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Yakutiye Belediyesi Tarafından 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel 

Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni 

 

 

YAKUTİYE BELEDİYESİ 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

 

Kişisel verilerin korunması Yakutiye Belediyesi’nin (“Belediye”) en önemli öncelikleri arasındadır. 

İşbu Yakutiye Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”)çerçevesinde 

Yakutiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde 

benimsenen ilkeler ve Yakutiye Belediyesi veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel 

prensipler açıklanmakta ve böylelikle Yakutiye Belediyesi, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek 

gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz 

işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.  

  

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 

ilişkin her türlü bilginin korunmasına ilişkin usul ve esaslar” belirlenmiştir. Kanun kapsamında veri 

işleyen sıfatını haiz tüm kurumların kanunda belirtilen ilkelere uyması gerekmekte bununla birlikte 

veri toplama ve işleme faaliyetlerini işbu kanuna uygun olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

 

KANUNDA YER ALAN TEMEL KAVRAMLAR 

 

Kanun ile beraber getirilen, bazı temel kavramlar aşağıdaki gibidir. 
 
▪ Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

olarak tanımlanmıştır. (m. 3/1/d) O halde, tüm kimlik bilgileri, yaş, 

cinsiyet, iletişim bilgileri, mali duruma ilişkin bilgiler kişisel veri 

kapsamındadır. 

 

▪ Özel Nitelikli Kişisel Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
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Veri mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da 

sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

özel nitelikli kişisel veridir. (m.6) Özel nitelikli kişisel verilerin, 

ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi açıkça yasaklanmıştır. 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ise ancak kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve 

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 

yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 

kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın 

işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

▪ Kişisel Verilerin 

İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 

gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi 

kapsamaktadır. (m.3/1/e) 

 

▪ Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 

▪ Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 

gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

 

▪ Anonimleştirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. (m. 3/1/b) 

 

▪ Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 

sistemini ifade eder. 
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YAKUTİYE BELEDİYESİ’NİN KANUN KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSU OLARAK KONUMU 

 

Yakutiye Belediyesi, hizmet verdiği vatandaşlarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, paydaşlarına, 

ziyaretçilerine ve kurumla bağlantısı olan diğer kişilere, kişisel verilerin korunması kapsamında 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü 

yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. Yakutiye Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde 

güncelleyecektir. 

 

KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİLERDEN AÇIK RIZA ALINMASI  

 

Veri sorumlularının Kanun’dan doğan bir diğer yükümlülüğü, ilgililerden yani kişisel verisi işlenecek 

olan veri sahiplerinden, kişisel verilerin işlenmesine yönelik açık rıza alınmasıdır. Açık rızanın şekli ve 

alınma usulü Kanun’da ve ikincil düzenlemelerde henüz gösterilmemiş olmakla birlikte, teoride açık 

rızanın özgür iradeyle ve ilgili kişinin baskı altında tutmadan verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Bunun sonucu olarak veri sorumlularının ilgililerden açık rıza alırken, açık rızayı herhangi bir şarta 

veya koşula bağlamaması gerektiği kabul edilmektedir. Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak 

kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak ilgili maddenin ikinci fıkrasında bu 

kuralın istisnası gösterilmiştir.  

 

Buna göre; 

▪ Kanunlarda açıkça öngörülüyorsa, 

▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunluysa, 

▪ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekliyse,  

▪ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluysa, 

▪ İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verileri alenileştirilmişse, 

▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleme zorunluysa veya 

▪ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesi gerekiyorsa 

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. 
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YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

 

Yakutiye Belediyesi yasalar çerçevesinde amaçla kısıtlı olmak üzere, belediyecilik hizmetlerini 

geliştirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri 

toplayabilmektedir. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi 

numaranız, tapu bilgileriniz gibi kişisel veriler matbu veya dijital ortamlar üzerinde 

işlenebilmektedir.  

 

Yakutiye Belediyesi tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır; 

▪ Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı 

kullanabilmek, 

▪ Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi 

verebilmek, 

▪ Çağrı merkezi kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim kurabilmek adına gerekli bilgileri 

kaydetmek, 

▪ Belediye hizmetlerine ilişkin şikayet, istek ve önerileri değerlendirebilmek, 

▪ Belediye hizmetleri kapsamında kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve daha iyi hizmet 

verebilmek, 

▪ Eğitim,spor ve diğer faaliyetler kapsamında iletişim kurabilmek ve kayıt yapabilmek, 

▪ Belediye hizmetleri kapsamında sosyal yardım yapılacak kişileri ve ihtiyaçları belirleyebilmek, 

