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Başvuru Şekli
Means of Application
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin işbu
formu esas alarak, aşağıda belirtilen Individuals whose personal data is processed may
yöntemlerden birini kullanarak başvuru use this form and one of the following listed
methods to make their applications:
yapabileceklerdir:




İmzaladığı form eşliğinde Sarıhamzalı
Mahallesi, Turhan Cemal Beriker
Bulvarı
No.563/A
011110
Seyhan/Adana adresine veya İstanbul
Şubemiz olan Kısıklı Caddesi, Şehit
Teğmen İsmail Moray Sokak, No: 2/1
34662 Altunizade/İstanbul – Türkiye
adresine yapacağı şahsi başvuru ile
veya
Aynı adrese formu içerir şekilde noter
marifetiyle göndereceği yazılı ihtar ile
veya

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile
TEMSA’ya iletilen başvurular, en kısa sürede
ve en geç otuz (30) gün içinde kural olarak
ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili
Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda
bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi durumunda Kurul tarafından
belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye
yansıtılacaktır:





Individually to the address Sarıhamzalı
Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No.563/A 011110 Seyhan/Adana – Turkey
or to our İstanbul branch at Kısıklı
Caddesi, Şehit Teğmen İsmail Moray
Sokak, No: 2/1 34662 Altunizade/İstanbul
– Turkey with a signed form or;
By service of a notice accompanied by this
form processed through a notary public
again sent to the same address or;

The applications submitted to TEMSA will be
replied free of charge and as soon as possible and
within thirty (30) days at the latest and the
Concerned Person shall be notified of this reply in
writing via mail or electronically. If the answering
of an inquiry requires additional cost burden on the
Company, such cost will be reflected to the
Concerned Person subject to the tariff determined
by the Data Protection Board as:

 On (10) sayfanın üzerindeki her sayfa
için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti,
 Başvuruya cevabın CD, flash bellek
gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde bu kayıt ortamının maliyetini
geçmeyecek ücret.
I.




For each page over ten (10) pages, one (1)
Turkish Lira transaction fee,
In case that the reply to the application is
provided in a recording medium such as
CD or flash memory, the fee not exceeding
the cost of such recording medium.

İlgili Kişinin irtibat bilgileri:
I. Contact Details of Concerned Person:

Ad Soyad:
TC Kimlik
Numarası:
Uyruk ve Yabancı
Kimlik Numarası:
(Yabancılar için)
Telefon veya Cep
Telefonu
Numarası:
E-posta adresi
(Cevabın
elektronik ortamda
gönderilmesi
isteniyorsa):
Adres (Cevabın
posta yoluyla
gönderilmesi
isteniyorsa):

Name Surname:
ID Number:
Nationality and
Foreign Identity
Number: (For
Foreigners)
Phone Number:
E-mail Address
(In case the
reply is
demanded to be
delivered
electronically):

II.

İlgili Kişinin TEMSA ile
ilişkisine ilişkin açıklamalar
(aday çalışan, tedarikçi, müşteri,
ziyaretçi gibi):

III.

İlgili Kişinin KVKK md. 11 III. Request of the Concerned Person pursuant
to Article 11 of LPPD:
kapsamında talebi:

II. Explanations regarding the Concerned
Person's relationship with TEMSA (such as
candidate employee, supplier, customer, visitor,
etc.)

IV.

Başvurunuza vereceğimiz
yanıtın tarafınıza bildirilme
yöntemini seçiminiz:
☐ a) Adresime gönderilmesini
istiyorum.
☐ b) E-posta adresime
gönderilmesini istiyorum.
☐ c) Başvuru adresinde elden
teslim almak istiyorum.

V.

IV. Select the method of delivery of our reply
to you regarding your application:
☐ a) to my address.
☐ b) to my e-mail address.
☐ c) to me in person at application
address.

İlgili Kişinin İmzası (kâğıt V. Signature of Concerned Person (In case of
ortamda başvuru yapılması paper application):
halinde):

