EYYÜBİYE BELEDİYESİ
KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
Eyyübiye Belediyesi, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin/ilgili
kişilerin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Kişisel
Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.
Başvuru Konuları ve Kapsam Dışında Kalan Durumlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen
herkes Eyyübiye Belediyesi’ne kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:
a.
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d.
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e.
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f.
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g.
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel
veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h.
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri
sürmeleri mümkün olmayacaktır:
1) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak
kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili
faaliyetler kapsamında işlenmesi.
2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
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ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıdaki hallerde veri sahipleri, zararın
giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri
mümkün olamayacaktır:
1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Başvuru Şekli
6698 Sayılı Kanunu’nun 11.maddesinde yer alan yukarıda yazılı haklarınıza ilişkin olarak başvuru ve
taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz.
 Aşağıdaki formu doldurarak çıktı alıp ıslak imzalı bir şekilde “Asya Mh. 5191. Sk. No:3 Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanı (800 Yataklı Devlet Hastanesi, 63200
Eyyübiye/Şanlıurfa” adresine göndererek,
 Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Eyyübiye Belediyesi’ne bizzat başvurarak,
 Doldurulmuş formu mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp
kvkk@eyyubiye.bel.tr adresine eposta göndererek,
 Doldurulmuş formu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanmak suretiyle
eyyubiye@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
KVK Kanunu’nun 13.maddesi gereğince veri sorumlusu olan Belediyemize bu haklara ilişkin
başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. İlgili başvurular tarafımıza ulaştığı tarihten
itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır.
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Başvuru Sahibi ve Talep Bilgileri
Adı Soyadı

:

TC Kimlik Numarası

:

Adresi

:

Telefon Numarası

:

E-posta Adresi

:

KEP Adresi E-posta

:

Talep Açıklaması

:
Talep Sahibinin Eyyubiye Belediyesi ile İlişkisi

Eski çalışan

☐

Çalışan adayı /stajyer adayı

☐

İş ortağı / Tedarikçi

☐

Mevcut çalışan/stajyer

☐

Diğer

☐
Cevap Talep Şekli

KEP: ☐

Tarih:
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E-Posta:☐

Posta: ☐

İmza:
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