
  
 

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.  

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu 

 

Veri Sahibi İlgili Kişi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md.11’de size 
tanınan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi işleyen Mitsubishi 
Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.’ye (“Şirket”) iletmek için aşağıda yer alan formu kullanabilirsiniz.  
 
Başvuru hakkınızı kullanabilmeniz için bize sağladığınız bilgileri Kanun’a uygun olarak işleyecek, saklı 
tutacak ve bu bilgileri yalnızca gerekli olan hallerde kanunen yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacağız.  

 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ uyarınca başvurunuzda formda yıldız 
işareti (“*”) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. 
 
Dolduracağınız bu formu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik 
imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 
adresinizi kullanmak suretiyle bize iletebilirsiniz.  
 

 Formu posta, elden teslim veya noter kanalı ile bize iletmeyi tercih etmeniz durumunda, bir 
nüshasını imzalayıp, kimliğinizi tespit edici belgeler ile (kimlik kartı ön yüzünün sureti gibi) aşağıda 
belirtilen adrese iletebilirsiniz: 

 
Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.  

 
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 
Ümraniye - İstanbul 

 

 Formu elektronik ortam vasıtasıyla bize iletmeyi tercih etmeniz durumunda ise bize  daha önce 
bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak  
kvkk@tr.mee.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 

 Bu yöntemler dışında da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza 
kullanarak başvurunuzu iletebilirsiniz.  

 
Başvurunuzu e-posta ile iletmeyi seçmeniz halinde,  e-posta konusunu “Veri Sahibi Başvurusu” şeklinde 
yazmanızı rica ederiz. Lütfen başvurunuza ilişkin vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan 
sorumlu olduğunuzu unutmayınız. 

 

 

Başkası Adına 
Başvuruda 
Bulunuyorum1 

☐ Evet 

☐ Hayır 

Başvuru Sahibi ☐  Müşteri/Son Kullanıcı    ☐  Çalışan   ☐   İş Ortağı Çalışanı                                              

☐ Diğer  ______________ 

İsim-Soyisim*  

T.C. Kimlik No 
(Yabancı İse Uyruk ve 
Pasaport No)* 

 

Kimlik İspat Edici 
Belge Eki* 

(Lütfen kimliğinizin ispat edilebilmesi için aşağıdaki belgelerden birini 
seçerek, kopyasını başvurunuza ekleyiniz.) 

☐ Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı           ☐ Ehliyet            ☐ Pasaport 

Adres (Ev adresi veya 
iş adresi)* 

 

                                                
1   Başkası adına başvuruda bulunuyorsanız temsile yetkili olduğunuzu gösterir belgelerin (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi 
olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi) başvuru formu ile birlikte tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin geçerli 
olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır. 

mailto:kvkk@tr.mee.com


  
 

İl/İlçe  

 
Ülke 

 

Telefon Numarası*  

E-posta Adresi*  

Başvuru Sahibinin 
Kullanmak İstediği 
Hak/Haklar (Burada 
belirtilen haklarınızdan 
bir veya bir kaçını 
seçebilirsiniz)* 

      Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Alma 

☐ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna    

      ilişkin bilgi talep etme, 

☐ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun    

      kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

☐  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü  

      kişileri bilme. 
 

☐  Kişisel Verilerin Düzeltilmesini İsteme 

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların   
      düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel   
      verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.  
 

☐  Kişisel Verilerin Silinmesini/Yok Edilmesini İsteme 

      6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,   
      işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel    
      verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda    
      yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere  
      bildirilmesini isteme. 
 

☐  Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Yapılan Analize İtiraz Etme 

      İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz  
      edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. 
 

☐  Kanuna Aykırı İşleme Sebebiyle Zarar Tazmini Talep Etme 

      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara  
      uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme. 
 

☐ Rızanızı Geri Alma 

      Kişisel verilerinizin işlenmesi için vermiş olduğunuz rızanızı geri   
      çekme.  
 

Kişisel Verilerinizi 
Sağladığınız 
Mitsubishi Electric İş 
Alanı 

☐  Klima Sistemleri 

☐  Fabrika Otomasyon Sistemleri 

☐  CNC Mekatronik Sistemleri 

☐ Diğer 



  
 

Talep Hakkında 
Açıklamalar* 

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

 

Başvuru Formuna 
Eklenmek İstenen 
Belgeler 

(Lütfen başvurunuza eklemek veya dayanak göstermek istediğiniz belge 
varsa belirtiniz.) 

 

Başvuruya 
Bildireceğimiz Yanıtın 
Tarafınıza Bildirilme 
Yöntemi2 

☐   Yukarıda belirttiğim adrese posta yoluyla, 

☐  Yukarıda belirttiğim e-posta adresine elektronik posta yoluyla. (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 ediyor 
olacağız.) 

Başvurunuzu yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile bize iletmeniz durumunda, başvurunuzu en kısa sürede ve en geç otuz gün 

içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret sizden talep edilebilecektir. Bu kapsamda, yazılı olarak cevap vereceğimiz başvurularınız 

için, on sayfaya kadar başvuru ücreti talep edilmeyecektir. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası başvuru ücreti talep 

edebilir. Başvurunuzu bir kayıt ortamı vasıtasıyla cevapladığımız durumda talep edebileceğimiz ücret, kayıt ortamının maliyetini 

geçmeyecektir. Başvurunuzun bizim hatamızdan kaynaklanması hâlinde ise alınan ücreti tarafınıza iade edeceğiz.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgilere https://tr.mitsubishielectric.com  internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz.  
 
BAŞVURU SAHİBİ BEYANI: 6698 Sayılı Kanun’da sayılan haklarımı kullanmak amacıyla Şirketinize ileteceğim taleplerime ilişkin 
olarak, 
 

 Başvuru formunun şartlarını okuduğumu, anladığımı ve bu başvuruda verilen bilgilerin tarafıma ve/veya başvurduğum kişiye ait 
olduğunu onaylıyorum. 

 Şirketin veri sahibi başvurusunun cevaplanması için, kimliğimi doğrulamasının gerekli olduğunu biliyorum.  

 Başvuruma ilişkin talebimin yerine getirilebilmesi, kimliğimin doğrulanabilmesi için daha ayrıntılı bilgi gerekli olabileceğini, bu 

hallerde Şirketinize ek evrak ve belge sunmam gerekebileceğini biliyorum. 

          Başvuru Sahibi 
 

İsim-Soyisim* : 

Tarih                :   

İmza*              : 

                                                
2 Başvurunuza ilişkin cevabımızın doğru bir şekilde tarafınıza teslim edilebilmesi için her türlü tedbir alınacaktır. Ancak, bilgilerin 

postada kaybolması, iletişim bilgilerinizi bize yanlış vermeniz gibi nedenlerle başvuru cevabının üçüncü kişilerin eline geçmesi 
veya postanın sizin dışınızda üçüncü kişiler tarafından açılması gibi durumlardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Bu nedenle lütfen 
iletişim bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz. 

 

 


