
KARABURUN BELEDİYESİ GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ- İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET 

SAĞLAYICI VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ-İŞ ORTAĞI- DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ 

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ 

AYDINLATMA METNİ 

Karaburun Belediyesi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen 

şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan 

iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza 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 KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü 

kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair 

şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

Gerçek Kişi Tedarikçi- İş Ortağı - Dış Hizmet Sağlayıcı Ve Tüzel Kişi Tedarikçi - İş Ortağı 

- Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Temsilcisi Verilerine İlişkin; 

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz Belediyeniz yetkilileri tarafından 

sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel 

verileriniz aşağıdaki gibidir:  

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenen Veri Tipleri 

Karaburun Belediyesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 

("Kanun") ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve yasaya tabi olarak; 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işyeri adı, işyeri adresi, vergi kimlik numarası gibi 

işyerinize ilişkin veriler, kaşe ve imza verileri, banka hesap bilgileri ve İban bilgisi, meslek ve 

unvan bilgileri, güvenlik kamera kayıt verileri işlenmektedir. (ek.tablo.1) 

2. Kişisel Veri Toplama Sebepleri Ve Yöntemleri 

Karaburun Belediyesi olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Şirketinizle 

ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve 

Belediye'nin meşru menfaati gereği sizden ve/veya sizi temsilen diğer 

temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya 

şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik 

ortamda iletilmesi ve Belediye binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya 

elektronik olarak topluyoruz. 

3. Kişisel Veri İşlenme Amaçları 

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, mesleki verileriniz, finansal verileriniz, imza 

verileriniz ve görsel/işitsel verileriniz oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel 

ilkelere uygun olarak, Belediye tarafından; 

•Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için; 



•Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz Belediye tarafından Karaburun Belediyesi’ne temin 

edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve 

hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi 

•Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

•Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, 

•Tedarikçi çalışanlarından destek alınması, 

• Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

•Karaburun Belediyesi Kişisel Verileri Korunması politikalarımızı uygulamak açısından 

gerekli olması, 

•Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç 

kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirilebilmesi, 

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları 

dâhilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç 

için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza 

edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Karaburun Belediyesine ait fiziki 

arşivler ile yurtdışında bulunan e-mail sunucuları aracılığıyla bilişim sistemlerine 

nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. 

4. Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Kişisel Verilerinizin Paylaşılması  

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Aydınlatma Metninde 

açıklanan amaçları yerine getirebilmek adına, 

•Karaburun Belediyesinin hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve 

denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren Belediyelerle, yasal yükümlülüklerimizi 

getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, 

•Karaburun Belediyesinin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, 

bankalarla, 

•Karaburun Belediyesinin iş ilişkisi içerisinde bulunulan firmalar ile birlikte gerçekleştirilen 

teklif, sipariş ve ödeme de dahil olmak üzere finansal süreçlerin yürütülmesi ve Belediye içi 

kontrollerinin sağlanması amacıyla ilgili firmalarla, 

•İş sağlığı ve güvenliği kapsamında saha güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş birliği 

içerisinde olunan iş sağlığı ve güvenliği firmasına, 

•Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, 

• Karaburun Belediyesi ile gerçekleştirdiğiniz e-mail yazışmaları vasıtasıyla e-mail 

sistemlerine ait süreçlerin yürütülmesi amacıyla Yurtdışında bulunan e-mail hesap 

sağlayıcısına ve 

•Fiziksel mekan güvenliğinin yürütülmesi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

aktarılabilmektedir. 

 



5. Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Kişisel Verilerinizin Paylaşılması  

Kanun’un 9. Madde de belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve 

ilan edilen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara eğer kişisel 

verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak 

taahhüt edilen ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve 

Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında 

ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir. 

Ayrıca kişisel ve özel nitelikte kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda barındırılabilecek ve 

yurt dışı bulutta tutulabilecektir.  

6. Kanun gereğince yasal haklarınız 

 

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir: 

Karaburun Belediyesi’ne yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;  

•Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 

•Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; 

•Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; 

•Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda 

bu kişileri öğrenme; 

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; 

•Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Belediye'nin söz 

konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması 

halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; 

•Belediye'den, yine Belediye tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü 

kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; 

•Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte 

sonuçlara itiraz etme ve; 

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 

kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebi 

www.cesme.bel.tr. Adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak, “Merkez Mah. 

Başkomutan Atatürk Cad. No: 4 Karaburun / İZMİR adresine bizzat getirebilir veya noter 

kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@karabrun.bel.tr mail adresine 

güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilir veya kayıtlı elektronik posta adresinizden 

karaburunbelediyesi@hs01.kep.tr  adresine iletebilirsiniz   

 

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün 

içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve 

kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir. 



Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin 

gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan 

başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız 

talep edilecektir. 

 

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf 

gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de 

öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret 

alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, 

flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek 

ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince Belediye tarafından ücret 

istenebilecektir.  

 

Ek. 

1. Tablo 

Kimlik Verisi;  

Ad, Soyad, TC Kimlik No, İmza, Kaşe 

İletişim Verisi; 

E-posta adresi, adres, telefon numarası, işyeri adı, işyeri adresi, web adresi 

Finansal Veri; 

Banka hesap bilgileri, İBAN, Banka bilgisi 

Çalışma Verisi; 

Meslek bilgileri, unvanı 

Görsel ve İşitsel Veri; 

Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları, Belediye yetkilileri ile görüşme 

esnasında alınan ses kayıtları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


