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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Ziyaretçi ve Vatandaş Aydınlatma Metni

Anayasasında kişisel verilerin korunması düzenlemesi yer alan bir ülkede sağlık hizmetleri veren bir hekim
olarak kişisel verilerinizin bize emanet. Kişisel verilerinizin korunması hem ahlaken hem de hukuken
sorumluluğumuzda. Bu çerçevede gerek internet sitemiz kanalıyla, gerekse diğer ortamlarda yürüttüğümüz
faaliyetler sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği hususunda azami hassasiyet
gösterdiğimizi bildirerek, işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri ve haklarınızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (‘‘Kanun’’) kapsamında Kuyucak Belediyesi. veri sorumlusu sıfatıyla sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyarız.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ.
6698 sayılı kanunun kapsamında veri sorumlusu kimlik bilgilerimiz şu şekildedir.
Veri sorumlusu: Kuyucak Belediyesi
İnternet Adresi : www.kuyucak.bel.tr
Telefon Numarası : 02563714494
E-Posta Adresi : bilgi@kuyucak.bel.tr
KEP Adresi : kuyucakbldbsk@hs01.kep.tr
Adres : Beşeylül Mahallesi İnönü Caddesi No:1 KUYUCAK AYDIN

Kuyucak Belediyesi veri sorumlusu olarak hastalarımız yada ziyaretçilerimiz tarafından işlemeye konu
verileriniz aşağıdaki gibidir.
Kişisel Veri Grubu İşlenen kişisel veriler

KİMLİK ADI SOYADI,VESİKALIK FOTOĞRAF,KİMLİK FOTOKOPİSİ,NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİ,MEDENİ HALİ,TCKN

İLETİŞİM E POSTA,EV TELEFONU,CEP TELEFONU,EV ADRESİ

ÖZLÜK ASKERLİK BELGESİ (Varsa),İŞ GÖREMEZLİK RAPORU (Varsa),DOĞUM İZNİ FORMU
(Varsa),ÖZGEÇMİŞ DOSYALARI,İKAMETGAH BELGESİ,İŞKUR KAYIT BELGESİ,YILLIK
İZİN FORMU,SAKATLIK RAPORU (Varsa),İSTİRAHAT RAPORU (Varsa)

HUKUKİ İŞLEM SİCİL KAYDI,SABIKA KAYDI

FİNANS HESAP DÖKÜMÜ,BRÜT MAAŞI,NET MAAŞI

MESLEKİ DENEYİM KALFALIK BELGESİ (Varsa),MESLEK İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI (Varsa),DİPLOMA
FOTOKOPİSİ,KATILIM SERTİFİKASI (Varsa),PSİKO-TEKNİK BELGESİ (Varsa),VİNÇ
OPERATÖRLÜĞÜ BELGESİ (Varsa),FORKLİFT EHLİYETİ (Varsa),KURS BİTİRME TARİHİ
(Varsa),SRC BELGESİ (Varsa),KURS KAYIT TARİHİ (Varsa),SÜRÜCÜ BELGESİ (EHLİYET)
(Varsa),ÇIRAKLIK BELGESİ (Varsa),HİJYEN BELGESİ (Varsa),MAKİNE OPERATÖRLÜĞÜ
BELGESİ (Varsa),USTALIK BELGESİ (Varsa),İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜĞÜ BELGESİ
(Varsa)

GÖRSEL VE İŞİTSEL
KAYITLAR

KAMERA KAYDI DOSYASI
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DİĞER BİLGİLER ARAÇ TESCİL BELGESİ

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME VE KAYDEDİLME AMAÇLARI.
Kişisel verileriniz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların belediyemize yüklemiş olduğu
sorumluluklar çerçevesinde; kanunların temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla 6698 sayılı Kişisel verilerin
korunması kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde
tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel
verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullarda işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

