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BÜYÜKHANLI KARDEŞLER İNŞAAT, TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 

 

TANIMLAR 

Terim Açıklama Kısaltma 
Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun 

İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Başvuru  Sahibi 

 

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi 

 

Şirket 

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun 

adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,  

Veri İşleyen 

Kayıtlı 

Elektronik 

Posta 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlanan 

güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilen 

mail 

 

KEP 

Mail Başvuru formunun Şirket’e gönderilebileceği mail 

adresi  

Şirket maili 

Kurul Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Kurul 

   

GENEL AÇIKLAMALAR 

Kanun’un 11. Maddesi ile Başvuru Sahibi’ne, işlenen kişisel verileri hakkında bilgi talep etme 

hakkı tanınmıştır.  

 

Kanun’un 13. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirket, Başvuru Sahibi’nin haklarına 

ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenen diğer 

yöntemlerle Şirket’e ulaştırılması gerekmektedir.  

 

Bu kapsamda, yazılı olarak Şirket’e yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak; 

• İlgili evraklar ekli olmak üzere Başvuru Sahibi’nin şahsen müracaatı ile,  

• KEP yolu ile,  

• Veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olması kaydıyla başvuru sahibinin mail 

adresinden yapılacak başvuru yolu ile, 

 

Başvuru Sahibi’nin aşağıda A bölümündeki yollarla Şirket’e ulaştıracağı başvurular, Şirket’e 

ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret 

alınabilir. Bu yöntemlerin dışında başka bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir.  

 

Şirket, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını Başvuru Sahibi’ne 

yazılı veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde 

Şirket, başvurunun gereğini yerine getirir. Başvurunun Şirket’in hatasından kaynaklanması 

halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.  

 

Başvurunun hızlı bir şekilde değerlendirilip Başvuru Sahibi’ne dönüş yapılabilmesi için 

aşağıda belirtilen tüm bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulmasına özen gösterilmesi 

gerekmektedir.  
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İşbu Başvuru Formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, Şirket tarafından işlenen kişisel 

verilerinizi eksiksiz olarak belirleyip, başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap 

verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Başvurunuz üzerine gerekli incelemeyi doğru ve hızlı bir 

şekilde yapabilmesi için Şirket, ek belge talebinden bulunabilir. Başvuru Formu’ndaki 

bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket, söz 

konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru nedeniyle mesuliyet kabul etmeyecektir.  

 

 

TABLOLAR 

A – BAŞVURU YÖNTEMLERİNİ GÖSTERİR TABLODUR: 

Başvurular aşağıdaki yöntemlerden biri ile olmalıdır. Bu yöntemlerin dışında başka bir 

şekilde başvuru kabul edilmeyeceğini önemle bildiririz.  

 

  
Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru Zarfında Belirtilecek 

Bilgi 

Şahsen Başvuru (Başvuru Sahibi’nin 

kimliği ile birlikte müracaatı gerekir.) 

(Vekaleten teslim durumunda noter 

onaylı vekaletname gerekmektedir.) 

Kayışdağı Caddesi, No : 3 

Marriott Otel Binası 

Küçükbakkalköy-Ataşehir-

İstanbul 

Zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılmalıdır.  

Noter yolu ile  Kayışdağı Caddesi, No : 3 

Marriott Otel Binası 

Küçükbakkalköy-Ataşehir-

İstanbul 

Zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılmalıdır.  

İadeli taahhütlü posta yolu ile Kayışdağı Caddesi, No : 3 

Marriott Otel Binası 

Küçükbakkalköy-Ataşehir-

İstanbul 

Zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında 

Bilgi Talebi” yazılmalıdır.  

“Güvenlik elektronik imza” ile 

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta 

yolu ile (Marriott Otel müracaatları 

için) 

buyukhanlikardesler.istanbul
marriotthotelasia@hs01.kep.
tr 
 

E-postanın konu kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılmalıdır.  

“Güvenlik elektronik imza” ile 

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta 

yolu ile (Park Otel müracaatları için) 

buyukhanlikardesleras@hs0
1.kep.tr 

E-postanın konu kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılmalıdır.  

“Güvenlik elektronik imza” ile 

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta 

yolu ile (İnşaat Şube müracaatları için) 

buyukhanlikardesler.istanbul
subesi@hs01.kep.tr 
 

E-postanın konu kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılmalıdır.  

Başvuru sahibinin mail adresinden 

yapılacak başvuru ile (Bu mail 

adresinin daha önceden veri 

sorumlusunun sisteminde kayıtlı 

olması zorunludur.)  

kvkkbasvuru@buyukhanli.

com 

E-postanın konu kısmına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılmalıdır.  

