
 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKA 

VE PROSEDÜRLERİ 

Doküman No  
KVKK-003 

Rev. Tarihi 
10.06.2021 

Rev. No: v.1.1 Sayfa No: 
1/3 

KONU KVKK – İLGİLİ KİŞİ HAKLARI – 1A ERİŞİM TALEP FORMU  

 

Sayfa 1 / 3 
 

Form 1a 

ERİŞİM TALEP FORMU 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasına erişme ve bunları alma hakkına 
sahipsiniz. Talebinizin ayrıntılarını belirleyebilmemiz ve isteğinizi mümkün olduğunca 
hızlı bir şekilde yanıtlayabilmemiz için bu formu doldurmanızı rica ediyoruz. 

Bu işlem size ilişkin elimizde bulunan kişisel bilgileri ve sizinle ilgili bilgileri fiziksel veya 
elektronik olarak size sağlayacaktır. Üçüncü taraflara ait veya geçerli yasalar uyarınca 
muaf tutulan diğer verilere ilişkin bilgiler sağlanmayacaktır. 

Lütfen aşağıdaki bilgilerinizi doldurun ve belirtilen yeri işaretleyin. Tamamlanmış formu 
ve kimlik kanıtını (isminizin ve adresinizin ispatı ile) aşağıdaki adreslerden birine 
gönderin:  

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı (“BELEDİYE”) 

Adresi: Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. C Blok No:1 PK:16270 Osmangazi / BURSA 
Telefon: 444 16 00  

Mail: kvkk@bursa.bel.tr 
KEP Adresi: bursabuyuksehir.genelevrak@hs03.kep.tr 

Talep sahibinin temsilcisi: Lütfen kendi iletişim bilgilerinizi sağlamanız gerektiğini ve 
ilgili kişi adına hareket etme hakkınızın kanıtını sağlamanız gerektiğini unutmayın. 

 

Tam olarak 
talep ettiğiniz  
bilgiyi belirtin. 
 
Lütfen 
aşağıdaki 
bilgileri 
tamamlayın: 

 

Veri Konusu 
kişi Ünvan-Ad-
Soyad 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:kvkk@bursa.bel.tr
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Mevcut 
Adresinizi 
belirtin: 

 

Diğer İletişim Detayları: 
E-mail:  
Telefon 
numarası: 

 

BELEDİYE’de mevcut ya da eski çalışma bilgileriniz (Çalışan olarak 
başvuruyorsanız): 
Biriminiz  
Göreviniz  
Çalışan Sicil No.  
Vatandaş ya da ziyaretçi olarak başvuruyorsanız: 
BELEDİYE’yi 
ziyaret ettiğiniz 
son tarih  

 

BELEDİYE ile 
iletişime 
geçtiğiniz son 
tarih 

 

Talep sahibinin temsilcisi iseniz: 
Unvan-Ad-
Soyad 

 

Adres:  
Telefon 
numarası: 

 

E-mail:  
Talep sahibinin 
temsilcisi 
olduğunuzun 
kanıtı (lütfen 
belgeyi başvuru 
formuna ekleyin) 

 

 

Talep ettiğiniz bilgi ile ilgili vereceğiniz detaylar size daha uygun ve hızlı yanıt 
vermemizi sağlayacak. 
Basılı kopya dosyaları (lütfen 
biliniyorsa bölümü ve yeri belirtin) 

 

Arama kriterleri (ad, tarih, anahtar 
kelime vb.) 
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Dosyaya bağlantı (ör. Çalışan / ortak / 
personel / vatandaş / tedarikçi) 

 

Elektronik sistemler (biliyorsanız 
sistemi belirtin) 

 

Arama kriterleri (lütfen arama kriterlerini 
belirtin, örn. Sistem adı, tanımlayıc ı 
numara, eğer biliniyorsa) 

 

Dosyaya bağlantı (ör. Çalışan / ortak / 
personel / vatandaş / tedarikçi) 

 

Diğer veri depolama sistemleri  
Arama kriterleri  
İsteğinize yanıt vermede bize yardımcı 
olabileceğini düşündüğünüz diğer 
bilgiler: 

 

 

Talebinizin ve geçerli kimlik doğrulama belgelerinin alınmasından itibaren 1 takvim ayı 
içinde size yanıt vermek için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz, ancak 
taleplerin karmaşıklığını ve sayısını dikkate alarak bu sürenin uzatılabileceğini lütfen 
unutmayın.  

İmza: ………………………………….. 

Tarih: ………………………………….. 

 

 


