
EK.1.1.1. 

KARTEPE BELEDİYESİ 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

 

1. Amaç 

Kartepe Belediyesi (“Belediye” veya “Kurum”), çalışanlarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini 

amaçlamaktadır.   

Belediye çalışanı olmanız sebebiyle belediyeye bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya belediye tarafından 

haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” 

sıfatıyla,   

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü şekilde,  

• Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel 

halini koruyarak, 

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu 

kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun 

öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini 

ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer 

işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.  

İşbu Aydınlatma Metni ile Kartepe Belediyesi tarafından yürütülen faaliyetlerin, KVK Kanunu’nda yer 

alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.  

2. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü  

Kurumumuz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin 

alınacaktır.  

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmak kaydıyla, kurumumuz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait 

kişisel veriler özellikle şunlardır: 

Veri Kategorisi 
 

Kimlik Verisi Ad-soyad, varsa önceki soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, anne adı- baba 

adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet ve nüfus 

cüzdanı sureti, aile yakınlarına ait bilgiler, SGK sicil numarası gibi belgeler ile 

imza/paraf bilgisi, vergi kimlik ve, pasaport numarası, evlilik cüzdanı fotokopisi 

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, kurum içi iletişim 

bilgileri(dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil), faks bilgileri. 

Finansal Veri Banka hesap numarası, , IBAN numarası gibi banka bilgileri, ödeme tipi, bordro ve 

maaş ödeme bilgileri, prim ve kesinti tutarları,  

Sağlık Verileri • Sağlık raporu, kan grubu 

• İş kazası halinde yaralanma durumu, hastalık durumu, iş göremezlik durumu 

ve oranı, tanı,  

• Engellilik, malullük ve sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi  

• İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu kapsamında Konjenital/kronik hastalık, 

bağışıklama tetanos/hepatit vb. hastalık, tıbbi anamnez bilgileri, laboratuvar 

bulguları, fiziki muayene, göz muayenesi/kulak-burun-boğaz muayenesi/ deri 

muayenesi/kardiyovasküler sistem muayenesi/sindirim sistemi 



muayenesi/ürogenital sistem muayenesi/solunum sistemi/kas iskelet sistemi 

muayenesi/nörolojik muayene/psikiyatrik muayene sonuçları,  

• Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi) 

 

 

Mesleki Deneyim 

Verisi 

İlgili kişinin fiili çalışma belgesi, iş deneyimi, mesleği, yaptığı iş, öğrenim durumu, 

diploma 

Fiziksel Mekân 

Güvenliği 

Kamera kayıtları 

Özlük Verisi  Ösym yerleştirme belgesi, kpss sonuç belgesi, bordro bilgileri, mal bildirim 

bilgileri, askerlik durumuna ilişkin belgeler, celp kağıdı, iş sözleşmesi, 

ruhsatname(avukatlar), staj belgesi(avukatlar), etik sözleşmesi, personel 

savunması, doğum belgesi, aile yardım bildirgesi iş kazası halinde tutulması 

mevzuat gereği zorunlu olan belgeler, talep dilekçeleri, çalışılan bölüm, pozisyon, 

departman, görev yeri ve unvanı, işe giriş tarihi, memuriyet başlangıç tarihi, kurum 

sicil numarası, tecrübe, kıdem, statü, tahsil durumu, gidilen eğitim kurumları, 

yabancı dil bilgisi, görev tanımı, görüşme sonuçları, daha önce çalıştığı yerler, işten 

ayrılma sebebi ve tarihi, hizmet dökümü, sgk ve vergi sicil no, emeklilik sicil no, 

memur sicil no, yıllık izin gibi veriler. 

