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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, 

genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve 

uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, BALÇOVA Vergi Dairesi’nde 

4840013148 vergi kimlik numaralı ve Mithatpaşa Caddesi No.447 Narlıdere-İZMİR adresinde 

mukim Narlıdere Belediyesi (“Belediye”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami 

hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK 

tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 

a. İşlenen Kişisel Veriler 

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya aşağıda belirtilen diğer yöntemler ile staj süreci kapsamında sağlanan 

ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Veri Kategorisi Kişisel Veri 

Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik, Cinsiyet, Doğum Tarihi 

İletişim Adres, Telefon, Eposta 

Özlük Eğitim, Çalışma Bilgileri 

Özel Nitelikli Veriler Engellilik Durumu 

 

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz Belediyemiz tarafından; 

Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde 

kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini 

ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak 

nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri 

kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak 

bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen 

bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar 

kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka 

hizmetlerimizi sunabilmektir. 

 

c. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat 

hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta 

olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ilçe belediyelerle; bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya 

Narlıdere Belediye Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik 

faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 

 

d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri  

Kişisel verileriniz Belediyecilik Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla 

tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, 

elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web 

Sayfaları, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak 

kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. 

 

e. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları 

Dilediğiniz zaman Belediyemize başvurarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
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• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

• KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

• KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, 

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, 

tarafımızdan veya https://www.narlidere-bld.gov.tr/  internet adresinden temin edebileceğiniz 

başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Mithatpaşa Caddesi No.447 Narlıdere-İZMİR” 

adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik 

imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Belediyenin veri kayıt sisteminde hali hazırda kayıtlı 

olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@narlidere-bld.gov.tr adresine iletebilirsiniz.  

 

Belediyenin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından 

doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak 

değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.  

 

 

Kursiyer Ad Soyad  

Tarih  
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