
ORUÇOĞLU OREKO OTEL  

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ 
SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU  

Kanun'un 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu 
haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Koruma 
Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
Bu çerçevede 'yazılı' şekilde Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak posta 
yoluyla, noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.  

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun'un 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince, 
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç 
otuz gün içinde" yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanun'un 13'üncü maddesi hükmü 
gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru 
olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi 
sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların 
tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin 
kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 
kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu 
açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak Oruçoğlu Orekol Otel Mimar Sinan 
Bulvarı 1. Cad No:51/A Manisa , Türkiye adresine posta yolu ile iletiniz.  

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  

Adı- Soyadı:  

T.C. Kimlik No:  

Telefon Numarası:  

Adres:  

E-posta Adres:  

Şirketimizle Olan İlişkiniz  

(Müşteri, iş ortağı, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar 
gibi)  

2. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve 
talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak madde madde belirtiniz.)  

3. EKLER  

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.  



…………………..…………….……………………………….………………………………
………………  

4. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME 
YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:  

  Adresime gönderilmesini istiyorum.  

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

  Elden teslim almak istiyorum.  

5. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI  

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve 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. Hukuka aykırı, 
yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.  

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi*  

Adı Soyadı :  

Başvuru Tarihi :  

İmzası :  

* Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu 
gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname 
gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili 
makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır. 

 


