
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME 

BAŞVURU FORMU 

 

AÇIKLAMA 

 

Başvurular, aşağıdaki formun doldurulması ile yazılı usulde veya elektronik olarak, hangi şirket 

hakkında başvuru yapıldığı açıkça belirtilmek suretiyle yapılır. 

 

Yazılı başvurular, ıslak imzalı olarak Şiketimizin “Barbaros Mah. Çiğdem Sk. My Office No:1/16 

Ataşehir İstanbul” adresine, şahsen veya KVK Kanunu m.11 kapsamında sayılan haklara ilişkin 

başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim 

edilmesi suretiyle veya noter aracılığıyla yapılır. 

 

Elektronik başvurular; Başvuru Sahibinin varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, “güvenli 

elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik imza, mobil imza ya da Başvuru Sahibi tarafından 

Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle ile ilgili şirketin aşağıda yazılı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine 

gönderilmesi suretiyle yapılır.  

 

Başvuru Konusu Şirket: 

o Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.    : enerjisauretimsantralleri@hs01.kep.tr  

o Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.    : enerjisauretim@hs01.kep.tr 

o Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.  : enerjisatoptansatis@hs01.kep.tr  

o Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş   : enerjisadogalgaz@hs01.kep.tr  

o Akhisar Res Enerji A.Ş.    : akhisarresenerji@hs01.kep.tr 
 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri: 

Ad   : 

Soyad   : 

TC Kimlik Numarası : 

Pasaport Numarası : 

(Yabancılar için) 

Telefon Numarası : 

Faks Numarası  : 

E-posta   : 

Kayıtlı e-posta  : 

(Kep- var ise) 

Adres   : 

  

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. 

☐ Tedarikçi 

☐ Eski Çalışan 

Çalışılan Yıllar : …………………………………………………………… 

☐ Mevcut Çalışan 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşan 

Tarih : ……………………………………………………………………… 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

Lütfen çalıştığınız firma, tarih ve pozisyon bilgisini belirtiniz. 
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……………………………………………………………………………… 

☐ Diğer: ……………………………………………………………………. 

 

Varsa şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz 

birim:………………….…………………………………………………… 

 

C. Lütfen KVK Kanunu md. 11’de belirtilen hangi hak kapsamında talepte bulunduğunuzu 

ve talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 

  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ Kayıtlı e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı            : 

Başvuru Tarihi         : 

İmza                 : 

 

İşbu başvuru formu, Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen haklarınızın 

kullanılabilmesi ve şirketimizin bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hazırlanmış 

olup başvurunuzun eksiksiz bir biçimde Şirketimize iletilebilmesi ve eksik başvuru nedeniyle herhangi 

bir gecikme ile karşılaşmamanız amacıyla düzenlenmiştir. 

 

Kişisel verilerinizin haksız ve hukuka aykırı işlenmesine engel olabilmek ve olası risklerin önüne 

geçebilmek amacıyla başvuru sırasında sunmuş olduğunuz verilere ilişkin ispatlayıcı belgelerin (örn: 

nüfus cüzdanı, pasaport vs.) gösterilmesi ya da sunulması talep edilebilecektir. Tarafınızca istediğiniz 

verilerin kişisel verilerle ilgili olmadığı ya da başkasının kişisel verilerine ilişkin olduğu anlaşıldığında 

talebinizin reddedileceğini bilgilerinize sunarız. 


