
 

 

 

 

ŞİŞLİ TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ 

AYDINLATMA METNİ 

 

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

Turizm Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) nezdinde kullanılan kapalı devre kamera 

kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak 

veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.  

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Görüntü kaydı olarak toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları çerçevesinde; 

 

 Acil durum süreçlerinin yürütülmesi, 

 Fiziksel mekân güvenliğinin temini, 

 İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, 

 Şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi 

ve 

 Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi 

 

amaçları dahilinde işlenmektedir.  

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı 

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

 

 Acil durum süreçlerinin yürütülmesi, 

 Fiziksel mekân güvenliğinin temini, 

 Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, 

 Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve 

 Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması 

 

amaçları çerçevesinde, Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosu ve yetkili kurum ve kuruluşlarla ve ayrıca 

Şirket bünyesindeki sağlık merkezinde bulunan Spa İşletmesi ile paylaşılmaktadır. Belirtmek gerekir 

ki, Şirket bünyesindeki sağlık merkezinde bulunan Spa İşletmesi’ne havuz, fitness ve resepsiyon 

alanını gören kameraları anlık olarak izleme yetkisi verilmiş olup; Spa İşletmesi’ne bu şekilde aktarım 

yapılmaktadır.  

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Şirket nezdinde yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmakta ve 

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki 

sebebine dayanarak işlenmektedir. 

 

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şişli Turizm 

Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Cad. No:206 34360 

Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir 

veya sisliturizm@hs03.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
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