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ÖZET 

Güvenlik ihtiyacı insanın doğasında olan ve fizyolojik ihtiyaçlardan sonra 

gelen önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karĢılanması amacıyla devletlerin kurumsal 

olarak ortaya çıktığı ve toplumsal güvenlik ihtiyacını karĢılamak üzere binlerce yıldır 

kendi zamanlarının gereksinimlerine göre çeĢitli kurum ve kuruluĢlar oluĢturdukları 

gözlenmiĢtir.  

Zamanla oluĢan riskler ölçüsünde güvenlik ihtiyacı artarak devam etmiĢ ve 

devletler kendi kontrolünde; kısmi olarak güvenliğin özel teĢebbüsler eliyle 

karĢılanmasına yönelik kararlar almıĢlardır. Kamu yetkisinde bulunan güvenliğin 

devlet dıĢı kiĢi ve kurumlara devrediliyor olması bu sektör üzerinde titizlikle 

durulması gerektiğini göstermektedir. Özel güvenlik hizmetlerinin uygulamasında 

karĢılaĢılan sorunların bilimsel bir çalıĢmayla araĢtırılması, sektörün tanınması ve 

denetlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.   

Bu çalıĢmada ilk olarak güvenlik hizmetinin anlam, önem ve özellikleri ifade 

edildikten sonra kolluk çeĢitleri sınıflandırılarak özel güvenlik teĢkilatının yeri ve 

önemi üzerinde durulmuĢtur. Özellikle 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların 

Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun”un yerine 10 Haziran 

2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun”un getirdiği yenilikler ile bu kanunla kurulan özel güvenlik teĢkilatlarının, 

eğitim, kuruluĢ, görev, yetki, hak ve sorumlulukları açıklanmıĢ, sektörle ilgili güncel 

kanuni düzenlemeler paylaĢılmıĢtır.   

ÇalıĢmamızda özel güvenlik kavramına açıklık getirilmiĢ, özel güvenliğin 

dünyada ve Türkiye‟deki tarihsel geliĢimi incelenmiĢ, güvenlik hizmetlerinin kısmen 

özel güvenliğe devredilme süreci üzerinde durulmuĢ, özel güvenlik kuruluĢları 

detaylarıyla anlatılmıĢtır. Ayrıca özel güvenliğin; faaliyet alanları, yetkileri, 

denetlenmesi ve eğitiminden detaylı bir Ģekilde bahsedilmiĢ, Türkiye özel güvenlik 

sistemi, Avrupa Birliği ülkeleri özel güvenlik sistemleri ile çeĢitli yönlerden 

karĢılaĢtırılarak sektörün yapısı, iĢleyiĢi, tanıtımı ve sahada ortaya çıkan sorunları 

ele alınarak bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuĢ, sektörün geliĢiminde katkıda 

bulunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Özel Güvenlik, Kolluk, AB‟de Özel Güvenlik
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SUMMARY 

The need for security is one of the crucial need that just comes after the 

physiological needs of human nature. In order to meet this need, it has been 

observed that the concept of “state” emerged institutionally. Historically, the need for 

security has continued to increase in line with the emerging risks and in today‟s 

contemporary world, it is seen that states have taken the decisions about, with its 

own control, ensuring the concept of security partially by private initiatives. 

The fact that, transferring the process of “ensuring the security" from state 

authorities/forces to non-state/private actors/organisations is an issue that make this 

sector need to be examined deeply.The examination of the problems that 

encountered in the provision of private security services through a scientific study is 

highly important in terms of recognition and supervision of the sector. 

In this study, firstly the significance, importance and features of security 

service are expressed and after then the types of law enforcement that are classified 

and the importance of private security organization is emphasized.Particularly, the 

novelties of the Law No. 5188 on "Private Security Services" that was come into 

force on June 10, 2004, instead of Law No. 2495 "Law on the Protection and 

Protection of Some Institutions and Organizations" are examined. The education, 

organization, duties, authorities, rights and responsibilities of private security 

organizations that established by this law are also explained. 

In this study, the concept of "private security" has been clarified, the 

historical development of private security sector in the world and in Turkey has been 

examined, the process of transferring security services partially to private 

organisations has been emphasized and explained in detail.In addition, the areas of 

activity, authorisation, supervision and education of private security is mentionedand 

Turkey's private security system has been compared with the private security 

systems of the European Union in various aspects in order to show the problems in 

sector and solution proposals have been presented. 

Key Words: Security, Private Security, Security Forces, Private Security in 

European Countries.  
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ÖNSÖZ 

Özel güvenlik teĢkilatını Türkiye örneği üzerinden anlattığımız bu tezin her 

aĢamasında yol gösterip bu zaman zarfında desteğini hiç esirgemeyen her an 
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 Özel güvenlik sektörüne ait tecrübe ve görüĢlerini mülakatlar aracılığıyla 
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GĠRĠġ 

Güvenliğin geçmiĢten gelen köklü bir tarihi bulunmaktadır. Ġnsanlık güvenlik 

ihtiyacını gidermek amacı ile farklı kurum ve kuruluĢ oluĢturmuĢ ve yaĢadıkları 

zamana göre bu yapıları biçimlendirmiĢlerdir. Abraham Maslow güvenlik 

gereksinimini, ihtiyaçlar piramidinde listenin ikinci sırasına yerleĢtirmesiyle ne kadar 

önemli olduğunu göstermiĢtir. Zira Ġnsanlar fizyolojik ihtiyaçlarını karĢıladıktan sonra 

kendini güvende tutma ihtiyacı hissetmektedir.  Ġlk dönemlerde yalnızca insanlar için 

can güvenliği önem taĢırken, yerleĢik yaĢama geçilmesi ile değiĢik güvenlik sahaları 

ortaya çıkmıĢtır.  

Güvenlik ihtiyacının bir devamı ve doğal sonucu olarak görebileceğimiz özel 

güvenliğin, farklı alanlarda hizmet vermesi süreci insanoğlunun hayvanları 

evcilleĢtirmeye ve sürülerini otlatmaya baĢladığı zamanlara kadar uzandığı 

görülmektedir. Malın korunması ve sevkinin sağlanmasında güvenliğin tarihi çok 

eski zamanlara dayanmaktadır. Can ve malın korunması için 13. yüzyılda özel 

güvenlik birliklerine yetki verilmiĢ, 14. yüzyılda özel ordular kurulmuĢ, 18. yüzyıla 

gelindiğinde ise paralı askerler büyük rol oynamıĢtır.  

Güvenliğin özel teĢebbüsler yardımıyla da sağlanması hep kullanılan bir 

yöntem olmuĢtur. Amerika‟da 1830‟larda atlı posta arabalarını korumak amacıyla 

baĢlayan koruma ve özel güvenlik hizmetleri, zamanla dünyaya yayılmıĢ ve birçok 

ülke tarafından benimsenmiĢtir. Zamanla güvenlik ihtiyacının artarak devam etmesi 

neticesinde güvenlik anlayıĢı sistemli hale dönüĢerek özel mülkiyetin ve aile 

bireylerin korunmasına dönüĢmüĢtür. Sanayi devrimi ile birlikte güvenlik ihtiyacı 

daha çok ön plana çıkmıĢ, özel güvenlik teĢkilatları polis güçleri olmasına rağmen 

birçok alanda faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır.  

Güvenlik riskleri nedeniyle birçok ülkede polis ve kolluk kuvvetlerinin yeterli 

görülmemesi buna paralel geliĢen güvenlik ihtiyacı ve sonucunda ortaya çıkan özel 

güvenlik sistemi gün geçtikte geliĢmeye devam etmektedir. Özel güvenlik; 

hastanelerde, kamu ulaĢım araçlarında, iĢ yerlerinde, apartmanlarda, sitelerde ve 

hatta sokaklarda dahi hizmet vermeye baĢlamıĢtır. Zamanla bunların sayıları bazı 

ülkelerin polis güçlerini geride bırakacak Ģekilde artmıĢtır. Avrupa Özel Güvenlik 

ġirketleri Birliği (CoESS) yayımladığı rapora göre Türkiye‟deki özel güvenlik 

elemanlarının sayısı, Avrupa‟nın tüm ülkelerinin özel güvenlik sayılarından fazla 

olduğunu belirtmiĢtir. ĠçiĢleri Bakanlığının verilerine göre özel güvenlik görevlilerinin 

sayısı 284 bine vararak Türkiye‟deki polis sayısını geçmiĢtir.  
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Ülke güvenliği dendiğinde akla ilk olarak iç ve dıĢ güvenlik gelir. Türkiye‟de iç 

güvenlikten ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlıkları sorumludur. Yukarıda belirtilen genel 

kolluk güçlerine ilave olarak yardımcı-tamamlayıcı ve yalnızca kendi özel alanlarında 

sınırlı yetkiye sahip özel kolluk kurumları bulunmaktadır. Özel kolluk grubuna 

zabıtanın yanında köy ile mahalle bekçileri ve özel güvenlik çalıĢanları girmektedir. 

Türkiye‟deki özel güvenliğin yapısına bakıldığında genel kolluk dıĢında yardımcı-

tamamlayıcı kolluk olarak düzenlendiği anlaĢılmaktadır.  

Son yıllarda hızlı Ģekilde geliĢen özel güvenlik, genel kolluk birimleri 

tarafından yapılan faaliyetler dıĢında belirli alanlarda ve belli yetkiler ile çalıĢan, 

devletle bir bağı olmadan kiĢilerin belli bir ücret karĢılığında satın aldıkları hizmetleri 

kapsamaktadır. Türkiye‟de 1950‟den bu yana özel güvenlik yapısının geliĢmesinde; 

suç sayısında artıĢ, kentleĢme sorunları, teknolojinin hızlı Ģekilde ilerlemesi rol 

oynamıĢtır. KentleĢme ile birlikte özel mülkiyetin korunması ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. 

Yasal bir zemine oturmadan bazı güvenlik Ģirketleri veya firmalar kendi güvenliklerini 

oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Bu durum yıllarca hukuki zemini olmadan sürmüĢtür. Artan 

güvenlik ihtiyacı sebebiyle özel güvenlik hizmetleri dünyada olduğu gibi, Türkiye‟de 

de artık tamamen devlet tarafından karĢılanması gereken hizmetler olarak 

görülmemeye baĢlanmıĢtır. Bundan dolayı güvenlik hizmetleri yavaĢ yavaĢ özele 

indirgenerek özel kiĢi veya kiĢilerce de ifa edilen bir iĢ alanı haline gelmiĢtir.  

Ġlk baĢta temizlik firmaları tarafından karĢılanan güvenlik ihtiyacı sadece 

Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleyici genelgeleriyle kontrol altına alınmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ancak yeterli olmaması üzerine, Milli Güvenlik Kurulunun bu yönde 

tavsiye kararları da geldikten sonra güvenlik sektörüyle ilgili olarak 22.07.1981 tarihli 

ve 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkında Kanun” yayımlanarak özel güvenlik hizmeti yasal bir zemine 

oturtulmuĢtur. 

 2495 sayılı kanun kapsamında kurulan Ģirketlerin kapsamı dıĢında hizmet 

verdikleri görülmüĢ, bunları hukuki yapıya kavuĢturmak ve daha sistematik hale 

getirmek amacıyla 2004 yılında 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” 

yayımlanmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Bu yasayla kamuda çalıĢan ve devlete 

gelir sağlayan kimi stratejik kuruluĢların kendi içlerinde özel güvenlik yapıları 

kurmalarına ve ticari maksatlı güvenlik firmaların kuruluĢuna izin verilmiĢtir. Yapılan 

kanuni düzenlemelerle birlikte Türkiye‟de yasal hale gelen özel güvenlik kuruluĢları 

birçok alanda güvenlik hizmeti vermeye baĢlamıĢlardır.  
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Bu çalıĢmada özel güvenlik sisteminin yasal yapısı, devlete bağlı diğer 

kurumlarla iliĢkisi, özel güvenliğin yapılanması, uluslararası sahadaki durumu gibi 

baĢlıklar üzerinde durulacaktır. ÇalıĢmanın amacı; özel güvenlik realitesinin 

dünyada ve Türkiye‟de çıkıĢ sebeplerini irdelemek ve geliĢmesinde rol oynayan 

faktörler üzerinde durmak ve özel güvenlik alanında karĢılaĢılan sorunlara çözüm 

önerileri getirmektir. Bu kapsamda Türkiye‟deki özel güvenlik sektörü tanıtılacak, 

Türkiye‟nin bu alanda nerde durduğunu, Avrupa ile yer yer mukayese edilerek 

gösterilecektir. Ayrıca küreselleĢen dünyada özel güvenliğin nerelere kadar 

uzanabileceği sorusuna cevap aranacaktır.   

Özel güvenlik sektörü, geçtiğimiz son on-on beĢ yıldan bu yana Avrupa 

Birliğinde önemli ölçüde geliĢme kaydetmektedir. Aynı geliĢmeler Türkiye‟de ise 

2004 Haziran‟ından sonra gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Bugün Avrupa‟da özel 

güvenlik Ģirketleri, kamu sorumluluğunda olan birçok alanda güvenlik hizmeti 

vermekte bu alanlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalıĢmamızda ĠçiĢleri Bakanlığı 

verilerine göre; sayıları 284 binlere vararak Türkiye‟deki polis sayısını bile geçen 

özel güvenlik teĢkilatı kapsamlı bir Ģekilde incelenecektir. Güvenlik teĢkilatının görev 

ve yetkileri hakkında bilgi verilecek, sektörün sorunları üzerinde durulacak ve 

konuyla ilgili çözüm önerileri sunulacaktır.  

Bu çalıĢma Türkiye ve Avrupa özelinde sınırlı tutulmuĢtur. Hedefimiz; özel 

güvenlik sektörü hakkında bilgiler vermek, sektörü Türkiye ve Avrupa arasında 

mukayese ederek mevcut durumu analiz edip varsa sorunlarını irdelemek ve 

kaliteye odaklı çözüm önerileri sunarak bunların kamu yararına dönüĢtürülmesidir.  

Sahaya inilerek sektör temsilcileriyle görüĢmeler yapılmıĢ, ancak Türkiye‟de 

bulunan tüm Ģirketler ve yöneticilerine ulaĢmanın mümkün olmaması nedeniyle 

görüĢmelerimiz belirli Ģirketler ve yöneticileriyle sınırlı kalmıĢtır. Sektör temsilcileri 

olarak; Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı, özel güvenlik Ģirket yöneticileri, özel 

güvenlik hizmeti satın alan GeliĢim Üniversitesi yöneticileri, üniversitenin güvenlik 

amirleri ve görevlileriyle görüĢmeler yapılmıĢ, sektörün sorunları, talepleri ve 

belirtilen sorunlara çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢma üç bölümden oluĢacaktır: Birinci bölümde; güvenlik kavramından 

yola çıkılarak güvenliğin tarihsel süreci ele alınacaktır. Türkiye‟de güvenlik 

faaliyetleri sınıflandırılacak, genel kolluk ile özel kolluk birimleri detaylı bir Ģekilde 

açıklanarak özel güvenlik teĢkilatının konumu ve faaliyet alanları incelenecektir.  
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Ġkinci bölümde; Türkiye‟de özel güvenlik teĢkilatı ele alınarak, tarihsel süreç 

içerisinde geliĢimini kanuni düzenlemeler ve son güncel geliĢmeler ıĢığında ele alıp 

yetkileri, eğitimleri ve denetimleri detaylı olarak açıklanacaktır.  

Üçüncü bölümde ise Türkiye‟deki özel güvenlik Ģirketleri görev alanlarıyla 

birlikte ele alınacaktır. Avrupa özel güvenlik sistemi ise belirli ülkeler üzerinden 

detaylı olarak incelenecektir. Ayrıca bu sistemlerle Türkiye özel güvenlik sistemi 

arasında karĢılaĢtırmalar yapılacak, tespit edilecek sorunlar konularına göre 

sınıflandırılacak, sektörün daha iyi noktalara gelmesi açısından çözüm önerileri 

sunulacak ve son olarak da sektörün talepleri belirtilecektir.  
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ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

Bu baĢlık altında araĢtırma modeli, araĢtırmanın evren ve konusu, verilerin 

toplanmasında izlenilen yol hakkında bilgi verilmiĢtir. Ayrıca verilerin toplanması ve 

çözümlenmesinde kullanılan yöntemler ile elde edilen bulgular açıklanmıĢtır.  

