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(KAMERA	SİSTEMLERİ	HAKKINDA	AYDINLATMA	METNİ)	
	
	

DURTAŞ	TEKSTİL	SAN.	VE	TİC.	AŞ.	 (“DURTAŞ”),	 siz	değerli	 ziyaretçilerimize	ait	
tüm	 kişisel	 verilerin	 gizliliğini	 korumak	 amacıyla	 birtakım	 temel	 kurallar	
benimsemiştir.	 DURTAŞ	 bu	 temel	 kurallara	 uygun	 davranarak	 ziyaretçilerin	
kuruma	duyduğu	haklı	güveni	korumayı	amaçlamaktadır.	İşte	bu	temel	kuralların	
çerçevesini	 çizen;	 6698	 sayılı	 “Kişisel	 Verilerin	 Korunması	 Kanunu”	 (“Kanun”)	
hakkında	sizleri	bilgilendirmek	isteriz.		
	
	
Veri	Kategorileri	ve	Toplanma	Amacı	
	
DURTAŞ,	 fiziksel	 mekan	 güvenliğinin	 sağlanması	 	 ve	 mevzuat	 kaynaklı	
yükümlülüklerin	yerine	getirilebilmesi	için	kamera	sistemi	kullanmakta;	bu	sistem	
vasıtasıyla	video	ve	resim	kaydı	yapabilmektedir.	
	
Toplanan	 kişisel	 verileriniz,	 mevzuatta	 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	binaların	güvenliğinin	
sağlanması	amaçları	dahilinde,	Şirket’te	çalışanların,	müşterilerin	ve	demirbaşın	
ve	 şirket	 nezdindeki	 kişisel	 veri	 içeren	 ortamların	 güvenliğinin	 sağlanması	 ve	
korunmasına	yardımcı	olmak	ve	olası	hukuka	aykırılıkların	tespiti	ve	delillerinin	
elde	edilmesi	amacıyla	işlenmektedir.	
	
Bu	 kapsamda	 bütün	 kameralar	 günde	 24	 saat,	 haftanın	 7	 günü	 kayıt	
halindedir.	
	
	
Kişisel	 Verilerin	 Toplanma	 Yöntemi	 ve	 Hukuki	 Sebebi:	 Kişisel	 verileriniz,	
Şirket	 lokasyonlarında	 yer	 alan	 kamera	 sistemleri	 aracılığı	 ile	 toplanmaktadır.	
Kamera	 izleme	 faaliyetleri,	 Şirket’in	 güvenlik	 politikasının	 bir	 parçası	 olarak	
yürütülmektedir.	İşbu	Aydınlatma	Metni’nde	belirtilen	amaçlarla	toplanan	kişisel	
verileriniz	 Kanun’un	 5.	 ve	 6.	 maddelerinde	 belirtilen	 hukuki	 sebeplerle	
işlenmektedir.	
	
	



 

1. Veri	Güvenliğinin	Sağlanması:	DURTAŞ	kişisel	verilerinizin	hukuka	aykırı	
olarak	 işlenmesini	 önlemek,	verilere	hukuka	 aykırı	 olarak	 erişilmesini	
önlemek,	kişisel	verilerin	muhafazasını	sağlamak	amacıyla	uygun	her	türlü	
teknik	ve	idari	tedbiri	almakla	yükümlüdür.		

	
Bu	 itibarla;	 DURTAŞ	 tarafından	 kişisel	 verilerinizin	 korunması	 için;	 kişisel	 veri	
envanteri	 hazırlanmış,	 kurumsal	 politikalar	 ve	 prosedürler	 yürürlüğe	
sokulmuştur.	
	
Çalışanlara	 farkındalık	 eğitimleri	 periyodik	 olarak	 uygulanmaya	 başlanmış,	
çalışanlarla	 gizlilik	 taahhütnameleri	 yapılmıştır.	 Hizmet	 alınan	 3.kişi	 kurum	 ve	
kuruluşlarla	veri	işleme	taahhütnameleri	imzalanmıştır.		
	
Kurum	 içi	 periyodik	 rastgele	 denetimler	 yapılmakta,	 risk	 analizleri	 yapılmakta,	
kişisel	 verilerin	 korunması	 hukuku	 özelinde	 çalışan	 hukukçulardan	 ve	 bilişim	
şirketlerinden	 danışmanlık	 alınmaktadır.	 İşyerinde	 kişisel	 veri	 barındıran	 fiziki	
ortamlarda	kilitli	dolap	uygulamasına	geçilmiş,	arşive	ve	dosyalara	erişim	yetkisi	
sınırlandırılmıştır.		
	
Yine,	kişisel	verilerinizin	tutulduğu	sistemlerin	siber	güvenliğinin	sağlanması	için	
gerekli	 yazılımlar	 kullanılmakta,	 kişisel	 veri	 güvenliğinin	 takibi	 düzenli	 olarak	
bilişim	 danışmanlarımızca	 yapılmaktadır.	 Kişisel	 verileriniz	 yedeklenmektedir.	
Kişisel	 verilerinizi	 içeren	 ortamların	 güvenliği	 sağlanmıştır.	 Kişisel	 verilerinize	
yetkisiz	erişimler	engellenmiştir.	
	
