Dolmabahçe Sarayı'na Kameralı Güvenlik
Sabit ve hareketli
Bazı kameraların 360 derece
nu kaydeden Başkan Armç,
larla yasayarak da görüyoruz
venlik sisteminin Türkiye'ye,
dası bulunmaktadır"
dedi.

180 kamera

ile sarayın

hareketli olduğu
"Bugün son olay
ki kameralı gü
dünyaya çok fay

Meclis Bülteni- Dolmabahçe Sarayı na kurulan ka
meralı güvenlik sistemi hizmete girdi. Sarayın iç ve
dış mekanlarım 24 saat kameralarla izleme imkanı
veren sistemin açılışını Meclis Başkanı Bülent Armç,
yaptı. 29 Ocak'ta yapılan açılış töreninde konuşan
Başkan Arınç, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na
bağlı saray, köşk ve kasırlar ile bunların içindeki ta
rihi objelerin korunması ve gelecek kuşaklara taşın
masının ana görevleri olduğunu söyledi. Armç, dört
yıl önce bu konuda önlerine koydukları hedefleri
başardıklarını ifade etti. 150. yılı kutlanan Dolma
bahçe Sarayı'mn böyle bir güvenlik sisteminden bu
güne kadar mahrum olduğunu dile getiren Armç, 4
yıl önce programlarına koydukları ve planlamasını
yaptıkları bu sistemi başarmış ve açmış olmaktan
büyük sevinç duyduğunu söyledi.
180 kamerayla sarayın takip edilmeyen tek bir nok
tası dahi kalmayacağını ve bazı kameraların 360 de
rece hareketli olduğunu kaydeden Başkan Armç,
"Bugün son olaylarla yaşayarak da görüyoruz ki
kameralı güvenlik sisteminin Türkiye'ye, dünyaya
çok faydası bulunmaktadır. Hepimizi üzen Hrant
Dink suikastında bile failin kameralar tarafından ta
kip edilmiş olması, teşhisinde ve yakalanmasında
bunun ne kadar önemli oldu
ğunun ortaya çıkması, bizim
bir kez daha bunun üzerinde

her noktası

kontrol

ediliyor.

dikkatlerimizi yoğunlaştırmıştır. Bu tür olayların
yaşanmasını hiçbir zaman istemeyiz ama emniyetin
bile MOBESE sisteminde bütün illerde uygulandığı
zaman bu tür kötü olayların en az yüzde 50 nispe
tinde azaldığını bilmekteyiz" dedi.

Sistem, saray çevresinde 42 sabit, 26 hareketli,
Camlı Köşk'te 7, SaatMüzesi'nde
4 sabit, saray
içinde 84 sabit ve 17 hareketli olmak üzere top
lam 180 kamera ile çalışacak. Kurulan sistemle
ile Dolmabahçe Sarayı. IP tabanlı
kameralarla
ana izleme merkezinde görevli personel la ra
fından 24 saat
izlenebilecek.

4 Ayda Tamamlandı
1999'dan bugüne kadar yapılmak istenip bir türlü
gerçekleştirilemeyen kameralı güvenlik sistemini
2006 yılının sonlarında 4 ay gibi kısa bir sürede bi
tirdiklerini belirten Milli Saraylar Daire Başkanı Ce
mal Öztaş da, "Kurulmuş olan sistem kamera ile iz
leme ve kayıt sistemi olması yanında aynı zamanda
bir güvenlik sistemi özelliği taşımaktadır. Bu sistem
öncesinde Dolmabahçe Sarayı'nda mevcut 21 kame
ra ile Depo Müze'de 40 kameradan oluşan güvenlik
sistemimiz bulunmaktaydı. Yeni sistem, yerleştiri
len toplam 180 adet yeni kamera ve bir ana izleme
merkezinden oluşmaktadır. Bu sistemle saray çevre
sinde 79 adet, saray içinde ise 101 adet yeni kamera
yerleştirilmiştir" diye konuştu. Öztaş, sistemin yaks_U
laşık 1 milyon 300 bin YTL
bütçe ile hayata geçirildiğini
kaydetti.