AraĢtırmanın Konusu 

Güvenlik ihtiyacı, birlikte hayat süren herkesin en doğal ihtiyaçları arasında 

bulunmaktadır. Toplumlar geçmiĢten beri güvenlik ihtiyaçlarını karĢılamak 

maksadıyla birçok kurum ve kuruluĢ oluĢturmuĢ ve kendi zamanlarının ihtiyaç ve 

Ģartlarına göre bu kurum ve kuruluĢları ĢekillendirmiĢlerdir. Günümüzde ise pek çok 

devletin, vatandaĢların güvenlik ihtiyaçlarının bir kısmını özel güvenlik üzerinden 

karĢıladığı görülmektedir. Bu durum, kamu maliyesine katkısı ve çalıĢanlarına etkisi 

gibi çok önemli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu sebeple özel güvenlik 

yönetiminin kapsamlı bir Ģekilde incelenmesi ve irdelenmesi son derece önem arz 

etmiĢtir. BaĢlarda sadece temizlik kuruluĢlarının güvenliğini karĢılamak gibi sınırlı ve 

dar kapsamda hizmet veren özel güvenlik sektörleri, kanuni alt yapı ve esasları 

oluĢmadığı için bir ara yasaklanmıĢtır. Ancak bu kuruluĢlara artan gereksinim 

sebebiyle bu yasaklama devam etmemiĢ, bazı düzenlemeleri beraberinde 

getirmiĢtir. ĠçiĢleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak özel güvenlik hizmetlerinin 

verilmesine olanak tanımıĢ ve bu düzenlemeler 5188 sayılı “Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun”a kadar devam etmiĢtir.  

Bu çalıĢmada özel güvenlik sektörünün tarihsel süreç içerisinde analizi 

yapılarak günümüze kadar geçirdiği evreler belirtilmiĢtir. ÇalıĢmanın konusu; ilk 

olarak güvenlik hizmetinin anlamı, önemi ve özellikleri açıklandıktan sonra kolluk 

çeĢitleri sınıflandırılarak özel güvenlik teĢkilatının ülke güvenliği içerisindeki yeri ve 

öneminin belirtilmesidir. Özellikle 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların 

Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun”un yerine 10 Haziran 

2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun”un getirdiği yenilikler ile bu kanunla kurulan özel güvenlik teĢkilatlarının, 

eğitim, kuruluĢ, görev, yetki, hak ve sorumlulukları güncel düzenlemelerde 

belirtilerek açıklanması olacaktır.  

AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı, dünyada ve Türkiye'de güvenliğin doğru anlaĢılması, 

nasıl doğduğuna, geliĢimine ve sorunlarına bilimsel bir bakıĢ açısı getirmektir. 

Güvenlik sektörünün geldiği nokta nedir? Ne olmalıdır? Gelecekte hangi noktalara 
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ulaĢacaktır? Türkiye‟de Özel Güvenliğin Sorunları Nelerdir? Sorularına cevap 

aranacaktır.  

Bu noktada çalıĢmanın ana amacı; güvenlik ihtiyacının büyük kısmını 

halihazırda karĢılamakta olan özel güvenlik teĢkilatını Türkiye örneği üzerinden 

incelemektir. Güvenlik konusunu daha sağlıklı tahlil etmemiz için Türkiye‟deki özel 

güvenlik sektöründe çalıĢanların çalıĢma Ģartları ve yetkilerini açıklayarak; 

Avrupa‟da ki örnekleriyle karĢılaĢtıracak sonucunda sorunlar tespit edilerek 

analizlerde bulunulacaktır.  

ÇalıĢmamızda özel güvenlik gerçeğinin Türkiye‟de ve dünyada çıkıĢ 

sebebine, geliĢimine katkı sunmak bu kapsamda Türkiye özel güvenlik sektörünü 

tanıtarak, Avrupa ile karĢılaĢtırıldığında hangi aĢamada olduğumuz gösterilecek, 

küreselleĢen dünyada özel güvenliğin nerelere kadar uzanabileceği sorularına 

cevap aramak çalıĢmanın ana amaçları arasında olacaktır.  

AraĢtırmanın katkısı: Özel güvenlik hizmetlerinde yaĢanan sorunların tespiti 

ve bu sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi, Türkiye'deki özel güvenliğe yönelik 

uygulamaları ortaya koyarak, bu uygulamaları geliĢtirme ve düzenlemenin ne 

Ģekilde olması gerektiği konusunda somut öneriler sunmak Ģeklinde olacaktır.  

AraĢtırmanın Önemi 

AraĢtırmamızda Türkiye‟de çok sayıda özel güvenlik Ģirketleri ve personeli 

olmasına karĢın kuruluĢların nasıl denetlendiği, personelin nasıl yetiĢtirildiği, hangi 

yetkilerinin olduğu, sistemli bir iĢleyiĢinin olup olmadığı hakkında bilgi ve mevzuatın 

yetersiz olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, özel güvenlik alanında çalıĢmaların kısıtlı 

olduğu görülmüĢtür. Bu doğrultuda özel güvenlik teĢkilatını bütünsel olarak 

inceleyen bilimsel çalıĢmaların; sektörü daha disiplinli hale getireceği, genel kollukla 

arasındaki yetki yönünden farklılıkları ile benzerliklerinin ortaya net olarak 

çıkaracağını ve özel güvenlik teĢkilatının aktif olarak kolluk sistemi içerisinde 

kendine nerede yer bulduğu/bulacağı noktasında yapılacak incelemelere ıĢık 

tutacağı anlaĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢma “Özel Güvenlik TeĢkilatı: Türkiye Örneği” üzerinedir. Özel 

güvenlik sektörü, geçtiğimiz son on beĢ yılda Avrupa Birliği‟nde önemli ölçüde 

geliĢme kaydetmiĢtir. Aynı geliĢmeler Türkiye‟de 2004 yılı ikinci yarısından sonra 

gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Bugün Avrupa‟da özel güvenlik kuruluĢları, kamu veya 

özel sektör kuruluĢları kendi bünyesinden oluĢturdukları hizmetlerde uzmanlaĢma ile 

birlikte daha aktif ve yararlı bir Ģekilde uygulamaktadır. ÇalıĢmamızda ĠçiĢleri 

Bakanlığı verilerine göre; sayıları 284 binlere vararak Türkiye‟deki polis sayısını dahi 
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geçen özel güvenlik teĢkilatı hakkında detaylı bilgiler sunulmuĢ ve geliĢim süreci 

açıklanmıĢtır.  

Özel güvenlik sektörü ile ilgili yapılan kanuni düzenlemeler ve geliĢmeler 

çalıĢmada ele alınmıĢtır. Özel güvenliğin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 

istihdamı gibi güncel kararlara değinilmiĢ, sektörün hangi noktalara geldiği gözler 

önüne serilmiĢtir. Özel güvenliğin ortaya çıktığı ilk zamanlarda faaliyetleri 

yasaklanırken Ģu anda devlet kurumlarında bile kendine yer bulması sektörün 

geldiği noktayı gözler önüne sermektedir.  

AraĢtırmanın Sınırları  

Bu çalıĢma Türkiye ve Avrupa özelinde sınırlı tutulmuĢtur. Türkiye‟deki özel 

güvenlik sektörü içerisinde bulunan tarafların tamamına ulaĢabilmenin, imkan, 

zaman ve mali sorunlar nedeniyle mümkün olmaması sebebiyle örnekleme yöntemi 

kullanılmıĢtır. Örneklem olarak da GeliĢim Üniversitesi özel güvenlik yapılanması 

seçilmiĢtir.  

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmada evrenin tamamına ulaĢmak zaman ve mali sorunlar 

yaĢatacağından örneklem seçimi yoluna gidilmiĢtir. AraĢtırmanın evreni Türkiye özel 

güvenlik teĢkilatı ve sekiz Avrupa ülkesi olarak belirlenmiĢtir. Örneklem seçimi ise, 

özel güvenlik yapısı konusunda özellikle Avrupa‟daki tüm ülkeler değil, farklı 

sistemler uygulayan ülkelerden yapılmıĢtır.  

AraĢtırmanın Varsayımları 

AraĢtırmada neden-sonuç iliĢkisini ortaya koyan görüĢme yöntemiyle 

katılımcıların düĢüncelerini almanın daha uygun olacağı ve bilimsel yöntem 

açısından yeterli olacağı varsayılmıĢtır. AraĢtırma verilerinin, geçerli, güvenilir ve 

objektif olarak elde edildiği varsayılmıĢtır.  

AraĢtırmanın Yöntemi  

 AraĢtırma konusu olan Türkiye‟de özel güvenlik teĢkilatının öncelikle mevcut 

durumu incelenmiĢtir. Türkiye örneğinin açıklanabilmesi için konuyla alakalı Türkçe 

ve yabancı dilde yayımlanmıĢ eserlerin kaynak taraması yapılmıĢtır. Bu Ģekilde 

dünyada, Avrupa ve Türkiye‟deki geliĢmeler tespit edilmiĢ, konular sınıflandırılarak 

ele alınmıĢtır.    

ÇalıĢmamızda; çeĢitli veri toplama araçları kullanılmıĢtır. Öncelikle; konuyla 

ilgili olarak literatür değerlendirmesi yapılarak yazılı veya sözlü malzemenin 

sistematik olarak incelenmesi yapılmıĢ, özel güvenlik teĢkilatı ile ilgili olarak çeĢitli 
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yayınlar akademik camiada kapsamlı olarak yer almadığından konuyla ilgili olarak 

internet kaynakları araĢtırılmıĢ konuyla ilgili ulaĢabildiğimiz eserler temin edilerek 

bilgi notları hazırlanmıĢtır. Ayrıca çalıĢmada; araĢtırma kitapları, dijital ve basılı diğer 

tüm yayınlar ile alanla ilgili tez, makale, konferans, sempozyum ve bildiriler temin 

edilmiĢtir. Veri toplama yöntemlerimizden bir diğeri görüĢme yöntemi olmuĢtur. 

Böylelikle sektörün temsilcileri ile görüĢülerek sektörün sorunları tespit edilmiĢtir.  

GörüĢme yönteminde 8 soruluk görüĢme soruları hazırlanmıĢtır. Bu sorular 

eklere konulmuĢtur. GörüĢme öncesi görüĢmeye katılanlara araĢtırma hakkında bilgi 

verilmiĢ ve mülakat yapılacak kiĢinin izni alınarak, bu görüĢmeler ses kayıt yöntemi 

kullanılarak yapılmıĢtır. Toplamda görüĢmelere 6 yetkili katılmıĢ, ses kaydıyla birlikte 

yazılı not tutma yöntemi kullanılmıĢtır. Söz konusu görüĢmeler; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire BaĢkan Yardımcısı Asım BULAT, özel güvenlik 

hizmeti satın alan GeliĢim Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı Zekeriya 

ġAHĠN, GeliĢim Üniversitesi güvenlik hizmeti ihalesini alan Akbey Güvenlik 

yöneticisi Tuncay GÜNDÜZ, GeliĢim Üniversitesi Güvenlik Personellerinden 

Sorumlu Proje Müdürü Selami KOÇOĞLU, Özel Güvenlik Sorumlusu Ġsmail ERGÜN 

ve son olarak üniversitede üç senedir güvenlik görevlisi olarak çalıĢan Ġlayda 

ÇÖMLEKÇĠ ile özel güvenlik sektörü merkezinde yapılmıĢtır.   

GörüĢmeler tümden gelim yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. Yapılan bu 

mülakatlar sonucunda; sektörün içinde bulunduğu durum, özel güvenlik Ģirketleri, 

eğitim kurumları ve özel güvenlik çalıĢanlarının sorunları, çözüm önerileri ile 

sektörden beklentileri üzerine değerlendirmeler yapılmıĢtır. GörüĢmelerde taraflara 

ekte sunulan 8 soru sorulmuĢ talepleri ve görüĢleri alınmıĢtır. Böylelikle sektörün her 

kesiminden yöneticilerle görüĢülerek ortak sorunların neler olduğu ortaya 

çıkarılmıĢtır. Mülakatlarda sorulan sorular ve sektör değerlendirmeleri ortaya çıkan 

çözüm önerileri detaylandırılarak çalıĢmamıza eklenmiĢtir.  

AraĢtırmanın Bulguları 

ÇalıĢmamızda özel güvenlik kavramına açıklık getirilmiĢ, özel güvenliğin 

dünyada ve Türkiye‟deki tarihsel geliĢimi incelenmiĢ, güvenlik hizmetlerinin kısmen 

özel güvenliğe devredilme süreci üzerinde durulmuĢ, özel güvenlik kuruluĢları 

detaylarıyla anlatılmıĢtır. Ayrıca özel güvenliğin faaliyet alanı, yetkileri, denetlenmesi 

ve eğitiminden detaylı bir Ģekilde bahsedilmiĢ, Türkiye özel güvenlik sistemi, Avrupa 

Birliği ülkeleri özel güvenlik sistemleri ile çeĢitli yönlerden karĢılaĢtırılarak sektörün 

yapısı, iĢleyiĢi, tanıtımı ve sahada ortaya çıkan sorunları ele alınarak bu sorunlara 

çözüm önerileri sunulmuĢ, sektörün geliĢimine katkıda bulunulmuĢtur.  
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Avrupa ülkeleri özel güvenlik eğitim sisteminde mevzuat yönünden 

Türkiye‟den çok ileride değildir. Profesyonelliği yakaladıkları ve Türkiye‟yi geçtikleri 

husus organizasyon becerileridir. CoESS ve UNI-Europa gibi sistemler oluĢturarak 

bu sistemler üzerinden tüm Avrupa‟yı kapsayacak Ģekilde çerçeve kanunlar 

yapmıĢlardır. Ayrıca bu kurumlar üzerinden standardı yüksek eğitimler vererek tüm 

personelin kolluk kuvvetleri ölçüsünde eğitim alması sağlanmıĢtır. Türkiye‟nin bu 

noktada en önemli eksikliği ne yazık ki eğitim kalitesinin sadece teoride kalması, 

eğitimin hızlandırılmıĢ kurslarla verilmesi, pratiğe gereken önemin verilmemesi, 

eğitimin özümsenmemesi, sadece sertifikaya yönelik eğitim alınmasıdır. Bunda 

düĢük ücret politikasının ve toplumsal algının da etkili olduğu açıktır.  

Özel güvenlikten verim alınabilmesinin üç temel Ģartı Ģudur; alanında yetkin 

firmaların faaliyet göstermesi, teorik ve pratik eğitimin dengeli bir Ģekilde verilmesi, 

disiplini sağlayacak denetimin hakim kılınmasıdır. Bu üç unsur beraber 

geliĢtiklerinde ortaya baĢarılı bir iç güvenlik sistemi çıkmaktadır.  

AraĢtırmanın Planlanması 

Özel Güvenlik TeĢkilatı ele alınarak Türkiye teĢkilatlanması Avrupa Özel 

Güvenlik Sistemi ile karĢılaĢtırılarak aktarılmıĢ, sonucunda ise sektörün geliĢimi, 

sorunları ve daha iyi noktalara gelmesi için çözüm önerilerinde bulunulmuĢtur. 

 Güvenlik kavramından yola çıkılarak güvenliğin tarihsel süreci ele alınmıĢ, 

Türkiye‟de güvenlik faaliyetleri sınıflandırılarak, genel ve özel kolluk birimleri detaylı 

bir Ģekilde açıklanmıĢ, özel güvenlik teĢkilatının konumu ve faaliyet alanları 

incelenmiĢtir.  

Türkiye‟de özel güvenlik teĢkilatı ele alınarak, tarihsel süreç içerisinde 

geliĢimini kanuni düzenlemeler ve güncel geliĢmeler ıĢığında ele alıp yetki, eğitim ve 

denetimleri konuları detaylı olarak açıklanmıĢtır.  

Türkiye‟deki özel güvenlik Ģirketleri görev alanlarıyla birlikte ele alınmıĢ, 

Avrupa özel güvenlik sistemi belirli ülkeler üzerinden detaylı olarak incelenmiĢtir. 

Ayrıca bu sistemlerle Türkiye özel güvenlik sistemi arasında karĢılaĢtırmalar 

yapılmıĢ, tespit edilen sorunlar konularına göre sınıflandırılarak sektörün daha iyi 

noktalara gelmesi açısından sorunlara çözüm önerileri sunulmuĢtur. Daha sonraki 

kısımda kaynakça ve eklerden oluĢmaktadır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GÜVENLĠK 

Güvenlik sözcüğü yalın tabirle muhtemel endiĢe, tehdit ve tehlikeden uzak 

durma, korunma düĢüncesi olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda güvenlik; insanların 

toplum içindeki diğer bireylere verebileceği zararlardan uzak olması ve güvende 

olduğunu hissettiği iç rahatlık olarak da tanımlanmaktadır.1 Bu tanımlamayla beraber 

güvenlik sözcüğünü detaylı inceleyerek bu yönde açıklamalarla birlikte tarihsel 

süreçte dönüĢümünü ele alacağız. 

