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CCTV sistemleri yönetim prosedürü (bir örnek)
1. Sorumluluklar

Kamera sistemlerinin yönetim sorumlulu?u Güvenlik Departman?na aittir. Güvenlik Departman? ad?na Sistem Yöneticisi
............................. ?dir.
Kamera yerleri ve gözetleme istikametleri tercihen proje safhas?nda Güvenlik Dept taraf?ndan kararla?t?r?l?r, montaj safhas?nda
kontrol edilir ve kullan?m safhas?nda Güvenlik Dept de?erlendirmelerine göre yerleri ve gözetleme istikametleri belirlenir.
Kamera kay?t sistemlerinin günlük kay?t yap?p yapmad???n?n, ar?zal? olup olmad???n?n, kameralar?n planlanan istikametlere
yönelik olup olmad???n?n, kay?t cihaz? saatinin do?ru olup olmad???n?n, yerinin de?i?tirilip de?i?tirilmedi?inin kontrolünden,
ar?zalar?n bildirilmesi ve giderildi?inin takip edilmesinden ............................... sorumludur.
2. Yetkiler ve k?s?tlamalar

Kameralar?n hangi bölgeleri gözetleyece?i, Güvenlik Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lacak gözetleme plan?nda belirtilir. Bu hususa
uyulup uyulmad???n?n kontrolü.......................... taraf?ndan yap?l?r.
b. Kay?t cihazlar?n?n irtibat?n?n kesilmesi, kayd?n durdurulmas? ve/veya kay?tlar?n manuel olarak silinmesi yasakt?r. Bu maksatla
kay?t cihazlar?na eri?im Güvenlik Dept taraf?ndan verilecek kullan?c? ve yönetici ?ifreleri ile k?s?tlan?r.

Kullan?c? ?ifresiyle sadece geriye yönelik kay?tlar?n izlenebilmesini sa?lan?r. Kullan?c? ?ifreleri Sistem Yöneticisi taraf?ndan
verilir ve gerekirse de?i?tirilir.
Sistem Yöneticisi ?ifresi, kullan?c? güvenlik görevlisi taraf?ndan bilinmez. Ancak, acil durumlarda Güvenlik Müdürünün/Amirinin
bilgisi dahilinde olmak kayd?yla, Sistem Yönetici ?ifresi k?sa süreli olarak kullan?c? yerel CCTV Operatörüne verilebilir ve ihtiyaç
sona erdi?inde derhal de?i?tirilir.
Yönetici ve kullan?c? ?ifreleri, Sistem Yöneticisi taraf?ndan yaz?l? olarak muhafaza edilir ve Güvenlik Departman?nda güvenli bir
ortamda saklan?r.
Güvenlik Dept bilgisi olmadan ?irket d???ndan ?ah?slarca kay?tlar?n izlenmesine imkan sa?lanmaz, çekilen kay?tlar teslim
edilemez.
?irketin d?? lokasyonlar?na kay?tlar?n izlenmesine karar verilmesi için Lokasyon Yöneticisinin izni gereklidir. Ancak, ?irket
d???ndan ki?ilerin tan?kl?k, bilgi alma, teyit alma, vb. sebeplerle kay?tlar? izlemesine müsaade edilemez.
3. Kamera sistemi ünitelerinin bulunaca?? yerler

Kay?t cihazlar?, ?irket Genel Müdürlük Hizmet Binalar?nda Güvenlik Kontrol Merkezinde, di?er lokasyonlarda CCTV odalar?nda
veya sistem odalar?nda bulundurulur.
b. Kamera monitörlerinin yetkili personel d???nda ki?iler taraf?ndan görülmemesine dikkat edilir. Monitörde görülen bölgeler ayn?
anda gözle de rahatl?kla görülebiliyorsa, ilgisiz ki?ilerin görmesini engellemek üzere monitör kapat?labilir.
4. Kamera görüntü taleplerinin kar??lanmas?

Kamera görüntüleri talepleri a?a??daki durumlarda kar??lan?r.
Adli olaylar?n ayd?nlat?lmas? maksad?yla kolluk kuvvetlerinden veya adli makamlardan resmi yaz?yla veya acil hallerde sözlü
olarak yap?lan talepler
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Mü?teri ?ikayetlerinin, hesap uyu?mazl?klar?n?n vb. sorunlar?n çözümlenmesi için ?irket içi birimlerden e-posta ile yap?lan
talepler
Tefti? Kurulu (veya iç denetçi, kontrolör, iç soru?turma personeli vb. ) üyeleri taraf?ndan e-posta ile yap?lan talepler,

Kamera görüntü taleplerinde incelenecek kay?tlar?n, kamera say?s? ve zaman aral??? mümkün oldu?u kadar dar tutulur.
Lokal olarak yap?lan görüntü talepleri hakk?nda Güvenlik Dept.ndan izin talep edilir.
Talep edilen görüntü kay?tlar? tutanakla teslim edilir ve tutana??n bir sureti Güvenlik Dept.na gönderilir. Tutanak format? ektedir.
5. Kamera kay?tlar?n?n özellikleri;

?irket genelinde hedeflenen kay?t süresi...... gündür.
................ bölgelerindeki kameralar?n ....... saatleri aras?nda 24 saat kay?t yapmas?, di?er kameralar?n olay tetiklemeli kay?t
yapmas? esast?r.
....................... bölgelerindeki kay?tlar?n kay?t h?z? normal durumlarda .......... fps, olay tetiklemelerinde .............. fps olacakt?r.
CD halinde ilgili makamlara teslim edilen görüntülerin bir kopyas? Güvenlik Dept?da muhafaza edilir.
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