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SİTEPLUS ENTEGRE TESİS VE SİTE YÖNETİMİ YAPI 

İNŞAAT FİLO KİRALAMA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ A.Ş. 

KAPALI KAMERA SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 

uyarınca SİTEPLUS ENTEGRE TESİS VE SİTE YÖNETİMİ YAPI İNŞAAT FİLO 

KİRALAMA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) 

şirket merkezi, lokasyonları ve hizmet verilen yerlerde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri 

vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri 

sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. Şirketimiz veya şirketimiz tarafından 

hizmet verilen, işletilen bir tesise girerek, görüntülerinizin Kapalı Kamera Sistemleri (CCTV) 

tarafından işleneceğini kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Bildirimi size veri sorumlusu 

sıfatıyla kim olduğumuz, hangi CCTV görüntülerini hangi amaçlarla topladığımız, kimlerle ve 

neden paylaştığımız, ne kadar süreyle sakladığımız ve görüntülerinizin alınmasıyla ilgili olarak 

veri sahiplerini aydınlatmak ve faydalı bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.  

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere 

http://www.siteplus.com.tr/adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikasından ve / veya http://www.siteplus.com.tr/adresinde bulunan CCTV politikamızdan 

erişilebilmektedir. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Tesislerimiz her gün hem gündüz hem de gece saatlerinde Kapalı Devre Televizyon 

Sistemleri ile izlenmektedir. Kapalı Kamera Sistemleri bina müştemilatındaki dış noktalarda 

(ör. Ön kapı girişlerinde, otoparkta vb.) ve belirli iç noktalarda (ör. Danışma / resepsiyon alanı, 

koridorlar vb.) kullanılmaktadır. CCTV'nin çalıştığı alanlarda, uygun uyarı levhaları asılacaktır. 

Kapalı Kamera Sistemlerinden elde edilen görüntü verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,  şu amaçlarla toplanmakta ve 

işlenmektedir: Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş 

güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması; suç teşkil 

eden fillerin ve anti-sosyal davranışların önlenmesi; suçların soruşturulması, tespiti ve 

kovuşturulmasına yardımcı olmak; nakit para çekimi vb. işlemlerin yapıldığı ATM’ler ve / veya 

mal kabulü yapılan alanların kontrol edilmesi; fiziksel şiddet ve / veya cinsel taciz vakalarının 

önlenmesi; çalışma alanlarında davranış kurallarına riayet edilmesini sağlamak; personel ve 

ziyaretçiler için güvenli bir ortam sağlamak; bina ve tesislerimizde cereyan eden olaylarla ilgili 

olarak(özellikle kamera görüntülerinin somut olayın koşullarının belirlenmesine hizmet edecek 

olması durumlarında) öne sürülen iddiaların teyit edilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü ve 

hukuki ihtilafların giderilmesi.  

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı 

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, 

teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin 

sağlanması amaçları dahilinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde 

paylaşılabilecektir. Bu bağlamda özellikle:  kapalı kamera sistemi tedarikçisinin teknik destek 

ekibi, işyeri davranış kurallarına riayet ve şirket içi disiplin soruşturmalarının yürütülmesi için 

binalarımızda faaliyet gösteren şirketlerin yetkili temsilcileri, İş güvenliği alanında ihtiyaç 



 

 

duyulması halinde ilgili uzman ve kamu görevlileri, uyuşmazlıklar ve hukuki ihtilafların 

çözümü amacıyla sigorta şirketi ve Şirketimizin ve kiracılarının hukuk danışmanları ve 

avukatları, suçların önlenmesi, soruşturulması ve kovuşturulması amacıyla yetkili kolluk 

birimleri örnek olarak sayılabilir. Kişisel verilerinizin kimlerle nasıl paylaşılacağı hususunda 

ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı 

http://www.siteplus.com.tr/adresinden inceleyebilirsiniz.  

 3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Saklama Süreleri ve Hukuki 

Dayanaklarımız 

3.1. Kişisel veriler, bina girişinde bulunan güvenlik/danışma masasında görevli kişiler 

tarafından toplanmakta ve ek olarak bina ve çevresinin güvenliğini sağlamak amacıyla 

yerleştirilen güvenlik kameraları da gün boyunca kayıt almaktadır. Bu bilgiler, KVKK  

md.5/2/a uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda, md.5/2/ç uyarınca hizmet sunulan 

tarafların çalışanlarına karşı himaye ve gözetim yükümlülüğü vb. hukuki yükümlülüklerini 

yerine getirmesi için, md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve 

md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

kurumun, kayıtlarının ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gibi veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenmektedir.  

3.2. Kapalı kamera sistemi kayıtları genellikle (15) gün süreyle muhafaza edilir. Belirli 

durumlarda, CCTV kayıtları daha uzun süre tutulabilir, örneğin: 

(a) bir hırsızlık veya hırsızlığın kaydedildiği durumlarda (bu durumda bahse konu veriler 

muhafaza altına alınarak kolluk kuvvetleri ve / veya Şirketimizin sigorta şirketi ve hukuk 

danışmanlarına aktarılacaktır) 

(b) İş yerinde yaralanma / kaza meydana geldiğinde (bu durumda kamera kayıtları saklanarak 

ilgili sigorta şirketine, hukuk danışmanlarına, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ve yetkili kamu 

çalışanlarına aktarılabilir; 

(c) İşyeri çalışma kuralları gereği disiplin cezasıyla sonuçlanabilecek bir ihlalinin bildirilmesi 

durumunda, kayıtlar ilgili tarafın yetkili temsilci tarafından görüntülenmek üzere saklanacaktır 

(mümkünse üçüncü tarafların kişisel verileri karartılmak suretiyle). 

Yukarıda örnek olarak sayılan durumların yanı sıra yasal bir dayanağın olduğu ve / veya 

yasal sorumluluklarımızı yerine getirmemiz için gerekli olduğu durumlarda kamera görüntüsü 

kayıtları saklanabilir. Saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen 

http://www.siteplus.com.tr/adresinde yer alan Veri Koruma Politikamızı inceleyiniz. 

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,  

· Kişisel veri 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(şirket kişisel 

verilerinizi rızanız olmaksızın asla yurt dışına aktarmamaktadır), 



 

 

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

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· Kanun 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(Şirketimiz otomatik karar alma veya 

profil çıkarma teknolojilerinden yararlanmamaktadır), 

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

Kapalı devre kamera sistemi kayıtları ve diğer kişisel verilerin korunması hususundaki talep ve 

görüşlerinizi siteplusguvenlik@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz. 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından http://www.siteplus.com.tr/adresinde yer 

alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi 

halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

 


