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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA
TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra
teşkilatındaki iş yerleri, farika, tesis ve sosyal tesisler, yatırım projeleri, gölet ve atık barajları ile
personelin güvenliğini sağlamak; üretim sürecinin denetimi, ürünün kalite şartlarının korunmasını
gerektiren önlem ve faaliyetler ile çevre faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliğini gerektiren faaliyetler ile
bu faaliyetlere ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla kamera sistemi kurulması, işletilmesi, izleme
ve görüntü kaydı yapılması ve buna ilişkin yetkilerin verilmesi, kayıtların saklanması, mevzuat
gereğince üçüncü taraflarla görüntü kaydı paylaşılması, gizliliğinin korunması, kameraların işletme
sistemi ve donanımların bakım ve onarımlarının yapılması ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları
kapsar.
(2) Hizmetin niteliği itibarıyla zorunlu güvenlik ihtiyacı ve kamu yararını gerçekleştirme
amacı dışında insan onuru ve temel kişilik haklarına aykırı olarak personelin izlenmesine imkân
verecek şekilde kamera sistemi kurulmaz.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanun, 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Başbakanlığın 2010/2 sayılı
genelgesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,
b) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ç) İşletme: Teşekkülün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,
d) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,
e) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışındaki birimleri,
f) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ortak ve Özel Alanlar, Kamera Sistemlerinin Tesisi
Ortak ve özel alanlar
MADDE 4 – (1) Teşekkülün fabrikaları, tesisleri, stoklama alanları, yatırım projeleri, açık
ocakları ve göletleri ile binaların dış mekânları; iş yerleri ve sosyal tesislerindeki müşterek kullanım
alanları ortak alanlar niteliğindedir ve çalışanlarla birlikte üçüncü şahısların özel alanı dışındadır. Bu
alanlarda ve açık alanlarda güvenlik ihtiyacı, üretim sürecinin ve lojistik faaliyetlerin denetimi, ürünün
kalite şartlarının korunmasını gerektiren her türlü önlem ve faaliyetler ile çevre faaliyetlerinin
izlenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer kamu yararını gerçekleştirme amaçları
doğrultusunda kamera sistemi ile izleme yapılabilir, görüntü kaydedilebilir.
(2) Teşekkülün iş yerlerindeki ofis ortamları, sosyal tesisleri içindeki çalışma odaları ile
binaların içindeki veya dışındaki lavabo ve tuvaletler ve buralara açılan koridorlar özel alanlardır. Bu
alanlarda hiçbir şekilde kamera sistemi tesis edilemez, izlenemez veya görüntü kaydı yapılamaz.
(3) Toplantı salonlarına kamera sistemi kurulamaz. Merkez teşkilatında Satınalma Dairesi
Başkanlığının teklifi, genel müdür yardımcısı veya Genel Müdürün oluru ile, taşra teşkilatında ise birim
amirinin yazılı uygun görüşü ile; ihale yapılan salonlarda ihale süresince mobil/seyyar kamera veya
video çekimi yapılarak kayıt altına alınabilir. Toplantı salonlarında yapılacak toplantıların veya eğitimin
etkinliği Teşekkül açısından önemli görülüyor ise mobil/seyyar kamera veya video çekimi yapılarak
kayıt altına alınabilmesi için herhangi bir olur gerekmez.
(4) Kamera sistemi bulunan alanlarda ya da bu alanların girişlerinde, görünür bir şekilde
kamera ile izleme yapıldığına ilişkin tabela asılır. Tabelada, izlemenin hangi amaçla yapıldığı
belirtilebilir.
İzlenecek alanların ve faaliyetlerin belirlenmesinde yetki
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik fıkra. MADDE 5 – (1) Dördüncü maddenin birinci fıkrasında
açıklanan faaliyetler ile ortak alanların izlenmesi ve buna ilişkin kamera sistemlerinin kurulması;
Genel Müdür veya Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığından (TMH) sorumlu olan genel
müdür yardımcısının oluru ile gerçekleştirilir.

