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T.C.  

SERDİVAN BELEDİYESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  

GENEL AYDINLATMA METNİ 

 

Serdivan Belediyesi (“Belediye”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami 

hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Belediye olarak, Belediye ile ilişkili tüm gerçek 

şahıslara 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 KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” 

sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen 

sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Belediye ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle 

birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediye birimleri, internet sitesi, 

sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik 

olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Belediye ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe 

oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. 

Belediyemiz, kişisel verileri KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebepler 

çerçevesinde aşağıda sayılı amaçlar için işlemektedir: 

¨ 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek, 

¨ 5393 sayılı Belediye Kanunun ve ilgili mevzuat uyarınca Belediyemiz sınırları 

içerisinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin/kurumların 

Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlamak, sosyal 
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belediyecilik anlayışı ile kişilerin hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak ile 

söz konusu hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesini, çeşitlendirmesini sağlamak, 

¨ Kamu sağlığının korunması, 

¨ 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu hükümleri 

uyarınca, engelli vatandaşlara ilişkin hizmetlerinin yürütülmesi, 

¨ 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 1590 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri 

cenaze iş ve işlemlerini yerine getirmek, 

¨ Evlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca evlendirme işlemlerini 

gerçekleştirmek, 

¨ Etkinlik, toplantı, konferans, kütüphane, vb. kültürel faaliyetlerin yürütülmesi, 

¨ Sosyal, kültürel vb. hizmetler ile yardıma muhtaç kişilerin tespiti, hizmetin 

planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak, 

¨ 3071 sayılı Dilekçe Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu hükümleri 

kapsamında şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek; yerine 

getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek, vatandaş 

memnuniyetini sağlamak, 

¨  İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulmak, 

¨ E-İşlem üyelik süreçleri,  

¨ Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek, 

¨ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri 

uyarınca, emlak vergi değeri bildirimi,  

¨ 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında, çevresel kirleticilerin izlenmesi 

ve denetlenmesi,  

¨ 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca arsa ve bina kamulaştırma 

işlemlerini yürütmek, 

¨ Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibini yapmak, 

¨ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 

insan kaynakları politikalarımızın ve operasyonlarımızın yürütülmesi, iş sağlığı ve 

güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınması, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 

çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlara 
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belediye hizmetlerini verebilmesi için ihtiyaç duyulan yeterliliğin kazandırılmasını 

sağlamak. 

¨  İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet 

üzerinden yapılan başvurularını değerlendirmek, işe alınanların işe başlatma 

işlemlerini gerçekleştirmek, çalışan adaylarının başvuru süreçlerini yürütmek, 

¨ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine uyarınca, belediye gelirlerinin 

tahakkuk ve tahsilatı süreçlerinin yürütülmek, muhasebe ve finans işlemlerinin 

gerçekleştirmek, 

¨ Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlamak, 

¨ Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî 

kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırmak, 

¨ İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine 

getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlamak, 

¨ Güvenlik ve sair nedenlerle hizmet verdiğimiz lokasyon ve binalarımızda kamera 

görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini 

sağlamak, gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek,  

¨ Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti 

ve içeriğin belirlenebilmesini sağlamak,  

¨ Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

¨ 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, bilgilendirilmesini yapmak, 

¨ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya 

zorunlu kıldığı şekilde, KVK Kanunda 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 tespit etmek, 

¨ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve İhale 

mevzuatı gereği ihale ve satın alma ve kiralama ve satım işlemlerini süreçlerinin 

yürütmek, 

¨  5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca zabıta iş ve işlemlerinin yapmak, 
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¨ İlçe genelinde gerçekleşecek etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması, özel gün 

tebriklerinin gerçekleştirmek, (toplu SMS uygulaması ile), 

¨ Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin 

vatandaşlarımıza bildirilerek mağduriyetin önlemek, (toplu SMS uygulaması ile), 

¨ 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre, hane uygulamaları bitkisel atık yağ 

takibi,  

¨ Denetim/Etik faaliyetlerini yürütmek, 

¨ Kütüphane faaliyetlerini yürütmek,  

¨ Veterinerlik işlemlerini yürütmek,  

¨ Hasta hayvan teslim işlemlerini yürütmek,  

¨ 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca, sivil savunma hizmetleri 

yürütmek,  

¨ Hasta nakil ambulansı işlemlerini yürütmek,  

¨ 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca, imar affı işlemlerini, imar durumu, 

numarataj işlemlerini yürütmek,   

¨ 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca imar 

ve Ruhsat, yapı kontrol, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı süreçlerinin belediye 

kanununa ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek, 

¨ 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca, Belediye Meclisi ve Belediye 

Encümeni kararlarını yazmak ve dağıtımını yapmak. 

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında 

öngörülen sair veri işleme şartlarından herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili veri 

işleme sürecine ilişkin olarak Belediyemiz tarafından ilgili kişiden açık rıza temin edilmektedir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Belediye hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların 

ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Belediye ve Belediye iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin 

hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Belediye tarafından yürütülen iletişime yönelik idari 

operasyonlar, Belediye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki 

uyum süreci, mali işler vb.), Belediye ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile 

Belediye insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, 

tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
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Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 

doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Belediye sözleşme ve yasadan 

doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu 

hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi  

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 veya saklama amacı ile bağlantılı 

süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında 

yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri 

tamamlandığında Belediye bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilir. 

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle 

Belediye iletmeniz durumunda Belediye talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret 

öngörülmesi halinde, Belediye tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 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 
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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. 

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 

yöntemlerle Belediye iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir 

yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediye 

iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Belediye KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında 

yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda 

açıklanmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK 

Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.serdivan.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldurup, 

basılı halde imzalı bir nüshasını “Arabacıalanı Mahallesi Çark Cadde No: 328a/ 

Serdivan/Sakarya” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter 

kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu 

serdivanbelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 


