
KVKK VER! SORUMLUSUNA BA"VURU FORMU 
ADALYA HOTELS 

 
 
1. Ba#vuru sahibine ili#kin bilgiler:  

   
!sim:   

                         Soy isim:   
     TC Kimlik Numarasõ:   

E-posta  adresi: *   
Cep telefonu numarasõ:   

Adres:   
   

 
2. "irketimiz ile ili#kinizi belirtiniz. 
 

�! Mü!teri 
 
 
 

�! Danõ!man/ Çözüm Orta"õ/  #! 
Orta"õ 

�! Ziyaretçi 
 
 

�! Di"er ( Açõklayõnõz, lŸtfen ) 

$irketimiz ile ileti!imde oldu"unuz birim: 
 
Konu:  
 
 

 
�! #! ba!vurusunda bulundum, CV 

gönderdim 
Tarih: 

�! †çŸncŸ ki!i !irket 
personelliyim  
(‚alõ!tõ"õnõz !irkete dair lŸtfen, 
detay veriniz)  
 
 

�! Eski personelim 
 
‚alõ!õlan yõllar:  
 
�! Di"er 
 (LŸtfen açõklayõnõz) 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Lütfen 6698 Sayõlõ KVKK kapsamõnda talebinizi detaylõ olarak 
açõklayõnõz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Ba#vuru sahibinin talebi ( Lütfen talebinize uygun  maddenin yanõnaki 
kutucu$u i#aretleyiniz.) 

�! Kurumunuzun ki!isel verilerimi i!leyip – i!lemedi"ini ö"renmeyi talep 
ediyorum. 

�! E"er kurumunuz kapsamõnda ki!isel verilerim i!leniyorsa, bu veri i!leme 
faaliyeti kapsamõnda bilgilendirilme yapõlmasõnõ talep ediyorum. 

�! E"er kurumunuz kapsamõnda ki!isel verilerim i!leniyorsa, ki!isel veri 
i!leme faaliyetinin amacõnõn ne oldu"u ve i!lenme amacõna uygun 
kullanõlõp kullanõlmadõ"õnõn belirtilmesini talep ediyorum. 

�! E"er ki!isel verilerim yurt içinde veya yurtdõ!õnda ŸçŸncŸ ki!ilere 
aktarõlõyorsa, sšz konusu ŸçŸncŸ ki!iler ile ilgili bilgilendirilme 
yapõlmasõnõ talep ediyorum. 

�! Ki!isel bilgilerimin eksik veya yanlõ! i!lendi"i kanaatindeyim ve bunlarõn 
dŸzeltilmesini talep ediyorum. 
    Talep halinde a!a"õda yer alan bilgi ve belgeler kurumumuza 
iletilmelidir: 

o! Eksik veya yanlõ! oldu"u kanaatinde oldu"unuz ve dŸzeltilmesini 
talep etti"iniz  ki!isel verilerinizin içeri"i, 

o! Ki!isel verilerinizin gŸncel ve do"ru oldu"unu kanõtlayan belgeler. 
 

�! Ki!isel verilerimin 6698 Sayõlõ  Kanun ve di"er ilgili sair mevzu 
hŸkŸmlerine uygun olarak i!lenmi! olmasõna kar!õn, i!lenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasõ durumunda ki!isel verilerimin; 
 

o! Silinmesini 
Veya 

o! Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. 
*Talep etmeniz halinde, ki!isel verilerinizin i!lenme sebeblerinin neden 
ortada olmadõ"õna dair izah eden  bilgi ve belgeler kurumumuza iletilmelidir.  
 



Ki!isel verilerimin i!lenme sebebini ortadan kalktõ ise bu durumun, ki!isel 
verilerimi i!leyen ŸçŸncŸ ki!ilere iletilmesini talep ediyorum. 

�!  
Talep halinde ki!isel verilerimizin i!lenme sebeplerininin neden mevcut 
olmadõ"õnõ dŸ!ündü"ŸnŸze ili!kin bilgilendirici bilgi ve belgeler 
kurumumuza iletilmelidir. 
 

 
5. Ba#vurunuza yanõtõn nasõl yapõlaca$õnõ seçiniz. 
 

�! Adresime gšnderim yapõlmasõnõ tercih ediyorum. 
�! E-posta adresim aracõlõ"õyla gšnderim yapõlmasõnõ tercih ediyorum. ( E-

posta ile gšnderimin tercih edilmesinde size daha kõsa sŸrede geri dšnŸ! 
sa"layabilece"iz.)  

�! Teslimin elden tarafõma yapõlmasõnõ tercih ediyorum.  
�! Vekalet aracõlõ"õyla yetkilendirilen ki!iye yapõlmasõnõ tercih ediyorum. 

Vekalet aracõlõ"õyla teslim istenmesi durumunda, noter tasdikli 
vekaletname yada yetki belgesi olmasõ gerekmektedir.   
* Ki!isel veri sahibinin vasisi yada velisi olmanõz durumunda bunu 
gšsteren belgenin de sunulmasõ gerekmektedir. 

 

 
 

  #!bu ba!vuru formu, kurumumuz ile olan ili!kinizin tespitini sa"layarak, 
varsa, kurumumuz tarafõndan i!lenen ki!isel verilerinizi tŸm detaylarõyla 
belirleyerek, ba!vurunuza  
yasal sŸresinde, do"ru ve gŸncel olarak yanõt verebilmek amacõyla 
olu!turulmu!tur.                                                      

Kurumumuz, ki!isel verilerinizin hukuka aykõrõ olarak 3. ki!ilerle 
payla!õmõnõn šnŸne geçilebilmesi ve ki!isel verilerinizin gŸvenli"inin 
sa"lanmasõ amacõyla, kimli"inizi tespit edici ek bilgi ve belge talep etme hakkõnõ 
her zaman saklõ tutar.  

Kurumumuz, KVKK ba!vuru formu kapsamõnda iletti"iniz taleplerinize 
ili!kin bilgilerin do"ru ve gŸncel olmamasõ ya da yetkisiz ba!vurudan 
kaynaklanan talepler ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir, aksi 
durumlarõn olu!masõnda tŸm hukuki ve cezai sorumlulu"un tarafõma ait 
olaca"õnõ kabul eder ve taahŸt ederim. 
 
 
 
 
Ki!isel Veri / Ba!vuru Sahibi:  
#sim Soyisim: 
Ba!vuru tarihi: 
#mza: 


