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Yukarıda bilgileri verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair hak ve yükümlülükleri içeren
bilgilendirme metni aşağıdadır.

Aliağa Belediyesi olarak yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimiz dolayısı ile veri sorumlusu
olarak hizmetlerimizden faydalanan üyelerimiz ve çalışanlarımız, çalışan adaylarımız,
ziyaretçilerimiz dahil tarafımız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin: Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili
düzenleme getiren 10.maddesi“Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi

uyarınca; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, verilerin hangi amaçla işleneceği,
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ile ilgili tüm mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza
edilmesi için gerekli özeni, profesyonel danışmanlardan gerekli hizmet ve eğitimleri alarak
göstermekteyiz.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu: Aliağa Belediyesi

Adresi: Kültür, Lozan Cad. No:47, 35800 Aliağa/İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Aliağa Belediyesi veya Belediye” olarak anılacaktır.)

1)Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Sitemizi (https://www.aliaga.bel.tr/) ve mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde,
sistemimiz üzerinden hesap oluşturduğunuzda, şirket bilgileri ve kişi bilgilerini paylaştığınızda, sitemiz' de yer
alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizde değişiklik yaptığınızda, mal ve hizmet satın aldığınızda
veya sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, teklif aldığınızda veya verdiğinizde, hizmetlerimiz ile
ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda otomatik ya da
veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir. Kişisel
verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:
Mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz
Belediyemiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri
Kategorisi

Veri Türleri

Kimlik
verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi ve yeri, uyruğu, cinsiyet, medeni durum, TC kimlik numarası, vergi numarası

İletişim
verisi

Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi

Eğitim verisi

Öğrenim durumu, okul bilgisi, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceri
bilgileri

Görsel ve
İşitsel veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

Finansal veri

Hesap numarası, IBAN bilgisi, maaş bilgisi, icra dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, mal bildirimi
beyanı

Çalışma
verisi

Mesleği, sosyal güvencesi, çalışma bilgisi, unvan, çalışma geçmişi

Diğer

Çocuk sayısı bilgisi, Doğum belgesi, aile bilgileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişi bilgileri, malvarlığı
bilgileri, idari yaptırım / ceza bilgileri, askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, ehliyet sureti, trafik
cezası sorgulama sonucu, şehit - gazi yakını olma durumu, staj durumu, internet erişim logları, giriş çıkış
logları, giriş - çıkış ziyaret kayıtları, şifre parola bilgileri vs.

2)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Belediye ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler,
tedarikçiler, iş ortakları vb.) belediyemiz hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş
birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
Kurumsal web sitemiz, mobil uygulama ve e-belediye üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit
edilmesi,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Aliağa Belediyesi’nin görev ve
sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici
gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
Belediyemiz ve belediyeye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin
listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek,
buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu
kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri
değerlendirebilmek ve belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata
geçebilmek,
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Amaçlarıyla işlenecektir.

3)İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına,
Kamu hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da
Aliağa Belediyesi iştirak şirketlerine,
Web sitesi üzerinden fatura ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla bankalara,
İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri
Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında yurtiçindeki denetim firmalarına,
Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki
tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza
Bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere
sözleşme ile hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlara,
KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

4)Kişisel Verileri Saklama Süresi
Tarafım ile paylaştığınız kişisel verileri, hizmetlerimden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için işbu
aydınlatma metninde belirtilen şartlar çerçevesinde ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi
yerine getirebilmemiz adına verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
etmekteyiz. Sürelere dair güncellemeler ve anık bilgilere VERBİS üzerinden her zaman erişmeniz ve
6698 sayılı kanunun 11. Maddesindeki haklarınız dâhilinde talepte bulunmanız mümkündür.
Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız:
Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme
İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme
İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme
Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme
Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. Bu hakları kullanmak istediğinizde bize;
Aliağa Belediyesi Kültür Mah. Lozan Cad. No:47 Aliağa/İZMİR adresine yazılı olarak başvurmak
veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce
bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle,
hilalmasa@aliaga.bel.tr e-posta adresi, aliagabld@hs01.kep.tr kep adresi ya da Müşteri Hizmetleri
0232 399 00 00 üzerinden ulaşabilirsiniz.
Veri Sorumlusu Aliağa Belediye Başkanlığı.

