkin	talebinizi	aşağıda	açıkça	yazmanızı	rica	

ederiz.	

	

	

3. Başvuru	sahibinin	beyanı	

Yukarıda	 belirttiğim	 talepler	 doğrultusunda,	 Şirketinize	 yapmış	 olduğum	

başvurumun	Kanun'un	13'üncü	maddesi	uyarınca	değerlendirilerek	tarafıma	

bilgi	verilmesini	rica	ederim.	İşbu	başvuruda	tarafınıza	sağlamış	olduğum	bilgi	

ve	belgelerimin	doğru	ve	güncel	olduğunu	beyan	ve	taahhüt	ederim.		

	

4. Bilgilendirme	
İşbu	 başvuru	 formu,	 Şirket’imiz	 ile	 olan	 ilişkinizi	 tespit	 ederek	 ve	 varsa,	

Şirket’imiz	 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,	yapılan	başvurularda	kimlik	ve	

yetki	tespiti	için	Şirket’imiz	ek	bilgi	(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	Şirket’imiz,	söz	

konusu	 yanlış	 bilgi	 ya	 da	 yetkisiz	 başvurudan	 dolayı	 mesuliyet	 kabul	

etmemektedir.	Hukuka	aykırı,	yanıltıcı	veya	yanlış	başvurulardan	doğan	tüm	

sorumluluk	size	aittir.	

	

Başvuruda	bulunan	ilgili	kişi	(Kişisel	veri	sahibi)	

	

Adı	Soyadı	 	 :	 	

Tarih		 :	

İmza	 	 	 :	

	

	


