
TED EDİRNE KOLEJİ KAMERA İLE İZLEME VE AYDINLATMA METNİ 

TED Edirne Koleji, ziyaretçi olarak okulumuzun bina ve tesislerine gelen misafirlerimizin 

görüntüleri güvenlik, okulumuzun politikası ve faaliyeti gereği kaydedilebilmektedir. TED Edirne 

Koleji, KVKK’nın 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibini aydınlatılma yükümlülüğüne 

riayet etmektedir.  

Okulumuz, KVKK'nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Okulumuz tarafından kameralarla izleme, ses ve 

görüntü kaydı faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Kamera İzleme ve Aydınlatma Metni’nde 

sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, kamera sayısı 

ve izleme süresi belirtilmek suretiyle uygulanmaktadır. Kişisel veri sahibinin mahremiyetini 

güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, 

tuvaletler) kameralarla izleme, ses ve görüntü kaydı faaliyeti yapılmamaktadır.  

Okulumuz tarafından KVKK'nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti 

sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan 

teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve 

muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda güvenlik çalışanının erişimi bulunmaktadır. 

Kamera görüntülerini ise okul içinde güvenlik/karşılama görevlileri ve idari işler 

izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği 

verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etme zorunluğundadır.  

KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel 

verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alınmakta ve kanuni 

süreler aşılmadan saklama faaliyeti gerçekleştirilmektedir. KVKK’ya ve amaca uygun olarak ve 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Mevzuattan kaynaklı hukuki sebeple, misafir 

giriş çıkış işlemlerinde kişisel veriler güvenlik amaçları dışına çıkılmadan, şeffaf ve mahremiyet 

oluşturmayacak şeklide işlenmektedir. 

Covid-19 önlemleri kapsamında kuruma giriş yapan ziyaretçi ve öğrencilerimizin vücut 

sıcaklıkları termal kameralar vasıtasıyla takip edilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri olarak 

işlemiş olduğumuz sağlık verileri KVKK m.6/3 uyarınca kamu sağlığının korunması amacıyla, sır 

saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın 

işlenmektedir.  

Okulumuz tarafından güvenlik amacıyla misafir giriş-çıkış takibi yapılması ile elde edilen kişisel 

veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmekte 

ve kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun 

hareket edilmektedir. 
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