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 AKAY İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

1. GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kişisel verisi işlenen gerçek kişilere 

(“İlgili Kişi”) Kanun’un 11. maddesiyle kişisel verilerinin işlenmesine dair belirli haklar tanınmıştır. 

Buna göre;  

“MADDE 11 - (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.” 

2. BAŞVURU YÖNTEMLERİ 

6698 s. Kanun m. 13/1 uyarınca; veri sorumlusu olan  Akay İnşaat Turizm Otelcilik Yatırım Anonim 

Şirketi’ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması 

Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. İlgili Kişi, Kanunun 

11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta 

(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce 

bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

veri sorumlusu olan Şirketimizden talepte bulunabilir. Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu 

İlgili Kişi Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak: 

(i) İlgili Kişi’nin şahsen başvurusuyla, 

(ii) Noter vasıtasıyla, 

(iii) İlgili Kişi tarafından 5070 s. Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik 

imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle.  

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablodan 

ulaşabilirsiniz: 
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Başvuru Yöntemi Adres Açıklama 

Şahsen Başvuru (İlgili 

Kişi’nin bizzat gelerek 

kimliğini tesvik edici belge ile 

başvurması) 

Akay Plaza Aspendos Bulvarı 

No: 214 Antalya / TURKEY   

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Noter Vasıtasıyla Başvuru Akay Plaza Aspendos Bulvarı 

No: 214 Antalya / TURKEY   

Tebligat zarfına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Güvenli Elektronik İmza akayturizm@hs03.kep.tr  E-posta’nın konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Kapsamında Bilgi 

Talebi” yazılacaktır. 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre 

talebin yukarıda belirlenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün 

içerisinde cevaplandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik 

ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul 

tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”ne göre; on sayfanın 

üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti; başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt 

ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini 

geçmeyecek şekilde talep edilecektir. 

 

İlgili Kişi Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız. 
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İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

1. Başvuru sahibi İlgili Kişi’nin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına 

ilişkin bilgiler 

Adı ve Soyadı  : 

T.C Kimlik Numarası : 

Adres   : 

Telefon Numarası  : 

E-posta Adresi  : 

 

2. Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. (çalışan adayı, çalışan, tedarikçi, hasta, müşteri, 

ziyaretçi vb.) 

 

 

 

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi, bilgi almak istediğiniz veri 

türünü, aktarım şeklini, uygulamayı, iş sürecini detaylı olarak belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz. 

 Adresime gönderilmesini istiyorum. 

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli 

vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

 

 

5. Genel Açıklamalar 

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 
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için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri işlenmesinden/aktarılmasından 

kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması 

amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimizin ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü 

belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklıdır. 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. Bu formda 

paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun kapsamındaki talebinizin değerlendirilmesi, neticelendirilmesi, 

ilgili tüm sürecin yönetilmesi ve bu amaçlarla sizlerle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak 

işlenecektir. Talebiniz, talebin niteliğine göre avukatlarımıza, şikâyet yönetimi, kalite kontrol, denetleme 

ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu 

kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. 

 

6. İlgili Kişi Taahhüdü 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim 

çerçevede sonuçlandırılmasını talep eder, işbu formda belirtmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel 

ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Adı ve Soyadı  :  

Tarih   :  

İmza   : 

 

 


