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MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY KLİMA SİSTEMLERİ ÜRETİM A.Ş 

VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURULARI BİLGİ NOTU VE BAŞVURU FORMU 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel veri sahiplerine (ilgili kişi) kişisel 
verilerinin işlenmesi ile ilgili birtakım haklar tanımaktadır. Aşağıda yer alan bilgi notu, veri sahiplerinin 
Kanun’da sayılan haklarını nasıl kullanabileceklerine ilişkin açıklamalar içermektedir. 

Veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sorumlusu Mitsubishi Electric Turkey Klima 
Sistemleri Üretim A.Ş.’ye (“MACT” veya “Şirket”) iletebilmeniz için başvuru formunu eksiksiz olarak 
doldurarak, aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile Şirketimize göndermeniz gerekmektedir.  

Formu doldurmadan önce bilgi notunu dikkatlice okumanızı ve formu Şirketimize göndermeden önce 
aşağıda yazılı adımları yerine getirip getirmediğinizi kontrol etmenizi rica ediyoruz: 

1. Formu tam ve eksiksiz olarak doldurdum.  
2. Dördüncü sayfada yer alan “Veri Sahibi Beyanı” kısmını okudum ve imzaladım. 
3. Kimliğimin (başkası adına başvuruda bulunuyorsanız ayrıca veri sahibinin kimliğinin) tespit 

edilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri sağladım.  
 

VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURULARI BİLGİ NOTU 

Genel Açıklamalar 

Dolduracağınız başvuru formunu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik 
imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 
adresinizi kullanmak suretiyle bize iletebilirsiniz. Talebinizi e-posta ile ilettiğiniz durumlarda, başvurunuzu 
hemen fark edebilmemiz için e-posta konusunu “Veri Sahibi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz.  

MACT İletişim Bilgileri:  

Şirket Adresi: Keçiliköy osb Mah. Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No:19 Manisa OSB. Yunusemre - Manisa 

KEP Adresi: mitsubishi@hs06.kep.tr  

Şirket İrtibat Kişisi E-posta Adresi: mact.kvkk@mact.mee.com 

MACT, haklarınızı kullanabilmeniz için sağladığınız bilgileri saklı tutacak ve bu bilgileri yalnızca gerekli olan 
hallerde, kanunen yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacaktır. Başvurunuz ile sağladığınız kişisel veriler, MACT 
kişisel veri saklama ve imha politikası uyarınca gerekli olduğu süre boyunca saklanacak ve saklama amacı 
ortadan kalktığında imha edilecektir.  

Kimlik İspatı  

Başvuruda bulunan kişinin kimliğini tespit edebilmemiz için kimliğinizi tespit eder bir belgenin (nüfus 
cüzdanınız, pasaportunuz gibi belgelerin suretleri) başvuru formu ile birlikte tarafımıza iletilmesi 
gerekmektedir.  

Başkası adına başvuruda bulunuyorsanız, ayrıca başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren, kişisel veri 
sahibinin velisi/vasisi olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi dokümanların form ile birlikte 
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar 
tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları şartı aranmaktadır.  
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Başvuru Ücreti  

MACT, bu başvuru formu ile ilettiğiniz taleplerinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca 
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuza yazılı olarak 
cevap verilecek ise, on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk 
Lirası başvuru ücreti alınabilir. Öte yandan, başvuruya cevabın bir kayıt ortamında verilmesi halinde 
tarafımızca talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Başvurunuzun MACT’nin 
hatasından kaynaklanması hâlinde ise alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.  

Başvuruların Cevaplanma Süresi 

MACT, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevaplandıracaktır. Talebinizin 
kabul edilmesi halinde gerekli adımlar yerine getirilecektir.  

 

 

VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURU FORMU 

1. Başvuruda Bulunan Kişi 
 

☐  Kendi adıma başvuruda bulunuyorum.  

☐  Bir başkası adına başvuruda bulunuyorum. (lütfen kişisel veri sahibinin bilgilerinin sorulduğu 2. 
kısmı ve size ait bilgilerin sorulduğu 6. kısmı ayrı ayrı doldurarak, veri sahibi ve tarafınıza ait kimlik 
tespit edici belgeleri başvuru formuna ekleyiniz.) 

 

2. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri  

Aşağıda yer alan kısımda kişisel veri sahibine ilişkin bilgilerin girilmesi istenmektedir. (*) işaretli alanların 

doldurulması zorunludur. 

İsim-Soyisim*  

T.C. Kimlik 
Numarası 
(Yabancılar için 
uyruk ve pasaport 
no veya varsa kimlik 
no)* 

 

Doğum Tarihi  

Telefon Numarası*  

Adres*  

E-posta*  

MACT ile İlişkiniz (Çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, iş ortağı gibi) 
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3. Kullanılmak İstenen Hak/Haklar  

Aşağıdaki kısımda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan veri sahibi (ilgili kişi) hakları yer 

almaktadır. Lütfen kullanmak istediğiniz hak/hakların yanında yer alan kutucuğu işaretleyiniz.  

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 
 

 

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 
 

 

Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp 
kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 
 

 

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri 
bilmek istiyorum. 
 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini 
istiyorum. 
 

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. 
 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde 
de düzeltilmesini istiyorum. 
 

 

Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü 
kişiler nezdinde de silinmesini veya anonimleştirilmesi istiyorum. 
 

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 
analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu 
düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 
 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep 
ediyorum. 
 

 

 

4. Talep Hakkında Açıklamalar 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.  

Örnek   Ağustos 2018 tarihinde Şirketinize yapmış olduğum iş başvurusu kapsamında, özgeçmiş 

bilgilerimin veri tabanınızda saklanıp saklanmadığı hakkında bilgi almak istiyorum. Eğer saklanıyor ise, 

veri tabanınızda yer alan özgeçmiş bilgilerimin silinmesini talep ediyorum.  
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5. Başvuruya Bildireceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz. 

☐  Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum. 

☐  Elektronik formatta e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yöntemi seçtiğinizde size 
daha hızlı yanıt verebiliriz. Bazı dosyalar elektronik olarak iletilemeyecek kadar büyük olabilir ve cd 
formatında teslim etmemiz gerekebilir; böyle bir durumda sizi haberdar edeceğiz.) 
 

 

 

6. Veri Sahibi Beyanı 

(Lütfen verdiğiniz bilgilerin doğruluğuna ilişkin sorumluluğunuzun bulunduğunu unutmayınız.) 

 Başvuru formunun şartlarını okuduğumu, anladığımı ve bu başvuruda verilen bilgilerin tarafıma 

ait olduğunu onaylıyorum. 

 Şirketin veri sahibi başvurusunun cevaplanması için, kimliğimi doğrulamasının gerekli olduğunu 

biliyorum. 

 Talebime konu kişisel verileri belirlemek ve talebi en doğru şekilde yerine getirmek için daha 

ayrıntılı bilginin gerekli olabileceğini, bu hallerde ek evrak ve belge sunmam gerekebileceğini 

biliyorum. 

Kişisel Veri Sahibi   (Başkası adına başvuruda bulunuyorsanız, lütfen burayı boş bırakınız.) 

İsim-Soyisim  
 

 

Tarih 
 

 

İmza 
 

 

 

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi  (Veri sahibi olarak kendi adınıza başvuruda bulunuyorsanız, 

lütfen bu alanı boş bırakınız.) 

İsim-Soyisim 
  

 

Adres 
 

 

Telefon Numarası 
 

 

E-posta 
 

 

Tarih 
 

 

İmza 
 

 

 