1.1. Güvenlik Nedir  

 TDK‟ye göre güvenliğin; “Toplum yaşamında kanuni düzenin aksamadan 

yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet ” Ģeklinde tanımı 

yapılmaktadır.2 Söz konusu sözlükte emniyet; “güven, inanma, itimat”, “polis işleri” 

olarak açıklanmıĢtır.3 Güvenlik sözcüğü, toplum içinde “güvenlik görevlisi” 

anlamında kullanılabilmektedir. 

 Güvenlik; devlet idaresinin oluĢturulması, devlet kurumlarında sorunsuz iĢlev 

görülmesi, devletin kendisine ait sorumluluklarını yerine getirmesi, devletin (hak ve 

özgürlüklerdeki sınırların korunması Ģartıyla) birey özgürlüğünü sağlaması, can, mal 

ve namuslarının korunması anlamında kullanılmaktadır.4 Devlet bu hizmeti kolluk 

vasıtasıyla yerine getirmektedir.    

Güvenlik kavramı ile ilgili DPT‟nin 2001‟de yayımladığı “8. BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı”nda yer alan güvenlik hizmetleriyle ilgili raporda ayrıntılı bilgi 

verilmektedir. Buna göre güvenlik kavramıyla asayiĢ ve güvenlik birlikte 

kastedilmektedir. Güvenlik, kiĢilerin hak ve özgürlükleri çerçevesinde 

sorumlulukların yerine getirilmesi, namus, mal, can ve yaĢama güvenliklerinin 

sağlanması, sosyal ve ekonomik kurumlar ile birlikte devletin tüm kurumlarının 

engelsiz bir Ģekilde çalıĢması ve tüm bunları ifade eden devlet otoritesinin 

tartıĢmasız bir Ģekilde tesis edilmesidir. Devletin daimi olan ana amacı toplumda 

güvenliğin tesis edilmesidir. AsayiĢ ise insanların, toplumun ve devletin güvenliğine 

zarar verebilecek faaliyetlerde bulunan, sorumluluklarını yerine getirmeyen, kendi 

                                                           
1
 Fatih Doğan, Polis ve Jandarma TeĢkilatları Açısından Ġç Güvenlik Yönetimi, Sorunları ve DeğiĢimi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2010, s.16 (YayımlanmamıĢ Yüksek lisans 
Tezi). 
2
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b82f6f2dfe84.384231

25 (EriĢim Tarihi: 12.09.2017).  
3
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b82f6ab49e09.15417

631 (EriĢim Tarihi: 12.09.2017). 
4
 Sekizinci BaĢ Yıllık Kalkınma Planı, Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, 

Devlet Planlama TeĢkilatı, 2001,  Ankara, s.5. 
 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b82f6f2dfe84.38423125
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b82f6f2dfe84.38423125
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b82f6ab49e09.15417631
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b82f6ab49e09.15417631
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haklarını aĢan ve toplumsal hayatta birlikte yaĢamın tesisi için oluĢturulmuĢ kurallara 

karĢı çıkan kiĢi veya kiĢilerin yakalanması ve bu tür faaliyetlerin önlenmesidir. Aynı 

zamanda suçun tespiti, suç delillerinin toplanması ve Ģüphelilerin ilgili yargı 

makamına sevk edilmesi ve yasalar çerçevesinde cezalandırılmasının 

sağlanmasıdır. Daha kısa bir tanımlamayla güvenlik suç iĢlemenin engellenmesini 

anlamına gelirken, asayiĢ bu suçları iĢleyenlerin delilleriyle birlikte yargı önüne 

çıkarılmasını ifade etmektedir.5  

 Önemle anlatılmak istenen “güvenlik” tanımı ile belirli kurallar doğrultusunda 

yaĢayan insanların huzurlu, güvenli ve korkusuzca yaĢayabileceği bir imkanın 

sağlanması anlatılmaktadır. Bu husus devletin en büyük sorumluğudur.  

 Güvenlik ihtiyacının anlam ve öneminin daha iyi anlaĢılması için bir örnek 

verecek olursak Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisi kuramı incelenebilir. Abraham 

Maslow 1943 yılında ortaya koyduğu “Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi” kuramında insanın 

yaĢam içerisinde motivasyonunu oluĢturan bir sisteminin olduğuna ve bunların beĢ 

ana grupta toplandığını belirtmiĢtir. BeĢ ana grup incelendiğinde fizyolojik 

ihtiyaçların peĢinden ikinci sırada güvenlik ihtiyacının geldiği görülmektedir. 

Geleceğin güvende hissedilmediği zamanlarda kiĢilerin fizyolojik zararlar gördükleri 

söylenebilir. Buna neden olan faktörün kiĢilerin risk oranı yüksek iĢlere karĢı temkinli 

olma eĢiklerinin yükselmesi olarak gösterebiliriz.6  

 Güvenlik en basit anlamıyla, huzurlu, tehlikesiz ve iç huzurun sağlanması için 

kurumlar veya toplumca oluĢturulan mevzuat bütünüdür. VatandaĢ açısından 

güvenlik, kendini emniyette hissetme ve iç huzur halidir. 

1.2. Güvenliğin Önemi 

 GeçmiĢ çağlardan günümüze kadar insanlar güvenliğe ve kendini 

savunmaya ihtiyaç duymuĢtur. Ġnsanoğlu güvenliği ilk çağlardan itibaren yırtıcı 

hayvanlara ve diğer kabilelere karĢı korunmak olarak algılamıĢ, yüksek kesimlere 

yerleĢerek, dayanıklı sur ve setler inĢa ederek korunma ihtiyacını karĢılayıp 

korkularını gidermeye yönelik savunma stratejileri geliĢtirmiĢlerdir.  

 Güvenlik, insanin doğumu ile  baĢlayan ve yaĢamı boyunca devam eden bir 

gerçektir. Güvenliği ele aldığımızda doğumdan itibaren baĢladığı ve ölüme kadar 

devam ettiği görülmektedir. Çocukların güvenliği, bina güvenliği, Ģirket güvenliği, 

                                                           
5
 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, a.g.e., s.5.  

6-https://www.guncelpsikoloji.net/kisilik-kuramlari/maslowun-ihtiyaclar-hiyerarsisi-5-temel-ihtiyac-

h5577.html (EriĢim Tarihi: 13.09.2017). 

https://www.guncelpsikoloji.net/kisilik-kuramlari/maslowun-ihtiyaclar-hiyerarsisi-5-temel-ihtiyac-h5577.html
https://www.guncelpsikoloji.net/kisilik-kuramlari/maslowun-ihtiyaclar-hiyerarsisi-5-temel-ihtiyac-h5577.html
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devlet güvenliği, kiĢisel güvenlik kapsamında ele alındığında günlük hayatımızın her 

alanında önemli bir güvenlik arayıĢının olduğu görülmektedir. 

Güvenlik algısı kiĢi ve kuruma göre değiĢiklik gösterebilir. Birey için güvenlik, 

ailesi, yakınları, can ve mallarının güvenliğinin sağlanmıĢ olmasının verdiği iç 

huzurdur. Kurumlarda ise ticaret yaparak faaliyet gösterdiği alanın güvenliğinin 

sağlanmasıdır. Güvenli bir çevrenin sürdürülebilmesinde kiĢi ve kurum üzerinde iç 

rahatlığın devamı açısından temel kaygı durumunda olduğu görülmektedir. Bireyler 

söz konusu kaygılar ölçüsünde bir savunma oluĢturur ve hayatlarını bu kapsamda 

Ģekillenen önlemlere göre organize ederler. Bunlara örnek olarak; barınak sağlama, 

barınağı doğal afetlerden veya “diğer”lerden koruma, içerisinde hayatını idame 

etmeye yarayacak donanımı sürekli kılma gibi kaygılar toplumdaki geliĢimi 

etkilemedi mi? VahĢi hayvanlardan yaĢadığı mekanı koruma amacıyla ateĢi kullanan 

insandan, evini yabancı güvenlik Ģirketine teslim eden insanları birbirinden ayıran 

birçok Ģey varsa da güvenlik anlayıĢı hiçbir zaman değiĢmemiĢtir.7   

Güvenlik kavramının süreç içerisinde anlam değiĢtirdiği, daha önceki 

çağlarda; kiĢi güvenliği ve toplum güvenliğinin ön plana çıktığı, zamanla itibarının 

düzelerek bu olumsuz durumdan artık günümüzde sıyrıldığı ve olmazsa olmazımız 

durumuna gelerek huzurlu bir toplumun vazgeçilmezi olduğu görülmektedir.  

 Toplumlarda yasalar aksamadan ilerlediği zaman güvenlikten bahsedilebilir. 

KiĢiler bulundukları konumda bir tehdit veya baskıyla yüzleĢmeden özgürlük ve 

haklarını korku duymaksızın yaĢıyorsa güvenlik sağlanmıĢ anlamına gelmektedir. 

Bu iki durum etkileĢimli olarak birbirini çekmektedir.  

1.3. Güvenliğin Tarihsel Süreçte GeliĢimi  

 Devlet teĢkilatı içerisinde güvenliğin sağlanması; iç ve dıĢ güvenlik 

unsurlarının kurulmasına bağlıdır. Türkiye‟de güvenlik teĢkilatı genel olarak 

incelenerek diğer ülkelerin güvenlik teĢkilatlarından ve zamanla değiĢen güvenlik 

sürecinden bahsedilecektir. 

Güvenlik, tarihsel süreç içerisinde büyük imparatorluklardan, ulus devletlere 

kadar her ülkenin mevcudiyetinin temel yapı taĢlarındandır. Güvenlik aynı zamanda 

bireyin yaĢam hakkını güvenceye alan, insanın huzurla yaĢamasına imkan sağlayan 

en önemli ön Ģarttır.8 GeçmiĢ zaman dilimlerinde insanlar kendilerini vahĢi 

hayvanlardan ve tabiattan korumayı öğrenmiĢlerdir. Ġlk insanlarda  günümüzde ilkel 

                                                           
7
 Beril Dedeoğlu,Uluslar Arası Güvenlik ve Strateji, Yeni yüzyıl Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 21.  

8
 Gizem Bilgin Aytaç, Üçüncü Dünya Güvenliği ve İnsani Müdahale, Dezanj Yayınları, Ġstanbul, 

2014, s.9. 
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tabir edilen ateĢ, ok, mızrak vb. silahlarla kendilerini koruduklarına dair bulgular elde 

edilmiĢtir. Günümüzde ise güvenlik tedbirleri modern silah ve yöntemlerle 

sağlanmaktadır. Ġnsanlar her Ģeyden önce kendilerini savunmayı öğrenmiĢlerdir. 

YaĢadığı süreç içerisinde dıĢarıdan gelebilecek saldırılara karĢı taktik ve becerilerini 

geliĢtirmiĢlerdir.  

 Ġnsan doğasında sosyal bir varlıktır. Ġnsanlar çoğalarak aileler, gruplar 

oluĢturmuĢtur. Bu birliktelikler sonucunda  toplumlar oluĢmuĢtur. Bu toplumlar süreç 

içerisinde güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, belirli bir disiplin, program 

ve düzen doğrultusunda sürekli büyüyerek devlet ve imparatorluklar gibi ihtiyaçlarına 

karĢılık verecek kurumlar oluĢturmuĢlardır. Güvenlik sistemleri krallıklar ve 

devletlerin oluĢumlarıyla bugünkü haline ulaĢmıĢtır. Güvenliğin zaman içerisinde 

değiĢmesi ve Ģekillenmesi hiç de kolay olmamıĢtır. Kaleler, barut, top, mızrak, kılıç 

vb. aletlerin tümü güvenliği sağlama için birer araç olmuĢtur. Toplumsal ve siyasi 

geliĢmeler ile ekonomik çıkar, dinsel inanıĢ, sosyal yapılar ve birçok konu tarihsel 

süreç içinde birbirinden etkilenmiĢtir. Bu etkilenme  birçok Ģeyi olduğundan farklı ve 

sürekli geliĢim içerisinde günümüze kadar getirmiĢ birçok uygulama  geçmiĢten ders 

çıkartılarak yok olmuĢtur. Ana kırılma noktaları olarak; Kavimler Göçü, Haçlı 

Seferleri, I. ve II. Dünya SavaĢları sayılmakta olup bu olaylar tüm dünyanın kaderini 

etkilemiĢ, devletlerin güvenlik konusunda önlemlerini artırma ihtiyacını 

hissetmelerine neden olmuĢtur. Günümüzde iç karıĢıklık nedeniyle ülkelerde 

güvenlik sorunları oluĢabilmekte, bu da devletleri savunma ve güvenlik konusuna 

ağırlık vermeye, kendini zamanın Ģartlarına göre değiĢtirmeye zorlamaktadır.9 

 Güvenlik zaman içerisinde Ģekil değiĢtirmiĢ ve günümüzde siber güvenlik 

tarihsel süreç içerisinde yerini almıĢtır. Ġnternet üzerinden yapılan yayınlarla 

toplumun yapısı olumsuz etkilenebilmektedir. Olumsuz yayınlar gençleri esir 

almakta, toplumun temel yapı taĢlarının değiĢmesine yol açmaktadır. Bu sebeple 

çeĢitli alanlarda güvenlik açığı oluĢmakta, devletler bu alanda sürekli geliĢim 

göstererek siber güvenlik alanında çalıĢmalar yapmaktadır.   

1.4. Dünya’da ve Avrupa’da Güvenliğin GeliĢimi 

II. Dünya SavaĢının bitmesi ile iki kutuplu düzen ortaya çıkmıĢtır. Yeni dünya 

düzeninde üstünlüğünü yitiren Avrupa‟nın soğuk savaĢ dönemine ait güvenlik 

teĢkilatı incelendiğinde; Sovyet tehdidi ve Almanya‟nın silahlanmasının diğer ülkeler 

tarafından kontrol edilme isteği, nükleer–biyolojik silah tehdidi, Fransa ve 

                                                           
9
 Gökhan Ġlhan, Özel Güvenlik Örgütlerinin Yönetsel Sorunları ve Çözüm Önerileri: Özel Güvenlik 

Personelinin ĠĢ Memnuniyetiyle ilgili Bir Alan AraĢtırması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, GeliĢim 
Üniversitesi, Ġstanbul, 2015, s.18 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).  
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Ġngiltere‟nin Avrupa lideri olmak için çekiĢmesi, NATO içerisinde ABD ve Avrupalı 

ülkelerin pazar payını paylaĢma sorunları öne çıkmaktadır. Süreçte Avrupalılar 

güvenliklerini sağlayacak düzenlemeler yapmıĢ, ancak bu düzenlemeler ya 

tamamlanmamıĢ veya NATO ve ABD‟nin etki olarak çok gerisinde kalmıĢtır. Bu da 

geliĢim göstererek Avrupalıların güvenlik üzerine yatırım yapmalarını beraberinde 

getirmiĢtir.10  

 GloballeĢme ile beraber yeni güvenlik ihtiyaçları ortaya çıkmıĢ, tehdit 

oluĢturan olgular artmıĢtır. Bununla beraber teknolojinin ilerlemesi ülkelerin 

sınırlarının önemini yitirmesine yol açmıĢ, küresel saldırılara karĢı önlem alma 

zorunluluğunu beraberinde getirmiĢtir. Belirtilen hususlar göz önüne getirildiğinde 

çeĢitli alanlarda güvenlik zafiyetinin olduğu ve olacağı görülmekte, bu da güvenliğin, 

sosyo-kültürel, teknik, bilim ve ekonomik gibi kavramların geliĢmesini sağlayacağı 

görülmektedir.  

 20. yüzyılın küreselleĢmeyle birlikte devletlerin diğer ülkelerden bağımsız 

olamayacağı, tek baĢına güvenlik sağlayamayacağı,  sınırların önemsiz olduğu 

gerçeği anlaĢılmıĢtır. GloballeĢen dünya sisteminde güçlü devletler liderliğinde 

küresel güvenliği sağlama ve koruma, sorunlara çözüm bulma, ekonomik, sosyal, 

kültürel kaynaĢmayı sağlama amaçlanmıĢtır. Bu yüzden öncelikle BirleĢmiĢ Milletler 

1945 yılında kurulmuĢ, devamında NATO gibi birçok üst kurumlar oluĢturulmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu oluĢumlar ile birlikte dünya sorunları olarak; iletiĢim ve sağlık 

problemleri ile elektronik, çevresel, kültürel, etnik çatıĢmalar, mülteci sorunları, insan 

ticareti, göç gibi sorunlar evrensel güvenliği tehdit etmeye baĢlamıĢ ve bu sorunlar 

ülke gündemlerine yer almaya baĢlamıĢtır. Bahse konu sorunlar nedeniyle yeni 

kurum ve kuruluĢlar oluĢturma ihtiyacı doğmuĢ, bu doğrultuda; Dünya Sağlık 

Örgütü, ASEAN, Dünya Bankası gibi kuruluĢlar kurulmuĢ fakat misyonları itibariyle 

diğer kurumlarla birlikte istenilen düzeyde baĢarı sağlayamamıĢtır.  