Kişisel	 Verilerin	 Silinmesi:	 Kanun	 kapsamında	 muhafaza	 edilen	 verileriniz;	
DURTAŞ	Veri	Saklama	ve	İmha	Politikası	rehberliğinde,	verilerinizin	işlenmesinin	
gerektirdiği	sebepler	ortadan	kalktığı	takdirde	talebiniz	doğrultusunda	veya	re’sen	
silinecek,	 yok	 edilecek	 veya	 Kanun’un	 7.	 maddesinin	 3.	 fıkrasında	 bahsedilen	
Yönetmelik	tarafından	belirlenecek	koşullar	altında	anonim	hale	getirilecektir.	
	
DURTAŞ	 Tarafından	 İşlenen	 Kişisel	 Verilerin	 Aktarılabileceği	 Kişi	 /	
Kuruluşlar:		
	
Kişisel	 verileriniz,	 yukarıda	 belirtilen	 amaçlarla	 Şirket’in	 grup	 şirketleri,	
hissedarlarımız,	teknik	yardıma	ihtiyaç	duyulması	halinde	hizmet	alınan	firma	ve	
hukuken	yetkili	kurum	ve	kuruluşlar	ile	Kanun’un	8.	Maddesinde	belirtilen	kişisel	
veri	işleme	şartları	ve	amaçları	çerçevesinde	paylaşılabilecektir.	
	
Kanun’un	 11.	 Maddesi	 Çerçevesinde	 Veri	 Sahibinin	 Hakları:	 DURTAŞ’a	
başvurarak;	 a)	 kişisel	 verilerinizin	 işlenip	 işlenmediğini	 öğrenme,	 b)	 kişisel	
verileriniz	 işlenmişse	bilgi	 talep	etme,	c)	kişisel	verilerinizin	 işlenme	amacını	ve	
amacına	 uygun	 kullanılıp	 kullanılmadığını	 öğrenme,	 ç)	 kişisel	 verilerinizin	 yurt	
içinde	 /	 yurt	 dışında	 aktarıldığı	 3.	 kişileri	 bilme,	 d)	 kişisel	 verilerinizin	 eksik	 /	
yanlış	 işlenmişse	 düzeltilmesini	 isteme,	 e)	 Kanun’un	 7.	 maddesinde	 öngörülen	
şartlar	 çerçevesinde	 kişisel	 verilerinizin	 silinmesini	 /	 yok	 edilmesini	 isteme,	 f)	
kişisel	 verilerinizin	 aktarıldığı	 3.	 kişilere	 yukarıda	 sayılan	 (d)	 ve	 (e)	 bentleri	
uyarınca	 yapılan	 işlemlerin	 bildirilmesini	 isteme,	 g)	 kişisel	 verilerinizin	



 

münhasıran	 otomatik	 sistemler	 ile	 analiz	 edilmesi	 nedeniyle	 aleyhinize	 bir	
sonucun	 ortaya	 çıkmasına	 itiraz	 etme	 ve	 ğ)	 kişisel	 verilerinizin	 kanuna	 aykırı	
olarak	 işlenmesi	 sebebiyle	 zarara	uğramanız	hâlinde	zararın	giderilmesini	 talep	
etme	hakkına	sahipsiniz.		
	
Veri	 sahibi,	 (Veri	 sahibi	başvuru	 formumuzu	şirket	web	sitemiz	üzerinden	veya	
DURTAŞ	merkez	ofis	santral	bölümünden	temin	edebilirsiniz)	DURTAŞ	veri	sahibi	
başvuru	 formunu	yazılı	 ve	 ıslak	 imzalı	 olarak	Demokrasi	 Caddesi	Kale	Mahallesi	
Pamukkale,	 Denizli	 adresine	 konuya	 ilişkin	 ek	 bilgi	 ve	 belgeler	 ile	 bizzat	 elden	
iletebilir,	noter	kanalıyla	gönderebilir	veya	güvenli	elektronik	imzalı/mobil	imzalı	
olarak	 ya	 da	 Şirket	 sisteminde	 kayıtlı	 elektronik	 e-posta	 adresi	 üzerinden	 veya	
santral@durtas.com.tr	adresinden	iletebilir.	
Şirketimiz	talebin	niteliğine	göre	en	kısa	sürede	ve	en	geç	30	(otuz)	gün	içinde	ilgili	
talebi	 ücretsiz	 olarak	 sonuçlandıracaktır.	 Ancak,	 işlemin	 ayrıca	 bir	 maliyeti	
gerektirmesi	halinde,	aşağıda	belirtilen	ücret	alınabilecektir.	Kişisel	veri	sahibinin	
başvurusuna	 Şirketimiz	 yazılı	 olarak	 cevap	 verecek	 ise	 on	 sayfaya	 kadar	 ücret	
alınmayacak	 ancak	 on	 sayfasının	 üzerindeki	 her	 sayfa	 için	Kanun	 ve	 ilgili	 diğer	
mevzuatlarda	belirtildiği	şekilde	1	Türk	Lirası	işlem	ücreti	alabilecektir.	