Kamera sistemi kurulması ve yapılandırılması
MADDE 6 – (1) Merkez ve taşra teşkilatında kurulu bulunan veya kurulacak kamera
sistemleri ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. a) Tesis-Mühendislik Hizmetleri (TMH) Dairesi
Başkanlığınca; yatırım programı kapsamında ve işletme müdürlüğü bütçesinde yer alan tesis ve inşaat
yapım işleri projelendirilirken, izlenecek alanlar ve kamera sisteminin kurulmasına yönelik teknik
şartname, proje, uygulama ve benzeri işler Tesis-Mühendislik Hizmetleri (TMH) Dairesi
Başkanlığının sorumluluğundadır. Bu projeler kapsamında kurulan kamera sistemlerinin mevcut
sistemlerle entegre edilmesi Tesis-Mühendislik Hizmetleri (TMH) Dairesi Başkanlığı ile Yönetim
Bilişim Sistemleri (YBS) Dairesi Başkanlığının müşterek çalışmasıyla gerçekleştirilir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. b) Merkez teşkilatı iş yerleri ve sosyal tesisleri ile
Bandırma Lojistik Biriminde kurulacak kamera sistemleri ile ilgili teknik şartname; TMH Dairesi
Başkanlığı ve YBS Dairesi Başkanlığının ortak çalışması ile hazırlanır ve satınalma yetki sınırlarına
göre ihalesi gerçekleştirilir.

Merkez teşkilatı ve lojistik müdürlüklerinde kamera sistemlerinin projesine uygun olarak tesis
edilmesinden TMH Dairesi Başkanlığı sorumludur.
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YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. c) İşletme müdürlüklerinde kurulacak kamera sistemleri
ile ilgili teknik şartname taslağı Elektrik Bakım ve Onarım, Otomasyon Bakım ve Onarım, Planlama
Birimi ve kamera sistemi talebinde bulunan ilgili birimin müşterek çalışmasıyla hazırlanır. Şartname
taslağı TMH ve YBS Dairesi Başkanlıklarının görüşü alınarak son halini alır ve satın alma yetki
sınırına uygun olarak ihalesi yapılır.

İşletme müdürlüklerinde kurulan kamera sistemlerinin kabulü; işletmenin Elektrik Bakım ve
Onarım, Otomasyon Bakım ve Onarım, Planlama Birimleri ile kamera sistemi talebinde bulunan ilgili
birim personelinden oluşturan komisyon tarafından yapılır.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. ç) Teşekkül kapsamında; mevcut kamera sistemlerinin
yeniden yapılandırılmasına, yeni teknolojiye, donanım ve yazılım ihtiyacına TMH Dairesi Başkanlığı
ile YBS Dairesi Başkanlığının müşterek çalışmasıyla karar verilir. Bu kapsamda yapılacak kamera
sistemlerinin projelendirilmesi, ihalesi ve kabulü işlemleri TMH Dairesi Başkanlığınca koordine
edilerek yapılır.

d) Kameraların IP yapılandırması YBS Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılır.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik fıkra. (2) Merkez ve taşra teşkilatında kurulu bulunan güvenlik
kameralarının koruma ve güvenlik planlarında gösteriminin sağlanması işi; merkez teşkilatında İdari
ve Sosyal İşler Birimince, işletmelerde iç hizmetler birimlerince, Bandırma Lojistik Biriminde ise
birim sorumlusunca yerine getirilir.

Görüntü kayıt yerlerinin kurulması
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik fıkra. MADDE 7 – (1) Merkez teşkilatında, İşletme
Müdürlüklerinde ve Bandırma Lojistik Biriminde kurulu bulunan kameralara ait görüntüler;
bulunduğu lokasyonlarda oluşturulacak görüntü kayıt odalarında toplanarak kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamera Sistemlerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımları
Görüntü kayıtlarını saklama süresi
MADDE 8 – (1) Teşekkül kapsamında yer alan kameraların görüntü kayıtları 30 gün süreyle
saklanır.
Kamera sisteminin işletilmesi ile ilgili görevler
MADDE 9 – (1) Merkez teşkilatında;
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. a) Kamera sisteminin görüntü kaydı yapıp, yapmadığına
ilişkin günlük kontrol, sistemde kayıtlı görüntülerin kopyalanarak gerek duyulduğunda üçüncü
taraflara verilmesi ile ilgili konulardaki işlem ve hizmetler İdari ve Sosyal İşler Birimince,

b) Kamera sisteminin işler halde tutulması için; yazılım ve donanım, bilgi işlem alt yapısı ile
ilgili işlemler, izleme yetkisi verilmesi, görüntü kayıt odası işlemleri ve gerektiğinde taşra
teşkilatındaki kamera görüntülerinden merkezde kayıt altına alma işlemleri YBS Dairesi
Başkanlığınca,
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. c) Kamera ve kameraların ağa bağlantı noktasına kadar
ki sistemin bakım ve onarımıyla ilgili konulardaki hizmetler ise TMH Dairesi Başkanlığınca,