 11 Eylül saldırıları akabinde dünya tekrar terörizm ile karĢılaĢmıĢ; Ülkeler 

terörün belirsizliğini anlamıĢ ve bu korku ile yüzleĢmeye baĢlamıĢtır. Bunun doğal 

sonucu olarak 21. yüzyılda terör küresel güvenliği tehdit ederek önemli bir unsur 

olduğunu tüm dünyaya hatırlatmıĢtır.  

 ABD ve Avrupa‟da son geliĢen olaylar insanların güvenlik korkusunu 

tetiklemiĢ, yaĢanan olaylarla birlikte burada yaĢayan insanlarda yeni farkındalık ve 

hassasiyetler oluĢturmuĢtur. Bu hassasiyet ve farkındalıkların neler olduğu sorusuna 

                                                           
10

Merve Ġrem Yapıcı, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Ekseninde AB-ABD İlişkileri, Ġktisadi 

AraĢtırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Değerleme YarıĢması 2005/6, Promat Basım Yayın, Ġstanbul, Aralık 
2005, s. 173. 
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cevap olarak; bireylerin daha önceki hayatlarına oranla günümüze göre daha çok 

güvende olma ve güvenli yaĢamı arzuladığı görülmektedir. Bu talep doğal olarak 

insanlarda ticareti ikincil plana iterek daha güvenli bir hayat yönünde adımlar 

atmalarını sağlayacaktır.11   

1.5. Güvenlik Hizmetleri 

 GeçmiĢten günümüze devlet ve sorumluları toplum içerisinde yaĢayanların 

huzurunu muhafaza etmek, düzen ve iradesini korumak, mevcudiyetini sağlamak, 

topraklarını muhafaza etmek üzere iç güvenlik sistemleri geliĢtirdikleri ve  çeĢitli 

isimlerle teĢkilatlar kurdukları görülmüĢtür.  

Dünyada bu ihtiyaçları korumak üzere jandarma ve polis kuvvetleri ile iç 

güvenlik teĢkilatları oluĢturularak bu yönde alt birimler ile gereksinimleri 

karĢılanmaktadır.12  

 Dünyamızda temel konulardan birisi olan güvenlik; seviyesi ne olursa olsun 

öncelikli konuların baĢında gelmektedir. Güvenlik ana değerdir ve bu değer 

kaybedildiğinde her Ģeyin yitirileceği algısı bireyler üzerinde oluĢmaktadır. Bu 

nedenle bireyler güvenliğini sağlama ve tehdit oluĢturacak sorunları ortadan 

kaldırma gayesiyle en iyisini yapma çabasındadır.13 

Bir baĢka Ģekilde belirtilmek gerekirse dünyada her devlet vatandaĢlarının 

sükunet ve güvenliğini sağlayacak kanunlara ve kanunları uygulayacak olan devlet 

görevlilerine ihtiyaç duymuĢtur. “Kolluk” teĢkilatlarının ve diğer güvenlik görevlilerinin 

ortaya çıkıĢ amacı budur.14 

 Güvenlik, devletlerin temel görevlerinin baĢında geldiği, devletin bunu 

sağlayarak devamlılığını güvence altına alabildiği görülmektedir. Devletlerin 

varolabilmesi ve mevcudiyetini koruması açısından bu durum ihmale gelmeyecek 

kadar önemlidir. Bu önem üzerine birçok devlet güvenliği tesis amacıyla genel kolluk 

hizmetlerinden yararlanırken özel kolluk teĢkilatlarının geliĢmesini de sağlamaktadır. 

 GeçmiĢten günümüze yaĢanmıĢ acı olaylar göz önünde bulundurulduğunda 

güvenliğin sadece savaĢ ve saldırıları önlemeyle sağlanamadığı daha geniĢ 

düĢünülmesi gerektiğini ortaya koymuĢtur. Devletler güvenlik sözcüğünü 

                                                           
11

 Ceylan Gazi Uçgun vd., Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye‟ deki Rolü ve Dünya‟daki Konumu, 
Electronic Journal Of Vocational Colleges. 2012, 22-30, s. 29. 
12

 Arın Hünler, Ġç Güvenlik Hizmetlerinde ÖzelleĢtirme ve 5188 Sayılı Kanun, Ankara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, s.1 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
13

 Patrick M Morgan, International Security Problems and Solutions. Washington, DC: CQ 
Pres.2006, p.1. 
14

Nevzat Sönmez, Emniyet Teşkilatı ve Polis Meslek Hukuku ile Polisin Görev ve Yetkileri, Seçkin 

Yayınları, Ankara, 2005, s.65.  
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benimsemeli, güvenliği kiĢi odaklı değil, karĢılıklı diyalog, ortak hedef ve iĢ birliği 

içerisinde, sorunlara uluslararası çözümler getirecek atılımlarla değerlendirmeli, 

kaos ortamını ortadan kaldırmalı ve güvensizlik ortamına çözüm aramalı, güvenlik 

hizmetlerinde proaktif* yönelimlere ağırlık vermelidir. Buradan çıkartılması gereken 

sonuç; her devlet bireylerin güvenliklerini sağlamalı, güvenlikle ilgili sorunlara çözüm 

bulmalı, aktif, iĢbirlikçi projeleri geliĢtirmeli ve oluĢan ihtiyaca yönelik çalıĢmalar 

yapmaları gerekmektedir.     

1.5.1. Güvenlik Hizmetleri Kavramı 

 Güvenlik hizmeti kavram olarak ülkenin iç savunmasından baĢlayarak dıĢ 

güvenliğe kadar geniĢ kapsamlı, devlet içinde adalet, güven ve huzurun 

sağlanmasına varıncaya dek geniĢ bir alanı içermektedir. 

Genel anlamda bu kavramla hukukun uygulanması, suçun aydınlatılması ve 

suçluların adalete teslimi, suçun engellenmesi akla gelmektedir. Aynı zamanda 

iĢlenmesi planlanan suça ve planlayanlara müdahale etmek de bu kavramın içinde 

değerlendirilmektedir.15 

 Güvenlik hizmetleri 24 saat esasına göre ifa edilmekte, her ülkenin kendi 

güvenlik ihtiyacı doğrultusunda oluĢturduğu kuvvetlerce bu ihtiyaç yerine 

getirilmektedir.  

Türkiye‟de güvenlik hizmetlerine bakıldığında; genel ve özel kolluk olarak 

ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Türkiye‟de genel kolluk; Polis, Jandarma ve Sahil 

Güvenlik olarak sıralanabilirken, özel kolluk ise; Belediye Zabıtası, Özel Güvenlik, 

Gümrük ve Orman Koruma olarak sıralanmaktadır.  

 GeliĢmiĢ ülkelerde güvenlik teĢkilatının üç ana görevi vardır. Bunlardan ilki, 

önleyici güvenlik hizmetidir. Burada amaç; suç iĢlenmesini önlemek, caydırıcı 

önlemler almak ve güvenlik görevlilerinin görünürlüğünü sağlamakla beraber 

kanunları önleyici olarak düzenlemek ve uygulamaktır. Ġkincisi izleyici anlayıĢtır ki 

aynı doğrultuda olmakla beraber suçun iĢlenmesi akabinde takibini ve neticesini 

tespit etmektir. Son olarak güvenlik hizmetinin bir diğer faktörü de yol gösterici, 

yardım edici, sorun çözücü hizmetler olarak karĢımıza çıkmaktadır.   

 Güvenlik ihtiyacının sürekli Ģekilde artıĢ göstermesi, devlete ek yükler 

getirmesi, insanların bireysel güvenliklerini sağlamak için talepleri, devletlerin 

tasarruf isteği beraberinde özel ihtiyaçlara yönelik güvenlik ihtiyacının özel firmalar 

                                                           
15

 Özcan Karaman ve Kazım Seyhan, “Olumlu ve Olumsuz Yanları ile Özel Güvenlik Hizmetleri “Polis 
Bilimleri Dergisi, 2001,Cilt:3,  149-173, s.149. 

*Suç gerçekleĢmeden önce icra edilen güvenlik sistemi. Önleyici güvenlik. 
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tarafından giderilmesine yol açmıĢtır. Bu geliĢmeler zamanla özel güvenlik 

hizmetlerinin doğmasına ve faaliyetlerini sürekli arttırmasına neden olmuĢtur.16   

Özetlemek gerekirse; güvenlik kavramının özellikleri olarak iç ve dıĢ güvenlik 

arasındaki ayrım büyük ölçüde ortadan kalkmıĢtır. Günümüz sisteminde güvenlik 

algısının ülke topraklarının savunulmasının çok ötesinde anlamlar kazandığı 

görülmektedir. Devlet ile Ģahıs güvenliği aynı anlamı taĢır hale gelmesi, küresel 

sistemin getirmiĢ olduğu gerçeklerden biridir. Güvenlik kavramı bu taleplerin 

karĢılanması ve yönlendirilmesi bakımından sürekli değiĢen dinamik bir süreç 

anlamına gelmekte olup ihtiyaçlar ölçüsünde sürekli olarak artan ve geliĢen bir süreç 

olmak zorundadır.17  

1.6. Güvenlik Hizmetlerinin TeĢkilatlanması  

Her ülke kendi içinde halkının güvenliğini, huzur ve refahını sağlamak üzere 

oluĢturduğu güvenlik teĢkilatları bulunmaktadır. Bu teĢkilatların çoğunluğu 

profesyonel olarak devlet eliyle karĢımıza çıkarken kimi zaman da özel teĢebbüsler 

aracılığıyla vücut bulmaktadır.  

Ülke güvenlik sistemlerini tasnif edilirken güvenlik kavramı iç  ve dıĢ güvenlik 

Ģeklinde ikiye ayrılabilir.  

 Ġç güvenlik; kamu düzeninin sağlanması, istihbaratın tespiti, emniyetin 

sağlanması ve asayiĢ görevlerinin yapılması için örgütlenmiĢ birimlerden 

oluĢmaktadır. Ulusal savunma dıĢ güvenlik ihtiyacı veya istihbarat örgütlerinin bu 

yönde oluĢturduğu birimlerle sağlanmaktadır. Günümüze kadar çok farklı evrelerden 

geçen güvenlik anlayıĢı ve hizmetleri farklı uygulamalarla karĢımıza çıkmıĢ ve 

zaman içerisinde mevcut halini almıĢtır.  

 Kolluğun geliĢim evresine baktığımızda antik çağlardan bugüne kadar 

güvenliği sağlamak üzere toplulukların organizasyonlar yaptıkları görülmektedir. Ġlk 

organizasyonlar, kiĢilerce yapılan uygulamalarla sınırlıyken zaman içerisinde 

değiĢim göstererek devletlerce oluĢturulmuĢ ve alanında uzman birimler haline 

gelmiĢtir.18 

 

 

                                                           
16

 Uçgun vd.,a.g.e., s.23. 
17

 Beril Dedeoğlu, Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerliklerin KarĢılıklı Bağımlılığından Farklılıkların 
Birlikteliğine, Uluslararası İlişkiler, 2004, cilt:1, 1-21, s.7. 
18

 Füsun Sokullu Akıncı, Polis- Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi, Polis Alt Kültürü ve İnsan 
Hakları, GümüĢ Basımevi, Ġstanbul, 1990, s.23. 
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1.6.1. Dünyada Ġç Güvenliğin Tarihi GeliĢimi  

Devlet, bireylerin hayatlarını devam ettirmesi için gereksinim duyduğu 

emniyet, asayiĢ ve düzeni sağlamak için güvenlik teĢkilatlarına ihtiyaç duyar ve bu 

kurumları oluĢtururlar. 

Güvenlik anlayıĢı dünya genelinde değiĢtiği gibi, kolluğun sorumlulukları ile 

iĢleyiĢi de değiĢime uğramıĢtır. Ordudan ayrılan iç güvenlik teĢkilatı öncelikle 

toplumda güven ve asayiĢi sağlama gayesini taĢımıĢ, bu Ģekilde düzeni sağlamada 

önemli rol üstlenmiĢtir.  

 Uluslararası sistemdeki değiĢimler güvenlik algısını değiĢtirmiĢ, ancak 

önemini azaltmamıĢtır. Toplum içinde askeri bir tanım olarak kabul edilen güvenlik 

algısı nihayetinde siyasi, ekolojik, sosyolojik ve ekonomik yönden detaylı olarak ele 

alınmaya baĢlamıĢtır. Güvenlik hizmetlerinde sınırların kalkması ve küresel hale 

gelmesi ile birlikte birçok güvenlik sorunu da ülkelerin bireysel çabalarıyla değil, iĢ 

birliği ile çözecekleri sorunlar haline gelmiĢtir. Uluslararası politikaların önemi gün 

geçtikçe daha da artmaktadır. Uluslararası terör, çevre kirliliği, açlık, mülteci ve 

asayiĢ sorunları ile siber güvenlik ihtiyacı bu yeni dönemde, birlikte hareket etmeyi 

zorunlu kılmaya baĢlamıĢtır.19 

 Sonuçta, Avrupa‟da iç güvenlik teĢkilatının günümüzdeki duruma gelmesi 

yaklaĢık olarak iki yüzyıl gibi uzun bir sürede gerçekleĢtirilmiĢtir. 200 yıllık bu süre 

zarfında güvenlik kimi zaman devletlerin baskı aracı olarak da kullanılmıĢ, bazen de 

yalnızca suç iĢlenmesini önleyen idari unsur olarak karĢımıza çıkmıĢtır.20  

1.6.2. Türkiye’de Ġç Güvenliğin Tarihi GeliĢimi  

 Dünya ölçeğinde iç güvenlik geliĢimi yukarda özetlendiği üzere iç ve dıĢ 

güvenlik ayrımına gidilmesiyle baĢlamıĢtır. Polis ve ordunun ayrı görev yapması, 

bölümlere ayrılmıĢ olması, profesyonelliği ve etkinliği beraberinde getirmiĢtir. Aynı 

durum Türkiye güvenlik mekanizması incelendiğinde ortaya çıkmaktadır.  

 Osmanlı Devleti döneminde Ġstanbul‟da yeniçeriler güvenlik yükünü 

sırtlarken, Ġstanbul dıĢındaki yerlerde sancak merkezi adı verilen sancakbeyi, 

kadıyla beraber Ģehirlerin güvenliklerinden sorumlu olmuĢlardır. 

 1826‟da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla, Anadolu‟ya kaçan birçok yeniçeri 

taĢkınlık çıkarmıĢ ve isyanlarla birlikte birçok hırsızlık olaylarına da karıĢmıĢtır. Bu 

                                                           
19

 Kadir Sancak, “Güvenlik Kavramı Etrafındaki TartıĢmalar ve Uluslararası Güvenliğin DönüĢümü” 
Sosyal Bilimler Dergisi, Trabzon, 2003,Sayı: 6,  124-134, s.132. 
20

 Ceyhun Gürkan, “Kameralizm: Merkantilizm ve Fizyokrasi ile Bir KarĢılaĢtırma”, Ekonomik 
Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Der: Fikret BaĢkaya ve Aydın Ördek, Özgür Üniversite, Ankara, 
2008, s. 627-629. 
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dönemde iç güvenlik sarsılmıĢ, Osmanlı Devleti‟nde iç güvenlik bu dönemde 

oturtulamamıĢtır. Bu karıĢıklıklar 1845 yılına kadar sürmüĢtür. 21 

 Osmanlı Devleti güvenliğin sağlanamaması üzerine Ġstanbul‟da güvenliği 

sağlama amacıyla 10 Nisan 1845‟te günümüz “polis” teĢkilatına denk zabıta teĢkilatı 

kurularak hazırlanan nizamnamede görev ve yetkileri belirtilmiĢtir. Sonrasında, 24 

Haziran 1929‟da bütün yurtta görev icra etmek için Milli Polis TeĢkilatı kurulmuĢtur. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla bu kurum kaldırılarak yerine Emniyet-i Umumiye 

Müdürlüğü kurulmuĢtur. Bu yapı varlığını Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar bazı 

değiĢiklikler ile devam ettirmiĢtir. Yapılan değiĢiklikler sonucunda “Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanunu” 1934‟de yayımlanmıĢ, son olarak 1937 yıllarında 3201 sayılı 

“Emniyet TeĢkilatı Kanun”u kabul edilmiĢ ve yapılan düzenlemelerle Türkiye‟deki iç 

güvenlik yapısı bugünkü haline kavuĢmuĢtur.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta (Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu), Kanaat Basımevi, Ankara, 

1947, s.69. 
22

Hünler, a.g.e., s.29. 
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Tablo- 1 Türkiye'de Ġç Güvenliğin Tarihi GeliĢimi 23 

 

                                                           
23

 Hünler, a.g.e. s.30. 
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1.7. Türkiye’de Ġç Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi  

 Güvenliğin temel amaç ve görevi toplum huzuru, kamu masumiyeti ve 

ammenin istirahatının sağlanması ve bu sayede sağlanacak barıĢın muhafaza 

edilmesidir. Türkiye‟deki güvenlik yapısına bakıldığında dağınık bir yapı göze çarpsa 

da aslında birimler birbirine bağlıdır. Türkiye‟deki yapılanma genelde Fransız 

sisteminden etkilenmiĢ olup, birimler üzerinde merkezi yönetimin etkin olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Türkiye‟deki güvenlik kuvvetleri çeĢitli kanuni düzenlemelerle oluĢturulmuĢ, 

bunlardan 3201 sayılı “Emniyet TeĢkilatı Kanunu”nda kolluk, özel ve genel olarak 

sınıflandırılmıĢtır. Genel kolluk; suçların iĢlenmesini önleme faaliyetlerini icra 

ederken, suçun iĢlenmesinden müteakip aĢamaları adli kolluk takip etmektedir. 

