
 

TRABZON ARSİN  

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İLGİLİ KİŞİ 

BAŞVURU FORMU 

 

BAŞVURU HAKKI KAPSAMI  

 

İlgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım başvuru 

hakları tanınmıştır. 

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişinin hakları 11. Madde uyarınca aşağıdaki gibidir: 

 

➢ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

➢ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

➢ Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanıldığını öğrenme, 

➢ Kişisel verilerinin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

➢ Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

➢ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin 

silinmesini, yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

➢ Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU KANALI    

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Trabzon Arsin Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na yukarıda sayılı maddelere ilişkin 

başvurularınızın aşağıda sayılı yöntemlerle veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu tarafından 

belirlenen diğer yöntemlerle bizlere aktarılması gerekmektedir.  Yazılı yapılacak başvurular, 

bu formun çıktısı alınarak aşağıda sayılı yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Elektronik posta 

yolu ile yapılan başvurular için bu formun çıktısını almaya gerek yoktur. Başvuru Sahibi, 

yazılı başvurularda aşağıdaki açıklamalara dikkat etmelidir. 

İadeli Taahhütlü Mektup/ Noter Kanalı Yolu İle yapılacak başvurularda 

Yeşilyalı,Mahallesi Organize Sanayi  9. Cad. No:2/1, 61900 Arsin / Trabzon adresine 

gönderilecek olup mektup üzerine '' Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi 

Talebi '' yazılması gerekmektedir. 

  

Şahsen elden yapılacak başvurularda yine zarfın üzerine '' Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Hakkında Bilgi Talebi '' yazılması gerekmektedir. 

Kayıtlı E-Posta adresi ''tosbol@hs02.kep.tr'' olup konu kısmına “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi'' yazılacaktır. 

  E Posta adresi ''info@tosbol.org.tr'' olup yalnızca sistemimize kayıtlı olan E Posta 

adresiniz üzerinden başvurularınız kabul görecektir, ayrıca bu kanaldan yapacağınız 

başvurularda kimliğinizi belirleyici evrakların da Ek olarak sunulması önemlidir. 

 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İSİM SOYİSİM  : 

T.C. KİMLİK NO  : 

CEP TELEFON NO  : 

E- POSTA ADRESİ  : 

ADRESİ   : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAŞVURANIN KVKK KAPSAMINDA TALEBİ 

 

 

 

 

BAŞVURU SONUCU 

 

Başvuru Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini Trabzon Arsin Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na yazılı olarak ve bu başvuru formunda açıklanan 

yöntemlerle aktarması durumunda, talebin niteliğine göre talebin Trabzon Arsin Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde 

neticelendirecek ve Başvuru Sahibi’ ne elektronik ortamda iletecektir.  

 

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının 

önlenmesi amacıyla Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 

Başvuru Sahibi’nden kimlik tespiti için bilgi talebinde bulunabilir. Trabzon Arsin Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ayrıca başvurunun sonuçlandırılmasını sağlamak 

adına, Başvuru Sahibi ’ne başvuru ile ilgili soru sorabilir. Talebin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibi 

‘ne yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7). 

Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru 

olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda Trabzon Arsin Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı 

herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder. 

 

Başvuran İlgili Kişi Adı – Soyadı : 

 

Tarih    : 

 

İmza    : 

 


