
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU 

KTO Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere, KONYA TİCARET ODASI 
(“KTO” veya “ODA”)’na yönelik “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamındaki başvuru ve 
taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Konya Ticaret Odası 
Vatan Caddesi No:1 Selçuklu KONYA” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalı ile ulaştırabilir 
veya kto@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik posta ile iletebilirsiniz.  

Başvurularınızla ilgili gerekli incelemenin yapılabilmesi için, ihtiyaç duyulan ve mevzuatın gerektirdiği 
bilgileri içeren aşağıdaki formun doldurulması gerekmektedir. Aşağıdaki formu çevrimiçi olarak 
doldurarak KEP üzerinden bizimle paylaşabilir ya da çıktısını alarak noter vb. kimlik teyidi sağlayan 
yollarla posta adresimize gönderebilirsiniz.  

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, “Açıklamalar” kısmında başvuru sahibiyle ilişkinizi ve kendi 
kimlik bilgilerinizi de belirtip, özel yetkilendirdiğiniz vekaletname örneğini formun ekinde bizimle 
paylaşmanız gerekmektedir. Velisi veya vasisi olduğunuz küçükler/kısıtlılar adına başvuru 
yapıyorsanız, başvuru sahibiyle ilişkinizi ve/veya yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği ya da ilgili 
belgeyi paylaşmanızı rica ederiz.  

Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf 
edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacı ile kimlik ve yetki tespiti için 
Odamız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 
Forma 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 etmemektedir. 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde 
Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru (Başvuru 
sahibinin bizzat gelerek 
kimliğini tevsik edici belge ile 
başvurmasıdır) 

Konya Ticaret Odası Vatan 
Caddesi No:1 Selçuklu KONYA 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında 
Bilgi Talebi” yazılacaktır.  

Noter kanalı ile tebligat Konya Ticaret Odası Vatan 
Caddesi No:1 Selçuklu KONYA 

Tebligat zarfına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 

Güvenli Elektronik İmza 
Kullanılarak 

kto@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacaktır.   

      

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

A. KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca yapacağınız başvurularınızla ilgili olarak, sizleri 
tanıyabilmemiz ve KTO tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri 
yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz.  

mailto:kto@hs01.kep.tr


BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ  
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı  
Başvuru Sahibi Uyruğu  
Başvuru Sahibi T.C. Kimlik 
Numarası 

 

Pasaport No/Kimlik No 
(Yabancı Başvuru Sahibi için) 

 

Adres: 
(Noter vb. kimlik teyidi sağlayan 
yazılı yöntemlerle yapılan 
başvurulara bu adresten dönüş 
yapılacaktır)  

 

KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi 
(KEP üzerinden yapılan başvurulara 
bu adresten dönüş yapılacaktır) 

 

E-posta adresi  
Telefon No/Faks No  
 

B. KTO İle Aranızdaki İlişki (KTO içerisinde iletişimde olduğunuz birimi belirtiniz) 

           Çalışan/Çalışan Adayı                                Ziyaretçi    

           İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları 

           Üyeler                           Diğer 

Lütfen belirtiniz:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, 
sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri 
işlemeye konu olmamaktadır.  

C. KVK Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı Olarak Belirtiniz: 

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

 
     



D. Başvuru Sahibinin Talebinin Sonuçlandırılması 

Niteliğine göre talebiniz KTO tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 
Ancak başvurunuza ilişkin tarafımızca verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi halinde ve/veya CD, 
Flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi 
halinde belirlenen tarifedeki ücrete tabi olacaktır.  

Başvuru sonucunuzun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir 
tercihiniz varsa lütfen aşağıda belirtiniz. 

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum  
Başvuruma ilişkin sonucun posta adresime gönderilmesini istiyorum  
Başvuruma ilişkin sonucun faks yolu ile gönderilmesini istiyorum  
 

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

KVKK uyarınca yapmış olduğum başvurunun, yukarıda belirttiğim talepler çerçevesinde 
değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve 
belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Hukuka aykırı, 
yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafıma aittir.  

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi 
Adı/ Soyadı : 
Başvuru Tarihi : 
İmzası  :  
 

 