 

 

B- BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİNİ GÖSTERİR TABLODUR: 

Ad - Soyad  

TC Kimlik No  

Uyruk  

Pasaport No  

Ev Telefonu  

mailto:buyukhanlikardesler.istanbulmarriotthotelasia@hs01.kep.tr
mailto:buyukhanlikardesler.istanbulmarriotthotelasia@hs01.kep.tr
mailto:buyukhanlikardesler.istanbulmarriotthotelasia@hs01.kep.tr
mailto:buyukhanlikardesleras@hs01.kep.tr
mailto:buyukhanlikardesleras@hs01.kep.tr
mailto:buyukhanlikardesler.istanbulsubesi@hs01.kep.tr
mailto:buyukhanlikardesler.istanbulsubesi@hs01.kep.tr
mailto:kvkkbasvuru@buyukhanli.com
mailto:kvkkbasvuru@buyukhanli.com
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Cep Telefonu  

E-posta adresi  

Tebligat adresi  

 

 

 

C- ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİYİ GÖSTERİR TABLODUR: 

 Müşteri  İş Ortağı 

 Çalışan  Hissedar 

 Çalışan Adayı  Eski Çalışan 

 Ziyaretçi  Diğer 

 

Diğer :………………………………………………………………..………(Kısaca belirtiniz) 

 

Şirket içerisinde iletişimde olduğunuz departman/departmanlar: 

Birim :…………………………     Birim : ………………………… 

Konu : …………………………    Konu : …………………………  

 

Eski Çalışan ise: 

Çalışılan tarih aralığı : …………………………………. 

Çalışılan departman  : ………………………………….. 

 

Çalışan Adayı ise: 

Müracaat tarihi                     : ……………………………….  

Müracaat edilen departman  : ………………………………. 

 

 

D- BAŞVURU SAHİBİNİN TALEP DETAYINI GÖSTERİR TABLODUR:  

Talebinizi aşağıdaki satırlara yazabilirsiniz veya daha alttaki tablodan talebinize ilişkin 

kutuyu işaretleyerek de belirtebilirsiniz.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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(Lütfen, SEÇİM başlıklı kutucuklara ✓ işareti koyunuz.) 

 

S.No Talep Konusu Seçim Kanun 

Maddesi 

1 Şirket’in hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini 

öğrenmek istiyorum.  

  

11 / 1 / (a) 

 

2 

Eğer Şirket, hakkımda kişisel veri işliyorsa hangi 

verilerimin işlendiğini ve genel olarak veri işleme 

faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.  

  

 

11 / 1 / (b) 

 

3 

İşlenen kişisel verimin neden işlendiğini ve işlenme 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek 

istiyorum.  

  

 

11 / 1 / (c) 

 

4 

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü 

kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek 

istiyorum.  

  

11 / 1 / (ç) 

 

 

5 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini 

düşünüyorum ve düzeltilmesini istiyorum.  

(Yanlış olduğunu ve düzeltilmesini istediğiniz 

verilerinizin doğrusunu gösterir belgeleri ekleyiniz. 

Nüfus cüzdanı, ikametgah vb. gibi) 

  

 

11 / 1 / (d) 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Kişisel verilerimin Kanun ve diğer mevzuat 

hükümlerine göre doğru işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını 

düşünüyorum ve bu kapsamda kişisel verilerimin; 

a) Silinmesini, b) Yok edilmesini,   

c)   Anonimleştirilmesi 

Talep ediyorum.  

(Seçim yapılacak maddeyi yuvarlak içine alınız. ) 

 

Ayrıca, bu maddede yaptığım seçim doğrultusunda, 

kişisel verilerimin, aktarımı yapılan üçüncü kişiler 

nezdinde de aynı işleme tabi tutulmasını istiyorum.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 

 

11 / 1 / (e) 

 

 

 

 

 

11 / 1 (f) 

7 Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel 

verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de 

düzeltilmesini istiyorum. 

(5.maddede eksik veya yanlış olduğu bildirilen kişisel 

veriler hakkında, üçüncü şahıslar nezdinde de istenilen 

seçenek doğrultusunda Şirket tarafından gerekli 

girişimlerde bulunulacaktır.) 

  

 

11 / 1 / (f) 

8 Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu 

analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç 

doğduğunu düşünüyorum. İtirazım bu sonuç 

nedeniyledir.  

(Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu 

aşağıya kısaca yazınız ve varsa destekleyici 

dokümanları ekleyiniz.) 

…………………………………………………………. 

  

 

 

 

11 / 1 / (g) 
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…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

9  Kişisel verilerimin Kanun’a aykırı işlenmesi nedeniyle 

uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.  

(Kanun’a aykırılığa konu olan hususu aşağıda kısaca 

belirtiniz ve destekleyici belgeleri ekleyiniz. Mahkeme 

Kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren 

belgeler vb. gibi) 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

  

 

 

11 / 1 / (ğ) 

 

 

 

E- BAŞVURUNUN NASIL YANITLANACAĞINI GÖSTERİR TABLODUR :  

(Lütfen sol taraftaki kutuya ✓ koyunuz.) 

 

 Yukarıda belirtilen adresime gönderilmesini istiyorum.  

 Yukarıda belirtilen e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 Telefon ile bilgi verildikten sonra elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim 

alınacak ise noter onaylı vekaletname gerekmektedir.) 

 

 

F- SONUÇ - TALEP 

Başvuru Sahibi  

Adı – Soyadı  

Başvuru Tarihi  

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirket’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 

13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  

           Tarih                                   İmzası 

 

İşbu Başvuru Formu,  5 sayfadan ibaret olup, 01.10.2017 tarih ve Versiyon 1 numaralı 

Büyükhanlı Kardeşler İnşaat, Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 

Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin ayrılmaz bir parçasıdır.  


