
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde güvenliğe 

yönelik olası tehditleri bertaraf etmek ve denetim görevini etkinleştirmek üzere kurulan güvenlik 
kamera sisteminin uygulama ilkeleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından uygulamaya 

konulan     güvenlik kamera sisteminin işleyişi ile ilgili hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi,10/06/2004 tarihli ve 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinin 2. Fıkrası (f) bendi ile Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen, 
a) Ana İzleme Merkezi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde güvenliğe yönelik 

tehditleri bertaraf etmek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere kurulan güvenlik kamera 
sisteminden elde edilen görüntülerin izlendiği ve kayıt edildiği merkezi, 

b) Birim: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı Fakülteleri/Enstitüleri/ 
Yüksekokulları/Konservatuvarı/Meslek Yüksekokullarını, 

c) Birim İzleme Merkezi: Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında sistemin 
kendilerine ait görüntülerinin izlendiği ve kayıt edildiği merkezi, 

ç) Birim Sekreteri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı Fakülte/ 
Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar/ Meslek Yüksekokulu Sekreterlerini, 

d) Birim Yöneticisi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı Fakülte Dekanlarını, 
Enstitü/ Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Müdürlerini, 

e) Birim Yöneticisi Yardımcıları: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı 
Fakültelerde Dekan Yardımcılarını, Enstitü/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Müdür 
yardımcılarını,  

f) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Koruma 
ve   Güvenlik Şube Müdürlüğünü, 

g) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü, 
ğ) Sistem: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde iç güvenliğe yönelik tehditleri bertaraf 

etmek ve denetim görevini daha etkin gerçekleştirmek üzere kurulan güvenlik kamera sistemini, 
h) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini, 
ı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığını, 
ifade eder. 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 
Sistemin Amacı ve Temel İlkeler 

 
Sistemin amacı 
MADDE 5- (1) Üniversite güvenliğine katkı sağlamak, trafik akış ve yoğunluğunu izlemek, 

elde edilen görüntüleri değerlendirerek, olabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin tedbirler 
geliştirmek, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların incelenmesi ve hukuki 
delillerin temin edilmesi, öğrencilerin veya personelin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, yasadışı 
olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak; Üniversitemizde 
güvenlik hizmetlerinin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmak suretiyle güvenlik 
hizmetlerinde en ileri düzeyde yararlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenmiş suçların takibi ile 
sanıkların en kısa sürede yakalanmasına katkı sağlamak üzere, sistem faaliyete geçmiştir. 

(2) Günümüzde toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi için teknolojik olanakların 
kullanılması bir zorunluluktur. Üniversitemiz yerleşkesindeki eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel 
aktivitelerin sürdürüldüğü alanlarda güvenlik kameralarına ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenlik 
kameralarının suç ve suçluyla mücadelede caydırıcı etkiye sahip olduğu, suç oluştuktan sonra da 
faillerin tespiti ve delillendirilmesi açısından büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı 
Rektörlüğümüz güvenlik riski olan bölgeler yanında akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun 
olarak bulunduğu mekânları izlemeye almıştır. 

(3) Üniversitenin suçu önlemede alacağı tedbirlerin yanında, personel ve öğrencinin can ve 
mal emniyetini, genel asayiş ve huzurun sağlanmasında güvenlik hizmetlerine katkı sağlamaktır. 

(4) Üniversitemizin taşınır ve taşınmaz mallarını koruma görevi öncelikle kendisine aittir. Suç 
oluşmasının engellenmesi için güvenlik kameraları en etkili ve caydırıcı bir yöntemdir. 

(5) Suç oluşmadan önleyebilmenin maliyeti, suç oluştuktan sonra yapılacak tüm çalışmalardan 
daha az maliyetlidir. Personel ve öğrencinin huzuru için çalışan güvenlik kuvvetlerinin suçlularla 
mücadelede kendi birimlerimizin güvenlik kamerası kayıtlarının suçları önlemede kullanılması, suça 
razı olmamaktır. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kamera Sistemi Kurulması ve Sorumluluklar 

 
 Kamera sistemi kurulması, birimlere ait görev ve sorumluluklar 
MADDE 6-(1) Üniversiteye ait ortak kullanım alanlarına kurulu bulunan veya kurulacak 

kamera sistemleri ile ilgili işlemler ve birimlere ait görevler aşağıda belirtilmiştir. 
 
a) Kamera İzleme Sorumlularının Görevleri; 
1) Kameraların 24 saat esasına göre izlenmesi, 
2) Olumsuzluklar tespit edildiğinde Güvenlik Merkezine iletilmesi, 
3) Görüntü alınamayan ölü bölgelerin tespit edilerek rapor edilmesi, 
4) Meydana gelen arızaların günlük rapor halinde belirtilmesi, 
5) Güvenlik Şube Müdürü tarafından hazırlanmış talimatlara göre hareket etmek, 
6) Güvenlik Şube Müdürü tarafından hazırlanmış olan deftere gündüz ve gece nöbetleri 

esnasında tespit edilen olumsuzlukları ve arızaları kaydederek her gün imzalayarak görevliye teslim 
etmek, 