Genel kolluk dıĢında özel kolluk kuvvetleri de bulunmakta ve özel yasa ile çerçevesi 

çizilen ve belli görevleri yerine getiren güvenlik kuvvetleridir. Özel kanun ve 

yönetmeliklere tabi olarak genel kolluk birimlerine yardımcı olarak kurulan; köy 

muhtarı, kır bekçileri, köy korucuları, çarĢı bekçisi, mahalle bekçileri de özel kolluk 

sınıfına girmektedir.  

 Türkiye‟de 1981 yılında yayımlanan özel kurumlar ve kamuya ait kuruluĢların 

korunması amacıyla hizmet sunan 2495 sayılı yasayla kurulan özel güvenlik 

kuruluĢları özel kuvvet kapsamında sayılarak genel kolluğa yardımcı niteliğinde 

hizmet vermeye baĢlamıĢtır. OluĢan talep sektörün büyümesiyle birlikte söz konusu 

kanunda düzenlemeye gidilerek yerine 2004 yılında yasalaĢan 5188 sayılı yasa 

yürürlüğe girmiĢ ve 2495 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Toplum içinde güvenliği ve asayiĢi sağlamakla görevli bulunan kolluk 

kuvvetlerine (Genel ve Özel kolluk) anayasaya dayalı olarak yetki veren 

kanunlardan bazıları aĢağıda belirtilmiĢtir. Bunlar;  

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 

3201 sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanunu, 

2803 sayılı Jandarma TeĢkilat Görev ve Yetkiler Kanunu, 

1481 sayılı AsayiĢe Müessir Bazı Fillerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 

1918 sayılı Kaçakçılığın ve Men ve Takibine Dair Kanun, 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 

6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçak ile diğer Aletler Hakkında Kanun, 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu, 
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2495 sayılı Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkındaki Kanun, 

6831 sayılı Orman Kanunu, 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 

442 sayılı Köy Kanunu olarak düzenlenmiĢtir.    

1.7.1. Kolluk TeĢkilatı  

Kolluk hizmetleri zaman kavramını da kapsamaktadır. Günün 24 saat dilimini 

kapsayan gece-gündüz olmak üzere kesintisiz devam eden hizmetleri sunar. 

Süreklilik arz etmektedir. Güvenlik hizmetleri süre ve mekan kısıtlaması olmaksızın 

verildiği takdirde tam olarak güvenlikten bahsedilebilecektir. Kolluk görevini ifa 

edenler zor kullanma yetkisi ve kanunların gücü ile donatılmıĢtır.  

 Bu hizmeti ifa eden görevliler silah taĢırlar ve üniforma giyerler. Bu 

çalıĢmada güvenlik hizmetlerini; genel kolluk, kamu özel kolluk, yardımcı kolluk, 

gönüllü kolluk ve özel kolluk olarak geniĢ bir yelpazede ele alacağız.   

 Türkiye‟deki kolluk teĢkilatının yapısı genel olarak özel ve genel kolluk 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. Genel ve özel kolluk teĢkilatının daha iyi anlaĢılabilmesi 

açısından öncelikle ikisi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinde durulacaktır.  

1.7.1.1. Genel Kolluk 

Genel kolluk insanları koruyan kanunların verdiği güçle görevlerini yapan 

birimlerdir.24 Genel kolluk; genel emniyet ve asayiĢi sağlayan, kanunun vermiĢ 

olduğu güçle genel ahlak ve sükuneti koruyan ve diğer kanunlar istikametinde görev 

ifa eden kurumlardan oluĢmaktadır. Genel kolluk hizmetlerini yürüten kurumlar, 

görev alanları aynı fakat coğrafi alanları değiĢik olan polis, jandarma ve sahil 

güvenlik olarak sıralanabilir.  

Bu bilgilerden anlaĢılacağı üzere genel kolluk, jandarma ve polis 

birimlerinden oluĢmaktadır. Zaman içerisindeki düzenlemelerle birlikte bu birimlere 

ek olarak sahil güvenlik birimlerinin genel kolluk yapılanmasına dahil edildiği 

görülmüĢtür.25 ÇalıĢmamızda sahil güvenlik de genel kolluk içerisinde belirtilecektir.  

 

 
                                                           
24

 Orhan Filiz, Türkiye‟ de Özel Güvenlik Yönetimi, Ġnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Malatya, 2006, s.115-116 (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).   
25

 Önder Mutlu, Kamu Düzeninin Sağlanmasında Jandarma - Polis ĠliĢkileri, KahramanmaraĢ Sütçü 
 Ġmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, KahramanmaraĢ, 2006, s. 11 (YayımlanmamıĢ Yüksek  
Lisans Tezi). 
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1.7.1.1.1. Polis  

Polis; silahlı görev yapan, devlet görevlisidir. Polisin tanımı ve görevleri 2559 

sayılı PVSK‟de ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir. Polis; asayiĢi sağlayan, asayiĢ 

bozulduktan sonra da düzeni temin eden, bu doğrultuda gerekli önlemleri alan silahlı 

bir kuvvettir. 

Polisin tanımı 2559 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu”nda ayrıntılı 

olarak ifade edilmektedir. Polis, kiĢilerin mesken dokunulmazlığını korumak, Ģahıs 

ve kamu asayiĢini, emniyetini sağlamakla görevlidir. Ayrıca halkın rahatını temini 

yanı sıra mal, can ve ırzını korumak ve alil ile acizlere, yardıma muhtaç olan 

çocuklara ve genel anlamda bütün yardım isteyenlere gerekli yardımları yapmakla 

görevli olduğu belirtilmiĢtir.26  

 Polis, ülke genelinde teĢkilatlanarak görevlendirilmiĢtir. TeĢkilat yapısı olarak; 

illerde Ġl Emniyet, ilçelerde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü veya Ġlçe Emniyet Amirliği, 

bucak, iskele ve istasyonlarda ise Emniyet Komiserliği olarak görevlendirilmiĢ olup, 

görev ve yetkileri detaylı olarak 3201 sayılı “Emniyet TeĢkilatı Kanunu”nda 

belirtilmiĢtir. Polis teĢkilatının bulunmadığı merkez dıĢında kalan kırsal bölgelerde bu 

yetkileri jandarma tarafından yürütülmekte ve aynı yetkiler kullanılmaktadır.  

Genel emniyet ile ilgili polisin görevleri ikiye ayrılır: 

 (1) Yasa, tüzük, hükümetin emirlerine, yönetmelik ve genelgelere aykırı iĢ ve 

iĢlemlerde bu fiiller gerçekleĢmeden önlemini almak,  

 (2) ĠĢlenen suç ile ilgili hakkında 5271 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu” ile 

diğer yasalarda belirlenmiĢ olan görevleri yapmaktır.27  

 Genel anlamda polisin önleyici rolü ve suç iĢlenmesini müteakip adli polislik 

gibi kanunda farklı görevler verildiği görülmektedir. Bu görevleri Proaktif ve reaktif 

polislik olarak belirtebiliriz. Proaktif polislik, suç unsuru oluĢmadan önce, suçun 

iĢlenmesine engel olma konusunda yapılan genel emniyet önlemleridir. Buna karĢın 

reaktif polislik ise suçun iĢlenmesinden sonra suçlunun tespit edilmesi, 

yakalanmaları ve suç ile ilgili kanıt özelliği taĢıyan tüm belgelerin araĢtırılarak adli 

birimlere gönderilip takip edilmesini konu edinir. Genel toplum yapısını koruyan, 

sistemin devamı için suç öncesinde alınacak tüm tedbirler polisin idari görevini, 

suçun iĢlenmesinden sonra icra edilen görev ise adli görevi içinde yer almaktadır.28  

 

                                                           
26

 Resmi Gazete, Sayı: 2751, 04 Temmuz 1934, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Md. 1.  
27

 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, a.g.e., Md. 2. 
28

 Sönmez, a.g.e., s.168. 
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1.7.1.1.2. Jandarma 

 Jandarmanın görevleri 2803 sayılı “Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanunu”nda (JTGYK) ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Jandarma, iĢlenmiĢ suçlarla 

ilgili tahkikat yapmak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dıĢ korunmalarını 

yapmak, suç islenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, 

kaçakçılığı men etmek, takibini yapmak ve tahkik etmek, asayiĢi, emniyeti ve kamu 

düzenini sağlamak, korumak ve kollamakla yükümlü silahlı kolluk kuvvetidir. 

Jandarma belirtilen faaliyetlerini, il, ilçe ve belediye sınırları dıĢında kırsal bölgelerde 

icra etmekle sorumludur.” Ģeklinde tanımlamıĢtır.29   

 Jandarma kanunda belirtilen görevlerini, il, ilçe ve belediye sınırları dıĢında 

kırsal alanda icra etmekle görevlidir. Jandarma ülke içinde polis ile beraber genel 

güvenliği, asayiĢ ve kamu düzenini korumakla görevli ve kendisine kanunlarda 

tanımlanan görevleri bu kanunlar ölçüsünde kullanmaktadır.  

 Görüldüğü üzere polis ve jandarma benzer uygulamaları yapmalarına 

rağmen görev sahaları farklıdır. Jandarma organizasyon Ģeması olarak merkezde 

Jandarma Genel Komutanlığı, taĢrada ise Jandarma Bölge Komutanlıkları, Ġl 

Jandarma Komutanlığı ve Ġlçe Jandarma Komutanlıkları olarak görev ifa etmektedir.  

 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarmanın, emniyet ve asayiĢ 

kurumları ile birlikte kamu düzenini sağlayan ve diğer kanunların verdiği iĢ ve 

iĢlemleri yerine getiren silahlı bir genel kolluk görevlisi olduğunu belirtmiĢtir.  Ayrıca 

Jandarma Genel Komutanlığının ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olduğunu belirterek 657 

sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nda hizmet sınıfları baĢlıklı kısımda değiĢiklik 

yaparak VIII–JANDARMA HĠZMETLERĠ SINIFI olarak düzenleme yapılmıĢtır.30   

1.7.1.1.3. Sahil Güvenlik  

 Sahil güvenlik hizmetleri; sahillerde, kara sularında, körfez ve limanlarda 

emniyet ve asayiĢi sağlamak, kaçaklığın men ve takibi, suç iĢleyenlerin 

yakalanmasını sağlama ile görevlendirilmiĢ teĢkilat Sahil Güvenlik kurumudur.  

 Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri: “Türkiye Cumhuriyeti tüm sahil, 

Marmara Denizi ile Çanakkale ve İstanbul boğazlarında karasu, körfez ve 

limanlarda, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına göre denetim ve egemenlik 

                                                           
29

 Resmi Gazete, Sayı 17985, 12 Mart 1983, 2803 sayılı, Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri 
Kanunu, Md. 7. 
30

 Resmi Gazete, Sayı: 29783, 27 Temmuz 2016, 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması 
Gereken Tedbirler Ġle Bazı Kurum ve kuruluĢlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, Üçüncü Bölüm. 
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altında olan deniz alanlarında yasalarda kendine tevdi edilen görevleri uygulama ve 

yetkileri kullanma’’ 31 olarak ifade edilmiĢtir. 

 668 sayılı KHK ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, asayiĢ ve emniyet 

kurumlarıyla kamuda düzeni sağlayan ve diğer yasaların verdiği iĢleri yerine getiren 

kolluk görevlileri olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ĠçiĢleri 

Bakanlığına bağlı olduğunu belirterek 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nda 

hizmet sınıfları baĢlıklı kısımda değiĢiklik yaparak IX–SAHĠL GÜVENLĠK 

HĠZMETLERĠ SINIFI olarak düzenleme yapmıĢtır.32 

1.7.1.2. Özel Kolluk 

 Özel kolluk görevlileri, jandarma ve polis organizasyonları dıĢında olup özel 

kanunlar ile kurulabilen, kurulduğu hizmet merkezlerinde temel görevi güvenliği 

sağlamak olan kolluk kuvvetleri olarak görev tanımı yapılmaktadır. Özel kolluk 

görevlilerinin görevleri, bulundukları alan için düzenlenmiĢ olup yasalarla sınırlıdır. 

Özel kolluk kuvvetlerine ilgili kanunlarca belirli Ģartları taĢıyanlar için silah taĢıma 

yetkisi de verilmiĢtir. Bununla birlikte özel kolluk, genel kolluğun ilgilenmesi gereken 

bir vukuat oluĢtuğunda bu birlikler gelene kadar, olayları inceleme ve gereken 

koruma önlemlerini alarak delilleri muhafaza etme gibi görevleri bulunmaktadır.33 

“Jandarma TeĢkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği”nin 3. maddesine göre 

özel kolluk çalıĢanları, diğer tüzel kiĢiler tarafından, özel yasalar ile kurulup güvenliği 

tesis etmek için ve kendi yasalarına göre silah taĢıma ve kullanma hakkına sahip, 

polis ve jandarma dıĢında kolluk kuvveti Ģeklinde tanımlanır. 

Özel kolluk kuvvetleri, hangi kurum ve Ģahıslardan oluĢtuğu üzerine tam 

olarak bir mutabakatın bulunmadığı söylenebilir. Özel kolluk, genel kolluğu oluĢturan 

polis, jandarma ile sahil güvenlik dıĢında fakat yasalarla kurulmuĢ olan ve belli 

görevleri ifa eden güvenlik kuvvetidir. Polis, jandarma ve sahil güvenlik kuruluĢlarına 

yardımcı olarak görevlerini ifa ederler.34  

 Konunun daha iyi anlaĢılması açısından çalıĢmamızda, özel kolluk 

görevlilerini tasnif ederken bu görevlileri Kamu Özel Kolluk Görevlileri ve Kamu 

DıĢında Kalan Özel Kolluk Görevlileri Ģeklinde açıklanacaktır. Özel kolluğa ek olarak 

gönüllü kolluk faaliyeti yürüten kiĢiler üzerinde durarak Türkiye‟deki özel kolluk 

teĢkilatını geniĢ kapsamlı olarak ele alacağız.  

                                                           
31

 Resmi Gazete, Sayı 17753, 13 Temmuz 1982, 2692 sayılı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 
Md.4. 
32

 Resmi Gazete, 668 Sayılı Kararname, a.g.e., Dördüncü Bölüm. 
33

 Doğan, a.g.e., s.33.  
34

 Ali Kuyaksil ve Osman Akçay, “Türkiye‟ de MeslekleĢme Olgusu Olarak Özel Güvenlik Hizmeti”, 
Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, 83-101, s. 88.  
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1.7.1.2.1. Kamu Özel Kolluk Görevlileri 

 Kamu özel kolluk kuruluĢları; polis ve jandarma dıĢında kalan, kamu 

içerisinde görev ifa eden, genel kolluk teĢkilatı içerisinde tamamlayıcı hizmetlerde 

bulunan, ülkenin güvenliğini sağlamada güvenlik ihtiyacını karĢılamak için kurumlar 

içerisinde çoğu zaman özel kanunlarla veya özel yönetmeliklerle yetkilendirilen 

birimlerdir.  

