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Bakanlığımıza bağlı hizmet veren çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk yuvası
ve yetiştirme yurtlarında verilen hizmetin kalitesini arttırmak, hızlı ve etkin tedbirler
geliştirmek, güvenliği sağlamak, olası riskleri bertaraf etmek, herhangi bir olay
gerçekleşmesi durumunda kamera kaydı ile geriye dönük kayıtların incelenerek
mağdur ya da suça sürüklenenler hakkındaki kanıtları temin etmek, adli ve idari
işlemlere katkı sağlamak amacıyla güvenlik kameraları önem arz etmektedir.
Uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 16 ncı
maddesinin birinci fıkrası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin “Özel Hayatın ve Aile
Hayatının Korunması” başlığı altında yer alan 8 inci maddesinin birinci fıkrası,
Anayasamızın 20 nci maddesinin birinci fıkrasında özel hayatın gizliliğine yönelik
düzenlemeler dikkate alınarak güvenlik kameralarının kuruluşların ve çocuk evlerinin
hangi bölümlerine kurulacağı ve nasıl kullanılacağına ilişkin iş bu genelge ile açıklık
getirilmesinde fayda görülmüştür.
5237 sayılı Türk Ceza Kânunu'nda “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı
Suçlar" ayrı bir bölüm olarak ele alınmış ve 133 ve 134 üncü maddelerin birinci
fıkralarında kişilerin özel hayatının gizliliği ve ihlal edilmesi konusunda cezai
yaptırımlara yer verilmiştir. Çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, çocuk yuvası ve
yetiştirme yurdunda güvenlik kamerasının kurulması ve kullanılmasındaki amaç
korunma ve bakım altında bulunan çocukların, personel ve diğer kişilerin izlenmesi ya
da özel hayatlarına müdahale edilmesi olmayıp daha güvenli bir ortamda bakım
hizmetinin sunulması, olumsuz olayların önlenmesi ve olası risklerin bertaraf
edilmesidir.
Güvenlik kamera sisteminin kurulumu, niteliği ve kayıtların kullanımına ilişkin
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi;
1. Çocuk evleri sitesi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdundaki bina giriş ve çıkış
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kapıları, kuruluş bahçesi ile çocuk evlerinde evin daire giriş kapısı gibi ortak alanların
hukuken korunacak bir gizlilik ve mahremiyeti bulunmadığından güvenliğin
sağlanması amacıyla bu alanlarda herkes tarafından bilinen ve görülebilir kamera
sistemlerinin kurulması,
2. Özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlâl edilmesi nedeniyle uygulanacak cezai
yaptırımlara konu olabileceği dikkate alınarak; çocukların özel kullanım alanları olan
çocuk odaları, banyo, lavabo, sosyal alanlar gibi mahremiyetini teşhir edecek yerlere
güvenlik kamerasının kurulmaması,
3. Çocuk evlerinde evin daire giriş kapısının dışında, sadece çocuk evine giriş
çıkış yapan kişiler görülecek şekilde çocuk yuvası, yetiştirme yurdu ve çocuk evleri
sitelerinin iç ve dış mekânlarında kurulmuş ya da kurulacak olan güvenlik
kamerasının;
a) Güvenlik kamerasının görünür şekilde kurulmasının sağlanması,
b) Kapalı devre, 7 gün 24 saat kesintisiz ve ışığın az olduğu ortamlarda da
kayıt yapabilecek ve en az altı ay süreyle kayıtları sistem üzerinde tutabilecek bellek
kapasitesine ve kamera kayıtlarının ihtiyaç halinde değerlendirilmek üzere
incelendiğinde kişilerin eşkâlinin belirlenmesi veya kişinin tespiti amacıyla ideal
çözünürlüğe sahip olması,
c) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri dikkate alınarak kayıtların
altı aylık sürelerle elektronik ortamda arşivlenmesi,
ç) Arşiv görüntülerine tarih ve saat bilgilerinin girilerek kolayca
ulaşılabilmesi,
d) Güvenlik kamera sisteminin işleyişini sağlamakla kuruluş ve çocuk evleri
koordinasyon merkezi müdürleri yükümlü olup kamera kayıtlarının
yalnızca müdürün yetkilendireceği personel tarafından izlenmesi,
e) Kişisel verilerin işlem şartları, silinmesi, yok edilmesi, aktarılması, ilgili
kişilerin hakları, veri sorumlusunun sorumlulukları usul ve esaslarını içeren
24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerinin
dikkate alınması ve kayıtların adli ve idari bir işlem dışında kullanılmaması konusunda
işlem tesis edilmesi,
f) Güvenliği ilgilendiren ve kanıt niteliğinde elde edilen görüntülerin
CD/DVD ortamına yüklenerek kayıt altına alınması, ilgili adli ve idari makamlara
tutanak ile teslim edilmesi önem arz etmektedir.
Yukarıda belirtilen konular dışında yürürlükteki mevzuat ile talimatlar
doğrultusunda işlem yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
hususlarında;
Gereğini önemle rica ederim.

Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Bakan
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