
 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE 

GÜVENLİK KAMERALARI 
AYDINLATMA METNİ 

 
A. Veri Sorumlusunun Kimliği  

 
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 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Teşekkülümüz)               
tarafından hazırlanmıştır. 

 

B. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca güvenlik kameralarına 

ilişkin aşağıdaki kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Teşekkülümüz tarafından işlenebilecektir. 
 

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ İÇİN TUTULAN VERİLER: Kamera Kayıtları 
 
GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR: Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 
Hizmet binalarımız giriş-çıkış kapıları, yemekhane, lokal, misafirhane, ziyaretçi bekleme salonu, 

otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, bina dış cepheleri, üretim saha ve tesislerinde güvenliğinin 
sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari ve Sosyal İşler (Özel Güvenlik 
Sorumluları) Birimi tarafından denetlenmektedir. 
 

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta 
belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri 
kadar muhafaza edilecektir. 
 

C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  
 

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

 

D. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  
 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. 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. 
 

E. Veri Sahibinin Hakları 
 
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA adresine 
yazılı olarak, etimaden@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ve 
mobil imza kullanmak suretiyle veya kvkk@etimaden.gov.tr e-posta adresine sistemimizde kayıtlı 
bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Teşekkülümüzce bu kapsamdaki 
taleplerinize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen usul ve 
esaslara göre cevap verilecektir. 
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