Hukuki Veriler Hukuki sürecin takibi için gerekli dokümantasyonlar üzerindeki veriler (dava 

konusu, mahkeme, tarih, sonuç, icra dosyaları ve borç bilgileri) 

Ceza Mahkumiyeti 

ve Güvenlik 

Tedbirleri Verisi 

Adli sicil kaydı, hükümlülük durumu  

İşlem Güvenliği 

Verisi 

Log kayıtları 

Sendika Verisi Sendika bilgileri 

Kılık ve Kıyafet 

Verisi 

İş kıyafeti temini amacıyla alınan beden, ayakkabı bilgileri 

Lokasyon Bilgisi  GPS konum bilgisi 

 

Kişisel verileriniz, gerek iş akdinin kurulmasından önce gerekse iş akdinin kurulmasından sonra ve devamı 

boyunca, Kurumumuza ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi belge ve 

doküman, insan kaynakları uygulamaları üzerinden tarafınızca verilen yazılı ve sözlü bilgiler, Kuruma ait 

tüm lokasyonlarda tutulan kamera kayıtları, kurum otomasyon sistemleri, elektronik belge yönetim sistemi 

aracılığıyla  otomatik olmayan ve otomatik yöntemlerle,  toplanmaktadır. 

3. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler  

Kişisel Verileriniz, Kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir. 

İlgili Kanun Hükümleri Kapsamında; 

Kişisel Verileriniz, İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Yıllık Ücretli 

İzin Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Kimlik Bildirme 

Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin 

ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda özellikle; 



 

• Çalışan özlük dosyasının oluşturulması, 

• Acil durum ekiplerinin belirlenmesi, 

• Eğitim almamış personelin takip edilmesi, 

• Göreve giden personelin takibi ve avansların ödenmesi, 

• İş Sağlığı ve Güvenliği test sonuçlarının takip edilmesi, 

• İş göremezlik raporu alan personelin bildiriminin yapılması, 

• İş göremezlik raporu alan personelin takibinin yapılması, 

• İş kazasının takibinin yapılması, 

• İşe başlayan personelin takibinin yapılması, 

• Personelin üyelik aidatlarının ödenmesi amacıyla sendika üyeliği takibinin yapılması, 

• Masrafların takibi ve ödenmesinin yapılması, 

• Personelin işe giriş-çıkış kayıtlarının takibinin yapılması, 

• Yüksek güvenlikle korunması gereken yerlerde güvenlik önlemi alınması, 

• Mesaiye kalan personelin takibinin yapılması, 

• Personel izinlerinin onaylanması ve takibinin yapılması, 

• Personel ücret çalışmalarının yapılması, 

• Personele kişisel koruyucu donanım, iş kıyafeti sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 

verilmesi, 

• Personelin Bireysel Emeklilik Sistemine kayıt işlemlerinin yapılması, 

• Personelin bilgilendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 

• Personelin iş akdini yerine getirebilmesi için sağlık problemi olup olmadığına bakılması, 

• Personelin kayıt işlemlerinin ve takibinin yapılması, 

• Personelin muayenesinin ve takibinin yapılması, 

• Personelin sağlık sonuçlarının ve istirahat sonrası sağlık durumunun takibinin yapılması, 

• Gebelerin sağlık durumlarının takip edilmesi, 

• Sağlık Birimine gelen personelin takibinin yapılması, 

İş sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle; 

• İşe başlayan ve ayrılan personelin bildiriminin yapılması, 

• İşe başlayan personelin sigorta hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması, 

• İşten ayrılma sebeplerinin öğrenilmesi, 

• İşten ayrılan personelin takibinin yapılması, 

• Çalışma koşullarının tespitinin yapılması, 

• Personel bilgilerinin sisteme kaydının ve takibinin yapılması, 

• Personel performans hedeflerinin belirlenmesi ve takibinin yapılması, 

• Personel performanslarının değerlendirilmesi ve takibinin yapılması, 

• Personelin fazla mesai ve genel tatil alacağı, prim, ikramiye vb. işlemlerinin takibi ve yapılması, 

• Personel taleplerinin takibinin yapılması, 

• Personel terfilerinin yapılması, 

• Araç tahsis edilen personelin takibinin yapılması, 

• Eğitime katılan personelin takibinin yapılması, 

• Personel uçak biletlerinin temini ve seyahatlerin takibinin yapılması, 

• Personel kartvizit basımının yapılması, 

• Personel bilgilendirilmesinin yapılması, 

• Personelin banka hesabı açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

• Satın almaların takip edilmesi ve performans ölçümlerinin yapılması, 



• Personel ile telefon, e-posta vb. yöntemlerle iletişimin sağlanması ve takibinin yapılması, 