7) Gündüz ve gece kamera izleme görevlisi görevini terk etmeden önce Koruma ve Güvenlik 
Şube Müdürü’ne bilgi verecektir, 

8) Görevler Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü tarafından hazırlanmış ve kendisine tebliğ 
edilen talimatlar doğrultusunda yürütülecektir, 

9) Yangın algılama ve anons sistemlerini izlemek, oluşabilecek yangın alarmlarında en yakın 
noktadaki güvenlik personelinin yönlendirilmesini sağlamak, 

 
b) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürünün Görev ve Sorumlulukları; 
1) Görevlileri liyakat esasına göre tespit ederek görevlendirmek, 
2) Görevin 24 saat esasına göre yürütülmesi için planlama yapmak, 



3) Personel için gerekli talimatları hazırlayarak tebliğ etmek, gerekli olan talimatları kamera 
izleme odasına asmak, 

4) Görev devir teslim defterini hazırlamak ve takibini yapmak, 
5) Tespit edilen ve müdahale edilmesi gereken olaylara zamanında müdahale etmek tedbir 

almak, 
6) Arızaları zamanında Yapı İşleri ve Daire Başkanlığına bildirmek, 
7) Kameralarla görüntü alınamayan ölü bölgeleri tespit ederek Yapı İşleri ve Daire Başkanlığına 

bildirmek, 
8) Yeni kamera konması gereken yerleri tespit etmek, 
9) Kamera izleme ve yönetim sistemlerinin takibini yapmak, 
10) Kampüs içerisinde ve kampüs haricindeki kamera sistemi talepleri konusunda gerekli 

ihtiyaçların ve taleplerin incelenmesi ve bu konuda yapılacak çalışmalarda Yapı işleri ve Teknik Daire 
Başkanı ile koordinasyon sağlamak.  

 
c) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri; 
1) Takılması planlanan kameraların alt yapısını hazırlanmasını sağlamak, 

             2) Kamera sistemi alt yapı arızasının giderilmesini sağlamak, 
             3) Kurulumu yapılacak olan dahili kameralarda gece görüş özelliği yok ise kameraların kayıt 
yapabilmesi için gerekli görülen mahallere harekete duyarlı aydınlatma sistemlerinin oluşturulmasını 
sağlamak, 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görüntüleme, Uygulama Esasları, İzlenmesi ve Saklanması 

 
Görüntüleme 
MADDE 7- (1) Görüntüleme; Eş zamanlı olarak elde edilen görsel bilgilerin, delil niteliğinde 

saklanmasını, izlenmesini, otomatik olarak veya izleme neticesinde elde edilen alarmlar hakkında 
gerekli kayıt ve işlemlerin yapılmasını sağlayan donanım ve yazılımlardır. 

 
(2) Görüntülemenin kabiliyetleri; 
a) Sistemde asıl amaç kamusal alanların izlenmesi olduğundan, görüntülerin suçun tespitinde 

kullanılması durumunda olayla ilgisi bulunmayanların görüntülerinin “Perdeleme” tekniği ile özel 
hayatın gizliliğine müdahale edilmemesi üst düzey yetkilendirme ile sağlanmaktadır. 

b) Elde edilen görüntü verisi üzerinden; 
1) Delil, niteliğini kaybetmeden kaydedilip saklanabilir. 
2) Fotoğraf çıktısı alınabilir. 
3) Eş zamanlı veya geçmişe yönelik izlenebilir. 
4)Akan görüntü verisinden fotoğraf üretilerek saklama ve sorgulama yapılabilir.  
5)Donanım ilavesi ile sınırsız genişleyebilme imkânı sağlanabilir. 
c) Sistemin alt yapı bileşenleri ve görüntü akış kriterleri: 
1) Bu sistem adından da anlaşılacağı üzere içerisinde birden fazla üniteyi barındıran bir 

yapıdır. Kamera 24 saat kayıt yapabilmektedir. 
2) Merkez yerleşkede her çeşit kameradan alınan görüntüler, koaxsiel kablolar ile birim izleme 

merkezine ve ana izleme merkezine (Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne) ulaşmaktadır. 
3) Merkez yerleşke dışı birimlerden koaxsiel kablo ile birim izleme merkezine ulaşan 

görüntüler buralardan da internet üzerinden ana izleme merkezine (Koruma ve Güvenlik Şube 
Müdürlüğüne) ulaşmaktadır. 

(3) Plaka Tanıma Sistemi: Araçların üniversite merkez yerleşkesine girişleri esnasında   
plakaları bu sistem ile otomatik olarak okunur ve görüntü olarak kaydedilir. 

