
ÇAYIRLI BELEDİYESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ 

  

Kıymetl� vatandaşlarımız, 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK) 
hakkında s�zler� b�lg�lend�rmek �st�yoruz. 

6698 sayılı kanun hükümler� gereğ�, k�ml�ğ�n�z� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r kılan her türlü 
b�lg�n�z, “K�ş�sel Ver�” olarak aşağıdak� kapsamda, Ver� Sorumlusu sıfatıyla Çayırlı 
Beled�yes� tarafından �şlenecekt�r. “K�ş�sel Ver�ler�n�z�n İşlenmes�” �se bu ver�ler�n elde 
ed�lmes�, kayded�lmes�, depolanması, muhafaza ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den 
düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde ed�leb�l�r hale get�r�lmes�, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmes� g�b� ver�ler üzer�nde 
gerçekleşt�r�len her türlü �şlem� �fade etmekted�r. Ver� Sorumlusu sıfatıyla, k�ş�sel 
ver�ler�n�z� aşağıda �zah etm�ş olduğumuz şek�lde ve resm� mevzuat tarafından 
emred�len sınırlar çerçeves�nde �şlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve 
saklamaktayız. 

K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Hakkında Aydınlatma Metn�n� Beled�yem�z, resm� 
mevzuatta yapılacak değ�ş�kl�kler bünyes�nde her da�m güncelleme hakkını saklı 
tutar. 

 
6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca k�ml�ğ�n�z� bel�rl� 
veya bel�rleneb�l�r kılan her türlü b�lg�n�z ve özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n�z dâh�l k�ş�sel 
ver�ler�n�z, ver� sorumlusu olarak Çayırlı Beled�yes� tarafından �şleneb�lecekt�r. 

 
K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�, k�ş�sel ver�ler�n elde ed�lmes�, kayded�lmes�, depolanması, 
muhafaza ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması, 
sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmes� g�b� ver�ler� üzer�nden 
gerçekleşt�r�len her türlü �şlem� �fade etmekted�r. 

 
Çayırlı Beled�yes� olarak k�ş�sel ver�ler�n�z�n güvenl�ğ� hususuna azam� hassas�yet 
göstermekte olduğumuzu b�lmen�z� �ster�z. Bu sorumluluğumuzun tam �drak� �le KVK 
Kanunu’nda tanımlı şekl� �le “Ver� Sorumlusu” sıfatıyla, k�ş�sel ver�ler�n�z� aşağıda �zah 
ed�ld�ğ� surette ve mevzuat tarafından emred�len sınırlar çerçeves�nde �şlemektey�z. 

 
Çayırlı Beled�yes� �le paydaş �l�şk�s� bulunan vatandaşlarımız, beled�ye personeller�, 
h�zmet alımı kapsamında çalışan personeller�, �şt�rakları, çözüm ortakları, tedar�kç�ler 
ve z�yaretç�ler; k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes�, üçüncü k�ş�lere aktarılması, k�ş�sel ver� 
toplamanın hukuk� sebepler� �le kanunda yer alan hakları konularında detaylı b�lg�ye 
�şbu aydınlatma metn�nden ulaşab�l�rler. 

 
Çayırlı Beled�yes� olarak K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Hakkında yAdınlatma Metn�'n� 



resm� mevzuatta yapılacak değ�ş�kl�kler bünyes�nde her da�m güncelleme hakkını 
saklı tutmaktayız. 

1.Ver� Sorumlusu K�ml�ğ� 

6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu uyarınca k�ş�sel ver�ler�n�z, ver� 
sorumlusu olarak Fat�h Mahalles� Kazım Karabek�r Caddes� No:37/20  24500 
Çayırlı/ERZİNCAN adres�nde Çayırlı Beled�yes� tarafından aşağıda açıklanan 
kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun b�r şek�lde �şleneb�lecek, 
kayded�leb�lecek, saklanab�lecek, sınıflandırılab�lecek, güncelleneb�lecek ve 
mevzuatın �z�n verd�ğ� hallerde ve/veya �şlend�kler� amaçla sınırlı olarak 3. k�ş�lere 
açıklanab�lecek/aktarılab�lecekt�r. 

