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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Veri Sahibi Başvuru Formu 

 

 

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu (Form), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 

kapsamında kişisel veri sahiplerinin (ilgili kişilerin) haklarını kullanmak amacıyla yapacakları 

başvurularda kullanılması amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi  tarafından oluşturulmuştur. 

 

KVKK  kapsamında  yapacağınız  başvurunun  cevaplandırılabilmesi için aşağıda yer alan 

başvuru yöntemlerinden birini seçiniz. 

1. Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte Veri Sahibi Başvuru Formunun ıslak imzalı 

bir kopyasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite Mahallesi Milli 

Egemenlik Caddesi No:19 Ortahisar/TRABZON adresine şahsen ibraz etmek. 

2. Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte Veri Sahibi Başvuru Formunun ıslak imzalı 

bir kopyasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite Mahallesi Milli 

Egemenlik Caddesi No:19 Ortahisar/TRABZON adresine noter kanalıyla göndermek. 

3. Veri Sahibi Başvuru Formunu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli 

elektronik imza ile imzalayarak kvkk@ktu.edu.tr adresine göndermek. 

4. Kayıtlı Elektronik Posta hesabından karadenizteknikuniversitesi@hs01.kep.tr adresine KEP 

ile göndermek. 

 
Veri Sahibi Başvuru Formu’nun şahsen tarafımıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. 

Yaptığınız başvuru en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Tarafımıza   sunduğunuz   

bilgi   ve   belgelerin   eksik veya   anlaşılamaz   olması   halinde, başvurunuzu netleştirmek 

amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir 

maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep 

edilebilecektir. 

 
 

1.   Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri 
 

Adı, Soyadı    : 

T.C. Kimlik Numarası    :

Yabancılar için Uyruk Bilgisi    : 

Yabancılar için Pasaport Numarası    : 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi : 

Varsa Bildirime Esas; 

E-posta Adresi     :       

Telefon Numarası    :  

Fax Numarası     : 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  ile ilişkinizi en uygun şekilde tanımlayan seçeneği işaretleyerek 

aşağısında bulunan serbest metin alanına bu ilişkinin devam durumunu, sona ermiş olması 

durumunda ilişkinin vuku bulduğu periyodu ve varsa irtibatta olunan Üniversitemiz birimini 

yazınız. 

Öğrenci  Mezun  Çalışan  

Tedarikçi  Müşteri/Hizmet Alan  Ziyaretçi  

Personel Adayı      

Diğer 

(………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………) 
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2. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler 

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.) 

 

  

Üniversitenizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. 

 Üniversiteniz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında 
bilgi talep ediyorum. 

 Eğer Üniversiteniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme 

amacına uygun  kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 

 Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü 

kişileri bilmek istiyorum. 

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini 

istiyorum. 
 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum. 

 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde 

de düzeltilmesini istiyorum. 

 Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini 

istiyorum. 

 Üniversiteniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç 

doğduğunu düşünüyorum. Bu  sonuca itiraz ediyorum. 

 Kişisel verilerimin, Üniversiteniz tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 

zarara uğradığımı düşünüyor ve zararımın giderilmesini talep ediyorum. 

 

 

3.   Talep Hakkında Açıklama 

 

(Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel 
verileri detaylı olarak  belirtiniz.) 

 

 

 

 

 

4.   Ekler 

(Lütfen konuya ilişkin bilgi ve belgelerinizi ekleyiniz.) 

 

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

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

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

…….……………………………………………………………………………………………….….. 
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5.   Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz 

 

Dilekçemdeki tebligata esas adresime gönderilmesini istiyorum.  

Dilekçemdeki bildirime esas E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.    

Şahsen Üniversitenize gelerek almak istiyorum.  

 

 
 

İşbu başvuru formu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile olan ilişkinizi tespit etmek ve varsa 

işlenen   kişisel   verilerinizi   eksiksiz   olarak   belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve  

kanuni süresinde cevap verilebilmesini sağlamak için tanzim edilmiştir. 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvuruda ad soyad, imza, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk bilgisi, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarasının, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri 

adresinin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasının ve talep 

konusunun bulunması zorunludur. Lütfen başvuru formunuzu göndermeden önce tüm bu 

bilgilerin eksiksiz olarak doldurulduğundan emin olunuz. 

 

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 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü evrak ve malumat (nüfus cüzdanı 

veya sürücü belgesi kabul vb.) talep etme hakkını saklı tutar. 

 

Başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel 

olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Rektörlüğü, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı 

mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm 

sorumluluk size aittir. 
 

İşbu başvuru formunda belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun 

değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim. 
 

 

Kişisel Veri Sahibinin  Adı, Soyadı : 

Tarih : 

Kişisel Veri Sahibinin İmzası : 

 
 
 
 

 

 

 

 


