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İZMİR TİCARET BORSASI KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU YÖNTEMİ
İşbu kişisel veri sahibi başvuru yönetimi, İzmir Ticaret Borsası (“Borsa”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu
sıfatı ile kişisel veri sahiplerinin başvurularının yönetimi ve bildirimi süreçlerinin belirlenmesine yönelik olarak
hazırlanmıştır.
I. Başvurunun Alınması
A. Başvuru İletim Şekilleri
Yazılı Başvuru: Kanunun 13’üncü maddesi, başvurunun “yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer
yöntemlerle” yapılacağını öngörmüştür. Kurul tarafından belirlenmesi gereken diğer başvuru yöntemleri
henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla, Borsamız tarafından “yazılı olan” kanallar üzerinden başvuru süreci kabul
edilmiştir. Borsamıza yapılacak başvurular işbu Yönetime eklenmiş başvuru formu taslağı kullanılarak
yapılacaktır.
Yazılı şekle uyulması için Borsamıza yapılacak başvuruların aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir:
•
•

•

Fiziksel başvuru: Borsa’nın adresinde Evrak Kayıt Birimine elden teslim suretiyle başvuru
alınacaktır.
Noter kanalıyla başvuru: Noter kanalıyla Borsa’nın adresine gönderilen kişisel veri sahibi
başvurularının, Evrak Kayıt Birimi tarafından aynı gün içerisinde kişisel veri sorumlusu irtibat
kişisine teslim edilmesi gerekmektedir.
Elektronik ortamda "E-Posta” yolu ile başvuru: Başvuru sahibince Borsa’nın sistemlerinde kayıtlı
olan elektronik posta adresinden veyahut başvuru sahibinin kimliğini doğrulayabileceği diğer
yollar vasıtasıyla (Kimlik sureti ve doldurulmuş, kişinin imzasını içerir veri sahibi başvuru
formunun taranmış hali ile -kimliğini teşvik edici ek belgelerin gerektiği durumlarda ek belgeler
talep edilebilir.-) Borsa’nın KVKK için oluşturmuş olduğu kvkk@itb.org.tr elektronik posta
adresine gönderilmek suretiyle alınacaktır.

B. Başvurunun İçeriği
Başvuranın Kimliğinin Tespiti: Kişisel veri sahibi taleplerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle başvuruyu
yapan kişinin, Borsa nezdinde işlenen kişisel verilerin sahibi olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.
Başvuruyu işleme alabilmek ve doğru kişiye sonucu iletebilmek adına başvuranın kimlik bilgileri (Veri
sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iş veya ikametgah adresi, telefon, e- posta) veri sorumlusu irtibat
kişisi tarafından tespit edilir.
Elektronik ortamdan yapılan başvurularda başvuru sahibinin kimliği hukuken tespit edilebilmek adına ek
bilgiler talep edilebilecektir.
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C. Başvuru Ücreti
Kişisel veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, söz konusu başvuruya ilişkin on sayfaya
kadar ücret alınmaz. Veri sorumlusu tarafından on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti
alınabilir.
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu irtibat kişisi
tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
II. Başvuru Değerlendirme Süreci
Kişisel veri sahibi taleplerinin en kısa sürede ve en geç başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.
A.
Başvuruların zamanında cevaplandırılabilmesi için Borsa içerisinde taleplerin işlenmesine ilişkin
aşağıdaki süreçler işletilecektir:
•
•

Kişisel veri sahiplerinin başvurularını Borsa’nın Evrak Kayıt Birimine iletilmesi. Karşılığında kişisel
veri sahibine Borsa’nın evrak kayıt takip numarasının verilmesi.
Evrak Kayıt Biriminin başvuruyu aynı gün içerisinde veri sorumlusu irtibat kişisine başvuruyu
teslim etmesi.

B. Değerlendirme Süreçleri
i. Gelen başvuru veri sorumlusu irtibat kişisi tarafından incelemeye alınır.
ii. Kişinin kimlik bilgileri kontrol edilerek Borsa nezdinde işlenen kişisel verilerin sahibi olup olmadığı tespit
edilir.
iii. Başvuruda yer alan talepler hakkında ilgili departmanlardan bilgi/belgeler toplanır.
vii. Yukarıda anılan aşamalarda, yapılan işlemler, işlem ve zaman olguları, oluşan olay kayıtları, evraklar ve
sorgu sonuçları veri sorumlusu irtibat kişisi tarafından kayıt altına alınır.
viii. Veri sorumlusu irtibat kişisi tarafından Borsa’nın yanıtı oluşturulur ve yetkili makama imzaya sunulur.
III. Başvuruların Yanıtlanması
A. Başvuru Cevaplama Süreleri
Tüm başvurular, veri sorumlusu irtibat kişisi tarafından ilgili birim yöneticilerinin ve hukuk danışmanlığının
onayının alınması akabinde yanıtlanır.
30 gün içinde cevap verilmesi: Borsa, yapılan başvuruda yer alan talepleri inceler. Talebin niteliğine göre
Borsa, en kısa sürede veya her halde en geç otuz (30) gün içinde talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu
süre içerisinde herhangi bir cevabın verilmemesi halinde başvuru sahibi Kurul’a şikayette bulunabilecektir.
B. Cevabın Gönderim Şekli
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Fiziksel başvuru veya noter kanalıyla yapılan başvurulara verilen yanıtlar: Cevap, Borsa’nın antetli kağıdına
basılarak güvenli elektronik imzalı veya ıslak imzalı olarak imzalanır. Cevap, başvuru sahibinin bizzat
kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla bildirdiği adresine gönderilir.
Elektronik posta ile verilen yanıtlar: Cevap Borsa’nın antetli kağıdına basılarak güvenli elektronik imza
kullanılarak imzalanır. Cevap başvuru sahibinin başvuru yapmış olduğu ve Borsa tarafından doğrulanan
elektronik posta hesabına gönderilir.
İlgili başvuruya ilişkin oluşan olay kayıtları, evraklar ve sonuçları bu konuda oluşturulan dizinde saklanır. Yazılı
gönderi kaydının bir kopyası veri sorumlusu irtibat kişinin arşivinde saklanır.
EK-1: Veri Sahibi Başvuru Formu