 
2. K�ş�sel Ver�ler�n Hang� Amaçla İşleneceğ� 

Beled�yem�z 6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunun 5. Maddes�n�n 2. 
Fıkrasında ve 6. Madden�n 3. Fıkrasında bel�rt�len k�ş�sel ver� �şleme şartları 
�çer�s�ndek� amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak k�ş�sel ver�ler �şlemekted�r. 
Beled�yem�z k�ş�sel ver�ler�, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdak� amaçlarla 
�şleyeb�lmekted�r 

a)    Beled�yec�l�k h�zmetler�m�z� gerçekleşt�rmek, 

b)    5393 Sayılı Beled�ye Kanunu ve d�ğer �lg�l� mevzuatlardan doğan 
yükümlülükler�m�z� yer�ne get�rmek, 

c)    E-beled�ye s�stem�m�zdek� h�zmetler�m�z�n yürütülmes�, 

d)    Çalışanlarımızın, m�safirler�m�z�n ve beled�yem�ze a�t b�naların güvenl�ğ�n�n, 
kamera kaydı ve sa�r güvenl�k önlemler� �le sağlanab�lmes� ve g�r�ş-çıkışların kontrol 
ed�leb�lmes� amacıyla, 

e)    Elektron�k ortam ve platformlarda (�nternet/e- beled�ye vs.) veya kâğıt ortamında 
�şleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeler� düzenlemek, 

f)     Ses ve arama kayıtları çağrı merkezler�m�zle ya da beled�ye telefonlarımızla 
�let�ş�m sağlanması hal�nde �let�ş�m�n tesp�t� ve �çer�ğ�n bel�rleneb�lmes� amacıyla, 

g)    İnternet s�tem�z�n z�yarete d�lmes� durumunda �stat�ksel ver�ler�n oluşturulması, 
z�yaretç� b�lg�ler�n�n kayded�lmes� ve ger� dönüşler�n sağlanması amacıyla, 

h)    Evl�l�k, sosyal yardımlaşma, etk�nl�kler, cenaze �şlemler�, Yaşlı Destek ve 
Koord�nasyon Merkez� vb. beled�yec�l�k faal�yetler�n� yürüteb�lmek amacıyla, 

�)      İlg� k�ş�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla Beled�yem�z�n 
meşru menfaatler�n�n korunması amacıyla, 

j)      Beled�yem�z ve beled�yem�zle �ş �l�şk�s� �çer�s�nde olan k�ş�ler�n hukuk� ve t�car� 
güvenl�ğ�n�n tem�n�, 



k)    Vatandaş memnun�yet değerlend�rme faal�yetler�n�n yürütülmes�, organ�zasyon ve 
etk�nl�k yönet�m�, 

l)      İç denet�m süreçler�n�n yürütülmes�, 

m)  İlg�l�/yetk�l� kamu kuruluşlarına b�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne get�r�lmes� 
(Mahkemeler, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Mal�ye Bakanlığı, Sosyal Güvenl�k 
Kurumu, İç�şler� Bakanlığı vb.), 

n)    B�lg� ve fiz�ksel güvenl�k süreçler�n�n yürütülmes�, 

o)    Talepler�n�z�n karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında s�zler� 
b�lg�lend�rmek, 

p)    Yönet�m B�lg� S�stem�, Kurumsal �nternet s�tem�z ve mob�l uygulamalar üzer�nden 
�şlem yapanın b�lg�ler�n� tey�t etmek, 

q)    Çağrı merkez� üzer�nden yapılan b�ld�r�mlerde k�ş�y� tesp�t ve talep �le �lg�l� gerekl� 
b�lg�ler� kaydetmek, 

r)     Kamu güvenl�ğ�ne �l�şk�n hususlarda talep hal�nde ve mevzuat gereğ� kamu 
görevl�ler�ne b�lg� vereb�lmek, 

s)    H�zmetler�m�z �le �lg�l� ş�kayet, �stek ve öner�ler�n� değerlend�reb�lmek, 

t)     Yasal yükümlülükler�m�z� yer�ne get�reb�lmek ve yürürlüktek� mevzuattan doğan 
haklarımızı kullanab�lmek amaçlarıyla �şleneb�lecekt�r. 

 
K�ş�sel ver�ler�n�z�n hukuka aykırı olarak �şlenmes�n�n ve ver�ler�n�ze hukuka aykırı 
olarak er�ş�lmes�n�n önlenmes� ve k�ş�sel ver�ler�n�z�n güvenl� b�r şek�lde muhafaza 
ed�lmes� amacıyla her türlü gerekl� tekn�k ve �dar� tedb�r alınmaktadır. 