 Türkiye‟de görev ifa eden genel kolluk teĢkilatını güvenlik sağlamada 

tamamlayacak Ģekilde faaliyetlerde bulunan; kamu ile doğrudan ilgisi bulunmayan 

ancak dolaylı organik bağı olan özel kolluk içerisinde sayılan yardımcı kolluk 

kuruluĢlarına değineceğiz.  

 Bir diğer ifadeyle kamu özel kolluk kuruluĢları, genel kolluk dıĢında kalan ve 

özel kanunlara göre kurulup özel vazifeler gören kuvvetlerdir. Özel kolluk, genel 

kolluğun görevine giren bir olayla karĢılaĢtığında genel kolluk görevlileri intikal 

edene kadar olaya el koyar ve delilleri muhafaza eder. 

1.7.1.2.1.1. Belediye Kolluğu  

 Belediye zabıtası kanunlarla verilen vazifeleri görevli oldukları yer içerisinde 

ifa eder. Zabıtanın vazifesi, görev yaptığı il ve ilçede; sağlık, huzur ve düzenin 

sağlanmasını böylelikle kanunların iĢlemesini sağlamaktır. Belediye zabıtası; bu 

amaçla belediye meclisi tarafından alınan kuralları uygulamakla yükümlü olup aksi 

yönde hareket edenlere karĢı ise belediye kanunları ve 5326 sayılı “Kabahatler 

Kanunu”nda kendisine verilen yetkiler ölçüsünde ilgili ceza ve yaptırımları 

uygulamakla yetkilidir. Zabıta personeli görevini icra ederken mukavemet ile 

karĢılaĢtıklarında mukavemet gösterenler hakkında, kolluk kuvvetlerine karĢı 

gelenler gibi hüküm tesis edilerek cezalandırılır. 35  

 Belediye görevlileri; görevli oldukları bölgenin sağlık, trafik, tarım, hayvan 

sağlığı, sosyal yardım, koruma alanlarında görev ifa ederler. Genel kolluk dıĢında 

kalan özel kanunlarla görev ifa eden bir kolluk çeĢididir. 

 Ġlgili yönetmelikte belediye kolluğunun görev alanı, belediye sınırları olarak 

belirlenmiĢtir. Diğer alanlarda ise zabıta, sadece belediyeye özel hizmetlerde kanuni 

yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edebileceği belirtilmiĢtir. Güvenlik 

                                                           
*2/7/1993 tarih ve 484 sayılı KHK‟nin 1‟inci Md.si ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının TeĢkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiĢtirilmiĢtir. b) Bu KHK de geçen "Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı" ibareleri 2/7/1993 tarih ve 484 sayılı KHK'nin 12 .Md.‟si ile "Maliye Bakanlığı" olarak 
değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir. 
35

 Resmi Gazete, Sayı: 25874,  03.07.2005, 5393 Sayılı Belediye Kanunu.  
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hizmetlerinin yapısı ve sürekliliği ölçüsünde, belediye kolluğu olan zabıtanın görev 

süresinin vardiyalar halinde 24 saat olduğu ifade edilmektedir.36 

1.7.1.2.1.2. Orman Koruma 

 Türkiye‟de ormanlarda kiĢilerin ve ormanların güvenliğini sağlamak için özel 

kanunlarla görevliler oluĢturulmuĢtur. Orman muhafaza görevlileri ormanlara yapılan 

usulsüz müdahaleleri engelleme ve yapanları yakalama yönünde çalıĢma yapmakla 

görevlidir. Ayrıca suç iĢleyenleri ve oluĢturulan kurallara uymayanları yakalamak ve 

ilgili makamlara teslim etmekle yetkilidir.  

 Ormanların korunması görevi “Orman Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile orman kolluğuna verilmiĢtir. Aynı 

yönetmelikte orman muhafaza memurlarının görev yaptıkları alana göre Orman 

Bölge BaĢmüdürlükleri veya Orman Bölge ġeflikleri‟ne bağlı çalıĢanlar olarak 

belirtilmiĢtir. Orman muhafaza memurları aynı zamanda silah kullanma yetkisiyle 

donatılmıĢ, kanunların belirtmiĢ olduğu Ģart ve koĢullar oluĢtuğunda silah 

kullanabilmektedirler.37  

“Orman Kanun”unda teĢkilata mensup olanların görevleri detaylı olarak 

belirtilmiĢtir. Orman suçlarını iĢleyenleri yakalamak, suçun iĢlenmesi akabinde suç 

delillerini bir tutanakla belirlemek, suç aletlerini tespit etmek, suç iĢleyenleri 

yakalamak, av tezkeresi bulunmayanları ve orman idaresinden izin almamıĢ olanları 

tespit etmek, ormanlarda ve orman derelerinde avlanma Ģekil ve Ģartlarını 

düzenlemekle görevlidir.38 Bunlara ilave olarak, endüstri iĢlerinde kullanım amacıyla 

hastalıklı yaĢlı ağaçları tespit etme, kesim, nakliye, depo ve tomruklama, orman 

yangınlarını önleyici faaliyetlerde bulunmak, oluĢan yangınları acilen genel kolluğa 

bildirmek görevleri yer bulunmaktadır.  

1.7.1.2.1.3. Gümrük Muhafaza Memurları 

 Gümrük kolluğunun görev alanı, deniz ve hava meydanlarında, gümrük 

kapısı olan serbest bölge niteliğindeki yerlerdir. Ġlgili kanunda görevleri; kendilerine 

verilen gümrükle ilgili görevleri yapma, kaçakçılığı engelleme ve takip ederek 

soruĢturmasını yapma Ģeklinde sayılmıĢtır.39  
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 Hasan Hüseyin Çalı, Avrupa Kentsel ġartı Çerçevesinde Güvenli Kent ve Yerel Yönetimler, Türk  
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39

Resmi Gazete, Sayı: 2680, 14.12.1983 Sayılı Maliye TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname.  



28 
 

 Gümrük muhafaza memurları; kara ve gümrük sınırlarındaki iĢleyiĢi, hava-

deniz limanlarında, serbest bölge, antrepo ve iç güvenlik alanlarında kaçakçılığın 

önlenip izlenmesi, soruĢturulması görevleriyle yükümlüdür. Gümrük müsteĢarlığına 

bağlı olan bu görevliler 1918 sayılı kanuna göre silah da kullanabilmektedirler.40   

1.7.1.2.1.4. Liman Kolluğu 

618 sayılı kanunla limanlarda genel emniyet ve düzeni sağlamak, deniz 

kıyılarına açılacak tesislerin gerekli izinlerini vermek, denizlere müdahaleyi, 

limanların daraltılmasını engellemek, iĢ ve iĢlemlerin iĢleyiĢ ve düzenini sağlamak 

üzere kurulmuĢtur. Bu kurum Liman BaĢkanlığı‟na bağlı olarak görev ifa 

etmektedir.41 

618 sayılı kanun ile kurulan liman kolluğu halihazırda uygulamada faaliyet 

göstermemekte, bu kolluğun yapmıĢ olduğu görevleri; Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü, Sahil Güvenlik TeĢkilatı ve Gümrük Muhafaza görevlileri yapmaktadır.  

1.7.1.2.1.5. ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri  

 Belediye sınırları içinde görev ifa eden “ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri” 1966 

tarih ve 772 sayılı “ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri Kanunu”na göre görevlendirmiĢtir. 

Kanunda görev ve yetkileri de belirtilmiĢtir. ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri sorumluluk 

olarak vilayetin mülki amirinin emrinde genel kolluğa yardımcı silahlı bir 

organizasyon çeĢididir. Genel kolluğa yardımcı olmakla görevlendirilmiĢ olan 

yardımcı kolluk sınıfının altında, çarĢı ve mahalle bekçileri ile köy muhtarlarının 

bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte bekçi kuruluĢları Emniyet TeĢkilatı 

bulunan il ve ilçelerde konuĢlandırılmıĢ ise mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük 

amiri olmaktadır. Ancak bekçi kuruluĢları jandarmanın görev sahasında çalıĢan 

belediye sınırları içerisinde ise meslek amiri Ġlçe Jandarma Birlik Komutanı 

olmaktadır. Bekçilerin iç güvenlik görevlerinde en temel özellikleri gece mesaisine 

tabi olmalarıdır.42  

 ÇarĢı ve mahalle bekçileri, görevleri ilgili kanunda belirtildiği üzere esasen 

genel kolluğa yardımcı olmaktır. Ayrıca; can, mal, ırza saldırma ve tehditleri 

önlemek, sanıkları suçüstü yakalamak, gösteri ve yürüyüĢler için tedbir almak, 

mahallede ikamet edenlerin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak olarak 

belirtilmiĢtir. Ancak buna rağmen bekçiler günümüzde asli görevlerin dıĢında polis 

merkezlerinde pasif olarak görevlendirilmektedir. Güvenlik tedbirlerinin artırılması 
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nedeniyle son bir sene içerisinde birçok düzenleme yapılarak sayıları azalan ve 

uzun zamandır personel alımı yapılmayan bu teĢkilata birçok yeni kadro verilmiĢ ve 

yeni personellerin göreve baĢlamasıyla teĢkilata can suyu verilmiĢtir. Günümüzde 

bekçilerin vazifeleri sırasında kendilerine bir polis memuru verilerek mahallelerde 

devriye atma, sabit uygulama gibi suç önleyici hizmetlerde kullanımı iyice 

yaygınlaĢtırılmıĢtır. Son dönemde yayınlanan ulusal haberlere de bakılacak olursa 

bekçilerin polisler ile birlikte kullanımının gittikçe yaygınlaĢmakta olduğu ve bu 

yönde uygulamaların hızla arttığı, devletin güvenlik politikasının bu yönde geliĢtiği 

görülecektir.43 

1.7.1.2.1.6. Köy Korucuları-Kır Bekçileri 

 Türkiye‟nin Batısında hemen her köyde bir bekçi bulunurken, Doğu ve 

Güneydoğu‟da köy bekçisi ile köy korucusu birlikte görev yapmakta ve artan 

güvenlik ihtiyacına göre sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Bu görevliler 442 sayılı 

“Köy Kanunu”nun 68 ve 82. maddelerinde yer alan hükümlere tabidir. Silah 

kullanma yetkileri bulunmakta olup bu husus anılan kanunda 73. maddede açıkça 

belirtilmiĢtir. 1985 yılında kanunda yapılan değiĢiklikle “geçici köy koruculuğu” tanımı 

getirilmiĢtir. Köy bölgesinde halkın ırz, can ve mal güvenliğini sağlamak için köy 

korucuları görev ifa etmektedir. Köyün nüfusu bin kiĢiden fazla olması durumunda 

her 500 kiĢi için 1 korucu daha görevlendirilir.  

 Korucular, köy muhtarının emrindedirler. Olağanüstü durumlarda valinin 

teklifi ve ĠçiĢleri Bakanı‟nın onayı ile yetkilendirilirler. Kır Bekçileri ise, “Kır Bekçileri 

Hakkında Kanun” ile kurulmuĢtur. Ġleriki tarihlerde kanunda değiĢiklikler yapılmıĢ 

olup kanunda belirtildiği üzere kır bekçileri köy-kasaba dıĢında emniyet ve asayiĢi 

sağlamak ve binalarla ekili alanları korumakla görevlendirilmiĢlerdir. Anılan kanunda 

bekçilerin görevleri çiftçi mallarını korumak ve zarar verenler hakkında iĢlem 

yapmak, Ģeklinde belirtilmiĢtir.44 Son zamanlarda geçici olarak bekçilik sistemi gibi 

bir sistemle kolluk teĢkilatı bünyesinde sürekli hale getirilmesi yönünde çalıĢmalar 

devam etmektedir. Günümüzde ise kır bekçileri yerlerini köy korucularına 

bırakmıĢlardır.  

1.7.1.2.1.7. Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri   

Çiftçi ürünleri 4081 sayılı “Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun” ile 

ayrıntılı olarak verilmiĢtir. Kanuna göre; bahçe ve tarla yolları, duvar çit ve emsalleri, 

bent, setler ve hendekler, her çeĢit menkul ve gayrimenkuller ve ziraatla alakalı olan 
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su arkları, Orman Kanunu kapsamına girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar ile 

kendiliğinden yetiĢen dikili veya ekili bütün bitki ve türevleri ile çiftçi ürünlerini 

oluĢturmaktadır.45 Söz konusu kanun köylerde uygulanmaktadır.  

 Çiftçi malları koruma bekçisinin vazifeleri, çiftçilerin malını koruma, çiftçinin 

malına zarar verilmesi durumunda 24. maddede yer verilen karĢılığı ile bu yasada 

belirtilen diğer görevleri yapmak46  olarak belirtilmiĢtir. Silah ve cephaneleri devletçe 

temin edilen koruma bekçileri 442 sayılı kanunun 77. maddesinde izah edilen 

durumlarda silah ve zor kullanmaya yetkilidir. Günümüzde bu kanunda yer verilen 

görevlilerin aktif olmadığı bu görevlerin ilgili kurumlar ile jandarma ve polisçe 

yapıldığı görülmektedir.  

1.7.1.2.1.8. Köy Muhtarları 

Köy muhtarı köyün amiri olup emir verme yetkisine sahiptir. Kolluk 

görevlilerinin bulunmadığı zaman kolluk görevlerini ifa eden kiĢi olarak ön plana 

çıkar. Köyde kamunun ilgili iĢ ve iĢlemlerini gerçekleĢtirmekle görevli olan muhtarlar, 

aynı zamanda düzeni korumak ve asayiĢi sağlamak da görevleri arasında 

sayılmıĢtır. Muhtar suç ve suçluları ilgili mercilere bildirmekle sorumlu tutulmuĢ, bu 

yönde yetkileri “Köy Kanunu”nda ayrıntılı olarak belirlenmiĢtir.47  

1.7.1.2.1.9. Gemi Kaptanları 

“Türk Ticaret Kanunu”nda belirtildiği üzere yabancı ülke deniz veya kara 

sularında bulunduğu sırada gemide suç gerçekleĢmesi halinde, gemi kaptanının 

görevlendireceği bir kiĢi suçun kanıtlanmasına yarayacak delilleri doğru ve tam 

olarak koruma, tespit etme, arama yapma, ifade alma yetkisiyle donatılmıĢtır. Ayrıca 

kaçma ve delilleri yok etme tehlikesi bulunduğunda kaptana gözaltı yetkisi dahi 

verilmiĢtir. Kaptanın alacağı önlemlere aykırı davrananlar aynı kanuna göre 

cezalandırılırlar. Gemi kaptanlarının ayrıca silah taĢıma yetkisi de bulunmaktadır.48 

1.7.1.2.1.10. Cezaevi Kolluğu 

 Cezaevi kulluğu, Adalet Bakanlığı‟na bağlı Ceza Ġnfaz Kurumları ve 

Tutukevlerinde görevlendirilen ceza evi müdürü, infaz koruma baĢ memuru, infaz 

koruma memuru ve müstahdemlerden oluĢmaktadır. 5725 sayılı “Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun”da yer alan, kurumun iç güvenliği ile ilgili 30. 

maddede; Ceza Ġnfaz Kurumları içinde güvenlik ve düzeni sağlama görevinin ceza 
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evi kolluğuna ait olduğu belirtilmiĢtir. Gerekli koĢullar oluĢtuğunda jandarmanın ifa 

ettiği dıĢ güvenlik personeli ile iĢ birliğine gidebileceği ifade edilmiĢtir.49  Bunlara 

ilave olarak; yasada belirtilen tutuklu ve hükümlülerin ısıtılması, giydirilmesi, 

temizliklerinin yapılması, eğitilmesi, çalıĢtırılması, mektupların okunması vb. 

görevleri yerine getirmektedirler.  

1.7.1.2.1.11. Tekel Takip Memurları  

Tekel takip memurları; tekel maddeleri olan çay, kahve, tütün mamulleri gibi 

ürünlerin kaçakçılığını engellemek, izlemek ve incelemekle görevlidirler. Doğrudan 

bağlı bir birimi yoktur, ancak dolaylı olarak Tekel ve Gümrük Bakanlığına bağlıdır. 

Bu memurların suçüstü durumlarında yakalama, zor kullanma yetkileri bulunmasına 

rağmen silah kullanma yetkileri yoktur. 

1.7.1.2.2. Kamu DıĢındaki Özel KuruluĢlara Bağlı Özel Kolluk Görevlileri 

 Özel kolluk, devlet ile yetkili kamu tüzel niteliğine sahip kiĢiler tarafından özel 

yasalarla kurularak, organize edilmiĢ olan, hizmet alanlarında güvenliği sağlama, 

yasalara göre silah kullanma ve taĢıma yetkisi olan jandarma ve polis dıĢında genel 

kolluğa yardımcı görevlilerdir. Özel kolluğun halkın genel güvenliğini sağlamak 

amacı yoktur, tamamen görevlendirildikleri alanlarda sorumluğu üstlenmektedirler.  

