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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

    

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. 

Kişisel verileriniz işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere, işlenmelerini gerektiren 

amaç çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, yeniden düzenlenecek, kanunen bu verileri talep 

etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, Kvkk’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda 

yurtiçinde içinde üçüncü kişilere aktarılacaktır. 

Kimlik : Ad soyad, TC kimlik no, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, 

Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra no, Ehliyet no, Sicil Numarası, Cinsiyet, 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle, Nüfus Cüzdanı Cilt/Aile/Sıra No, Nüfus Cüzdanı 

Veriliş Nedeni, Nüfus Cüzdanı Verildiği Yer, Nüfus Cüzdanı Tarihi, Uyruk, Nüfus Cüzdanı 

Verildiği İl/İlçe/Kayıt Yeri, Kütük İlk Tescil Tarihi, Medeni Durum Tarihi, Pasaport No, 

İletişim : Adres, Telefon, E-Posta 

Özlük : Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi 

bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları, Adli Sicil Bilgileri 

Mesleki Deneyim : Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, 

Transkript bilgileri, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, 

Transkript bilgileri, Okul Bilgileri, Yabancı Dil 

Sağlık : Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript 

bilgileri, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript 

bilgileri, Okul Bilgileri, Yabancı Dil 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Fotoğraf ve kamera kayıtları, 

Hukuki İşlem : Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler 

Finans : Banka Bilgileri 
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Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri : Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik 

tedbirlerine ilişkin bilgiler 

İşlem Güvenliği : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri 

Dernek Üyeliği : Dernek Üyeliği 

Diğer : Medeni Durum Tarihi, Çocukların Doğum Tarihi, Çocuk Sayısı, Sosyal Medya 

Hesapları, Eğitim Bilgileri, Askerlik Durumu 

  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel bilgileriniz ve güvenlik tedbirleri sebebiyle alınan tüm özel ve genel nitelikli kişisel 

verileriniz, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 sayılı 

Borçlar kanunu ve diğer İş Kanunları ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat, 

657 Sayılı Devlet memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, Vergi Mevzuatı ve diğer sair yasal 

mevzuat kapsamında yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlar 

çerçevesinde işlenmektedir.  

İnsan Kaynakları yönetimi, işgücü planlaması, işe alım ve personel yönetimi, çalışan iletişimi, 

bordro düzenlemeleri ve tazminatların hesaplanması, performans yönetimi,  

Ücret, kariyer ve sosyal haklar yönetimi, 

Eğitim ve oryantasyon, 

Çalışan kaydının yapılması, kimlik kartının oluşturulması, özlük işleri, 

Memur özlük süreçlerinin yerine getirilmesi, 

SGK ve diğer resmi bildirimler,  SGK ve diğer teşviklerin alınması ve takibi, 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması, acil durum yönetim süreçlerinin yönetilmesi ve 

ilgili şirket ve kurumlara bildirilmesi, 

Seyahat ( pasaport-vize işlemleri, konaklama, uçak-otobüs bileti v.b,) 

İç denetim ve iç raporlama, 

Hukuki amaçlar ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta 

öngörülen amaçlar  

Belediye hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması 

Çalışanın belediye ile olan iş sözleşmesinin ifasına bağlı amaçlar  

İstihdamın ve özlük haklarının yönetilmesi 
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İşgücü beceri envanterinin oluşturulması, iş edindirme 

 

Çalışanların öneri, gereksinim ve beklentilerinin alınması 

Kişisel Verilerin Aktarılması   

Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kuruluşlar; İş Kanunu, İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Devlet 

memurları kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; 

Belediye olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği 

yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka 

aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte 

sorumlu olan kuruluşlar, iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla SGK, Vergi, 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Seyahat Şirket ve kurumları  ve diğer üçüncü kişilerdir. 

Bunlarla birlikte iş başvuru formu ile beyan etmiş olduğunuz yahut daha sonradan çeşitli yollarla 

toplanan kişisel verileriniz; belediye olarak vatandaşlara sunmuş olduğumuz hizmetlerin yerine 

getirilmesi amacıyla, göreviniz ifasıyla bağlantılı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. Açık 

rızanız doğrultusunda fotoğrafınız çalışan bağlılığını ve yakınlığını arttırmak, ekip ve arkadaşlık 

ruhunu kurmak ve geliştirmek, çalışanın kurum içinde ve dışında bilinirliğini sağlamak 

amaçlarıyla belediye web sitesi, basılı çalışan haber bülteni, basılı yıllık raporlar üzerinde 

işleyebilecek ve paylaşabilecektir.   

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya (sağlık verileri ve cinsel hayat 

dışında) kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Güvenlik tedbiri için alınacak olan özel 

nitelikli veya genel kişisel verileriniz için istenen muvafakatnameler işbu aydınlatma metni 

kapsamında geçerliliğini korumaktadır.  Sağlık verileri 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 açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK 

m.6). 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Belediyemiz ile  paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da 

veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da 

elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. 

Belediyemiz tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin 

saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli güvenlik tedbirleri ve altyapı geliştirmeleri 

uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak 

kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince 
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veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve 

işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme 

yöntemleri ile Belediyemizin veri akışlarından çıkarılacaktır. 

İlgili Kişinin Hakları 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Belediyemize iletmeniz 

durumunda en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanunun 11.maddesine göre İlgili Kişi 

olarak haklarınız aşağıdaki gibidir: 

  

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, 

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, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini www.nilufer.bel.tr web sayfamızda Genel 

Aydınlatma Metni altında yer alan ‘Kvkk Başvuru Formu’nu doldurarak, ‘İhsaniye Mah. 

Cumhuriyet Meydanı 2/A 2/B Blok 16130 Nilüfer, Bursa’ adresimize yazılı olarak 

, niluferbelediyesi@hs03.kep.tr adresimize e-imza ile, nilufer@nilufer.bel.tr e-posta 

adresimize elektronik posta ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru 

yöntemiyle iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün 

içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme 

işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

http://www.nilufer.bel.tr/
mailto:niluferbelediyesi@hs03.kep.tr
mailto:nilufer@nilufer.bel.tr