 
3. K�mlere ve Hang� Amaçla Aktarılab�leceğ� 

 
Açıklanan amaçlar kapsamında �şlenen k�ş�sel ver�ler�n�z; KVKK’da öngörülen temel 
�lkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddeler�nde bel�rt�len k�ş�sel ver� �şleme 
şartları ve amaçları dâh�l�nde, 

a)    Kanun� yükümlülükler�m�z� yer�ne get�rmek hukuk� sebeb�yle yetk� kamu 
kuruluşlarına, 

b)    Ürün ve h�zmetler�n sağlanab�lmes� amacıyla sınırlı olarak tedar�kç�ler�m�ze, alt 
yüklen�c�ler�m�ze, bağlı �şt�rakler�m�ze, �şb�rl�ğ� hal�nde olduğumuz kurum ve 
kuruluşlara 

c)    Sözleşmen�n �fası hukuk� sebeb� �hale yapılan ş�rketlere, 



d)    Ac�l tıbb� müdahaleler ve �ş sağlığı ve güvenl�ğ� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek 
amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, 

e)    Yurt�ç�nde bulunan depolama, arş�vleme, b�l�ş�m teknoloj�ler� desteğ� (sunucu, 
host�ng, program, bulut b�l�ş�m), güvenl�k, çağrı merkez�, satış, pazarlama g�b� 
alanlarda dışarıdan h�zmet alınan üçüncü k�ş�lerle, 

f)     İlg�l� mevzuatlar ve hukuk� yükümlülükler�m�z gereğ�nce resm� kurumlarla 
aktarılab�lmekted�r. 

4. K�ş�sel Ver� Toplamanın Yöntem� ve Hukuk� Sebeb� 

 
Vatandaşlarımıza a�t k�ş�sel ver�ler, beled�yec�l�k faal�yetler�m�z� yürütmek amacıyla 
beled�yem�z�n meşru menfaatler�ne yönel�k hukuk� sebeb�ne dayalı olarak Çayırlı 
Beled�yes� tarafından; 

a)    5393 Sayılı Beled�ye Kanunu ve d�ğer �lg�l� sa�r kanun/mevzuatlar uyarınca onay 
ve/veya �mzanızla tanz�m ed�len beled�yec�l�k �şlemler�ne �l�şk�n tüm 
beyanname/b�lg�lend�rme formları ve sa�r belgelerle, 

b)    Beled�yem�z h�zmet b�r�mler�, 

c)    E-Beled�ye �şlemler�, mob�l uygulamalar, 

d)    Çağrı Merkez�, sosyal medya, kameralar g�b� kanallar aracılığı �le sözlü, yazılı 
veya elektron�k ortamda olmak kaydıyla otomat�k ya da otomat�k olmayan 
yollarla toplanmaktadır. 
 
K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amaçlarının hukuk� sebepler� �se; 5393 Sayılı Beled�ye 
Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, , 2464 Sayılı 
Beled�ye Gel�rler� Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Verg�s� Kanunu, 213 Sayılı Verg� Usul 
Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 
Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu, 3071 Sayılı D�lekçe Hakkının Kullanılmasına 
Da�r Kanun, 4982 Sayılı B�lg� Ed�nme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 
Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşv�k Kanunu, 4109 Sayılı Asker 
A�leler�nden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler 
Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanun, 6698 Sayılı 
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı B�lg� ve 
İlet�ş�m Güvenl�ğ� Tedb�rler� Genelges� başta olmak üzere �lg�l� d�ğer mevzuatlarda yer 
alan hükümlerd�r. 

Bu b�lg�ler, faal�yetler�m�z�n yasalar çerçeves�nde sunulab�lmes� ve bu kapsamda 
beled�yem�z�n kamusal n�tel�ktek� h�zmetler�n� yürüteb�lmes� ve yasalardan doğan 
mesul�yetler�n� eks�ks�z ve doğru b�r şek�lde yer�ne get�reb�lmes� amaçlarıyla 
ed�n�lmekted�r. 

 
5.K�ş�sel Ver�ler�n Saklanması ve İmha Ed�lmes� 



 
Beled�yem�z, k�ş�sel ver�ler� k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes� amacı doğrultusunda �şleme 
amacıyla orantılı b�r şek�lde saklamaktadır. K�ş�sel ver�ler, �şlenme amacının ve/veya 
sebeb�n�n ortadan kalkmış olması durumunda �lg�l� mevzuatın gerekt�rd�ğ� süre 
sonuna kadar saklanmaktadır. K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacı ve sebeb� ortadan 
kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülükler�m�z�n tem�n� �ç�n gerekl� 
zamanaşımı süreler� tamamlandığında k�ş�sel ver�ler �mha ed�lecekt�r. Kamu 
h�zmet�nden kaynaklanan �st�sna kapsamındak� k�ş�sel ver�ler�n �mha ed�lmes� ve 
anon�m hale get�r�lmes� bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçeves�nde 
gerçekleşt�r�lecekt�r. 
 
