
KAMERA KAYITLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 
Dilşah Eğitim Kurumları ve Hizmetleri A.Ş. olarak (Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (Bundan böyle KVKK olarak anılacaktır.) 
10.maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibini aydınlatılma yükümlülüğüne riayet etmekte 
olup bu nedenle işbu “Kamera Kayıtlarına İlişkin Aydınlatma Metni” hazırlanmıştır. Kamera 
İzleme ve Aydınlatma Metni aynı zamanda tüm çalışanlarına duyurmuştur. Aynı zamanda işbu 
“Kamera Kayıtlarına İlişkin Aydınlatma Metni” Şirket internet sitesinde de yayınlanmıştır. 
Ayrıca Şirket tarafından kamera ile izlemenin yapıldığı alanların girişlerine ve "görülebilir 
olacak şekilde" izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmıştır. Bu bildirimle, kişisel veri 
sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel 
veri sahibinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.  
 
Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık  
 
Şirket tarafından kamera kaydı izleme ses ve görüntü kaydı faaliyetleri sürdürülmektedir. 
Kişisel veri sahibinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu 
doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) kameralarla izleme, ses ve görüntü kaydı faaliyeti 
yapılmamaktadır. Ayrıca bu şekilde elde edilmiş olan kamera görüntülerinin Şirket internet 
sitesinde, tanıtım evraklarında vb. her türlü belgede kullanılabilmesi mümkündür. 
 
Kamera kaydı sureti ile elde edilmiş olan kişisel verilerinizin güvenliği uygun teknikler 
kullanılmak sureti ile KVKK’ya uygun olarak Şirket tarafından korunmaktadır. 
 
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi ve korunması konularında detaylı bilgiye 
www.tekokullari.com.tr adresli internet sitemizin KVKK bölümünde mevcut kamuoyu ile 
paylaşmış olduğumuz  

 Dilşah Eğitim Kurumları ve Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması 
Politikası 

 Dilşah Eğitim Kurumları ve Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhası 
Politikası  

adlı belgeleri inceleyerek ulaşabilmeniz mümkündür. 
 
Kayıtlara Kimlerin Erişebildiği  
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kamera kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket 
çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntülerini ise şirket içinde güvenlik/karşılama 
görevlileri ve idari işler ile operasyondan sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. 
Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini 
koruyacağını taahhüt etmiş bulunmaktadır. 
 
Şirket’e Ait İşyerlerine Girişlerde Ve Çıkışlar İle İşyerinde Yaşananların Kamera Kaydı 
İle Takibi  
 
Şirket tarafından; işyerinin güvenliğinin sağlanması ve Kamera İzleme ve Aydınlatma 
Metni'nde belirtilen amaçlarla, Şirket hizmet binalarında ve tesislerinde misafir giriş 
çıkışlarının takibine, erişim sağladıkları alanların takibinin sağlanmasına, işyerlerinin değişik 
ortamlarının, bahçenin, çalışanların, 7 gün 24 saat boyunca yaşananların takibinin sağlanmasına 
yönelik olarak işyerinin giriş bölümü, çıkış bölümünün, ortak alanların, çalışanların işlerini 
gördükleri yerlerin, velhasıl işyerlerinin tamamının kameralarla izlenmesi, ses ve 
görüntülerinin kaydedilmesi faaliyetinde de bulunulmaktadır.  
 
Gerek Şirket bünyesinde çalışanlar gerekse her ne sebeple olursa olsun Şirket’i ziyaret edenler, 
müşteriler, tedarikçiler, danışmanlar vs. işyerinin giriş kapısından giren herkes bu hususa açıkça 
rıza göstermiştir. Ayrıca bu kişiler işyerinin çeşitli noktalarında asılan ya da diğer şekillerde 
(Örneğin şirket internet sitesi) metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri işlenişinden haberdar 
edilmektedir. Kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.  