• Teşviklerin takibi ve hesaplanması, 

• Ulaşım ve konaklamaların ayarlanması, 

• Yetkili personelin bildiriminin yapılması, 

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, amacıyla, özellikle; 

• Demirbaş malzemelerin zimmetlenmesi ve takibinin yapılması, 

• Eğitim sertifikası alımının sağlanması, 

• Servis kullanımının sağlanması, 

• Personele öğle yemeği temini, 

• Bina giriş kartı temin edilmesi, 

• Elektronik imza temin edilmesi, 

Veri sorumlusunun meşru menfaati gereği ve Kurumumuz politikalarının uygulanması amacıyla, 

özellikle; 

Dava takibinin yapılması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması amacıyla, özellikle; 

• Disiplin Kurulu toplantılarının organize edilmesi 

• Kadro ve atama işlemleri 

• Pasaport işlemlerinin yürütülmesi 

• SGK'nın HİTAP (hizmet takip programı) ortamına veri girişi yapılması 

• İcra Müdürlüklerinden gelen maaş haczi taleplerinin işleme alınması 

• Web Tapu programında kullanıcı yetkilendirilmesi 

• İçişleri Bakanlığı’nın E belediye projesine kullanıcı tanımlanması 

 

Veri işleme için açık rızanın zorunlu olması 

• İnsan kaynakları ve diğer birimlerce sağlık bilgilerinin işlenmesi, 

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan 

makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

4. Çalışan Kişisel Verilerinin 3. Kişilere Aktarılması 

Kişisel Verileriniz, İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Ücret, Prim, İkramiye ve Bu 

Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanunu  gibi tüm mevzuat gereği, yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin 

yerine getirilmesi amacıyla sadece işlemin gerektirdiği bilgilerle sınırlı olmak üzere; bankalara, sendikalara, 

ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

İlgili Kanun Hükümleri Kapsamında; 

• İşe başlayan veya ataması yapılan personelin bildiriminin yapılması, 

• İşten ayrılan personelin bildiriminin yapılması, 

• İş göremezlik raporu alan personelin bildiriminin yapılması, 

• İş kazası geçiren personelin bildiriminin yapılması, 



• Personel ücret ve prim bildirim ve ödemelerinin yapılması, 

• Personelin Bireysel Emeklilik Sistemine kaydının yapılması, 

• Personelin hesap açılımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, bankalar, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

İş sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle; 

• Çalışma koşullarının tespitinin yapılması, 

• Personel sağlık muayenesinin yapılması, 

• Teşviklerin hesaplanması ve takibinin yapılması, 

• Yetkili personelin bildiriminin yapılması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 

aktarılabilmektedir. 

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunun 

yerine getirilmesi, meşru menfaati gereği ve Kurumumuz politikalarının uygulanması amacıyla, 

özellikle; 

• Dava ve icra takipleri, disiplin işlemlerinin takibi, 

• Ulaşım, araç tedariki, seyahat planlaması, konaklama vb. işlemlerin yürütülmesi,  

• Telefon, e-posta vb. iletişim ve kartvizit basımı, elektronik imza işlemlerinin yürütülmesi, 

Bina giriş kartı temin edilmesi amacıyla  

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi 

halinde, Kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir. 

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi 

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri 

sahibinin talebi üzerine Kurumumuz tarafından saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek 

yöntemle imha edilir. 

7. Çalışanın Sahip Olduğu Haklar 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki 

konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, 

yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 



g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri 

sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

Çalışanlar kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerini, “https://www.kartepe bel.tr” web adresinde 

bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; 

• Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kent Meydanı No:2 Kartepe/Kocaeli adresine bizzat teslim 

edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir, 

kartepebel@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik 

postayla (KEP) veya kvkk@kartepe.bel.tr mail adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce 

bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

iletebilirsiniz. 

• Kurum başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 

30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri 

yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kurumumuz tarafından revize edilebilir. Revizyonun 

söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma 

Metni’nin en güncel haline internetten, https://www.kartepe.bel.tr linkinden, ulaşabilirsiniz.  

 

Çalışan’ın Adı Soyadı: 

Tarih:  

İmzası: 

https://goo.gl/maps/8RXhFC3nDaLjv2iU8
mailto:kartepebel@hs01.kep.tr
https://www.kartepe.bel.tr/
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