
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AYDINLATMA METNİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü yürütmekte olduğu faaliyetler 

nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel 

verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 

KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden 

ulaşabilirler.  

I. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ve atanan gerçek/tüzel kişiler 

tarafından işlenmektedir: 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilen kamu 

hizmetlerinin ifası amacıyla,  

 İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilerin/kurumların hayat 

kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde 

yararlanmasını sağlamak amacıyla,  

 Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde 

olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,  

 Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların 

değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,  

 Müdürlüğümüz kuruluş amacıyla bağlantılı olarak faaliyet alanlarımız kapsamında;  

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerini tanıtmak, 

 İstanbul’da ikamet eden vatandaşlara, İstanbul’u ziyarete gelen yerli ve yabancı 

turistlere iletişimsel boyutta hizmet sunmak, 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin marka ve itibar yönetimi için sürdürülebilir iletişim 

stratejileri geliştirmek, 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasında şeffaf, adil bir iletişim kurmak 

için iletişim stratejileri oluşturmak, 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarına yönelik gelen eleştirileri 

ilgili birimlere iletmek ve halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemleri hazırlamak, 

 Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün vatandaşlardan elde ettiği verileri analiz ederek İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerine sunmak ve stratejiler üretmek, 

 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) 

kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru 

olarak sonuçlandırmak, 

 Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan vatandaşlarla birebir temas kuran 

birimlerden aldığı verilerle vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarına perspektif oluşturmak, 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını tanıtan vatandaşları 

bilgilendirici basılı ve dijital materyaller hazırlamak, 



 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir stratejisine uygun verileri analiz etmek 

ve ilgili birimlere sunmak, 

 İlgili kanunlar kapsamında hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu 

oluşan sözleşme bedellerinin ödenebilmesi amacıyla, 

 Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık 

durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin 

değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması amacıyla, 

 İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden 

yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,  

 Çalışanların kanuni izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe 

devamlılıklarının tespiti amacıyla,  

 Güvenlik ve sair nedenlerle çalışma alanlarımızda, işyerleri ve ofislerimizde, binalarımızda, 

işletme sahalarımızda, araçlarımızda kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlere giriş 

yapan ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla,  

 Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve 

yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi 

amacıyla,  

 Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve zorunlu 

kıldığı şekilde, KVKK’ da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak 

üzere.  

II. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’ nın belirlediği koşullar 

çerçevesinde:  

 Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş 

ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB iştirak şirketlerine,  

 Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,  

 İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi 

amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,  

 Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması 

amacıyla tedarikçilerimize,  

 Kurumsal olarak bağlı bulunduğu İBB’ye, İBB İştirak şirketlerine ve ilçe belediyelerine,  

 İBB’nin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve 

güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,  

 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı 

olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  

 Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen/katılım sağlanan toplantı seminer ve diğer sosyal 

organizasyonlar, ödül törenleri, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; 

Müdürlüğümüzün ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi 

amacıyla, 

 SAP, CRM, QDMS, DAYSİS, PDKS işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri 

tabanlarının oluşturulması amacıyla, 



 Müdürlüğümüzün faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş 

birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına aktarılacaktır.  

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen; 

  “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, 

 “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi için Zorunlu Olması”, 

 “Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması”, 

 “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun 

Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”, 

 Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “İlgili kişinin “Açık Rızası”, 

 

Hukuki sebeplerine dayanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve 

ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü adına veri işleyen gerçek/tüzel 

kişiler tarafından, başvuru formları, İletişim Noktaları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her 

türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, 

çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik 

kanallar aracılığı toplanmaktadır.  

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kamusal nitelikteki 

hizmetlerini yürütebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde 

yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.  

IV. Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi  

Müdürlüğümüz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme 

amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin 

ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar 

saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan 

kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında 

kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan 

istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu 

yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  

V. İlgili Kişinin Hakları  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kişisel verisi işlenen 

gerçek kişiler KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:  

 Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

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



 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

 KVKK 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,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini kimliğini ispat etmek kaydıyla İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne noter aracılığıyla ihtarname veya Müdürlüğümüze 

kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle Yenibosna merkez Mah. 29 Ekim 

Caddesi No:30 Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Bahçelievler/İstanbul adresine yazılı olarak 

bildirmesi halinde, ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün 

içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme 

işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.  

 


