
 

 

 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE NERO ENDÜSTRİ A.Ş. MALIKÖY 

YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
 

1. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Avukat Emre CANKORUR tarafından hazırlanmıştır. 
 

2. Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, dinlenme yerleri, 
ziyaretçi bekleme yerleri, otopark, güvenlik görevlisinin bulunduğu yer ve nizamiye, yönetim binası ve 
kat koridorları, yürüyüş güzergahları, üretim alanları, asma katlar, fabrika bahçesi ve sınırları ayıran tel 
örgü ve jiletli tel ve dış tarafı, (çalışma ofisleri hariç) hizmet alanında bulunan toplam 75 adet güvenlik 
kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi 
Güvenlik Koordinatörlüğü ve Bilgi Sistemleri birimi tarafından denetlenmektedir. 
 
3. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5’inci maddesinde(*) yer alan “veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 
hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 
 

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

5. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi(**) kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre AOSB 30 Ağustos Cad.No:18 06909 
Malıköy/Ankara/TÜRKİYE adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta 
üzerinden taner.ozdemir@neroindustry.com e-posta adresine iletebilirsiniz. 
 
(*) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  
MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili  
kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık 
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir 
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş 
olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
 
(**) İlgili Kişinin Hakları  
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel 
verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin 
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi  
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 
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