İZMİR TİCARET BORSASI KİŞİSEL VERİ SAHİBİ
BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU FORMU

Tarih: ../../….
Evrak No: KVKK-30
Revize No: 00
Sayfa: 4 / 10

İZMİR TİCARET BORSASI KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri
sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu'nun 11'inci maddesinde kişisel
verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Borsaya bu
haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Borsaya yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
•

Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,

•

Noter vasıtasıyla,

•

Başvuru Sahibince elektronik ortamdan elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza
iletilebilecektir.
BAŞVURU FORMU İÇİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru
Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet
sahibinin bizzat gelerek kimliğini Bulvarı Bulvar İşhanı No:109/A
teşvik edici belge ile
Konak/İzmir
başvurması)

İadeli Taahhütlü Posta

Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet
Bulvarı Bulvar İşhanı No:109/A
Konak/İzmir

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

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

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.
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Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet
Bulvarı Bulvar İşhanı No:109/A
Konak/İzmir
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Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılacaktır.

kvkk@itb.org.tr
Elektronik ortamdan Elektronik
Posta yolu ile yapılacak başvuru

E-Posta başlığı olarak “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacak ve e-posta içeriğinde
Kimlik sureti ve doldurulmuş,
kişinin imzasını içerir veri sahibi
başvuru formunun taranmış hali
yer alacaktır. (Kimliğini teşvik
edici ek belgelerin gerektiği
durumlarda ek belgeler talep
edilebilir.)

Ayrıca, Kurul'un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de
başvuruların ne şekilde alınacağı Borsamızca duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 2'inci fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan
tarafınıza ulaştırılacaktır.
(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)
A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İsim:

Soy isim:
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TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası

E-posta

Adres:

B. BAŞVURU SAHİBİNİN BORSA İLE İLİŞKİSİ:

Borsa üyesi İş ortağı

Diğer
Borsa içerisinde iletişimde
olduğunuz birim:

Eski

Ziyaretçi

Konu:

Çalıştığım yıllar (Eski
çalışanlar için):

Çalışanım

1.LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:
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NO

TALEP KONUSU

KANUNİ DAYANAK

Borsanın hakkımda kişisel veri işleyip
işlemediğini öğrenmek istiyorum

Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Madde 11/1 (a)

Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Madde 11/1(b)

2

Eğer Borsa hakkımda Kişisel Veri işliyorsa
bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi
talep ediyorum

3

Eğer Borsa hakkımda Kişisel Veri işliyorsa
Kişisel Verilerin Korunması
bunların işlenme amacını ve bu amaca
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek Kanunu Madde 11/1 (c)
istiyorum.

4

Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya
Kişisel Verilerin Korunması
Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu Kanunu Madde 11/1 (ç)
üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

5

Kişisel Verilerimin eksik ya da yanlış
işlendiğini düşünüyorum ve bunların
düzeltilmesini istiyorum.

1

Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Madde 11/1 (d)
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SEÇİMİNİZ
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6

7

8

9

10

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer
Kişisel Verilerin Korunması
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş Kanunu Madde 11/1 (e)
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum
ve bu çerçevede kişisel verilerimin
silinmesini veya yok edilmesini talep
ediyorum.

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler Kanunu Madde 11/1 (f)
nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer
Kişisel Verilerin Korunması
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş Kanunu Madde 11/1 (f)
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum
ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü
kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok
edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum

Borsa tarafından işlenen Kişisel Verilerimin Kişisel Verilerin Korunması
münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla Kanunu Madde 11/1 (g)
analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde
Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu
düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi
nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın
tazminini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Madde 11/1 (h)
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Diğer Belirtiniz:
11

2.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 başvuru formu, Borsa ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Borsa tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için
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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
Borsa 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 Borsa, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı
taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Borsa’ya yapmış olduğum başvurumun Kanun'un
13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait
olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması,
başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Borsa tarafından
işlenmesine izin veriyorum.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
İmzası:
Başvuru Tarihi :
İmza :

