
ALAÇAM BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Değerli  vatandaşlarımız,  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  kapsamında  sizleri
bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kimliğinizi belirli
veya  belirlenebilir  kılan  her  türlü  bilginiz  ve  özel  nitelikli  kişisel  verileriniz  dâhil  kişisel
verileriniz, veri sorumlusu olarak Alaçam Belediyesi tarafından işlenebilecektir.

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.

Alaçam  Belediyesi  olarak  kişisel  verilerinizin  güvenliği  hususuna  azami  hassasiyet
göstermekte  olduğumuzu  bilmenizi  isteriz.  Bu  sorumluluğumuzun  tam  idraki  ile  KVK
Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği
surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Alaçam  Belediyesi  ile  paydaş  ilişkisi  bulunan  vatandaşlarımız,  belediye  personelleri,
hizmet  alımı  kapsamında  çalışan  personelleri,  iştirakları,  çözüm  ortakları,  tedarikçiler  ve
ziyaretçiler;  kişisel  verilerinin  işlenmesi,  üçüncü  kişilere  aktarılması,  kişisel  veri  toplamanın
hukuki  sebepleri  ile  kanunda  yer  alan  hakları  konularında  detaylı  bilgiye  işbu  aydınlatma
metninden ulaşabilirler.

Alaçam Belediyesi  olarak  Kişisel  Verilerin  Korunması  Hakkında Aydınlatma Metni'ni
resmi  mevzuatta  yapılacak  değişiklikler  bünyesinde  her  daim  güncelleme  hakkını  saklı
tutmaktayız.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  uyarınca  kişisel  verileriniz,  veri
sorumlusu  olarak  Yenicami  Mahallesi/  Belediye  Cadddesi  ALAÇAM  /  SAMSUN  adresinde
Alaçam  Belediyesi (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük
kurallarına  uygun  bir  şekilde  işlenebilecek,  kaydedilebilecek,  saklanabilecek,
sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri
amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Belediyemiz  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 aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

•  5393  Sayılı  Belediye  Kanunu,  5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanunu  ve  ilgili
mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

•  Belediyemiz  sınırları  içerisinde  yaşayan  ve  çeşitli  nedenlerle  ilçemizde  bulunan



kişilerin/kurumların  Belediyemiz  tarafından  sunulan  hizmetlerden  yararlanmasını  sağlamak,
sosyal belediyecilik anlayışı ile kişilerin hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak ile söz
konusu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesini, çeşitlendirmesini sağlamak,

• Belediye gelirlerini tahakkuku ve tahsilatı,

• Mal / hizmet satın alım ve ihale süreçlerinin yürütülmesi,

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• İmar ve ruhsat süreçlerinin yürütülmesi,

• Çevre koruma ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi

• Denetim ve etik faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

•  Kamu  sağlığının  korunması  ile  sağlık  hizmetlerinin  planlanması,  yönetimi  ve
finansmanının sağlanması,

• Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin devamını sağlamak,

• Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel faaliyetlerin yürütülmesi,

• Organizasyon ve etkinlik arşivi, organizasyon ve etkinlik yönetimi

• Sosyal, kültürel vb. hizmetler ile yardıma muhtaç kişilerin tespiti, hizmetin planlanması
ve yerine getirilmesini sağlamak,

•  Şikâyet,  öneri  ve  taleplerinizin  gereğini  yerine  getirebilmek;  yerine
getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek,

• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulmak,

• Başkanlık Makamının halkla ilişkilerinin yönetilmesi,

• Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve arttırılması,

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

• İnsan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; çalışan
temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi,  iş sağlığı  ve güvenliği çerçevesinde
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

• İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma
işlemlerinin yapılması,

• Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

•  Hukuki  yükümlülüğümüz  kapsamında  kamu  kurum  ve  kuruluşları  ile  resmî
kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması,

• İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi
ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması,

•  Güvenlik  ve  sair  nedenlerle  binalarımızda  kamera  görüntülerini  kaydetmek  ve  bu
yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak,

• Belediyemizi ziyaret eden kişiler, kurumumuz tarafından düzenlenen toplantı seminer



ve  diğer  sosyal  organizasyonlar,  kurumsal  toplantılarda  çekilen  fotoğraf  ve  videoların  dergi,
internet  sitesi,  panolarda  yayınlanması  şeklinde;  Belediyemizin  ve  etkinliğin  tanıtımı,
duyurulması, bilgilendirilmesi,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu
kıldığı  şekilde,  KVKK’da  ve  sair  mevzuatta  belirtilmiş  yasal  yükümlülüklerin  yerine
getirilmesini sağlamak,

• Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda
yapılan başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti,

• Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi,

•  İlçe  genelinde  gerçekleşecek  etkinliklerin  vatandaşlarımıza  duyurulması,  özel  gün
tebriklerinin gerçekleştirilmesi,( toplu sms uygulaması ile)

• Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin vatandaşlarımıza
bildirilerek mağduriyetin önlenmesi, ( toplu sms uygulaması ile)

Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve
yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza
hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

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. Kimlere ve Hangi Amaçla 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,

• Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kuruluşlarına,

•  Ürün  ve  hizmetlerin  sağlanabilmesi  amacıyla  sınırlı  olarak  tedarikçilerimize,  alt
yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, işbirliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara

• Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlere,

•  Acil  tıbbi  müdahaleler  ve  iş  sağlığı  ve  güvenliği  yükümlülüklerini  yerine  getirmek
amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

• Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting,
program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet
alınan üçüncü kişilerle,

•  İlgili  mevzuatlar  ve  hukuki  yükümlülüklerimiz  gereğince  resmi  kurumlarla
aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Vatandaşlarımıza  ait  kişisel  veriler,  belediyecilik  faaliyetlerimizi  yürütmek  amacıyla
belediyemizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı  olarak Alaçam Belediyesi



tarafından;

•  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,

• Belediyemiz hizmet birimleri,

• 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; 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, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 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  Kanunu,  5651 Sayılı  İnternet  Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi  ve Bu
Yayınlar  Yoluyla  İşlenen  Suçlarla  Mücadele  Edilmesi  Hakkında  Kanun,  6698  Sayılı  Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği
Tedbirleri Genelgesi başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hükümlerdir.

Bu  bilgiler,  faaliyetlerimizin  yasalar  çerçevesinde  sunulabilmesi  ve  bu  kapsamda
belediyemizin  kamusal  nitelikteki  hizmetlerini  yürütebilmesi  ve  yasalardan  doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilmektedir.

5.Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Belediyemiz,  kişisel  verileri  kişisel  verilerin  işlenmesi  amacı  doğrultusunda  işleme
amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin
ortadan  kalkmış  olması  durumunda  ilgili  mevzuatın  gerektirdiği  süre  sonuna  kadar
saklanmaktadır.  Kişisel  verilerin  işlenme  amacı  ve  sebebi  ortadan  kalktığında  yasalardan
kaynaklanan  yükümlülüklerimizin  temini  için  gerekli  zamanaşımı  süreleri  tamamlandığında
kişisel  veriler  imha  edilecektir.  Kamu hizmetinden  kaynaklanan  istisna  kapsamındaki  kişisel
verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.

6. KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Durumlar

Aşağıda  yer  alan  hallerden en  az  birinin  bulunması  durumunda kişisel  verilerin  Açık
Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

•  Fiili  imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması,

•  Bir  sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan  doğruya  ilgili  olması  kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,



• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

•  İlgili  kişinin  temel  hak  ve  özgürlüklerine  zarar  vermemek  kaydıyla,  Belediyemizin
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

•  Ayrıca  sağlık  ve  cinsel  hayata  ilişkin  kişisel  verileriniz  ise  ancak  kamu  sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri  ile  finansmanının planlanması  ve yönetimi amacıyla,  Belediyemiz tarafından Açık
Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

7. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel  veri  sahipleri  olarak,  haklarınıza  ilişkin  taleplerinizi  aşağıda  düzenlenen
yöntemlerle Belediyemize iletmeniz durumunda belediyemiz talebin niteliğine göre talebi en geç
30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir
maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre
ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• 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,

• KVK Kanunu’nun 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 haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları
tebliğine  göre  belediyemize  iletmeniz  gerekmektedir.  Bu  çerçevede  belediyemize  KVK
Kanunu’nun  11.  maddesi  kapsamında  yapacağınız  başvuruların  sağlıklı  ve  hızlı  şekilde
yönetilmesi için Alaçam Belediyesi web adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında
yer  alan  “KVKK  Başvuru  Formu“  belgesini  kullanmanızı,  talebinize  göre  istenebilecek
belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da noter
aracılığıyla yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca KVKK Başvuru Formunu çevrimiçi kullanıcı olarak
“Güvenli  elektronik imza” ile  imzalanarak Kayıtlı  Elektronik Posta  (KEP) yoluyla gönderim
üzerinden  belediye  alacambelediyesi@hs01.kep.tr  kep  adresinden  yine  bizlere  talebinizi
iletebilirsiniz.



Daha detaylı bilgi için KVKK Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.