yerine getirilir.
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(2) Taşra teşkilatında;
a) İşletme müdürlüklerinde;
1) Kamera sisteminin görüntü kaydı yapıp, yapmadığına ilişkin günlük kontrol, kamera
sisteminin bulunduğu ilgili birimdeki yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılır.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik alt bent. 2) Sistemde kayıtlı kamera görüntülerinin izlenmesi
için yetki verilmesi, kayıtlı görüntülerin kopyalanması, gerek duyulduğunda üçüncü taraflara görüntü
kaydı verilmesi ile ilgili konulardaki işlem ve hizmetler İç Hizmetler Biriminin yazılı müracaatı ile
Planlama Birimlerince,
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik alt bent. 3) Kamera sisteminin işler halde tutulması için;
yazılım ve donanım, bilgi işlem alt yapısı (network ağ alt yapısı) ile ilgili işlemler, izleme yetkisi
verilmesi, görüntü kayıt odası işlemleri, Planlama Birimince,
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik alt bent. 4) Kamera sistemleri ile ilgili donanımların bakım ve
onarımıyla ilgili konulardaki hizmetlerin tamamı Elektrik Bakım ve Onarım Birimince,

yerine getirilir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent. c) Bandırma Lojistik Biriminde; kamera sisteminin
görüntü kaydı yapıp, yapmadığına ilişkin günlük kontrol, kamera sisteminin işler halde tutulması için;
yazılım ve donanım, bilgi işlem alt yapısı ile ilgili işlemler, güvenlik kamera görüntülerinin kayıt
altına alınması, izleme yetkilerinin verilmesi, sistemde kayıtlı görüntülerin kopyalanması, kameralar
ve kameraların iletişim sisteminin bakım ve onarımı, gerek duyulduğunda üçüncü taraflara görüntü
kaydı verilmesi ile ilgili konulardaki iş ve işlemler birim sorumlusunca yerine getirilir.

Görüntü kaydı verilmesi
MADDE 10 – Üçüncü taraflarca geçmişe yönelik görüntü kayıtlarına ihtiyaç duyulması
halinde; mülki amirler, savcılık, güvenlik birimleri ve mahkemelerin yazılı isteklerine uyularak
tutanak düzenlemek kaydıyla geriye doğru en fazla 30 günlük görüntü kaydı verilebilir.
(2) Görüntü kayıtlarının üçüncü taraflara verilmesinde;
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent.

a) Merkez Teşkilatında; İdari ve Sosyal İşler Birim

sorumlusu,
b) İşletmelerde; işletme müdürü veya işletme müdür yardımcı veya uygun görülen birim
sorumlusu,
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik bent.

c) Lojistik Birimi; birim sorumlusu,

tutanağı imzalar.
Görüntü izleme yetkisi verilmesi
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik fıkra. MADDE 11 – (1) Bu Yönergenin 1 inci maddesinde
açıklanan konularda, güvenlik amacıyla veya herhangi bir hizmetin yürütülmesinde anlık veya
geçmişe yönelik görüntü kaydının izlenmesi yetkisi merkez teşkilatında YBS Dairesi Başkanının,
işletmelerde işletme müdürü veya işletme müdür yardımcısının, Bandırma Lojistik Biriminde birim
sorumlusunun izni ile olabilir.

(2) Görüntü izleme yetkisi devir edilemez ve görüntü izleme yetkisi bulunanlar, görüntü ekranı
üzerinden ayrıca bir görüntü kaydı yapamaz.
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(3) Görüntü izleme yetkisi bulunanlar, fark ettikleri arıza ve sorunları zaman geçirmeden, 9
uncu maddedeki görev alanları itibarıyla ilgili birimi bilgilendirir.
YK: 31/7/2019 - 776/20 sayılı kararla değişik fıkra. (4) Merkez teşkilatında; İdari ve Sosyal İşler Birim
Sorumlusu ve Özel Güvenlikten Sorumlu personel merkez teşkilatı binalarındaki güvenlik kamera
görüntülerini izleme yetkisine sahiptir. İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu yemekhanedeki kameraların
kayıt görüntülerini günlük olarak geriye dönük izler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; yürürlükteki mevzuat ve
yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge yönetim kurulunun 22/3/2013 tarihli ve 522/6 sayılı kararıyla
kabul edilmiş olup, aynı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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