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ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİCARET A.Ş. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 
 

BAŞVURU FORMUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA 
 
Özer Teknik Isı ve Tesisat Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak veri sahiplerine yönlendirdiğimiz bu 
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun(“KVKK”) 11. maddesinde belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda 
kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Kanun’un 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca “yazılı veya elektronik” olarak Şirketimize yapılacak başvurunun 
işbu formun çıktısı alınarak doldurulması ve formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza 
iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda istenilen iletişim bilgileri, veri sahiplerinin başvurusu 
ile ilgili daha detaylı bilgi almak, veri sahiplerini inceleme süreçleri hakkında bilgilendirmek ve 
başvurunun sonuçlarını ilgili kişiye iletmek amacıyla talep edilmektedir. Şirketimiz talebinizin 
değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kuracaktır. 
İşbu Form içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde söz 
konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı Şirketimiz 
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 
 
A) BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Adı Soyadı*  

T.C. Kimlik Numarası*  

Doğum Tarihi*  

E-posta Adresi*  

Telefon Numarası*  

Tebligata Esas Adres*  

*Yukarıdaki alan 30356 Sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında” Resmî Gazete 
tebliğine istinaden veri girişi zorunlu alanlardır. 
 
B) ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZ 
 
Şirket ile olan ilişkinize dair aşağıda sizin için uygun olan seçeneği işaretleyerek (Müşteri, ziyaretçi, iş 
ortağı, mevcut çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi), mevcut ilişkinin 
halen devam edip etmediğini belirtiniz. 
 

          Müşteri           Ziyaretçi 

          İş ortağı           Tedarikçi 

          Mevcut Çalışan           Eski Çalışan 
          Şirket’te Çalıştığım Yıllar: 
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          Çalışan Adayı 
          Şirket’e Başvuru Yaptığım Tarih: ...../…../……. 

          Diğer:…………………………………………………………………………………………………… 

          Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim/Kişi:……………………………………………. 
          Konu: …………………………………………………………………………………………….......... 
 

C) KVKK KAPSAMINDAKİ TALEP KONUSU 
 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça ve detaylı yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi 
ve belgeleriniz başvurunuza eklenmelidir.  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D) BAŞVURU FORMUNU İLETME YÖNTEMLERİ 

 Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun adresine tebligatın/zarfın 
üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak şahsen veya 
noter kanalıyla, 

 Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan E-posta adresiniz 
ile kvkk@ozerteknik.com.tr adresine iletebilirsiniz.  

 
E) BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ 
 

Şirketimize iletmiş olduğunuz formunuza istinaden verilecek olan yanıtın iletilme yöntemlerinden birini 
seçiniz: 
 

      Tebligat adresime iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesini istiyorum. 

      E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yöntem sürecin hızlanmasını sağlayabilir.) 

      Elden teslim almak istiyorum.(Vekâleten teslim alınması durumunda noter onaylı vekâletname 
veya yetki belgesi ibrazı gerekmektedir.) 

mailto:kvkk@ozerteknik.com.tr
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F) BEYAN 
 

6698 sayılı Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 
İşbu form kapsamında Şirketinize ilettiğim 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) Adı Soyadı: 
Başvuru Tarihi: …… / …… /……. 
 
 
 
 
 

İmza 


