
    

1 

 

ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

VERİ SAHİPLERİ TALEP BAŞVURU FORMU 

GENEL AÇIKLAMA  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri 

sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanununun 11’inci maddesi 

uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI 

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) Kanunun 7 nci maddesinde 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, 
BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını 

ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. 

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi 

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek 

kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında 

işlenmesi 

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi 

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi 

KVK Kanununun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme 

hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. 
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• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması 

• Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi 

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme 

görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması 

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması 

KVK Kanunu’nun 13üncü Maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu 

haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların; 

 Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile,  

 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak, 

 Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi. 

yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

BAŞVURU YÖNETİMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI 
ADRES 

DİKKAT EDİLECEKLER 

Elden teslimli şahsen başvuru 
(Başvuru Sahibinin bizzat 
kimliğini tevsik edici belge ile 
başvuru yapması 
gerekmektedir) 

İstiklal Mahallesi Hacı Bayram 
Veli Bulvarı No:76 
Polatlı/ANKARA 

Zarfın üzerine “Kişisel 
Verilerin Korunması 
kapsamında Bilgi Talebi” 
ifadesi yazılmalıdır. 

NOTER vasıtasıyla tebligat İstiklal Mahallesi Hacı Bayram 
Veli Bulvarı No:76 
Polatlı/ANKARA 

Tebligat zarfına “Kişisel 
Verilerin Korunması 
kapsamında Bilgi Talebi” 
ifadesi yazılmalıdır. 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de 

başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK 

Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere 

yukarıdaki tabloda tarif edilen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün 

içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı 

veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. 
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A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri 

Ad  

Soyad  

TC Kimlik Numarası  

Telefon Numarası  

E-posta  

Adres  

 

B. Veri sorumlusu ORS ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz.  

☐  Müşteri  

☐  Çalışan Adayı    İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım   Tarih : …………………………    

☐  İş Ortağı   

☐  Çalışan  

☐  Eski Çalışan  Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….   

☐  Ziyaretçi     

☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanı   Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisi: ……………………………  

☐  Diğer    (___________________)                     

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, 

sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri 

işlemeye konu olmamaktadır. 

 

C.  Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

D.  Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini 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.)   

 

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu, ORS ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ORS tarafından işlenen kişisel 

verilerinizi eksiksiz olarak, 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 ORS ek evrak (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Belgesi Sureti gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form 

kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz 

bir başvuru yapılması halinde ORS, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden 

dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

 

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederim. 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:          

Başvuru Tarihi:   

İmza:  

  

 