 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkında Kanun” ile özel güvenlik teĢkilatı ilk olarak düzenlenmiĢ fakat 

ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine kanun kaldırılarak yerine 5188 sayılı kanun 

getirilmiĢ ve özel güvenlik teĢkilatları olarak güvenlik faaliyetlerinde bulunmuĢlardır.  

 5188 sayılı kanun, silahlı veya silahsız olsun, özel güvenliğin iĢverenin kendi 

iĢçileriyle veya bir güvenlik kuruluĢundan hizmet satın almak üzere bu ihtiyacı yerine 

getirebileceği ve bu alanda özgürlük tanıdığı belirtilmiĢtir.50 Özel kolluk teĢkilatından 

özel güvenlik görevlileri, bu görevlilerin temini noktasında özel güvenlik Ģirketleri ve 

diğer hususlar hakkında detaylı bilgiler ikinci bölümde verileceğinden burada bilgiler 

kısaltılmıĢtır.  

1.7.1.2.2.1. Gönüllü (Fahri) Kolluk 

 Bu görevliler gönüllü olarak görev ifa ederler. Fahri anlamı ücretsiz olarak 

görev ifa etmek anlamındadır. Türkiye‟de kendini fahri trafik müfettiĢliği ve fahri av 

müfettiĢliği olarak göstermektedir. Bu konuda Emniyet TeĢkilatı ve diğer ilgili 

kurumlar yönetmeliklerde düzenleme yaparak bu kurumun iĢ ve iĢlemlerini 
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belirlemiĢtir. Gönüllü müfettiĢlik olarak tanımlayabileceğimiz fahri kolluk 

uygulamasının belirli Ģartlara ve yönetmeliklere bağlı olarak hizmet vermesi çok 

yerinde bir karar olmuĢtur. Zira bu organizasyonun takip edilmemesi halinde bu 

asayiĢi sağlamayı kendine görev addedebilecek kiĢiler meydana çıkabileceği gibi 

“çete”, “mafya” oluĢumlarına sebep olabilecek, kendilerini polisin yerine koyabilecek 

gruplar bu açıktan faydalanabilecektir. Dolayısıyla bu hususlara azami dikkat 

edilmesi ve boĢluğa yer verilmemesi yerinde olmuĢtur.  

1.7.1.2.2.1.1. Fahri Trafik MüfettiĢliği  

 Türkiye‟de gönüllü kolluk hizmeti veren kuruluĢlardan birisi de Fahri Trafik 

MüfettiĢliğidir. Bu kurum kapsamında hizmet eden müfettiĢler, polisin bulunamadığı 

yerlerde kurallara uymamayı alıĢkanlık haline getirenler hakkında iĢlem 

yapmaktadırlar.  

 Fahri Trafik MüfettiĢliği görevlileri, kurallara uymayan sürücülerle ilgili trafik 

suç ihlal tutanağını düzenleyip bunu en yakındaki trafik birimine gönderirler. Bu 

görevi yapacak kiĢilerin en az kırk yaĢında olması, 10 yıllık sürücü belgesi ve taksirli 

suçlardan ceza almamıĢ olması, en az yüksekokul mezunu olması Ģartları 

bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kiĢilerin beĢ yıl içinde 100 ceza puanı uygulaması 

neticesinde sürücü belgesinin geri alınmamıĢ olması gerekmektedir. 51 

1.7.1.2.2.1.2. Fahri Av MüfettiĢliği 

 Doğa koruma ve milli parkları koruma adına, yaban hayatının korunması ve 

sürdürülebilir avcılık için fahri av müfettiĢleri kullanılmaktadır.  

MüfettiĢler, avlaklarda Ģüpheli gördükleri kiĢileri takip eder, av suçlarının 

iĢlenmemesi için çalıĢma yaparak ava çıkan vatandaĢlara avın kuralları hakkında 

rehberlik yapar, kabahati iĢleyenler hakkında delilleri toplar, ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırı iĢ ve iĢlemlerde tutanak tanzim ederek orman idaresine veya 

genel kolluk görevlilerine teslim eder. Bu görevlilerin suç veya kabahat araçlarına av 

hayvanlarına el koyma yetkileri yoktur, bu gibi durumlarda en yakın köy muhtarı, köy 

ve kır bekçileri av koruma memurları veya genel kolluk görevlilerine bilgi vermekle 

sorumlu tutulmuĢlardır.52  
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1.7.2. Genel Kolluk–Özel Kolluk ĠliĢkisi ve Farklılıkları  

 Türkiye‟de kamu güvenliğinin yerine getirilmesi konusunda görev ĠçiĢleri 

Bakanlığına verilmiĢtir. 3201 sayılı “Emniyet TeĢkilatı Kanunu” 1. maddeye göre; 

ülkenin genel asayiĢ ve emniyetinden ĠçiĢleri Bakanı sorumludur. Bu sorumlulukları 

yerine getirebilmek için zabıta teĢkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve özellikle 

Emniyet Genel Müdürlüğü‟nden gerekli yardımları alarak bu görevini yerine 

getirmektedir.53  

Ġlgili kanunun 3. maddesine göre asayiĢi sağlamakla yükümlü olan kolluk 

kuvvetleri genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan genel kolluklar, 

silahlı kuvvetler olan jandarma, polis ve sahil güvenlik görevlilerini ifade ederken, 

özel kolluklar ise polis ve jandarma dıĢında kalan, özel kanunlar çerçevesinde 

oluĢturulup sorumluluk alanındaki görevleri yerine getiren görevliler olarak 

düzenlenmiĢtir. Ġlerleyen bölümde bu görevlileri detaylı olarak inceleyeceğiz.  

 Özel kolluk ve genel kolluk arasında bir farklılık bulunmasına rağmen esas 

olarak birçok alanda birbirleri ile etkileĢim içerisindedirler. Genel kolluk ülke 

genelinde faaliyetlerde bulunan ve sorumlu olan kolluktur. Özel kolluk ise görev 

aldığı yer itibariyle görevini ifa etmektedir.  

 Özel kolluk için belirlenen görevler, genel kolluk için belirlenmiĢ olan görev 

alanı dıĢındaki görevleri kapsamaktadır. Ayrıca, meydana gelen olaylarda delilleri 

genel kolluk görevlileri gelene kadar muhafaza etme görevleri bulunmaktadır.  

 Özel ve genel kolluk arasındaki iliĢkide yetki ve iliĢkiler açısından karıĢıklıklar 

olabilmekte, bu karıĢıklıkları açıklarken özel ve genel kolluğu; bağlı oldukları 

teĢkilatlar cihetinden, görev alanı açısı ile yetki bakımından değiĢkenlikler Ģeklinde 

üçe ayırarak inceleyeceğiz.   

1.7.2.1. Bağlı Oldukları Yer Bakımından DeğiĢkenlikleri 

Genel kolluk olarak nitelendirilen jandarma, polis ve sahil güvenlik kurumları 

ĠçiĢleri Bakanlığına bağlıdır.54 Bu bağlılık merkez teĢkilatının taĢra kısmında kendini 

mülki amir olarak gösterir. Özel kolluk ise, diğer bakanlık, mülki ve mahalli idare gibi 

bağlı bulunduğu mülki amirlikler dıĢında genel müdür, fabrika yönetim kurulu 

baĢkanı gibi özel kurum yetkililerine bağlanmıĢ olabilmekte ve 

çeĢitlendirilebilmektedir.55  
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 Resmi Gazete, Sayı: 3629, 12 Haziran 1937 Tarihli 3201 Sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanunu md.1. 
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 Feridun Yenisey, Kolluk Hukuku, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2009. s.16. 
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 YaĢar Yılmaz, Polis Meslek Hukuku, Mustafa Kitapevi, Ankara, 2008, s.22. 
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1.7.2.2. Görev Alanı Ġtibariyle DeğiĢkenlikleri 

 Genel kolluk yurtiçi ve dıĢında görevliyken görev alanı olarak içiĢleri 

bakanlığına bağlı olup özel kolluk görevlileri bağlı olduğu bakanlığa ve hizmet gereği 

bulunduğu yerle sınırlı bir alanda görevini ifa eder. Özel güvenliğin görev alanı kimi 

zaman alıĢveriĢ merkezi olarak karĢımıza çıkarken kimi zaman da bir bakanlığın 

taĢrasında karĢımıza çıkmaktadır.  

1.7.2.3. Yetki Bakımından DeğiĢkenlikleri  

Adli olaylara müdahale, suç soruĢturması yürütme ve suçun takip yetkisi 

genel kolluğa verilmiĢ olmasına karĢılık, özel kolluğun böyle bir yetkisi 

bulunmamaktadır. Özel kolluk görevlileri önleyici olarak görev almakta ve sahada 

güvenliği tesis etmeyle ilgili çalıĢma yürütmektedirler. 

 Genel kolluk için tanımlanan görev alanı geniĢ ve detaylıdır. Ancak özel 

kolluk için sınırlı ve dardır. Genel kolluğun parmak izi, ifade alma, silah kullanma vb. 

suç sonrası yetkileri bulunurken özel kollukta ise bu yetkiler bulunmamaktadır.  

1.8. Türkiye’de Özel Güvenliğin Faaliyet Alanları  

Güvenlik faaliyetleri, bu hizmetlere ihtiyaç duyan bireylerin iĢ ve toplumsal 

yaĢamına dair her konuda güvenliğinin sağlanmasıdır. Özel güvenlik hizmetlerinin 

hayatın Ģartlarına, güncel Ģartların değiĢim ihtiyacına göre sürekli bir değiĢim 

içerisinde olduğu söylenebilmektedir.  

Günümüzde güvenliğin sağlanması için, para ve kıymetli evrakların 

sevklerinde güvenlik önlemlerinin alınması, liman güvenliği, güvenlik sistemlerinin 

kurulması, bakım ve yönetimi, alarm sistemleri ve elektronik gözetim ile önleyici 

tedbirler alınmaktadır. Sosyal etkinliklerde özel güvenlik ve koruma tedbirlerinin 

alınması, sivil havacılıkta güvenliğin sağlanması gibi alanlarda özel güvenlik 

sistemleri kurulmuĢtur. Günümüzde geniĢ bir konsensüs oluĢturan güvenlik 

danıĢmanlığı, güvenlik yönetim ve araĢtırma hizmetleri özel güvenlik kuruluĢları 

içerisinde yer almıĢtır. AnlaĢılacağı üzere güvenlik hizmetleri geniĢ bir çeĢitliliğe 

sahiptir. Örnek verecek olursak; koruma hizmeti, spor karĢılaĢmaları, tören, cenaze 

ve toplu alanlardaki özel güvenlik hizmetleri ile para ve kıymetli evrak güvenliği 

bulunmakta, her faaliyetin ayrı bir organizasyon ve iĢ planı gerektiren 

iĢlemlerdendir.56  
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Özel güvenlik sisteminin kurulmasının önemli gerekçelerinden birisi de 

bireylerde tehlike hissinin oluĢması, güvensizlik ortamının yaygınlaĢması, mala karĢı 

iĢlenen suçların artması gibi hususlardır. Bireylerdeki bu hissin artması özel güvenlik 

hizmetlerinin sürekli olarak artarak ve günün Ģartlarına göre değiĢerek büyümesine 

sebebiyet vermektedir. Özel güvenlik hizmetlerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için 

hizmet alanlarını belirtmek gerekmektedir.  

1.8.1. Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetleri  

Özel güvenlik hizmetleri Ģirketler aracılığıyla organize edilmekte ve kanunlar 

ölçüsünde hizmet vermektedir. Özel güvenlik hizmetleri veren Ģirketler üç sınıfa 

ayrılabilir. Bunlar: maddesel ve mekanik hizmet sunan firmalar, elektronik hizmet 

veren firmalar, insan gücüne dayalı firmalar olarak sıralanabilir.57  

1.8.1.1. Elektrik ve Elektronik Hizmetler Sunan ġirketler 

Alarm sistemleri, dedektörler, kontrol panelleri, açma ve kapama devreleri 

gibi sistemleri üreten, satıĢını yapan ve montajını yapan Ģirketler bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. 

1.8.1.2. Maddesel ve Mekanik Hizmetler Sunan ġirketler 

 Kilit ve kasalar kuvvetli betonarme duvarlar, güvenlik camları, tel örgü, 

güvenlik kamera sistemleri gibi hususları temin eden servis imkanı sunan firmalar bu 

kapsamda değerlendirilmektedir.  

1.8.1.3. Ġnsan Gücüne Dayanan ġirketler 

 Devriye sistemi, alarm halinde acil müdahale, para nakil ve kontrol sistemleri, 

araĢtırma ve danıĢma sistemleri güvenlik sisteminde özel güvenliğin kullanıldığı 

bütün ihtiyaçları karĢılayan firmalar bu kapsamda değerlendirilir. 

1.8.2. Özel Güvenlik Sisteminin Uygulama Alanları  

Özel güvenlik organizasyonunun uygulama alanları arasında, iĢ ve sosyal 

yaĢama dair güvenliğinin sağlanması vizyonu bulunmaktadır. Olabilecek bütün 

tehlikeleri minimize etmek veya bitirmek üzere yayılan geniĢ bir çerçeveyi 

kapsamaktadır. Özel güvenlik hizmetleri bütün dünyada, Avrupa ve Türkiye‟de 

genellikle Ģu alanlarda yapılmaktadır;  

(1) Tehlike Planları ve Acil Durum, 
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 Aytekin Geleri, Özel Güvenlik Temel Eğitim Kitabı, Sözkesen Matbaacılık, Ankara: 2005, aktaran; 

Ġbrahim Erkalaycıoğlu, Türk Hukukunda Özel Güvenlik Görevlilerin Koruma Tedbirlerine BaĢvurma ve 
zor Kullanma Yetkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, BahçeĢehir Üniversitesi, Bursa, 2013 s.53-54 
(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
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(2) Silahlı Kurye, Zırhlı Araç,  

(3) Güvenlik DanıĢmanlığı,  

(4) Liman Güvenliği, 

(5) Yangın Tahliye, Söndürme Organizasyonları,  

(6) Alarm Sistemlerinin Planlanması, Bakımı,  

(7) Tramvay, Metro, Raylı Sistemler Güvenliği,  

(8) Araç Güvenlik Sistemleri,  

(9) Özel Dedektiflik,  

(10) Çevre ve Site Apartman Güvenliği,  

(11) Özel ve Kurumsal Malların Güvenliği,  

(12) Kamuya Açık Yerlerin GiriĢ ve ÇıkıĢının Kontrolü ve Korunması, 

(13) Özel Cezaevi,  

(14) Elektronik Güvenliği, Veri ĠletiĢimi ve Posta Güvenliği,  

(15) Risk Analizi ve Güvenlik Projeleri Organizasyonları,  

(16) Devriye Görevleri, 

(17) Teknolojik Güvenlik Hizmetleri,  

(18) Yakın Koruma Hizmetleri,  

(19) Araç Muayene Ġstasyonları 

(20) Yapı Denetim, 

(21) Teknik Çözümleme Laboratuvarları,  

(22) Çelik Kasa Hizmetleri,  

(23) Özel Marka-Patent Telif  Hakları Hizmetleri,  

(24) Özel Tüketici Hakları Koruma Hizmetleri,  

(25) Özel Çevre Kirliliği Ölçüm Ġstasyonları, 

(26) Örgüt Etkinlikleri (Vakıf, Dernek, Konser, Sportif Etkinlikler) gibi hizmetler 

bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki bu organizasyonlar hızla geliĢen günümüzde, 

her gün yeni bir alana, yeni bir özel güvenlik konusunun eklenmesini sağlamakta, 

özel güvenlik birimlerinin kullandığı teknik cihazlar değiĢen koĢullara uyum 
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sağlamak üzere çeĢitliliğini arttırmaktadır. Örnek olarak; önleyici ekipmanlar, ev, iĢ 

yeri koruma sistemleri, elektronik detektörler, bilgisayar bilgilerinin çalınmasını 

önlemek maksadıyla yapılan elektronik güvenlik faaliyetleri verilebilir.58  

Özel güvenlik sistemi artık sadece para taĢıyan, büyük mağaza ve alıĢveriĢ 

merkezlerinde güvenlik sağlayan kiĢilerden ibaret değildir. Kısacası bu sektör 

günümüzde profesyonel bir iĢ kolu haline gelmiĢtir.  
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 Hüseyin UlaĢ, Özel Güvenlik Hizmeti Uygulamalarında Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

YENĠ BĠR ORGANĠZASYON OLARAK TÜRKĠYE’DE ÖZEL GÜVENLĠK 

2.1. Özel Güvenlik  

 Özel güvenlik; bireyi, kurumları, özel mülkiyetleri tehlikeye karĢı koruyup 

kendi namına kar elde eden kiĢi ve Ģirketler bütünüdür.59 Özel güvenlik, güvenlik 

hizmetlerinin özel kiĢi veya kurumlarca yerine getirilmesi ya da, özelleĢtirme yöntemi 

ile kolluk görevlilerinin yapmıĢ olduğu iĢi icra etmesi, uygulaması, plan ve politikaları 

icra etmesidir. Özel güvenlik genel kolluktan farklı olarak, güvenlik icrasıyla görevli 

olan özel kesim vazifeliler olarak tanımlanabilir.  

