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Ziyaretçi olarak ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar 

çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, 

kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri 

işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz. 

Veri Sorumlusu Hakkında 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Kırlangıç 

Yaşam Alanları Turizm San. ve Tic. A.Ş.  (bundan böyle ‘’Kırlangıç A.Ş.’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri 

işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.  

İşlenecek Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri 

Güvenlik Birimi; 

Ziyaretçi Süreci 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad) 

Görsel ve İşitsel Veri (CCTV 

Kamera Kaydı) 

İşlem Güvenliği Verisi (Log 

Kayıtları/Kullanıcı Adı/Şifre, IP 

adresi, MAC adresi, Hedef IP, Port 

Bilgileri, Erişim Tarihi/Saati) 

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi 

(Giriş/Çıkış Saati, Hangi Firmadan 

Geldiği ve Kiminle Görüşeceği 

Bilgisi) 

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve 

takibinin yapılması; 

Kurumumuzun içerisindeki giriş kapıları 

ve toplantı odalarında bulunan güvenlik 

kameraları aracılığıyla ofis güvenliğinin 

sağlanması amacıyla görüntü ve ses 

kaydı yapılması; 

Misafirlerimizin kullanımına 

sunduğumuz Wi-Fi alt yapısını 

kullanmanız durumunda ilgili mevzuat 

yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi 

amacıyla iz(log) kayıtlarının tutulması; 

Erişim bilgilerinin tespiti ve kanuni 

olarak saklanmasının zorunlu olması; 

 

Suç ya da herhangi bir hukuka ayrılık 

durumunda kolluk kuvvetine haber 

verilmesi; 

Kurumumuzun tabi olduğu mevzuat ile 

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı başta 

olmak üzere tüm hukuki 

yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi. 

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun; 

5/2-a)‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, 

5/2-ç)“Veri Sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirmesi”, 

5/2-e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması’’, 

5/2-f)“İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması” . 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz; 

 Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin 

sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli 

makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine  

aktarılabilecektir.  
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Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin 

sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri  

Kişisel verileriniz, ‘’Ziyaretçi Defteri’’ doldurulması gibi otomatik olmayan yöntemler başta olmak üzere, Kırlangıç A.Ş.’yi 

ziyarete geldiğinizde kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel verileriniz, misafirlerimize sunduğumuz wi-fi internet alt 

yapısını kullanmanız durumunda ise internet erişim log kayıtlarınız toplanacaktır. 

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek 

Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurumumuz tarafından Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca 

uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok 

edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini 

talep etme) haklarınız bulunmaktadır. 

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu 

haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.kirlangicyasamalanlari.com  

internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kırlangıç Yaşam Alanları 

Turizm San.ve Tic. A.Ş. / Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. Beylikdüzü Adm İş Merkezi No:8 Kat:4 D:35 İstanbul”  adresine 

(İletişim Numarası 0 212 871 00 70) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da 

kvkk@kyabeylikduzu.com  e-posta adresine elektronik posta yoluyla  veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle 

gönderebilir veya ilgili formu kirlangicyasam@hs01.kep.tr adresine güvenli  elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru 

yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.kirlangicyasamalanlari.com internet 

adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz. 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla, 

Kırlangıç Yaşam Alanları Turizm San.ve Tic. A.Ş. 

İlgili Kişi  

Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  
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