ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK A.Ş
AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yürürlüğe giren kanunun amacı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”
uyarınca, ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK
A.Ş. “ŞİRKETİMİZ” tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme
alınmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere
www.ilksesgazetesi.com adresinde yer alan ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK
MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK A.Ş’ nin, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikasından erişilebilmektedir.
Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma
şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında
Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirketimiz
tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynağı yönetiminin
gerçekleştirilmesi, şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve
gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurulan gerçek
kişiler ile ŞİRKETİMİZ iş ortaklarının bu ilişkilerden kaynaklı hukuki ve ticari
güvenliğinin sağlanması, İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, Güvenlik süreçlerinin
temini, güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve
izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitimlerinin
koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, ziyaretçi prosedürü ile acil durum
operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet
kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6.
maddeleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak
işlenmektedir.
ŞİRKETİMİZ tarafından kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve
verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin
güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirler
alınmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, ŞİRKETİMİZİN hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış
hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un
8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
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Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: ŞİRKETİMİZİN ticari
faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ŞİRKETİMİZ insan kaynakları süreçlerinin ve
istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde
gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE BUNLARIN HUKUKİ
SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü,
elektronik
ortamlardan
otomatik olan
ya
da
olmayan
yöntemlerle
toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ
Şirketimiz, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metninde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek
olarak, Şirketimiz, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık
durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi
amacıyla sınırlı
olmak
üzere
ve
ilgili
mevzuat
uyarınca
belirlenen
zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER
Şirketimiz,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve
idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
Şirketimiz elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve
işleme amacı dışında kullanmayacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUN’DAN DOĞAN HAKLARINIZ
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
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7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden birisi ile de
yapmanız gerekmektedir;
BAŞVURU
YÖNTEMİ
1.Yazılı Olarak
Başvuru

Islak imzalı
şahsen
başvuru veya
Noter
vasıtasıyla

2. Kayıtlı
Elektronik
Posta (KEP)
Yoluyla

Kayıtlı
elektronik
posta (KEP)
adresi ile

3.Sistemimizde
Bulunan
Elektronik
Posta Adresi ile
Başvuru

Şirketimizin
sisteminde
kayıtlı
bulunan
elektronik
posta
adresiniz
kullanılmak
suretiyle

4.Sistemimizde
Bulunmayan
Elektronik
Posta Adresi ile
Başvuru

Mobil
imza/eimza
içerecek
biçimde
Şirketimizin
sisteminde
bulunmayan
elektronik
posta
adresinizi
kullanmak
suretiyle

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

Yenidoğan Mahallesi 2108
Sokak No: 13/A Yüreğir/Adana

asrlanguneydoguas@hs.kep.tr

muhasebe@arslanmatbaasi.com.tr

muhasebe@arslanmatbaasi.com.tr

BAŞVURUDA
GÖSTERİLECEK
BİLGİ
Zarfın/tebligatın
üzerine “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında Bilgi
Talebi”
yazılacaktır
E-posta’nın konu
kısmına “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu Bilgi
Talebi”
yazılacaktır.
E-posta’nın konu
kısmına “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu Bilgi
Talebi”
yazılacaktır.

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

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için
veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş
özel vekâletname bulunmalıdır.
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Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.ilksesgazetesi.com
adresinde yer alan ŞİRKETİMİZ’ e ait, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’nda belirtilen yöntemlerle ya da yukarıda sayılan yöntemlerle iletilmesi
halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere
ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret
talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt
ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt
ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.
METİN’DEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle
değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük
kazanır.
Bize
kişisel
verilerinizle
ilgili
her türlü
soru
ve
görüşleriniz için
muhasebe@arslanmatbaasi.com.tr e-posta adresimize 0 (532) 577 14 27
nolu telefon numarası ile çağrı merkezlerimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla

ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK A.Ş
ÇEREZ POLİTİKASI
ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK ANONİM ŞİRKETİ (Şirketimiz) olarak
sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları,
yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.
Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında
bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı
çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak
ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.
ÇEREZ (COOKIE) NEDİR?
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza
kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra
kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların
sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair
bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir
bilgi toplamamaktadır.
ÇEREZ TÜRLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI
Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici
çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar
geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri
doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için
kalıcı çerezler kullanılır.
Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.
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Zorunlu Çerezler

