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VERİ SAHİBi n.a.Şvunu FORMU
6698 Sayıh Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (Kanun) ilgili kişi olarak tanrmlanan
kişisel veri sahiplerine Glgili Kişi), Kanun'un l l. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları
kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusu'na başwrması gerektiği
düzenlenmiştir.
Kanunun l3. maddesinin

l. fıkası ile Veri Soruınlusuna Başvuru Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi gereğince; Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımıza yapılacak
başvurulann yazılı olara\ e-posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafindaıı
belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Borsamızın başvuru kanalları aşağıdaki
şekildedir:

Adres

Kazm Karabekir Paşa Mü.Musalla Cadde No:23 Yakutiye/ERZURUM
.,eraırumtb@tobb.org.tr
Kep Adıesi ., erzurumtb@hs0l.kep.tr

E-Posıa

Başvuru

:

Yöntcmi

:

a) kimlik

_

tespitini sağlayacak biı belge ile birlikte eksiksiz olaıak doldurulınuş bu Başvuru
Formu'nu ıslak imzah olarak yukandaki adresimize posta yoluyla veya noter vasıtasıyıa
göndererek

u) saş"r-

c)

Formunu, 5070 sayılı Elektıonik İmza Karıununda tanımlı olan "güventi elektronik
imzı" ile imzalayaıak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından; yukarıda belirtilen KEP

adresine göndererelç
Ayrıca işbu Başvuru Formu'nu ıslak imzılı olarak taratarak yukaııda belirtilen e-posta adresine
mail ataıak, (bu usulün tercih edilınesi durumunda maile kimlik tespitini sağlayacak bir eııakın
da ek|enmesi gereklidi)

Tarafımıza iletilıniş olan başvurulannrz kanun,un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre taıebinizin bizlere ulştığı tarihten itibaİen "en kısa sİirede ve en geç otuz
gün içinde" yanıtlanacaktır. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini
yerine getirmek masraf gerektiriyorsa "veri sorumlusuna Başvuru usul ve Esasları Hk. Tebliğ,
İ.madde gereğince ücret talep edilebilir, Başvuru formunun cevap verTneye elverişli ve eksiksiz
bir şekildİ doİdurulması ve istenen belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde taraflnu^
sağlıklı bir bilgi verilmesi mümkün olmayacaktır.

BAŞVURUCUNUN

Adı Soyadı
T,C Kimlik Numarası
E-Posta
Cep Te|
Adres

Lütfen başvufu cevabımızın larartnrza ulaşlırılma yolunu seçiniz
Adresime yazılı olarak
E-Posta Yoluyla

€""

!

tr

mffi,**-K§F-ffi-#§GJı ffi

(8

mtp/A[üumlb,rqrr

Q ,-,. *"."ı*, r". r"t

"u!al|acidNo23

Yakutry./ERzURuıa

!

.nu,umıb@İobb,o,!-k

Ek:23

ğ

ğ
u

kişisel veri işleyip işlemediğinizi öğrenmek istiyorum.
(KVK Kanunu Mad l l/l-a)

tr

2) Kişisel veri işliyorsanız veri işleme faaliyetiniz hakkında bilgi
talep ediyorum. (KVK Kanunu Mad 11/1-b)

D

3) Kişisel

veri işliyorsanız işleme amacı ve bu amaca uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
(KVK Kanunu Mad l t/l-c)

ı

4) Kişisel verilerimin yurtiçi

veya yurtdışında üçüncü kişilere
aktanlıp aktanlmadığını 6ğrenmek istiyorum.
(KVK Kanunu Mad tl/l-ç)

tr

verilerimin;
a) Silinmesini ta|ep ediyorum.
b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.
c) Yok edilmesini talep ediyorum.

5) Kişisel
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Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki talebiniz:

Ad/Soyad/İmzalTarih
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