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1- Genel Bilgilendirme 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan 

kişisel veri sahiplerine ( “Veri Sahibi/Başvuran”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin 

işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. 

Veri sahibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamındaki 

taleplerini, Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na iletebilir. İşbu 

form, veri sahibi ve ilgili kişilerin Kanunun 11. Maddesi kapsamındaki haklarını daha rahat bir 

şekilde kullanabilmesi için Odamız tarafından düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Odamıza yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak; 

Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile ıslak imzalı olarak, 

Noter vasıtası ile ıslak imzalı olarak, 

Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik 

imza” ile imzalanarak Odamız kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle  

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

Başvurunun, Kanuna ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olması 

gerekmektedir. Bu bağlamda başvuru yapılmadan önce ilgili Tebliğin ve Kanun maddelerinin 

başvuru sahibi tarafından okunmasını öneririz.  

2- Başvuru Yöntemleri 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN 

GÖNDERİLECEĞİ ADRES 

İLETİ NOTU 

 

Şahsen Başvuru (Başvuru 

sahibinin kimliğini ibraz 

ederek bizzat yapacağı 

başvuru)  

 

Süleyman Kuyumcu Caddesi 

No:13 Düzce / TÜRKİYE 

Başvuru formu kapalı bir zarf 

içerisinde teslim edilip, zarfın üzerine 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

 

Noter yoluyla veya iadeli 

taahhütlü mektup ile 

tebligat 

 

Süleyman Kuyumcu Caddesi 

No:13 Düzce / TÜRKİYE 

Tebligat zarfı üzerine veya metin 

başlığına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Güvenli Elektronik İmza 

Kullanılarak 

 

duzcetso@hs01.kep.tr 

E-posta’nın konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin 

niteliğine göre talebin bizlere yukarıda yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 
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en hızlı şekilde ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13. 

maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.  

Başvurular Odamız tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, Kanunun 13/2 hükmü ve 

Tebliğin 7. Maddesi uyarınca başvurunun ek bir ücrete tabii olması halinde başvurucuya ücret 

tutarı bildirilir.  

3- Başvuran Bilgileri 

Lütfen aşağıdaki hususları eksiksiz olarak doldurunuz. 

Ad Soyad  

T.C. Kimlik 

Numarası 

 

Telefon 

Numarası 

 

E-Posta  

Adres  

 

Odamızla olan ilişkinizi belirtiniz.  

☐ Üye     ☐ Üye Yetkilisi     ☐ Üye Çalışanı 

☐Oda Çalışanı    ☐Eski Çalışan   ☐Hizmet Alan Vatandaş   

☐ Diğer (Belirtiniz………………..…………………………………………………………) 

☐Üçüncü kişi çalışanı (Firma/Kurum adı belirtiniz………..…………………………….…) 

Talep hakkında açıklama yapınız. 

Kanun kapsamındaki talebi detaylı olarak aşağıdaki alanda belirtiniz. Talebiniz açık ve anlaşılır 

olması, Odamız hangi tarihlerde veri paylaşımında bulunduğunuz (Örneğin, çalışan adayıysanız cv 

gönderdiğiniz tarih, eski çalışansanız çalışma aralığınız) hususlarının talebinizde detaylı olarak yer 

alması size yanıt vermemizi kolaylaştıracaktır.  
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Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz. 

☐ Başvuru yanıtının e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Lütfen geçerli bir e-posta adresi 

verdiğinizden emin olun.) 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.  

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınacak evraklar noter tasdikli vekaletname 

istenir.)  

İşbu başvuru formu, Odamız ile olan ilişkinizin tespit edilerek, varsa, Odamız tarafından işlenen 

kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, 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 Odamız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı 

veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte 

olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru 

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

dolayı mesuliyet kabul etmez. 

İşbu başvuru formunun tarafımıza iletilmesinden ötürü gerçekleştirilecek veri işleme faaliyeti 

Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza uygun olarak 

gerçekleştirilecektir. Politikamız hakkında detaylı bilgi almak ve aydınlatma metnine ulaşmak için 

www.duzcetso.org.tr web adresini ziyaret ediniz.  

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi 

Ad Soyad :  

 

Tarih  :  

 

İmza  :  

http://www.duzcetso.org.tr/

