
 

KVKK AYDINLATMA METNİ 

POLATLI BELEDİYESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM HUKUK 

İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.  

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleniyor? 

Belediyemizce, Vatandaşlarımızdan Ad soyad, T.C kimlik numarası, imza, adres, ikametgâh bilgisi, adli 

makamlarla yazışmalar, dava dosyası bilgileri, icra bilgileri ve adli sicil kaydı verileri alınmaktadır. 

Söz konusu kişisel veriler; Belediye Alacaklarının tahsili, hukuk İşleri ve yargılama süreçlerinin takibi 

ile ruhsatlandırma süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? 

Söz konusu kişisel veriler yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki gerekliliklerden ötürü 

aktarılmaktadır.  

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 

Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen; 

• “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 

• “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” Hukuki 

sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler elektronik veya yazılı ortamlarda doldurulan formlar ve yapılan başvurularla 

manuel, tamamen veya kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.  

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki 

gibidir; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. Polatlı Belediyesi, Kurtuluş Mah. Adnan 

Menderes Cad. No:20 Polatlı/ANKARA adresine http://www.polatli.bel.tr/ adresinde yer alan 

başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz. 

Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) 

gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca 

belirlenen ücret tarifesi esas alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine 

getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret 

gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna 

başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı 

maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme 

taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz. 
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