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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. 

Tuzla Belediyesi olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle 
işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Tuzla 
Belediyesi’nin sorumlu olduğu alanlar (Kurum içinde kullanılan uygulamalarda, ortak alanlarda, web 
sayfası)  Kişisel Veri Aydınlatma Metni ‘nde ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI  

Tuzla Belediyesi , Kişisel Veri Aydınlatma Metni çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi 
(Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Özlük, Hukuki İşlem, Sağlık Bilgileri, Mesleki Deneyim, Finans, 
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi, Biyometrik Veri, Sendika 
Üyeliği) kurum içerisinde işlenebilmektedir. 

Tuzla Belediyesi , kanunların zorunlu kıldığı haller, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken 
durumlar, sözleşmelerin ifası ve firmamızın meşru menfaati kapsamında aşağıdaki amaçlar 
doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir; 

• Çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri başta olmak ilgili 
mevzuatlardan kaynaklı hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kimlik, 
iletişim, mesleki bilgiler, özlük, maaş ve iban bilgileri işlenmektedir. 

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre asgari geçim indirimlerinin hesaplanabilmesi 
ve buna bağlı maaş hesaplamalarının yapılabilmesi için kimlik ve özlük bilgilerinizi işlemektedir. 

• Çalışan iş sözleşmelerinin yapılabilmesi ve bordro süreçlerinin yürütülebilmesi, fazla mesai ve 
denkleştirme süreçlerinin yürütülebilmesi ve yıllık izinlerin hesaplanabilmesi için kişisel verileri 
işlenmektedir. 

• 657 sayılı Devlet Memurları ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlarımızın özlük 
dosyaları oluşturulabilmesi, iş sözleşmelerinin yapılabilmesi ve bordro süreçlerinin 
yürütülebilmesi, fazla mesai ve denkleştirme süreçlerinin yürütülebilmesi ve yıllık izinlerin 
hesaplanabilmesi için kimlik, iletişim, mesleki bilgi, özlük, maaş ve iban bilgisi verilerinizi 
işlemektedir. 

• 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından aylık bildirge ile talep edilen çalışan bilgilerinin beyan edilebilmesi, çalışan 
istirahat bilgilerinin sisteme girilebilmesi için çalışanlarımızın kimlik, sağlık, iletişim, maaş ve 
özlük bilgileri işlenmektedir. 

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi verilmesi, hukuki 
süreçlerin yürütülmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir. 

• Çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde Tuzla Belediyesi ‘nin 
operasyonlarının devamlılığı için meşru menfaat kapsamında aşağıdaki kişisel veriler 
işlenmektedir; 

• Çalışanlarımızın güvenliği ve belediyemizin meşru menfaatleri kapsamında kamera 
kayıt bilgileri işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen durumlar dışında çalışanlarımızın açık rızaları gerekmektedir. Kanun‘un 5.1, 6.2 ve 
9.1 maddesine istinaden açık rızanızı gerektiren durumlar ve işlenen kişisel verileriniz aşağıda 
detaylandırılmıştır; 

• Tuzla Belediyesi ‘nin kurum güvenliğinin temin edilebilmesi için işe girişlerde çalışanlarımızın 
sabıka kayıtları talep edilebilmektedir. 
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• Çalışanların işe alım ve istirahat izinlerinin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu gerekliliklerine uygun yürütülebilmesi için İnsan Kaynakları tarafından sağlık rapor ve 
sağlık bilgileriniz muhafaza edilmektedir. 

• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kan grubu 
ve bedensel engel durumu bilgileri işlenebilmektedir. 

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışanların biyometrik verileri 
işlenmektedir. 
 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Tuzla Belediyesi ‘un sorumlu olduğu 
alanlarda (Kurum içinde kullanılan uygulamalarda, ortak alanlarda, web sayfası) bulunan Kişisel Veri 
Aydınlatma Metni ‘nda ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ 

Kişisel verilerinizin silinmesi ile ilgili tüm taleplerinizi Tuzla Belediyesi ‘un oluşturmuş olduğu Kişisel Veri 
Başvuru Formu ‘nu kullanarak yapabilirsiniz. Çalışanlarımızdan herhangi bir talep gelmemesi 
durumunda aşağıda belirtilen sürelerde kişisel verileriniz silinmekte ya da anonim hale getirilmektedir; 

• İnsan Kaynakları süreçlerine ilişkin tüm süreçlerde kişisel verileriniz özlük dosyalarınızda 
muhafaza edilmekte ve iş akdiniz sonra erdikten sonra devlet memurları için 101 yıl, diğer 
personeller için maksimum 10 yıl saklanmaktadır.  

