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VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ 

 

Değerli sakinimiz, 

 

Tokat İl Özel İdaresi (“İl Özel İdaresi”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu 

nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin 

kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

 

A. Veri Sorumlusu  

İl Özel İdaresi olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat 

kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. Veri sorumlusu olarak veri güvenliğine 

ilişkin yükümlülüklerimiz; 

● Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

● Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

● Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. 

● Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 

amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. 

● Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 

başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden 

ayrılmalarından sonra da devam eder. 

● İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 

sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, 

kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir. 

 

B. Tanımlar 

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 

inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri 

ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 

edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü 

işlemi ifade eder.  

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler 

elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir. 

Açık Rıza:  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

KVKK:  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.  

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder. 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder. 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

 

C. Topladığımız Kişisel Veriler 

 

İl Özel İdaresi sınırlarında hizmet vermiş olduğumuz sakinlerimize yaptıkları işlemlere göre farklı farklı işlemiş 

olduğumuz kişisel veri kategorileri aşağıda örnekleri ile sayılmaktadır. 

 

● Kimlik (Ad-soyad, T.C. Kimlik No, İmza) 

● Finansal Bilgiler (IBAN No, Banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi) 

● Fiziksel Mekan Güvenliği (Kamera kayıtları) 

● Ödeme Bilgileri (Dekont) 
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Ç. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz,  

● İl Özel İdaresi ile yapmış olduğunuz ödemeye esas işlemlerde, 

● İl Özel İdaresi websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerde, 

● İl Özel İdaresi’ne ait binalara gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde; 

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Takip Edilmesi,  

● Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,  

● Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

● Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

● Mal/Hizmet Satış ve Alış Süreçlerinin Yürütülmesi, 

● Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 

● Talep/Şikayetlerin Takibi, 

● Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, 

● Tedarik Zinciri ve Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,  

● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,  

● Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  

● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,  

● Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,  

● Tedarik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,  

● Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi,  

● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi. 

 

amaçlarıyla KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  “c) Bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün 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”, hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.  

Özel nitelikli verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6/2 maddesinde belirtilen hukuki sebebe 

dayanarak açık rızanıza istinaden işlenecek olup, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. 

Görsel kayıtlarınız, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amaçlarıyla İl 

Özel İdaresi binalarında bulunan kameralar vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 

 

D. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi  

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5/2 ve 6. maddelerinde 

düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, 

yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir: 

  

● İl Özel İdaresi’ne yaptığınız ödemeye esas işlerde fiziken, 

● İl Özel İdaresi ile aranızda var olan ilişkilerin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda 

bizimle temas kurduğunuz kanallar. 

 

E. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8/2 (a) maddeleri uyarınca açık rıza aranmaksızın 

aktarılacaktır:  

● İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep 

gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. 

● E-İçişleri Harcama Modülü isimli yazılım sistemine kaydedilmektedir. 

● Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde 

gerektiği kadar paylaşılabilecektir.  
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar sıralanmıştır; 

● Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  

● Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 

zorunlu olması.            

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 

ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

● Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.    

● İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.     

● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.        

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

 

F. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:  

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,  

● İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme,  

● İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin 

paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın 

giderilmesini talep etmek. 

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen 

bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

● “Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Caddesi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Merkez/Tokat”, adresindeki 

İl Özel İdaresi’ne bizzat gelerek,  

● tokatozelidaresi@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 

● kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya 

iadeli taahhütlü mektup ile, 

● güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce İl Özel İdaresi’ne bildirilen ve 

sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  

iletisim@tokatozelidaresi.gov.tr adresine elektronik posta göndererek  

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

 

 

G. Değişiklik ve Güncellemeler 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında 

hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya İl Özel İdaresi’nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana 

gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. 

 

 
 


