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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ kapsamında belediyemizin uygun gördüğü yerlerde kamera kayıt sistemleri aracılığı ile 
yapılan kayıtların için gerekli tedbirlerin alındığına dair veri sorumlusu sıfatıyla Defne 
Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. 

 

Belediyemizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) kapsamında, daha 

detaylı bilgi almak için T.C.-Defne-Belediyesi-Kişisel-Veri-Politikası.pdf kişisel veri politikamızı 

linkinde yer alan Defne Belediyesi kişisel veri politikasını incelemenizi rica ederiz. 

 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleniyor 

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan hükümler ile beraber 
12.maddede yer alan “Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” 
hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

 

Bu kapsamda gerek Kişisel Verileri Koruma Kanunu gerekse de güvenlik tedbirlerini 

sağlamak için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili diğer tüm sair mevzuatlar 

uyarınca kamera kaydı sağlanmaktadır. 

 

 

Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz 

 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep 
edilmesi halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

 

 

Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Tarafımızca Alınan Tedbirler 

 

Kamera kayıtlarınız kanunun ön gördüğü şekilde güncellik ilkesine uygun olarak 

belediyemizce kayıt altına alınmaktadır. İdari ve teknik yönden koruma altına alınan kayıtlar 

sistematik olarak belediyemiz tarafından denetim altında tutulmaktadır. Öncelikle 6698 sayılı 

mevzuatın 11. Maddeleri uyarınca ve bununla beraber tüm sair mevzuatlar kapsamında teknik 

araçlar vasıtasıyla kamera kayıtlarınız kayıt altında tutulmakta olup gerekli tüm tedbirler 

alınarak veri kayıt sistemine işlenmektedir.  

 

 

 

 

 

https://www.defne.bel.tr/wp-content/uploads/2020/07/T.C.-Defne-Belediyesi-Ki%C5%9Fisel-Veri-Politikas%C4%B1.pdf


Kişisel Verisi İşlenen Kişilerin Hakları 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK'nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar 
aşağıdaki gibidir; 

1. Kişisel veri 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. 

 

 

 

 

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. Defne Belediyesi 

(https://www..defne.bel.tr/kvkk-veri-sahibi-basvuru-formu/) adresinde yer alan başvuru 

formuna uygun olarak doldurarak imzalayıp doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile güvenli 

elektronik e imza ile elektronik ortamda (defnebelediyesi@hs03.kep.tr)  adresine e posta ile 

iletebilirsiniz. 

Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 

(otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca belirlenen 

ücret tarifesi esas alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak 

başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte 

tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet 

haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. 

Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda 

belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz 

 

 

 

https://www..defne.bel.tr/kvkk-veri-sahibi-basvuru-formu/
mailto:defnebelediyesi@hs03.kep.tr