 
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz yurtiçi ve yurt dışında bazı kişi / kurumlar ile paylaşılabilmektedir. Paylaşım sebepleri 
ve ilgili taraflar aşağıda belirtilmiştir; 

İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki; 

• Kurum çalışanlarına ilişkin bir sorun yaşanması durumunda anlaşmalı hukuk büroları ve yetkili 

kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. 

• Çalışan maaşlarının ödenebilmesi için Anlaşmalı Bankalar ile kimlik ve maaş bilgileri 

paylaşılmaktadır.  

• Çalışan istirahat ve raporlarının İş Kanunu ‘nda belirtilen hususlarda kullanılabilmesi için Sosyal 

Güvenlik Kurumları ile paylaşılmaktadır. 

• Çalışanlarımızın AGİ Formu beyanlarının kontrol edilebilmesi için Anlaşmalı Mali Müşavirlikler 

ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.  

• Çalışanların izin, istirahat ve sigorta işlemlerinin beyannamelerinin verilebilmesi için Sosyal 

Güvenlik Kurumu ile kimlik ve sağlık bilgileri paylaşılmaktadır. 

İşlenen kişisel verileriniz yurt dışında; 

Belediyemiz tarafından yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır. 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER 

Tuzla Belediyesi olarak, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki 
sebeplere dayanarak kişisel verileriniz işlenmektedir; 

• Sizlerin açık rızası, 
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
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• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. 

Kişisel verileriniz; elden teslim, uygulama(otomasyon), yazılı ve sözlü beyanlar vasıtasıyla elde 
edilmekte ve güvenli bir şekilde işlenmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki 
sebeplerin detayları Kişisel Veri Aydınlatma Metni dokümanında detaylandırılmıştır. 

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda, Tuzla Belediyesi ‘a başvuruda bulunabilirsiniz. Bu 
kapsamda iletilen talepler Tuzla Belediyesi tarafından en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Tuzla 
Belediyesi tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi 
olarak; 

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların 
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 
işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.  
 

6. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz; 

Veri Sorumlusu: Tuzla Belediyesi 

Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz. 
Başvurularınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilirsiniz; 

Yöntem Başvuru Şekli 

Elden Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No:17 34945 Tuzla/İSTANBUL 

Kep tuzlabelediyesi@hs01.kep.tr 

Noter Tasdikli Kargo:  Evliya Çelebi Mah. Hat Boyu Cad. No:17 34945 Tuzla/İSTANBUL 

30 (Otuz) günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter 
tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan 
yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde 
yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. 

 
Aydınlatma Beyanı; 
 

mailto:tuzlabelediyesi@hs01.kep.tr
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 10. maddesi hükmü gereğince kişisel verilerimin 
işlenmesi ve korunması ile ilgili aydınlatıldım; 

Adı Soyadı  : 

İmza   : 
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AÇIK RIZA BEYANI 
 
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı ve güncel bilgilere; Kurum içinde kullanılan 
uygulamalarda, ortak alanlarda yayınlanan Çalışan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Aydınlatma 
metninden ulaşabilirsiniz. 

Tuzla Belediyesi ‘un operasyonlarında sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için kişisel verilerinizin, Çalışan 
Aydınlatma Metni ‘nde detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kullanması gerekmektedir. Bu 
bağlamda Tuzla Belediyesi , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun 
olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Fakat çalışan aydınlatmasında detaylandırılmış olan Kanun‘un 
5.1, 6.2 ve 9.1 maddelerine istinaden rıza gerektiren durumlar için aşağıda belirtilen beyan ile açık 
rızanızı almak istemektedir; 

İşleme Amacı 
Kabul 

Ediyorum 
Kabul 

Etmiyorum 

Tuzla Belediyesi ‘nin kurum güvenliğinin temin edilebilmesi için işe 
girişlerde çalışanlarımızın sabıka kayıtları talep edilebilmektedir. 

  

Çalışanların işe alım ve istirahat izinlerinin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu gerekliliklerine uygun yürütülebilmesi için 
İnsan Kaynakları tarafından sağlık rapor ve sağlık bilgileriniz muhafaza 
edilmektedir. 

  

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi için kan grubu ve bedensel engel durumu bilgileri 
işlenebilmektedir. 

  

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışanların 
biyometrik verileri işlenmektedir. 

 

  

 

Veri Sahibinin Beyanı: 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ile ilgili aydınlatıldığımı ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen 
amaçlar dâhilinde kullanılmasını kabul ediyorum. 

Adı Soyadı  : 

TC Kimlik / Pasaport No : 

Tarih   : 

İmza   : 

 


