Sayı : Pers. Ve İdari İşl. 2017 / 1177
Konu : Kamera ve Kayıt Cihazı Standartları

01.11.2017-3161

FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
26 NOLU GENELGE
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2017 tarih 11088401-2972-64035-2017/23382200 sayılı ve 2017/29 nolu Genelgesinde özetle;
“…… şehir içinde yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi
taşıtlara takılacak kayıt yapabilen ön dış ve iç kamera ile kayıt cihazlarının ülke genelinde
yeknesaklığının sağlanabilmesi ve cihazların işlevselliği amacıyla Araçların İmal Tadil ve
Montajı Hakkında Yönetmelik’teki “Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçları ile
İlgili Şartlar” başlıklı Ek XVI içerisinde yer alan “3.2 Kamera Sistemi ile 3.3 Görüntü Kayıt
Cihazları” başlıklı standartlara uygun olacağı, bu nedenle Ulaşım Koordinasyon Merkezleri
(UKOME)/ İl Trafik Komisyonlarınca;
1- Bu Genelgenin yayımlandığı tarihten
alınan kararlar doğrultusunda kamera ve kayıt
31.12.2018 tarihine kadar asgari ekte belirtilen
kadar olası araç değişimlerinde araca standartlara

önce, UKOME/İl Trafik Komisyonlarından
cihazı takılmış araçlardaki cihazların en geç
standartlara uygun hale getirilmesi, bu tarihe
uygun cihazların takılması,

2- UKOME/İl Trafik Komisyonlarında kamera ve kayıt cihazı takılması yönünde karar
alınmamış ya da karar alınmış olmasına rağmen henüz kamera ve kayıt cihazı takılmamış ise
bu Genelgenin yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere ekte belirtilen standartlara uygun
kamera ve kayıt cihazlarının takılması ve araçta bulunacak mobil NVR cihazına en az 30 gün
süreyle kayıt yapılması yönünde karar alınmasının sağlanması,
3- Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik Ek XVI-3.3.3 de standardı
belirlenen kayıt cihazları ile alınan görüntülerin, araç içerisinde mobil NVR cihazına kayıt
yapılacağı, ancak yapılan kayıtların ne kadarının ve hangi şartlarda bir IP adresine otomatik
olarak koplanmasına ilişkin hususlara ise aşağıda yer alan örneklere benzer şekilde yerel
şartlar göz önünde bulundurularak;
a) Araçlara takılacak acil çağrı butonuna basıldığında kayıtların IP adresine otomatik
aktarımının başlaması,
b) Yetkililerin ihtiyaç duyması halinde NVR cihazındaki kayıtların/anlık verinin
uzaktan erişim ile alınması,
c) Belirlenecek zaman dilimleri arasında IP adresine otomatik aktarımın yapılması
yönünde,
UKOME/İl Trafik Komisyonlarında karar alınacağı, bildirilmektedir.
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Ayrıca, UKOME/İl Trafik Komisyonları tarafından söz konusu Genelge kapsamında
istenilen kamera ve sistemlerin standartlara uygunluğunun tespiti amacıyla teknik inceleme
komisyonu oluşturulacak, bu komisyon kamera ve kayıt cihazını satmak isteyen gerçek/tüzel
kişilerin başvurusu üzerine, cihazların standartlara uygunluğunu inceleyerek uygunluk yazısı
ve/veya belgesi vereceklerdir.
Araç işletenlerine cihazların satışını yapanlar tarafından, satış anında hem cihazların
standartlara uygunluğunu gösteren belgenin/yazının hem de cihazların teknik özelliklerini
gösteren belgenin bir sureti verilecektir. Bu belgeler araçta muhafaza edilecek olup,
belediyelerce ve kollukça yapılacak denetim sırasında ibraz edilecektir.
Bilgilerinizi ve üye esnafa duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Enver YENİÇERİ
Genel Sekreter

Fevzi APAYDIN
Başkan

Eki: Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
Genelgesi ve Ekleri

2/2
Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA
Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71

web: www.tsof.org.tr
e-mail: tsofinfo@tsof.org.tr