• Kişisel verileriniz 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili
mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
• Kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
• Kişisel verilerinizin işlenmesinin kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, kamu
kurum ve kuruluşları ile resmi kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması
için zorunlu olması,
• Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla
sınırlı bir şekilde kurumumuz tarafından işlenmesine ihtiyaç duyulması halinde,
• Kişisel verilerinizin belediyemiz tarafından işlenmesinin belediyemizin veya sizlerin veya üçüncü
kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla belediyemizin meşru menfaatleri için
kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
• Belediyemiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel
veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda
bulunması, evde bakım hizmetleri ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin sunulması gibi
hizmetlerin ifası amacıyla,
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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 işlenmektedir.
• Belediyemizce sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların
belediyemiz iş birimleri tarafından yerine getirilmesi, mesajlarınızın değerlendirilmesi, bilgi
taleplerinizin ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması, başvurularınızın kaydedilmesi ve sonuçlandırılması
amacı doğrultusunda; kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve interaktif belediyecilik
hizmetlerinin kullandırılması amacıyla,
• Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortam güvenliğinin sağlanması,
• Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi,
• Birlikte yapılan faaliyetlerde ilişkilerin yönetimi,
• Etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi,
• Tarafımızca akdedilen sözleşmeler kapsamında ve ilgili kanunlar uyarınca iş birliği içinde olduğumuz
iş ortakları, tedarikçiler, dernekler, vakıflar ve meslek odaları v.b. kuruluşlarla olan ilişkilerin
yönetiminin sağlanması, hizmet projelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı veya kamu güvenliğine ilişkin olarak talep edilmesi halinde
kamu görevlilerine bilgi verilmesi amacıyla,
• Halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, vatandaşlarımıza hizmet
önerileri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili olarak vatandaşları bilgilendirebilmek, pr çalışmaları
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yapabilmek amacıyla,
• Talep ve soruların cevaplanması için,
• Belediyemiz bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin devamlılığının sağlanabilmesi adına resmi
kurum ve kuruluşlarca istenen sağlık raporu, sağlık taraması, eğitim faaliyetleri, sertifika, ehliyet vb
dokümanların teminine yönelik kurs, semineri ve eğitim organizasyonlarına kayıt ve katılıma yönelik
bilgilendirilmeler için.
• Belediyemiz faaliyet alanlarına ulaşımda kullanılan servis, vardiya araçları vb taşıma araçlarında
kanuni olarak bulundurulması gereken belge ve personel listelerinde kullanılmak maksatlı olarak,
• Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri
sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla,
• İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; açık pozisyona uygun
personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli eğitim çalışmalarının yapılması, insan kaynağının temini ve
eğitimi için uzmanlık ve faaliyet alanı iş gücü temini ve eğitimi olan kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapılması amacıyla,
• İş veya staj başvurularında bulunan adayların başvuru sırasında tarafımıza iletmiş oldukları kimlik,
iletişim, eğitim, iş deneyimleri vs. her türlü özgeçmiş dosyası bilgilerinin gelecek zamanlarda
değerlendirilmek üzere saklanması, işe alınmaları halinde özlük dosyalarının oluşturulması, işe
başlatma işlemlerinin yapılması ve süreçler hakkında adayın bilgilendirilmesi amacıyla,
• Tarafımızca akdedilen sözleşmelerin gereğinin yapılması,

• Kimlik ve iletişim bilgilerinin yanında başvuru evraklarına, dilekçe ve sair evraklara eklenerek veya
elden/sözlü olarak bize iletilen kişisel bilgiler, belediyemiz ile iletişime geçmek suretiyle her türlü
yazlı, sözlü ve elektronik başvurular sırasında elde ettiğimiz ve başvuran kişinin kimliğinin tespiti ve
saklanması amacıyla,
• Evlilik, etkinlik, toplantı, konferans, fuar, kermes, festival vb. kültürel faaliyetler ile cenaze işlemleri
gibi belediyecilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
• Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
• İş birimleri veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
• Güvenlik vs nedenlerle belediyemiz, belediyemize ait hizmet binaları, belediyemiz
sorumluluğundaki park ve bahçeler, nikah salonu, spor salonu vs hizmet merkezleri ve belediyemiz
sorumluluk alanlarındaki kamera görüntülerini kaydetmek, bu alanlarda bulunan vatandaşlarımızın
güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek ve gerektiğinde belediyemiz mal ve hizmetlerine
verilecek zararların ispatı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için delil maksatlı olarak
ilgili kurumlara aktarmak amacıyla,
• Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması ve sunulması,
• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi halinde sitemizin ve uygulamalarımızın daha kolay ve
kullanılabilir hale getirilmesi, istatistiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi trafiğinin ölçümlenmesi
gibi sebeplerle,
• Sosyal yardım maksatlı olarak ihtiyaçların belirlenebilmesi, ihtiyaç sahiplerinin belirlenebilmesi,
belediyemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşların veya çeşitli sebeplerle belediyemiz sorumluluk
alanında bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaç duymaları halinde adil ve hakkaniyetli olarak yeme, içme,
barınma vs sosyal imkanlardan faydalandırılması hayat kalitesi ve yaşam standardının yükseltilmesi,
kamu hizmetlerinden etkin faydalanmasının sağlanması amacıyla,
• Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
• Çağrı merkezlerimiz vasıtası ile iletişime geçilmesi halinde hizmet aldığımız ve adımıza kişisel veri
işleme hakkına sahip olan şirketlerce yada belediyemizce iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğinin
belirlenebilmesi amacıyla,
• Kurumumuz nezdinde güvenliğin temini,
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• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla yasal düzenlemeler çerçevesinde KVKK vs kanun ve
mevzuatlarda belirtilmiş olan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
• Belediye olarak belirlediğimiz politika ve prosedürlerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi ve
veri sahibini ilgilendiren (kişisel veri envanterinde olabilecek değişiklikler vs) bildirimlerin
yapılabilmesi amacıyla,
• Belediyemiz hizmetleri kapsamında olan hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıkların (su, elektrik,
doğalgaz kesintileri vb.) çöp toplama planlaması değişiklikleri, bakım onarım yenileme gibi hizmetlerin
bilgilendirilmesi, sel, orman yangını, doğal afet vb olağan üstü durumlarda vatandaşların uyarılması ve
mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla,
• E-Bülten üyeliklerinde yeni uygulamaların ve bültenlerin ilgililere iletilmesi,
• Belediyemiz sınırları içinde yer alan kurs, eğitim, meslek edindirme faaliyetleri, kütüphane gibi
üyelik gerektiren, hizmetlerin sunulması amacıyla,
• Pazar yeri, pazarcılık, hal ve köylü pazarı gibi hizmetlerin sunulması ve devamlılığının sağlanması
amacıyla
• Evcil hayvanların ayrıştırılabilmesi, sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırılma, sahiplendirilme
hizmetleri kapsamında sokak hayvanı sahiplenen ilgili vatandaşların kaydının tutulması vs hizmetlerin
devamlılığı amacıyla
• Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kılındığımız her türlü
hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi
amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERLE HANGİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA
AKTARILABİLECEĞİ.
 Finansal ilişki içerisinde olduğumuz bankalara ve finans kurumlarıyla,
 Yasal zorunluluk çerçevesinde resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu

kurum ve kuruluşlarıyla,
 “P2” .’nin taraf olduğu sözleşmelerde iş planlamasının gerçekleştirilmesi, iş stratejilerinin

oluşturulması amacıyla ilgili kurumlarla ve kişilerle,
 “P2” olarak hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. Kişilere, belediyemiz şirketlerine,

grup şirketlerine, bağlı şirketlere ve iştiraklere.
 Belediyemizin internet altyapısını geliştirmek ve güncelliğini korumak amacıyla ilgili iş

ortaklarımızla,
 İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi,

incelenmesi, planlanması ve sair sebepler için amir konumundaki kurumlar, sayıştay gibi
denetim kurumları diğer belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile,

 İlgili kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak Bilir Kişi,
Yeminli Müşavirlik, Denetim firması vs kişi kurum ve kuruluşlarla,

 Belediyemizin iş birliği içinde olduğu faaliyet konusuyla sınırlı olmak üzere sivil toplum
kuruluşları, muhtarlıklar, gönüllü teşekkülleri gibi gerçek ve tüzel kişilikler ile ve kamu kurum
ve kuruluşları ile,

 İş sağlığı ve güvenliği, personel taşımacılığı ve servis hizmetleri, sağlık taraması hijyen
sertifikası vs hizmetler gereği çözüm ortaklarımız ile,

 Acil ve tıbbı müdahale gerekliliği amacıyla sağlık kuruluşlarıyla,
 Taraf olduğumuz sözleşmeler gereği yerine getirilmesi veya hizmet alınabilmesi için gerekli

olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş ve anlaşmalı çözüm ortaklarımızla

“P2” olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla
yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde ve “P2” Kişisel Verilerin İşlenmesi
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Politikası’nda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen hukuki
gerekçelerle paylaşabilmekte veya aktarabilmekteyiz:

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Belediye veya Belediye adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru
formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş
sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, sosyal ve kültürel proje
yürüttüğümüz dernek, vakıf ya da kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri,
e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile
KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3)
maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin toplayabilmekte,
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri

 5393 Sayılı Belediye 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,
 4857 Sayılı İş Kanunu,
 657 Sayılı Devlet Memurları 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,
 5326 Sayılı Kabahatler Kanununu

başta olmak üzere Belediyenin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü
ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri
kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca
öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve
hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,
yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda belediyemizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu
kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır. “P2”
nin hazırladığı seminer, konferans, eğitim vb. etkinliklerden yararlanmak için haberdar olmak istenmesi
durumunda gerekli iletişimin ve planlamanın sağlanması amacıyla yada 6698 sayılı kanunun 5 ve 6.
Maddelerinde bahsedilen haller dışında saklanan kişisel veriler ilgili kişilerin açık rızaları alınarak
toplanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen “P2” Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyiniz.

5. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
Herkes, “P2”’ne başvurarak kendisiyle ilgili;
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,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
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e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) 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, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, veri sorumlusuna
başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre
talebin belediyemize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.
İlgili kişinin haklarının nasıl kullanacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, “P2” nin resmi web sitesinden veya
belediyemizin Veri Sorumlusuna başvuru yapılarak öğrenilebilir.


