
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni 

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği 

hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, AYDIN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek kişiler/ vatandaşlarımız 

dahil, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilere 

(tedarikçilerimiz/ iş ortaklarımız) ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük 

önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel 

verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde 

işlemekteyiz. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Kişisel verilerin işlenmesi 

kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  

  

 1. Veri Sorumlusu Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu 

olarak Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 EFELER/AYDIN adresinde bulunan 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, 

sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri 

amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.  

  

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

2.1. İşlenen Kişisel Verileriniz  

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Belediye iş ve işlemlerinde daha uygun 

bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 

uygun bir şekilde işlenmektedir. 

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır; 

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, TC Kimlik numarası, Sigorta 

Numarası, Cinsiyet, Pasaport Numarası, Oda sicil kayıt numarası, Vesikalık Fotoğraf, Doğum 

Yeri, Yaşı, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği, Meslek bilgisi, 

Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Sgk Sicil No,  

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.  

Telefon numarası, Mail adresi, ikametgah, Adres Kayıt Sistemi Kayıtları,  



Lokasyon: Bu veri kategorisi Bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade 

etmektedir. 

Lokasyon Verisi (Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe), Çerez Bilgileri (Lokasyon bulmaya 

yönelik),  

Özlük: Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, 

Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri 

türlerini ifade etmektedir. 

Yıllık İzin/Ücretsiz izin Formu, İşten Ayrılma Tarihi, İşten Ayrılma Sebebi, Çalışanın iş 

yerine giriş çıkış saatleri, Personel Numarası, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK İşten Çıkış 

Bildirgesi, SGK Tahakkuk Fişi, ISG sertifikası, Askerlik durumu, SGK Hizmet Dökümü, 

SGK Bildirim Kaydı, İşe Giriş Bildirgesi, Bağlı Olduğu Bölüm, Ücret, Eğitim, İstihdam 

Tarihi, Fotoğraf, Bordro, Bordro Çalışma Saati, Diploma, Başvuru Formları, Çalışan Adayı 

Bilgisi, İşten Ayrılma Sebebi, Özgeçmiş,  

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava 

dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Araç Muayene ve Kontrol Formu, Talep/Şikayet Yönetimi 

Bilgisi,  

 

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki 

bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.  

 

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt 

bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Görüntü kayıt,  

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre 

ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı adları, e-imza, Oturum anahtarları bilgileri, Şifreleme 

yöntemi, Çerez Bilgileri (işlem güvenliği bilgisine yönelik),  

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  

Haciz, Banka Hesap No, IBAN, Maaş Ödeme Dekontu,  

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  

Diplama Bilgisi,  

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.  

Fotoğraf, Kamera Kaydı, Ehliyet Fotokopisi Ön Yüzü, Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü, Pasaport 

Fotokopisi,  

 

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve diğer inançlar: Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi 

inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler, diğer inançlarına ilişkin bilgiler vb.  

 

Sendika üyeliği: Sendika üyeliği bilgileri vs.  



Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  

Sigorta Bilgileri (Kurum tarafından yaptırılan Hayat - Sağlık Sigortaları), Sağlık Bilgileri, 

Engellik Bilgisi, Kan Grubu, Sigorta Sağlık Bilgileri, Rapor, Psikoteknik Begesi,  

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin 

bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,  

 

2.2. İşlenen Kişisel Verilerin aktarma amaçları 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 

5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları 

içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Belediyemiz 

kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği 

ve ayrıca aşağıdaki belirtilen amaçlarla işleyebilmektedir:  

 Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi  

 Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

 Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi  

 Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi  

 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  

 Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  

 Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini  

 Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi  

 Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi  

 İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması  

 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi  

 İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi  

 İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi  

 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi  

 Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi  

 Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  

 Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

 Talep / Şikayetlerin Takibi  

 Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Ücret Politikasının Yürütülmesi  

 Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini  

 Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

 Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

 Vatandaş taleplerinin yerine getirilmesi 



 Belediye hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi 

 Belediye haber ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Engelliler ulaşım ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesi 

 Ulaşım hizmetlerinin planlanması yerine getirilmesi ve denetimi 

 Ulaşım hizmetlerine ilişkin ruhsat verilmesi süreçleri ile toplu taşıma/ otopark hizmetlerinin 

işletme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Ruhsatlandırma sonrası ilgili kuruluşlara bildirimlerin yapılması 

 Cenaze bilgilerinin kayıt altına alınması 

 Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi 

 Mükerrer ödemelerin çözümlenmesi ve iadesi faaliyeti 

 Belediye alacaklarının tahsili süreçlerinin yürütülmesi 

 İşyeri yangın önlemlerinin denetlenmesi 

 Ruhsat ve iskan süreçlerinin yürütülmesi 

 İhale süreçlerinin yürütülmesi 

 Hafriyat işlemlerinde yasal izin süreçlerinin yürütülmesi 

 Ecrimisil süreçlerinin yürütülmesi 

 Yaşlılara, kadın ve çocuklara, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin planlanması ve 

yürütülmesi 

 Bakım hizmetlerinin yürütülmesi 

 Belediye insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi 

 Kadro ve personel istihdam süreçlerinin yürütülmesi 

 Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması 

 Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması, 

denetlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek, 

 E-belediye sistemimizdeki hizmetlerimizin yürütülmesi, 

 İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru 

menfaatlerinin korunması amacıyla, 

 Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi amacıyla   

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak 

erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi 

amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.  

  

3. Kişisel verilerin hangi amaçlarla aktarılabileceği 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere 

uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dâhilinde,  

• İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara 

aktarılabilmektedir. 

• Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt 

yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize 

• Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlere,  



• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 

hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, 

  

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedeni 

  

İlgili kişilere ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, AYDIN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ’nin belediyecilik faaliyetlerini yürütmek amacıyla AYDIN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ’nin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak;  

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair 

kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine 

ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,  

• Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri,  

• E Belediye işlemleri, Mobil Uygulamalar,  

• Çağrı Merkezi, sosyal medya, kameralar 

 gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da 

otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır . 

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu ,5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, , 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 

Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 6356 

sayılı Sendikalar Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi  Hakkında Kanun, 696 sayılı KHK, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri 

Genelgesi 

 

5. İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

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

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

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

f. KVK Kanunu 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, 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

 

İlgili kişinin Haklarını Kullanması 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini 

kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup 

imzalayarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda 

kapsamlı düzenleme Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt 

Prosedürü ve Belediye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda 

yapılmıştır.  

İlgili kişi; 

 https://aydin.bel.tr/ adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunu 

doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra bir 

nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile adresine 

iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,  

 https://aydin.bel.tr/ adresinde bulunan kişisel veri başvuru ve yanıt formunun 

doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli 

elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun adresine 

kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da 

ilgili kişi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce bildirilen ve Aydın 

Büyükşehir Belediyesi’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da 

uygulama vasıtasıyla başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir. 

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin; 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu, 

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak 

değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan 

hususların eksiksiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesi gerekmektedir. 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi 

için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş 

özel vekâletname bulunmalıdır. 

https://aydin.bel.tr/
https://aydin.bel.tr/


BİLGİ TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ! 

İLGİLİ%20KİŞİ%20BAŞVURU%20FORMU.docx

