
KVKK BAŞVURU DOKÜMANI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kişisel veri sahiplerine, bu 
kanunun11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım 
taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 30356 sayılı Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre; Lider Petfood Yem Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi’ne (Lider Petfood)  bu taleplere cevap verme yükümlülüğü 
getirmiştir. 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan 
şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel 
Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle 
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
 
  

Başvuru Yöntemi Açıklama 

Elden Şahsen Yapılan 
Başvuru 

  

  

Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin 
yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan Lider 
Petfood çalışanı, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten 
sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde 
belirtir. (Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) 

Kayıtlı Elektronik Posta 
Adresine Yapılan Başvuru 

  

Aşağıdaki uygun kayıtlı elektronik posta adresine başvuru 
yapılır. 

=> liderevcil@hs01.kep.tr  

Bu kanallara yapılan başvurular yalnızca ilgili kişinin kep 
adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve ayrıca 
kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur. 

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

E-İmza veya Mobil İmza 
ile Yapılan Başvuru 

  

İlgili kişi tarafından Lider Petfood’un  
kvkkbasvuru@liderpet.com.tr e-posta adresine elektronik 
imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılır. Gönderilen 
başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli 
elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup 
olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından 
başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması 
ile imza doğrulanamıyor ise veya form mobil imza ile 
gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir. 

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

  

mailto:kvkkbasvuru@liderpet.com.tr


Noter Vasıtasıyla Gelen 
Başvuru 

  

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Lider Petfood’un 
tescilli adresine (Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower 
K:10 D:101 35530 Bayraklı / İzmir) iletilen başvurular, 
Lider Petfood ilgili birimi tarafından teslim alınır. 

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

  

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci 
fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten 
itibaren 30 gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 
13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza 
ulaştırılacaktır.  

 


