
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AYDINLATMA METNİ 

 

Değerli Ziyaretçilerimiz;  

Muş Belediyesi, Belediye Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatın kendisine yüklemiş olduğu 

yetki ve sorumlulukları kullanmakta olup; Belediye olarak kişisel verilerinizin güvenliği 

hususuna gereken azami özen ve dikkati göstermekteyiz. Muş Belediyesi bünyesiyle ilişkili 

tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 

uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine önem gösterilmekle birlikte, Muş Belediyesi veri 

sorumlusu sıfatıyla sorumlulukları üstlenmekteyiz.  

 

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı 

Muş Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya 

“Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir 

almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri 

sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz. 

 

Muş Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. 

maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi 

uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel  verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, 

bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme 

süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf 

şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Veri Sorumlusu: Muş Belediyesi 

Adresi: Minare Mah. Muş Cad. 49100 Merkez/MUŞ  

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediyenin bağlı birimleri, 

Belediye içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan vasıtalarla sözlü, yazılı ya da 

elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme 

amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda 

muhafaza altında tutulabilecektir. info@mus.bel.tr & musbelediyebaskanligi@gmail.com ve 

diğer kurumsal web sitelerimiz, e-belediye veya mobil uygulamalarımız üzerinden işlem 

yapan kişilerin verdikleri veriler, kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Muş 

Belediyesi tarafından işlenmektedir. 

 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan 

amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen; 

  

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kişisel veri işleme şartları 

kapsamında işlenmektedir. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları  

Kişisel Verileriniz güvenli bir şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak 

işlenmektedir. Belediye nezdinde, Belediye’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme 
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amaçları doğrultusunda, Kanunu’nun 5. maddesinde ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’da belirtilen 

genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen 

kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler aydınlatılmak suretiyle işlenmektedir. 

Belediye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yürürlüğe sokulan Veri Sorumluları 

Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri 

kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı 

grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda belediye kişisel veri envanteri 

içerisinde aşağıdaki veri kategorilerinde yer alan kişisel veriler bulunmaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİ 

KATEGORİZASYONU 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA 

Kimlik Verisi Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. 

İletişim Verisi Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. 

Görsel ve İşitsel Veri Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. 

Lokasyon Verisi 
Bu veri kategorisi bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri 

türlerini ifade etmektedir. 

Özlük Verisi 
Bu veri kategorisi kişilere ait bordro bilgileri, mal bildirimi 

bilgileri, özgeçmiş bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Finansal Veri Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. 

Mesleki Deneyim 
Kişinin mesleğine, mesleki tecrübelerine ve eğitim bilgilerine ait 

bilgilerin bulunduğu veri grubudur. 

Müşteri İşlem Verisi 

Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fiş, alındı belgesi, 

kıymetli evrak bilgileri ve fatura bilgileri gibi veri türlerini ifade 

etmektedir. 

Hukuki İşlem Verisi 
Bu veri kategorisi adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava 

dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

İşlem Güvenliği Verisi 
Kişiye ait IP bilgisi, log kaydı ve çerezler gibi işlem güvenliği 

verilerinin bulunduğu veri grubudur. 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Verisi 

Kişiye ait kamera kayıtları, giriş çıkış kayıtları gibi fiziksel 

mekan güvenliği verilerinin bulunduğu veri grubudur. 

Sendika Üyeliği Kişinin üyeliğinin bulunduğu sendika bilgisini içermektedir. 

Siyasi Parti Bilgileri Bu veri kategorisi kişinin siyasi parti bilgisini içermektedir. 

Risk Yönetimi 
Bu veri kategorisi teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen 

bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. 

Ceza Mahkumiyeti Verisi 
Kişinin geçmişinde aldığı kamusal ve cezai yaptırımlara ilişkin 

veri grubudur 

Sağlık Verisi Kişinin sağlık verilerine ilişkin veri grubudur. 

Diğer 

Veri Sorumluları Sicili’nde kategorize edilmeyen Askerlik 

Durum Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Tapu Kaydı, Bilgisi verilerini 

ifade etmektedir. 

  

Toplanan kişisel verilerinizin İşlenme Amaçları;  

• 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, 

• Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Muş 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 ya da düzenleme görevlerinin yürütülmesi, 

• Yargı organlarının ya da idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine 

getirilmesi, elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye) veya kağıt ortamında 

işlemek dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 

• 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 irtibata geçebilmek,  

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı 

kullanabilmek,  

• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin 

alınması, amaçlarıyla işlenecektir. 

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 Muş 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 sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği 

yaptığımız, yurt içi kuruluşlara, 

KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde 

aktarılmaktadır. 

 



Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi   

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Muş 

Belediyesi ve Muş Belediyesi’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve 

sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. 

Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler 

esas alınacaktır.  

  

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde 

açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, Muş Belediyesi 

uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin 

dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel 

verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları 

bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar: 

 

Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;  

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, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

f) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) 

gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile 

ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle 

belediyemize  iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem 

belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediyemize 

iletmeniz gerekmektedir. 

 

 

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması: 

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e 

göre Belediyemizin “Minare Mah. Muş Cad. 49100 Merkez/MUŞ/TÜRKİYE” adresine yazılı 



olarak veya info@mus.bel.tr adresine  e-postanızın belediye sistemlerinde kayıtlı olması şartı 

ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle, başvurarak sayılan haklarını 

kullanabilecektir. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız 

talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz. 
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