
 
 

 
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
KAMERA

 
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 
Belediyesi tarafından hazırlanmıştır
 
Belediyemize giriş-çıkış kont
merkezlerimiz, mahalle iletişim merkezlerimiz, spor tesisi ve merkezlerimiz, 
kültür evleri, hayvan bakım ve tedavi merkezleri, kütüphaneler, kent konseyi 
binaları, sosyal tesisler, müzeler 
kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 
vasıtasıyla ve bina ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı 
yapılmakta, kayıt işlemi Destek Hizmet
ve kayıtlar 1 ay süre ile saklanmaktadır. 
 
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun 
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili 
kişinin temel hak ve öz
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki 
sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 
 
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili 
mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine 
aktarılabilecektir.  
 
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki 
taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” 
göre metnin altında yer alan 
Cumhuriyet Meydanı 2/A 2/B Blok 16130 Nilüfer, Bursa’ 

, niluferbelediyesi@hs03.kep.tr
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posta adresimize elektronik posta ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen 
başvuru yöntemiyle iletebilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve 
nihayetinde en geç otuz (3
bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret esas alınacaktır.
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