6. KVKK Gereğ� K�ş�sel Ver� İşlenmes�nde Açık Rıza Aranmayan Durumlar 

 
Aşağıda yer alan hallerden en az b�r�n�n bulunması durumunda k�ş�sel ver�ler�n Açık 
Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da �şlenmes� mümkün olacaktır. 

a)    Kanunlarda açıkça öngörülmes�, 

b)    F��l� �mkânsızlık neden�yle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 
rızasına hukuk� geçerl�l�k tanınmayan k�ş�n�n kend�s�n�n hayatı veya beden 
bütünlüğünün korunması �ç�n zorunlu olması, 

c)    B�r sözleşmen�n kurulması veya �fasıyla doğrudan doğruya �lg�l� olması kaydıyla 
sözleşmen�n taraflarına a�t k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�n�n gerekl� olması, 

d)    Beled�yem�z�n hukuk� yükümlülüğünü yer�ne get�reb�lmes� �ç�n zorunlu olması, 

e)    İlg�l� k�ş�n�n kend�s� tarafından alen�leşt�r�lm�ş olması, 

f)     B�r hakkın tes�s�, kullanılması veya korunması �ç� n ver� �şlemen�n zorunlu olması, 

g)    İlg�l� k�ş�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla, Beled�yem�z�n 
meşru menfaatler� �ç�n ver� �şlenmes�n�n zorunlu olması amacıyla, Beled�yem�z 
tarafından Açık Rıza aranmaksızın �şleneb�lecekt�r 

 
7. İlg�l� K�ş�n�n Hakları 

  

K�ş�sel ver� sah�pler� olarak, haklarınıza �l�şk�n talepler�n�z� aşağıda düzenlenen 
yöntemlerle Beled�yem�ze �letmen�z durumunda beled�yem�z taleb�n n�tel�ğ�ne göre 
taleb� en geç 30 (otuz) gün �ç�nde ücrets�z olarak sonuçlandıracaktır. Ancak 
cevaplama sürec�n�n ayrıca b�r mal�yet doğurması hal�nde, K�ş�sel ver�ler�n korunması 
kurulu tarafından bel�rlenen tar�feye göre ücret talep ed�leb�lecekt�r. 

Bu kapsamda k�ş�sel ver� sah�pler�; 

a)    K�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme, 



b)    K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme, 

c)    K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

d)    Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 

e)    K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� 
�steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere 
b�ld�r�lmes�n� �steme, 

f)     KVK Kanunu’nun ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına 
rağmen, �şlenmes�n� gerekt�ren sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n 
s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel 
ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, 

g)    İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� 
suret�yle k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme, 

h)    K�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde 
zararın g�der�lmes�n� talep etme haklarına sah�pt�r. 

 
İlg�l� k�ş� olarak hak talepler�n�z�, yazılı olarak ver� sorumlusuna başvuru usul ve 
esasları tebl�ğ�ne göre beled�yem�ze �letmen�z gerekmekted�r. 

Bu çerçevede beled�yem�ze KVK Kanunu’nun 11. maddes� kapsamında  yapacağınız 
başvuruların sağlıklı ve hızlı şek�lde yönet�lmes� �ç�n Çayırlı Beled�yes� web adres�nde 
(www.cay�rl�.bel.tr) K�ş�sel Ver�ler�n Korunması başlığı altında yer alan “KVKK 
Başvuru Formu“ belges�n� kullanmanızı, taleb�n�ze göre �steneb�lecek belge/b�lg�ler� 
ve k�ml�ğ�n�z� tesp�t ed�c� gerekl� belgeler� de sağlayarak b�zzat elden ya da noter 
aracılığıyla yapılmasını önermektey�z. 

Ayrıca KVKK Başvuru Formunu çevr�m�ç� kullanıcı olarak “Güvenl� elektron�k �mza” �le 
�mzalanarak Kayıtlı Elektron�k Posta (KEP) yoluyla gönder�m 
üzer�nden      cay�rl�bel@hs01.kep.tr  kep adres�nden y�ne b�zlere taleb�n�z� 
�leteb�l�rs�n�z. 

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.  
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