İşlevsellik İçin Gerekli
Olan Çerezler
Performans ve Analiz
İçin Gerekli Olan
Çerezler
Hedefleme ve Reklam
Çerezleri

Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik
doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi
amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve
doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama
amacı doğrultusunda kullanılmaz.
Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak
sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu
seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin
verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve
tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler,
ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi
çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.
Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve
hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size
ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının
etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Ayrıca, web sitesinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına
tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk www.ilksesgazetesi.com’ a ait
olmamaktadır. Bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik
politikasının okunması önerilmektedir.
ÇEREZLER NASIL TOPLANIR?
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir.
İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.
GİZLİLİK POLİTİKAMIZ
Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin
kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla ŞİRKETİMİZ sistem ve internet altyapısı en güvenilir
seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.
Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.
ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?
Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez
kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak
kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden
ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.
Örnek olarak;
"Google Chrome > Ayarlar > Gelişmiş > Gizlilik ve Güvenlik > Site Ayarları > Çerezler ve Site Verileri
> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.
"Internet Explorer > Ayarlar > İnternet Seçenekleri > Gizlilik > Gelişmiş ayarlar" menüsünden
yönetebilirsiniz.
Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
• Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
• Üçüncü taraf çerezleri engelleme
5

•
•
•

Belli sitelerden çerezleri engelleme
Tüm çerezleri engelleme
Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri
tamamen engellemeyi tercih ederseniz Akbank’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi
ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.
Mobil Cihazınızda kontrol etmek için:
Apple Cihazlarda;
• “Ayarlar > Safari > Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” adımları ile tarama geçmişinizi ve
çerezleri temizleyebilirsiniz.
• Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için “Ayarlar > Safari > İleri Düzey > Web Sitesi Verileri >
Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” adımlarını izleyebilirsiniz.
Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;
Simgesi > Özel > Bitti” adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebiliriniz.
• “Safari >
• “Ayarlar > Safari > Tüm Çerezleri Engelle” adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak;
çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.
Android Cihazlarda;
• “Chrome uygulaması > Ayarlar > Gizlilik > Tarama Verilerini Temizle > Çerezler, Medya
Lisansları ve Site Verileri > Verileri Temizle” seçeneği ile çerezlerinizi temzileyebilirsiniz.
• “Chrome uygulaması > Ayarlar > Site Ayarları > Çerezler” seçeneği ile çerezlere izin verebilir
veya engelleyebilirsiniz.
Saygılarımızla
ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK ANONİM ŞİRKETİ
ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK A.Ş.
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız
kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle
başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU
YÖNTEMİ
1. Yazılı Olarak

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

Islak imzalı şahsen
başvuru veya Noter

BAŞVURUDA
GÖSTERİLECEK
BİLGİ
Zarfın/tebligatın
üzerine “Kişisel
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Başvuru

vasıtasıyla

2. Kayıtlı
Elektronik Posta
(KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresi
ile

3. Sistemimizde
Bulunan
Elektronik Posta
Adresi ile
Başvuru

Şirketimizin
sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik
posta adresiniz
kullanılmak
suretiyle

4. Sistemimizde
Bulunmayan
Elektronik Posta
Adresi ile
Başvuru

Mobil imza/eimza
içerecek biçimde
Şirketimizin
sisteminde
bulunmayan
elektronik posta
adresinizi
kullanmak suretiyle

Yenidoğan Mahallesi 2108 Sokak
No: 13/A Yüreğir/Adana

arslanguneydoguas@hs.kep.tr

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

muhasebe@arslanmatbaasi.com.tr

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

muhasebe@arslanmatbaasi.com.tr

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

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan
tarafınıza ulaştırılacaktır.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından
başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları
doldurunuz.
Ad-Soyadı
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke
Vatandaşları için Pasaport
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Numarası veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri
Adresi / İş Yeri Adresi
Cep Telefonu
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi

3. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü
taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

☐ Müşteri

☐ Eski Çalışanım

☐ Ziyaretçi

Çalıştığım Yıllar : …………………………………

☐ İş ortağı

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Tarih : ……………………
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon ☐ Diğer: ……………………………………………………………..
bilgisini belirtiniz ……………………………
……………………………………………………….
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………
Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

4. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı
yanıt verebileceğiz.)
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname
veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen
kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap
verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından
kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde
Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul
etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi :
İmza

:
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