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GÜVENLİK HİZMETLERİ AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SİTEPLUS ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 

A.Ş.tarafından hazırlanmıştır. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen 

göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde, size ait her türlü kişisel 

verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, 

saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar 

çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına asgari 

ölçüde dikkat etmekteyiz 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kurumunuzun ve çalışanların güvenliğini sağlamak, tesislerimize izinsiz girişlerin 

önüne geçmek, ziyaretçilere kapıları açmalarını sağlayacak ziyaretçi giriş kartını vermek ve 

güvenlik kayıtlarını tutmak amacıyla ziyaretçilerin ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, ziyaret 

edeceği kişi bilgisi, araç plaka numarası, hangi firmadan gelindiği, giriş çıkış saatleri kayıt 

altına alınmaktadır. Kişisel veriler, ziyaret sonrası ortaya çıkabilecek olası bir hukuki 

uyuşmazlığı önlemek amacıyla gerekli süreler boyunca saklanmaktadır.  

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. Ziyaretçilere ait bu bilgiler, yalnızca 

Şirketimizin özel eğitimli personeli ve hizmet sunulan kurumların güvenlikten sorumlu 

çalışanlarının erişimine açık olan sistemlerde tutulmaktadır. Bu veriler yalnızca yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile talep halinde paylaşılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine 

uygun olarak Şirket çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, Şirket iştiraklerine 

ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için 

hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, ait taşeronlarına, 

kamu kurum ve kuruluşlarına; veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca Şirket, ilgili mevzuat uyarınca 

raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri bilgilendirme 

yükümlülüklerine uymak amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde 



 

 

kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel 

verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, 

muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, 

devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir. Şirket 

binamızın güvenlik hizmetleri SİTEPLUS Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından yerine 

getirilmekte olup kişisel verilerinizin KVKK hükümleri doğrultusunda işlemeleri için gerekli 

çerçeveyi ortaya koyacak bir veri işleme sözleşmeyi imzalanmış olup adı geçen Şirketin Kişisel 

Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Site Yönetiminden temin edilebileceği gibi 

https://siteplus.com.tr/kvkk/ adresinden de incelenebilir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ OLARAK SAHİP 

OLDUĞUNUZ HAKLAR  

KVKK’nın 11. Maddesinde belirtildiği üzere, 

• Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi 

talep etmek, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığı öğrenmek, 

• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını 

öğrenmek 

haklarına sahipsiniz. 

Bunların yanı sıra eksik ya da hatalı olan verilerinizin düzeltilmesini de talep etme 

hakkınız mevcuttur.  

Kişisel verilerinizin Kanunun madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin 

imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) bizden talep 

edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu 

imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi 

değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden 

her zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin 

sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi (http://siteplus.com.tr/) adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi 

Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Formunu doldurarak ya da 

siteplusguvenlik@hs01.kep.tr adresine e-mail göndererek tarafımıza iletmeniz halinde 

başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek 

sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla 

https://siteplus.com.tr/kvkk/


 

 

birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen ücret alınabilecektir. 

 

 


