İBB – İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.09.2020 tarih, 85840981-010.07.01-87607 sayılı “Şehir İçi Toplu
Ulaşımda HES Kodu Zorunluluğu” başlıklı genelgesi uyarınca toplu ulaşım sisteminde HES Kodu
uygulaması zorunlu hale getirilmesi sebebiyle istanbulkart kullanıcılarına ait kişisel veriler, veri
sorumlusu sıfatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) tarafından işlenmektedir. İBB, kişisel
verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak
her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile zorunlu kılınan HES Kodu
uygulaması nezdinde aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler
doğrultusunda gerekli olduğu sürece işlenecek ve/veya aktarılabilecek kişisel verilerinize ilişkin
bilgilendirmede bulunmak adına hazırlanmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.11.2015 tarih ve 1931 sayılı kararı ile istanbulkart
faaliyetlerini yürütmekle yetkili kılınan Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ (“Belbim
AŞ”) ise HES kodu sorgulamalarına ilişkin faaliyetler bakımından veri işleyen sıfatıyla hareket
etmektedir.
2. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel Veri
Ad/Soyad

İşlenme Amacı
T.C. Sağlık Bakanlığı ve
T.C. İçişleri Bakanlığı
kararları, emirleri ve
genelgeleri uyarınca, şehir
T.C.
Kimlik içi toplu ulaşımda kamu
sağlığının korunmasına
Numarası
ilişkin
faaliyetlerin
yürütülmesi, bu kapsamda
İstanbulkart Alias kartların kişiselleştirilmesi
ve
ulaşım
kartı
Numarası
sistemlerinin Hayat Eve
Sığar (HES) uygulaması
ile
entegrasyonun
HES Kodu Bilgisi
sağlanması

Hukuki Sebebi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için kişisel verilerin
işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.
5(2)(ç))
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için kişisel verilerin
işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.
5(2)(ç))
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için kişisel verilerin
işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.
5(2)(ç))
Sağlık verilerinin kamu sağlığının korunması
amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
işlenmesi (KVKK m.6(3))

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz; yetkili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından kamu sağlığının korunması
amacıyla alınan ve uygulamaya konulan kararlara uyulmasına ilişkin hukuki yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi kapsamında başta T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı ve şehir içi toplu
ulaşım alanında hizmet veren İBB İştirak Şirketleri ile yine bu alanda hizmet veren Bağlı Kuruluşlarına
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde
belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.
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4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz HES kodu sorgulamalarına ilişkin faaliyetler bakımından veri işleyen sıfatıyla hareket
eden Belbim AŞ’ye ait internet sitesi (https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul) ve istanbulkart mobil
uygulaması üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.
5. İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu madde (11) Nezdinde Yer Alan Haklarınız
İlgili Kişi olarak, KVK Kanunu madde (11) uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. 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,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden İBB’ye
iletebilirsiniz:
Adres
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
Adresi
E-Posta Adresi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mh. 15
Temmuz Şehitleri Cd. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
ibb@hs01.kep.tr
info@ibb.gov.tr

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz İBB tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç
otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve
nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.
İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
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