
İLETİŞİM/BAŞVURU KANALLARINA İLİŞKİN 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AYDINLATMA METNİ 

1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında İSTANBUL 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, veri sorumlusu 

sıfatıyla hareket etmektedir.  

İnternet Adresi: https://www.ibb.istanbul/CorporateUnit/Detail/123 

Telefon Numarası: 0212 312 61 98 

E-Posta Adresi: halklailiskiler@ibb.gov.tr 

Adres: Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:30 34197 Bahçelievler/İstanbul 

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?  

Veri Kategorizasyonu Açıklama 

Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, 

doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, uyruğu, 

TC kimlik kartı bilgileri  

İletişim Bilgisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta 

adresi, Twitter ID, Facebook ID 

Görsel ve İşitsel Bilgi Fotoğraf, kamera görüntüsü, ses kaydı. 

Diğer Dilekçe veya formlara eklenen bilgiler. 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ  

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul 

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

gerçekleştirilecek kamu hizmetlerinin ifası amacıyla,  

 Öncelikle İstanbul’da yaşayan veya çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan 

kişiler/kurumlar olmak üzere ülkemizin pek çok şehrine hayat kalitesini ve yaşam 

standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını 

sağlamak amacıyla, 

 Bilgilendirme, uyarı, bayram, kutlama, tebrik SMS ve e-maillerin gönderilmesi 

amacıyla, 

 Kamu yararı, toplum huzuru ve kamunun bilgilendirilmesini temin kapsamında, 

kültürel, sosyal ve sanatsal anlamda her türlü medya mecrasında ve toplu taşıma 



araçlarında, istasyonlarında bilgilendirici, eğitici ve eğlendirici yayınların yapılması 

amacıyla, 

 İlgili yasal mevzuat uyarınca hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler 

sonucu oluşan sözleşme ile yükümlü olduğumuz hususların yerine getirilmesi 

amacıyla, 

 Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da müdürlük telefonlarımızla 

iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,  

 Kurumun bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve 

güncelliği korumak amacıyla,  

 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 

 Çalışanların performanslarını ölçüm ve değerlendirme amacıyla ses ve görüntü 

kayıtlarına, 

 Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve 

başvurunun yönetilmesi amacıyla,  

 Kimlik bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, 

Adres) başvuru sahibine sonucun iletilmesi esnasında kişi bilgilerinin teyidi 

amacıyla işlenmektedir. 

İşlenen kişisel veriler yalnızca işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı bir şekilde kullanılmaktadır.  

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA 

AKTARILABİLECEĞİ  

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. 

maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde talebin niteliğine göre ilgili kişilerle ve kanunen 

veya sözleşmeye dayanarak paylaşma yükümlülüğümüz bulunduğu kurumlara aktarılmaktadır. 

Kurum bilinirliğini ve marka değerini artırmak için yapılan yarışmalar için kullanılmaktadır. 

Başvurunun niteliğine göre bağlı olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirak 

şirketlerine ve hizmet aldığımız firmalara aktarılır. 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ  

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,  başvuru formları, İletişim Noktaları, internet sitesi, bilgi 

formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı 

merkezleri İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, 

tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ve burada 

sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı 

toplanmaktadır.  



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

İlişkiler Müdürlüğü’nün kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, yasalardan doğan 

mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.  

6. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI  

6698 Sayılı Kanunun 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ gereğince her ilgili kişi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 

noter aracılığıyla ihtarname veya Müdürlüğe kimlik ibraz edilerek şahsen başvuru yöntemiyle 

başvuruda bulunarak;  

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,  

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

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı adresine noter 

aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru 

yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre 

talebin Müdürlüğümüze ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde 

yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 

durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas 

alınacaktır.  

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.  