(4) Sabit Kameraların takılı olduğu yerler ve görüş açısı değiştirilmesi Rektörün izni ile 
gerçekleşebilir. 

(5) Görüntüler: Birim içi soruşturmalarda birim yöneticisi, rektörlük tarafından yürütülen 
soruşturmalar ile birim dışı araştırma veya soruşturmalarda ise sadece Rektörün izni   ile izlenebilir. 



 
Uygulama esasları 
MADDE 8- (1) Kamera ile Güvenlik Sisteminin amacı; 
a) İnsanların her hareketinin devamlı izleniyor olması değil, insanların daha güvenli bir 

ortamda yaşamalarına imkân vermektir. 
b) Teknolojinin en ileri seviyede insan hizmetine sunulduğu bir sistemdir. 
c) Özel hayata müdahale etmek değil, onun koruyucusu olmaktır. 
(2) Plaka Tanıma Sisteminin amacı insanları takip etmek değil, yerleşke içi araç güvenliği 

içindir. 
(3) Suç ve suçlularla mücadelede etkili yöntemlerden birisi olan güvenlik kameralarının 

kurulması ve kullanılması ile ilgili uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. Güvenlik kamerası kurulan 
birimlerin yöneticileri ve birim sekreterleri takılan kameraların devamlılığını sağlamakla yükümlüdür. 

(4) Sistemin görüntüleme yeteneği ve görüntüleri saklanma süresi ve görüntülere ulaşım: 
a) İç ve dış mekânlarda bulunan kameralar görüş alanlarını 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt 

yapabilmektedir. 
b) Güvenlik kameraları karanlık ortamlarda da kayıt yapabilme, yüz ve eşkâl belirlemeye 

yardımcı olacak şekilde yerleştirilmiştir. 
c) Arşiv görüntülerine tarih ve saat girilerek kolayca ulaşılabilmektedir. 

 
 

İzleme merkezinde kayıtlı görüntülerin izlenmesi 
          MADDE 9- (1) İzleme merkezinde kayıtlı görüntülerin izlenmesi; 

a) Birimlerde görevli öğretim elemanları ile idari personelin bir gerekçeye dayandırdıkları 
belli bir zaman aralığına ait, birim izleme merkezinde kayıtlı görüntüleri izleme talepleri birim 
yöneticisinin yazılı izni ile izleme talebinde bulunan kişi, birim yönetici yardımcısı ve birim 
sekreterinden oluşan komisyon tarafından izlenir. 

b) Birim içi soruşturmalarda birim izleme merkezinde kayıtlı görüntüler, birim disiplin amiri 
tarafından usulüne uygun olarak görevlendirilen soruşturmacı veya disiplin kurullarınca 
soruşturmaya neden olayın gerçekleştiği zaman aralığı görüntüleri, birim yöneticisinin yazılı izni ile 
izlenir. 

c) Üniversite içi soruşturmalarda ana izleme merkezinde veya birim izleme merkezinde 
kayıtlı görüntüler Rektör tarafından usulüne uygun olarak görevlendirilen soruşturmacı veya 
Üniversite Disiplin Kurulunca soruşturmaya neden olayın gerçekleştiği zaman aralığı görüntüleri, 
Rektörün yazılı izni ile izlenir. 

ç) Emniyet Müdürlüğüne veya Cumhuriyet Savcılığının yazılı talebi ile birim izleme 
merkezinde veya ana izleme merkezinde kayıtlı görüntüler, Rektörün yazılı izni ile verilir. 

 
Elde edilen görüntülerin saklanması 
MADDE 10-(1) Elde edilen görüntülerin saklanması; 
a) Görüntüler sistem kapasite ölçüsünde en az 72 saat saklanır. 
b) Asayiş ve güvenliği ilgilendiren ve delil niteliğinde olan görüntüler Emniyet Müdürlüğü 

veya Cumhuriyet Savcılığının yazılı isteği ile belirlenen ilgili zaman süresini kapsayacak şekilde CD 
ortamında arşivlenerek 5 (beş) yıl Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde saklanır ve sürenin 
sonunda silinir. 

c) Birim izleme merkezinde kayıtlı görüntülerin güvenli arşivlenmesi ve saklanmasından ilgili 
birim yöneticisi; Ana izleme merkezinde kayıtlı görüntülerin güvenli arşivlenmesi ve saklanmasından 
Üniversite Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü sorumludur. 

 
 
 
 
 
 



 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Hükmü bulunmayan haller 
MADDE 11- (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun Hükümleri ve İlgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite 
Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 12- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Senatosu’nun 13/05/2009 tarih ve 61/5 sayılı kararı ile kabul edilen “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi İşleyiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
           Yürürlük 
           MADDE 13- (1) Bu Yönerge Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunda kabul 
edildiği   tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 
          Yürütme 
          MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörü   yürütür. 
 
 
 
 
 
 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 
      Tarihi                                                   Sayısı 

15/06/2022 486/7 
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