
KARYER ISI TRANSFER SAN. VE TİC. A.Ş. 
KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU 

GENEL AÇIKLAMALAR 
Haklarınız  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde, ilgili kişi olarak 
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme (KVKK 11.1.a), işlenen kişisel veriler varsa bunlar 
hakkında bilgi talep etme (KVKK 11.1.b), kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçlar 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK 11.1.c), yurt içinde veya yurt dışında 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK 11.1.ç), kişisel verilerin eksik veya yanlış 
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme (KVKK 11.1.d), Kanun’un 7. Maddesinde 
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (KVKK 
11.1.e), yukarıda (d) ve (e) bentlerinde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK 11.1.f), işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme (KVKK 11.1.g), kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme (KVKK 11.1.ğ) gibi bir takım haklar tanınmıştır.  
İşbu kapsamdaki taleplerinizi KARYER Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.’ye aşağıda detaylı olarak 
açıklanan usul ve yöntemlerle iletebilirsiniz. Taleplerinize daha hızlı ve doğru bilgiler verebilmemiz 
ve talepleriniz doğrultusunda daha etkin bir aksiyon alabilmemiz için sizin için hazırlamış 
olduğumuz hazır Başvuru Formu’nu doldurarak bize iletebilirsiniz.  
Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 
5’inci maddesi uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların Türkçe yazılı olarak veya 
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza 
iletilmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Başvuru Kanalları  

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılabileceğine ilişkin bilgiler verilmektedir. 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI 
ADRES 

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE 
BELİRTİLECEK BİLGİ 

Yazılı Başvuru  
(Başvuru sahibinin kimliğini 
tevsik edici belge ile şahsen 
başvurusu)  

Topçular Mah. Tikveşli Yolu 
No:8 34055 Topçular – 
Eyüp/İstanbul  

Zarfın üzerine  
“KVKK Bilgi Talebi”  
yazılacaktır.  

Noter Kanalıyla  Topçular Mah. Tikveşli Yolu 
No:8 34055 Topçular – 
Eyüp/İstanbul  

Tebligatın konu kısmına “KVKK 
Bilgi Talebi” yazılacaktır.  

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
Yoluyla  

karyerisitransfer@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına 
“KVKK Bilgi Talebi” yazılacaktır  

Güvenli elektronik imza, Mobil 
İmza ya da Sistemimizde kayıtlı  
E-posta adresi yoluyla  

kvkk@karyergroup.com  E-posta’nın konu kısmına 
“KVKK Bilgi Talebi” 
yazılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU FORMU  
 

1. Talepte Bulunan Başvuru Sahibi’nin  
 

Adı Soyadı : ………………………………………………  

TC Kimlik Numarası : ………………………………………………  

Yabancılar İçin Uyruk  

ve Pasaport Numarası : ………………………………………………  

Tebligata Esas İşyeri  

veya İkamet Adresi : ………………………………………………  

Bildirime Esas E-posta Adresi : ………………………………………………  

Telefon Numarası : ………………………………………………  

Başkası adına başvuruda bulunulmakta ise  

Açıklamalar : ………………………………………………  

 
2. Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz ile olan ilişkisi  

 

 Firma Çalışanı  
 
Çalıştığı Bölüm: ..……………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………….……………………..  
 

 Eski Çalışan  
 
Çalıştığı bölüm ve dönem: …………………………...………………………………  
…………………………………………………………………….……………………..  
 

 Tedarikçi  
 
Sunulan ürün ve/veya hizmet ve zamanı: ...……………….……………………….  
…………………………………………………………………….……………………..  

 
 Müşteri  

 
Hizmet alınan dönem: ………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………….……………………..  
 

 İnternet Sitesi Kullanıcısı  

 Ziyaretçi  



 
Ziyaret etme nedeni ve zamanı: …………....……………………………………….  
…………………………………………………………………….……………………..  
 

 Diğer  

 İş Başvurusu/CV Paylaşımı yaptım.  

 Teklif almak için iletişime geçtim.  

 İnternet Sitesi İletişim Bölümü üzerinden mesaj gönderdim.  

 3. Kişi Firma Çalışanı  

 Diğer: …………………………………………………………………….………..  
 
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….   
 
 
3. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
 
 
4. Konuya ilişkin sair bilgi ve Başvuru Formu’na eklemek istediğiniz belgeleriniz.  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
…………………………………………………………………….…………………….  
 
 
5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.  

 Aşağıda belirttiğim adresime kargo ile gönderilmesini istiyorum: 
…………………………………………………………………….…………………….  

 Aşağıda belirttiğim adresime e-posta ile gönderilmesini istiyorum: 
…………………………………………………………………….…………………….  

 Elden teslim almak istiyorum.  
 



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 belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma 
ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.  
 
Başvuru Sahibi  

Adı Soyadı  

Başvuru Tarihi  

İmza: 

 

 


