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Bünyesinde Faaliyet Gösteren Restoran BİRİCİK ÇAMLIK RESTAURANT İçin Yürütülen 

Video Kamera İzleme Faaliyetine İlişkin Veri Koruma Politikası 

1.  Video Kamera İzleme Politikasının Amacı ve Kapsamı 

İşbu Video Kamera İzleme Politikasında (“Politika”), Selim Erdoğan A.Ş bünyesinde 

yer alan restoranın BİRİCİK ÇAMLIK RESTAURANT kamera izleme sistemine ilişkin 

detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında 

bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri 

hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.  

İşbu Politika, kişisel verilerin korunması mevzuatı düzenlemelerine dayanılmaktadır. 

2. Hangi Bölgelerde İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü 

 

İşbu Politika ve buna bağlı olarak video kamera izleme faaliyeti, restoran BİRİCİK 

ÇAMLIK RESTAURANT binası ve eklentilerine uygulanmaktadır. Tüm bu sayılan 

alanlarda toplamda 16 adet kamera mevcuttur. Belirtilen kamera sayısı şirketimizde 

güvenliğin sağlanması için gereklidir ve bu amaç ile sınırlıdır. 

Kameralar iç alan ve dış alan kameraları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç alan 

kameraları lavabolar ve özel kullanım alanları hariç olmak üzere Masa ve orta alanları, 

koridor ve girişçıkışı görecek şekilde konumlandırılmıştır. Müşteri ile bire bir temas 

halinde olunan pozisyonlar ile parasal araçlar ve emtialarla doğrudan ilişkili olan 

pozisyonlarda ise iç alan kameraları hizmet güvenliği amacıyla doğrudan çalışma 

ortamını da kayıt altına alacak şekilde konumlandırılmıştır.  Kameraların yerleri, 

izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde 

sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir.  

Videolar yetkili kişilerin bilgisayarı aracılığı ile görüntülenmektedir. Video kamera 

kayıtları video kayıt cihazı üzerinde muhafaza edilmektedir. 

 



 

3. Restoranımızda Gerçekleşen Video Kamera İzleme Faaliyetinin Amacı 

Video izleme sistemi, video ile gözetleme ve kayıt faaliyetlerinin bütünüdür. Bütün 

kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir ve görüntüler şirket 

bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla kayıt alınan ortamın güvenlik 

ihtiyacına göre belirlenen süreler boyunca saklanmaktadır.  

Video kamera kullanılarak izleme yapılması, restoranımızın güvenlik politikasının bir 

parçasıdır. Restoranımız bu sistemi yalnızca restoranın bina ve eklentilerinin 

güvenliğinin sağlanması ve bahse konu alanlara girişlerin kontrolü amacıyla 

yürütmektedir. 

4. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin 

Kimlere Aktarıldığı 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda 

restoran çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, restoran yöneticilerinin,  erişim 

yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi eriştiği verilerin gizliliğini 

koruyacağını beyan etmektedir. 

5. Restoranımızın Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin 

Güvenliğini Sağlaması 

Kamera izleme faaliyetlerinin bütünlüğünün ve kişisel verilerin güvenliğinin 

sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda elde 

edilen verilere yalnızca yetkili kişilerin erişebileceği bir erişim politikası 

benimsenmekte ve elde edilen veriler hiçbir şekilde kanunen yetkili kişi veya 

kurumlar hariç olmak üzere 3. kişilere aktarılmamaktadır.  

6. Restoranımızın Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi 

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları restoranımız tarafından 

tutulan kayıtların önemine ve kayıt cihazlarının teknik kapasitesine göre değişiklik 

göstermekle birlikte kayıtların saklandığı süre her halükarda 45 günü geçmemektedir. 



7. Restoranımızın Kamera İzleme Politikası Hakkında Veri Sahibi İlgili Kişilerin 

Bilgilendirilmesi 

İşbu Politika ile restoran binası ve eklentilerinde girişlerde ve katlarda video kamera 

ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır. 

8. Video Kamera ile İzlenen Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları 

Her bir kişisel veri sahibi, restoranımız tarafından kişisel verisinin işlenip 

işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel 

verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verileri eksik veya 

yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuata uygun olarak kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerinin analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel 

verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir.  

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, 

şirketin kurumsal web sitesi olan biriciksarap.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi 

Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize 

iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz 

konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret 

istenebilecektir. 
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