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T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hukuk Müşavirliği

Sayı : 70693175/45.02/3654547 06/04/2015

Konu: Kamera Sistemi 

DİYARBAKIR VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:  a) Diyarbakır Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01/04/2015 tarih ve sayılı 

            14211706/640/3520377 yazınız.

 b)30.01.2010 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2010/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi.

 c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

 d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 04.09.2008 Tarih ve 7124 Sayılı  yazıları

İlgi yazınız ve eki incelenmiştir.

İlgi yazınızla,  İliniz Yenişehir İlçesine bağlı Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürlüğünde sınıf, atölye ve laboratuar ortamlarına takılmış olan toplamda 45 adet 
akıllı tahtanın ve eğitim ortamındaki diğer donanımların muhafazası için, bu ortamlara ders 
saatleri dışında çalışacak zaman ayarlı kamera sisteminin bu bölümlerde kullanılıp 
kullanılamayacağı hususunda görüş  istenmektedir. 

30.01.2010 Tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 2010/2 Sayılı Başbakanlık 
Genelgesinin 5. Maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet yürütülen mahallerin 
kamera ile izlenmesi uygulamaları gözden geçirilecek; hizmetin niteliği itibariyle zorunlu 
güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve temel kişilik 
haklarına aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan veren uygulamaların tespit 
edilmesi durumunda, bu uygulamaların önüne geçilmesi hususunda gerekli tedbirler 
alınacaktır.'',

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ''Okul güvenliği'' 
başlıklı 218.maddesinde de; ''Güvenli okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve 
rehberlik faaliyetlerine önem verilir. Öğrencilerin fizikî ve psikolojik şiddetten korunması 
için iletişim araçlarıyla kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılarak gerekli tedbirler 
alınır. Güvenliğin sağlanmasına yönelik personel görevlendirilir.'' denilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak  Bakanlığımız Talim ve 
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Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 04.09.2008 Tarih ve 7124 Sayılı  yazılarında  ''Anaokulu, 
anasınıfı, kreş, yuva ve diğer okul öncesi eğitim kurumlarında kameralı izleme sistemi 
kurulması ve uygulanması hakkında, söz konusu kurumlardaki eğitim etkinliklerinin kameralı 
sistemle izlenmesinin uygun olmayacağı, ancak güvenlik amacıyla öğrenim etkinlikleri 
yapılan bölümlerin dışında kalan yerlerin kamerayla izlenebileceğinin değerlendirildiği'' 
mütalaa edilmiştir.      

 Müşavirliğimizce; Güvenli okul ortamının sağlanması amacı ile Öğrencilerin fizikî ve 
psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçlarıyla kamera ve alarm sistemlerinden de 
yararlanılarak alınacak olan tedbirlere ilişkin tereddütler hukuki mahiyet arz etmemekle 
birlikte;  30.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 Sayılı Başbakanlık 
Genelgesinin 5. Maddesinde de belirtildiği üzere hizmetin niteliği itibariyle zorunlu güvenlik 
ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme amacı dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına 
aykırı şekilde kamu görevlilerinin izlenmesine imkan veren uygulamalara dönüşmemesi 
gerektiği düşünülmekte olup, söz konusu kurumlardaki eğitim etkinliklerinin güvenlik 
amacıyla kameralı veya benzer  sistemlerle izlenmesinin uygun olmayacağı, ancak 
eğitim-öğretim etkinlikleri yapılan bölümlerin dışında kalan yerlerin kamerayla izlenebileceği 
 değerlendirilmektedir.

Uygulamanın takdiri Valiliğinizde olmak üzere bilgilerinizi rica ederim.

Hayati CANKALOĞLU
Bakan a.

1.Hukuk Müşaviri 


