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BİNA, TESİS GİRİŞLERİ, SPOR ALANLARI İLE DİĞER TESİS ALANLARI İÇERESİNDE YAPILAN 
YAZILI ve GÖRSEL KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 

Sayın Ziyaretçimiz, 

Bu metin ile, ENKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından, tesis girişleri ile 
her türlü bina ve benzeri yapılar da dahil, tesis sınırları içerisinde yapılan görsel kayıtlara, alınan ziyaretçi kayıtlarına 
ve ziyaretçi internet bağlantıları nedeniyle tutulan kayıtlara ilişkin hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır: 

ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi tarafından güvenlik, sanat, bilimsel faaliyetler nedeni ile 
ENKA binalarında ve tesislerinde, kamera kaydı alınmakta ve ziyaretçilerin takibi için birtakım kişisel veriler 
toplanarak işlenmektedir. Bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyeti, başta Anayasa’da yer alan kişisel hak ve 
özgürlüklere ilişkin düzenlemeler olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir 
biçimde yürütülmektedir. 

ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre 
boyunca talep eden misafirlerimize, imkânlar elverdiği ölçüde internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda 
internet erişimlerine ilişkin log kayıtları, tabi oldukları yasal düzenlemelerin amir hükümlerine göre kayıt altına 
alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve/veya ENKA içinde 
gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.  

ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, güvenlik kamerası kayıtları, ziyaretçi kayıtları ya da 
internet bağlantılarına ilişkin log kayıtları sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kamera görüntüleri, log kayıtları ve dijital veya basılı kopya ortamında 
kaydedilen ve muhafaza edilen ziyaretçi kayıtlarına, sadece özel olarak yetkilendirilmiş, sınırlı sayıda ENKA Spor 
Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi çalışanının erişimi söz konusudur. Erişim, sadece yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
ile yargı mercilerinin taleplerinin karşılanması ya da denetim süreçlerinde kullanılmak amacıyla sağlanmakta ve bu 
veriler ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’nin tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde hukuken 
yetkili olan kişiler dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır. 

Kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi ve haklarınız konusunda lütfen 
http://www.enkaspor.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresini ziyaret ediniz. 
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ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ ACİL DURUM BİLGİLENDİRME 

Tahliye 

Tahliye gerektiren bir acil durumda, Acil Durum tahliye görevlisinin direktiflerine uyunuz,  size belirtilen en yakın 
toplanma alanına gidiniz.  

Binayı terk ettikten sonra bulunduğunuz binaya ait toplanma noktasına giderek sayıma dahil olunuz ve toplanma 
noktası sorumlusundan gelecek talimatlara göre hareket ediniz. 

 Yangın 

Olası yangın durumlarına karşı binalarımızda ısıya ve dumana duyarlı dedektörlerimiz bulunmaktadır. Yangın 
durumunda alarm sistemi otomatik olarak devreye girerek, ziyaretçilerimizin haberdar olması sağlanacaktır. 
Yangının çıktığını gördüyseniz duvarlarda asılı olan bilgilendirme panolarındaki numaraları arayarak haber 
veriniz. Her bölgede yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulunmaktadır.  
 
Yangının büyüklüğüne göre binaların tahliye edilmesi istenebilir. Bu durumda bulunduğunuz alana en yakın 
TOPLANMA NOKTASI’na giderek personel sayım işlemi tamamlanana ve bina içerisine girmenizin güvenliği 
olduğu söylenene kadar bekleyin. 
Yangın söndürme eğitimi almadıysanız söndürmek için müdahale etmeyiniz. 
İlgili görevli personelin yönlendirmelerine uyunuz.  
 
Deprem 
 
Tesisimizin bulunduğu bölge 3. derece deprem kuşağında bulunmaktadır. 
Deprem olması durumunda herhangi bir tahliye olmayacaktır. Deprem 
anında bina içindeyseniz, sallantı geçene kadar binada kalın, yukarıdan 
düşebilecek malzemelerden korunmak için masa vs. gibi korunaklı eşyaların 
yanında “Çök, Kapan, Tutun” pozisyonu alın ve sarsıntının bitmesini bekleyin.  
 
Sağlık 
Sağlığınız ile ilgili bir sıkıntı yaşarsanız, Spor Salonu içerisinde sağlık ofisimiz bulunmaktadır. Kliniğimizde görev 
yapmakta olan İş Yeri Doktorumuz ve Hemşiremizle görüşebilirsiniz. 
  
Acil Durum İletişim Telefonu 
Tesisimizin telefon numarası 0212 705 60 00’dır. 

Acil durumları, masa üzeri telefonlarından 6001’i tuşlayarak yetkiliye bildirebilir, destek 
isteyebilirsiniz.  Aşağıdaki numaraları haricen 0212 705 …… şeklinde dışarıdan da doğrudan 
arayabilirsiniz. Dahili olarak ise masa üstü telefonlardan doğrudan tuşlayabilirsiniz. 

 
1. Fitness resepsiyon görevlisine ulaşmak için: 6060  
2. Havuz resepsiyon görevlisine ulaşmak için: 6070  
3. Sutopu Havuz resepsiyon görevlisine ulaşmak için 6075 
4. Tenis resepsiyon görevlisine ulaşmak için: 6080 
5. Atletizm görevlisine ulaşmak için 6090-91 
6. Yönetim ofisi sekreteryasına ulaşmak için 6000 

Numaralarını tuşlayabilirsiniz.  
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