
KVKK  Başvuru Formu 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri 

Ad:   

Soyad:  

T.C. Kimlik Numarası: 

(Pasaport No) 

 

Telefon Numarası:  

E-posta:  

Adres:  

 

Lütfen Çekmeköy Belediyesi ile Olan İlişkinizi Belirtiniz 

☐ Vatandaş  

☐ Ziyaretçi 

☐ Eski Çalışan (Çalıştığım Yıllar: 

……………. - …………….. ) 

☐ Diğer  

 

 

☐ Çalışan 

☐ Çalışan Adayı 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı  

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini 

belirtiniz  

 

Başvuru Tarihi: 

Çekmeköy Belediyesi içerisinde iletişimde olduğunuz kişi/birim: 

Konu: 

 

 

 

 



Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz 

Talep 

No 

Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz 

(Lütfen İlgili 

Bölümü 

İşaretleyiniz) 

1 Kurumunuzun hakkımda kişisel veri işleyip 

işlemediğini öğrenmek istiyorum. 

KVKK m. 11/1-a  

2 Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri 

işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin 

bilgi talep ediyorum. 

KVKK m. 11/1-b  

3 Eğer Kurumunuz hakkımda kişisel veri 

işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme 

amacına uygun kullanılıp kullanmadığını 

öğrenmek istiyorum. 

KVKK m. 11/1-c  

4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya 

yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu 

üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 

KVKK m. 11/1-ç  

5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği 

düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini 

istiyorum. 

KVKK m. 11/1-d  

6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer 

kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum 

ve bu çerçevede kişisel verilerimin; 

a) Silinmesini  

b) Yok edilmesini 

İstiyorum. 

KVKK m. 11/1-e  



(Lütfen seçeneklerden belirtiniz) 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm 

kişisel verilerimin (5 Numaralı Talep) 

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de 

düzeltilmesini istiyorum. 

KVKK m. 11/1-f  

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer 

kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum 

(6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel 

verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler 

nezdinde de; 

a) Silinmesini 

b) Yok Edilmesini 

İstiyorum. 

(Lütfen Seçeneklerden Belirtiniz) 

KVKK m. 11/1-f  

9 Kurumunuz tarafından işlenen kişisel 

verilerimin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz 

neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç 

doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz 

ediyorum. 

KVKK m. 11/1-g  

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi 

nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini 

talep ediyorum. 

KVKK m. 11/1-ğ  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lütfen Talebiniz İle İlgili Bir Açıklama Yapınız 

 

 

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz? 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ Elden teslim almak istiyorum. 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki 

belgesi olması gerekmektedir.)  

 

Başvuru Sahibinin Beyanı 

  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Çekmeköy Belediyesi’ne yapmış olduğum 

başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini 

istemekteyim. 

  Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait 

olduğunu beyan ve taahhüt ederim.  

   

Başvuruda bulunan kişinin; 

Adı, Soyadı : 

İmzası  :    

Başvuru Tarihi: 

 

 

 

 

 