▪ Belediye ile iş amacı ile bağı bulunan kişilerle iletişim kurabilmek, 

▪ İş akitleri, sözleşmelerin güncel durumları hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek adına 

kurum ile iş bağlantısı bulunan kişilerle iletişime geçebilmek, 

▪ Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına ihtiyaçları tespit ederek vatandaşlar lehine yeni 

iş süreçleri geliştirebilemek , 

▪ Kamu hizmetlerine ilişkin vatandaş memnuniyetini ölçebilmek adına elektronik ve/veya fiziki 

ortamda anketler düzenlemek 

▪ Belediye’ye yapılan İş başvurularını, staj başvurularını değerlendirebilmek, 

▪ Belediye ile yapılan işbirlikleri, tedarik süreçleri ve taşeronluk iş ve/veya işlemlerini 

gerçekleştirebilmek, 

▪ Belediye nezdinde yapılan sözleşmelere ilişkin yükümlülükleri yerine getirebilmek, 

▪ Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetleri önleyebilmek, 

▪ Belediye çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde dilen sağlık bilgisi verilerini yasal 

mevzuat kapsamında yalnızca iş sağlığı ve güvenliği kapsamında toplamak, 

▪ Belediye nezdinde çalışanların yasal mevzuatlara uygun olarak Sendikal haklardan 

yararlanmasını sağlayabilmek, 



 

5 
 

   

▪ Belediye hizmet binaları, eklentileri, tesisleri ve parklarda kamu ve iş güvenliğini sağlayabilmek 

adına güvenlik kamerası marifeti ile kayıt almak için alınmaktadır. 

KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI  

Yakutiye Belediyesi’nde vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ait 

kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın izni çerçevesinde 

aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, 

vatandaşlarımızın, tedarikçilerimizin, paydaşlarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere 

aktarılmamaktadır. 

Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli 

ve idari makamlarla, belediyemiz için hizmet veren belediye iktisadi teşekküllerine, belediye 

hizmetleri verirken iş yaptığımız tedarikçilerimizle kısıtlı olarak, iş yapma amacıyla 

aktarılabilmektedir. Diğer bir deyişle; vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, 

paydaşlarımızın kişisel verileri iş amaçlı, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak 

üzere, belediyecilik hizmetlerimizi kurumumuz adına yürüten yüklenicilerle, sendikalarla, SGK, yasal 

soruşturma ve kovuşturmalar için kolluk kuvvetleri ve mahkemeler ve diğer yetkili kamu kurumları 

ile kısıtlı olarak bazı kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.  

Ayrıca, Belediyemiz tarafından üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için 

gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemsel ve hukuki önlemler alınmaktadır. Yakutiye Belediyesi bilgi 

ve veri güvenliğini kurum kültürü haline getirmiştir. Bu yöndeki tüm çalışmalarının hedefi bilgi 

güvenliği ve kişisel veri güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası yasal şartları uyum 

sağlayabilmektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel veriler, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, 

fotoğraf makinası, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar üzerinden kısmen veya tamamen 

otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 

İş Kanunu gereği, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği, Belediye Kanunu gereği, İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun gereği, Türk Ticaret Kanunu gereği, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu gibi ilgili diğer mevzuatlar gereği toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir 

sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi 

amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği ve/veya farklı yasal hukuki sebeplerle sınırlı 

olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE KANUN UYARINCA GENEL İLKELERE UYUMLULUK 

Kanun’un 4. maddesinde veri sorumlularının kişisel verilerin işlenmesinde uymaları zorunlu kılınmış 

olan ilkeler gösterilmiştir. Buna göre veri sorumluları kişisel verilerin işlenmesinde; 

▪ Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyma, 
▪ Doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
▪ Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
▪ Kişisel verinin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
▪ İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 

ilkelerine uymakla yükümlüdürler. 

Yakutiye Belediyesi, bünyesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde işbu 

kanunda belirtilen ilkelere uygun olarak hareket etmektedir. 

KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

▪ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
▪ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
▪ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
▪ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
▪ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  

▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

▪ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 
Yakutiye Belediyesi olarak yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma 

Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, 

kişisel veri sahipleri tarafından Belediyemize, 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin 

İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Bu kapsamda, 
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yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yakutiye@yakutiye.bel.tr adresi üzerinden 

Belediyemize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi 

halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep 

edilebilecektir. 

 

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için Yakutiye Belediyesi’ne 

yakutiye@yakutiye.bel.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 

 

 
* Yakutiye Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler 

çerçevesinde güncelleyecektir. 
 
 
Yakutiye Belediyesi 
Adres : Murtpaşa Mh. Ali Ravi Cd. No:77 Yakutiye / Erzurum 
KEP Adresi : yakutiyebelediyesi@hs01.kep.tr 
 
Yakutiye Belediyesi KVKK Talep Başvuru Formu için Tıklayınız. 