2.1.1. Özel Güvenlik Kavramı 

 Özel güvenlik kavram olarak, özel ve kamu sektörüne bağlı kuruluĢların 

güvenliğini sağlama, bireysel güvenliği sağlama amacı ile personel sağlayan 

kuruluĢlardır. Özel güvenlik kolluğun gücüne tamamlayıcı olması açısından, 

MGK‟nin tavsiyesiyle 2495 sayılı kanun ile düzenlenmiĢtir.60 

Bu kavram hakkında birçok açıklama bulunmaktadır. Özel güvenlik tanımı 

üzerinde tam bir fikir birliği oluĢmamıĢtır. ABD‟de yayımlanan “Rand Raporunda” 

özel güvenlik, “Kanun kuvvetlerinde yapılmayan bütün koruma ve güvenlik (kayıptan 

korunma) işlerini yapan kuruluşlar” olarak belirtilmektedir.  Burada tıpkı bizde olduğu 

gibi güvenlik hizmetini tamamlayıcı bir görev üstlendiği belirtilmiĢtir. BaĢka bir 

tanıma göre özel güvenlik; belli bir kiĢi veya kiĢilerin, özel mülkiyetlerini, çalıĢtıkları 

Ģirketleri ve kurumları, kurumlarda çalıĢanları tehlikelere karĢı ücrete binaen 

koruyan, kiĢi veya kuruluĢlar bütünüdür.61 Tanımda da belirtildiği üzere güvenlik 

ihtiyacı talep halinde ücret karĢılığında icra edilmektedir.  

2.1.2. Özel Güvenliğin Önemi 

Ġnsanların toplum olarak birlikte emniyet, güven ve huzur içinde bulunma 

ihtiyaçları, özgürlük ihtiyacından çok daha eskilere dayanmaktadır. Ġnsanlar asırlarca 

özgürlükleri olmadan yaĢayabilmiĢlerdir. Ancak düzenin olmadığı, güvenliğin 

sağlanamadığı yerlerde hayatlarını devam ettirememiĢlerdir. Devletlerin en önemli 

görevlerinden birisi, ülkenin ve toplumun güvenlik ve huzurunu sağlamasıdır.  
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 Ali Yılmaz, Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Özel Güvenlik Sistemi, Ġzmit 9 Eylül 
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 Toplumun gereksinimi olan diğer hizmet çeĢitleri, zamanla ortaya çıkarken 

güvenlik ve huzurun sağlanması gereksinimi en az devlet kadar eskidir.62  

 Özel güvenliğin önemli hale gelmesinde dört ana nedenin olduğu ileri 

sürülebilir. Bunlar; suç alanının geniĢlemesi, suç iĢlenmesi konusunda endiĢelerin 

artması ve devletin iç güvenlikteki harcamaların azalacağı inancı olarak 

sıralanabilir.63  

 Emniyet Müdürü Mustafa Gülcü, “Özel Güvenlik Hukuku” adlı basılmıĢ 

kitabında “Bu gün gelinen noktada özel güvenliği istisnai ve önemsiz bir uygulama 

olarak görmemek, özel güvenliğin olmadığı bir kamu güvenliği sisteminin 

düşünülemeyeceğini belirtmek gerekir”64  diyerek özel güvenliğin önemini iĢaret 

etmektedir. 

 Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ülkeler için hayati önem 

taĢımaktadır. SanayileĢme, modernleĢme, ĢehirleĢme, suç oranlarının artması 

doğuĢtan gelen güvenlik ihtiyacının karĢılanmasını zorunlu kılmaktadır. Devletler bu 

noktada vatandaĢlarının güvenlik ihtiyacını karĢılamalı ve bu kaygıları en düĢük 

seviyeye indirgemelidirler. Bu kapsamda devletler bu ihtiyaçları karĢılamak üzere 

kendi sorumluluğunda olan güvenlik önlemlerini özel güvenlik kurulumları eliyle 

kısmen uygulama yöntemini kullanmıĢtır. 

 Güvenlik ihtiyacının her alanda geliĢmesiyle birlikte can ve mal güvenliğini 

tehdit eden eylemlere müdahale etmede gecikme olması, telafisinin çok zor olacağı 

büyük zararlara neden olabilecektir. Bunun doğal sonucu olarak, geliĢmiĢ ülkelerde 

olduğu gibi Ģahıs ve kuruluĢların güvenliğini özel teĢebbüs ile karĢılama yoluna 

gitmiĢ, hükümetler de özel güvenliğin kurulması için teĢvikler sağlamıĢ sonuç olarak 

özel güvenlik kuruluĢlarından hizmet alınmasına izin vermiĢlerdir.65 Devletler bu 

Ģekilde güvenlik gereksinimini karĢılama yönünde politikalar izlemiĢlerdir.   

2.1.3. Özel Güvenliğin Amacı  

 Özel güvenlik; devletin savaĢ gücüne ya da milli ekonomiye önemli oranda 

katkı sunan, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluĢların yangın, soygun, yıkma, 
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yağma, sabotaj ve zorla alıkoyma gibi tehlike, tehdit ve saldırılara karĢı korunması 

ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla kurulmuĢtur.66 

Dünyada ve Türkiye‟deki özellikle sanayi kuruluĢları, bankalar baĢta olmak 

üzere Ģahıs ve kurumlar güvenlik hizmetlerini özel güvenlik kurumları tarafından 

sağlamak istemiĢlerdir. Özel güvenlik sektörünün oluĢum nedeni; sanayileĢmenin ve 

bununla beraber geliĢen hızlı kentleĢme olarak gösterilmektedir. Bu açıklamaya 

göre; sanayileĢmenin sonucu ortaya çıkan hızlı nüfus artıĢı ile yerleĢimlerde 

yaĢanan büyüme birçok güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiĢtir. Bu sorunlar 

karĢısında kamusal güvenlik güçleri yetersiz kalmıĢ ve devlet dıĢı güvenlik aktörleri 

ortaya çıkmıĢtır.67 Özel güvenlik görevlileri ve teĢkilatları bu noktada genel kolluğa 

yardımcı olmakta ve oluĢan istikrarsızlığı ortadan kaldırmaya çalıĢmakta ve büyük 

bir boĢluğu doldurmaktadır. 

Özel güvenlik, güvenliğin sağlanması, kiĢi ve kurumların tehlike riskinden 

korunması ile malların korunmasına dair hizmeti kullananlarca ücreti karĢılanan kiĢi 

ve kuruluĢlardır. Özel güvenlik, mülkiyetlerini tehlikelere karĢı ücret karĢılığı 

koruyan, menfaatine yarar güden kuruluĢlar bütünüdür. Bu tanıma göre özel 

güvenlik hizmetleri kar amacıyla kurulup hizmeti kullananlar tarafından ücretleri 

ödenerek yararlanılabilen oluĢumlardır. Özel güvenlik hizmetini sağlayanlar devletin 

güvenlik kuvvetinden bağımsız çalıĢmakla birlikte organik bağları her daim vardır. 

Zira özel güvenlik sektörünün iĢ ve iĢleyiĢleri kanunla belirlenmiĢtir. Özel güvenlik 

hizmetleri hizmeti isteyenin talebi üzerine yerine getirilmektedir.68 Bununla beraber 

devletin kolluk kuvvetlerinin vatandaĢların güvenliğini her alanda sağlamada yeterli 

olamadığı görüĢü hakim olmuĢtur. Bunun doğal sonucu olarak özel güvenlik ortaya 

çıkmıĢtır.  

2.2. Özel Güvenliğin Tarihsel Süreçte GeliĢimi  

ÇalıĢmanın ilk kısmında iĢlendiği gibi iç güvenlik hizmeti öncelikle kolluk 

içinde oluĢmuĢ, müteakiben kolluktan ayrılmıĢ olan birimlerle iç güvenlik sağlanmıĢ, 

devamında kolluk kuvvetleri kurulmuĢtur. Son dönemlerde kolluk tarafından icra 

edilen iç güvenlik hizmetine ilave olarak bu görevlerin bir kısmı özel güvenlik 

personelleri tarafından da yerine getirilmektedir.  
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Polis, özel mülkün korunması ve güvenliği sağlama konusunda devriye 

çıkartmada istekli olmaması, polisin üzerinde çok fazla sorumluluk olduğu Ģeklinde 

düĢüncenin oluĢması ve özel güvenliğin polise yardımcı olması gerektiği düĢüncesi 

yaygınlık kazanmıĢtır. Ayrıca özel mülklerin sahipleri kendilerine ait malların 

korunması konusunda özel güvenliği tercih etmelerinin sonucunda özel güvenlik 

sistemleri geliĢmeye baĢlamıĢtır.69 Bu gibi sebeplerle özel güvenlik sektörünün her 

geçen gün daha da geliĢerek büyüdüğü gözlenmektedir. 

2.2.1. Özel Güvenliğin Dünyadaki GeliĢimi  

Güvenlik ihtiyacı insanlık kadar eski geçmiĢi olan bir kavramdır. YerleĢik 

hayata geçilmesiyle beraber güvenlik ihtiyacı ordu ile karĢılanmıĢ, zamanla kolluk 

kuvvetlerine dönüĢerek geliĢmiĢ ve sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırma beraberinde 

birçok yenilik getirmiĢ, devletin asli görevlerinden olan kamu güvenliği ve düzenini 

sağlamak konusunda yetersizliklerin görülmesi üzerine özel güvenlik anlayıĢı gün 

geçtikçe geliĢmiĢtir.  

Ticaretin yapılabilmesi için en büyük gereklerden biri kuĢkusuz güvenliktir. 

Güvenliğin de köklü bir geçmiĢi vardır. Özel mülkün ve kiĢilerin korunması antik 

Roma‟da “The Vigiles” adı verilen ve “Ģehri gözetleyen görevliler” manasına gelen 

kiĢiler gece bekçiliği yapmakta ve Ortaçağ boyunca mevcudiyetini korumuĢlardır.70 

200 yıl önce Amerika Kıtasında “VahĢi Batı‟da” altın arayan Amerikalıların, 

baskınlar yapan kovboylara karĢı oluĢturdukları “posta arabalarını koruma timleri” ile 

ortaya çıkan ilk özel güvenlik ihtiyacı tarihsel süreç içerisinde geliĢerek önemli bir 

sektör haline gelmiĢtir. Özel güvenlik görevlileri zamanla yabancı sermayeli 

iĢletmelerin yanında, askeri bölgelerde, büyük kurum ve kuruluĢlarda, kamu 

kurumlarında, bankalarda istihdam edilmeye baĢlamıĢtır.71 Güvenlik hizmetlerinin 

özel kiĢi veya kurumlarca karĢılanması önce ABD‟de, akabinde ise Ġngiltere‟de 

görülmüĢ, devamında ise Avrupa ve tüm dünyaya yayılmıĢ, gün geçtikçe geliĢimine 

devam eden küresel bir sektör haline gelmiĢtir.  

 18. yüzyılda Sanayi Devrimi‟yle birlikte ev ve tarımsal alanda yapılan 

üretimlerin bir kısmı, Ģehirlerdeki fabrikalarda yapılmaya baĢlanmıĢ ve buharlı 

teknolojilere geçiĢ yapılmıĢtır. GeliĢmiĢ ürünlerin ve teknolojik metotların farklı 

kullanımı nedeniyle özel güvenlik konusundaki talepler oluĢmuĢ ve oluĢan güvenlik 
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riski nedeniyle bu talepler gün geçtikçe artmıĢtır. Özellikle tekstil ve pamuk alanında 

çalıĢan iĢçilerin iĢ esnasında güvenliği ve kayıp kaçak hususların önlenmesi 

açısından geliĢtirilen mikro güvenlik önlemleri sektörün ilk uygulamaları arasında 

sayılabilmektedir.  

 Dünyada özel güvenlik hizmetleri öncelikle kamu kuruluĢlarında kullanılmıĢ, 

demir yollarındaki özel gözetim memurlarıyla elektrik enerjisi dağıtımı için istihdam 

edilenler72 özel güvenliğin kamudaki ilk uygulamaları olarak ortaya çıkmıĢtır. Buna 

benzer Ģekilde 19. yüzyıl boyunca gözetim ve özel bekçilik hizmetlerine mülk 

sahipleri tarafından baĢvurulduğu görülmüĢtür.73   

 Dünyada özel güvenlik Ģirketlerinin ilk örnekleri incelendiğinde, özel güvenlik 

alanında faaliyet gösteren Ġsviçre ve ABD‟yi örnek olarak gösterebiliriz.  

 Özel güvenlik sistemlerinin ortaya çıkmasında rolü olanlardan bahsedecek 

olursak dünyada ilk örneklerini incelemek faydalı olacaktır. Özel güvenliğin öncüleri 

olarak ABD‟de Allan Pinkerton, Avrupa‟da ise Philip Sorenson adlı Ġsveçlidir. Bugün 

dünyanın en eski ve en büyük güvenlik teĢkilatı Allan Pinkerton‟ın 1850‟de kurduğu 

Pinkerton Ajansı Ģirketidir. Halen faaliyetine devam eden Ģirketin bugün dünyanın 

birçok yerinde yaklaĢık 40 bine yakın çalıĢanı bulunmaktadır.74  

 1858 yılında Edwin Holmes hırsızlık olaylarına karĢı, tarihte ilk olarak alarm 

sistemini geliĢtirmiĢ ve bu alanda bir ilk gerçekleĢtirerek sektörün öncülerinden 

olmuĢtur. Devamında ise 1909 yılında ilk yangın kontrol ve alarm sistemleri alanında 

faaliyet gösteren ilk güvenlik Ģirketi olan Baker ġirketi kuruluĢunu 

gerçekleĢtirmiĢtir.75 

 Dünyada suç istatistiklerine genel hatlarıyla gözden geçirildiğinde, 1950‟li 

yıllarda organize suçlarda hızlı bir artıĢın olduğu gözlenmektedir. Bunun en geçerli 

sebebi ise kuĢkusuz kolluk sayısının az olmasıdır. Organize suçlar, beyaz yaka 

suçları ve firma suçları denilen mali suçların yaygınlaĢmasıyla kolluk görevlileri bu 

alana yoğunlaĢmıĢ ve asli görevlerinden olan asayiĢi sağlama, banka Ģubelerini 

koruma vb. alanlardan zamanla çekilmek zorunda kalmıĢtır. Futbol karĢılaĢmaları, 

para taĢınırken yapılan koruculuk görevi, müzik gösterileri, muhtelif toplantı ve 

gösteriler sebebiyle oluĢan kalabalıkların kontrolü gibi görev sahaları gittikçe artan 
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oranda özel güvenlik hizmet örgütlerine geçmiĢtir. Bu geçiĢin giderek yaygınlaĢması 

ve çeĢitlenmesine neden olarak kuĢkusuz özel güvenlik hizmet örgütlerinin aynı iĢi 

daha az bütçe ile etkin bir Ģekilde ifa etmeleridir. Aynı zamanda polisin bu görevleri 

personel eksikliği ve adli suçlara yoğunlaĢması nedeniyle ihmal etmesi de önemli bir 

etkendir.76  

2.2.2. Özel Güvenliğin Türkiye’deki GeliĢimi 

  Özel güvenlik teĢkilatlarının ortaya çıkıĢ süreci tam olarak bilinmemekle 

birlikte bazı güvenlik önlemlerinin asırlardır kullanıldığı bilinmektedir. Kilit ve 

parmaklıklı pencereler gibi koruma tekniklerinin tarihi bile tam olarak 

bilinmemektedir. Ülkeler geliĢtikçe devlet olgusunun gerekleri ve ölçüleri değiĢmiĢ, 

aktif güvenlik hizmetleri devlet tarafından yerine getirilmeye baĢlanmıĢtır. Endüstri 

ve sanayileĢme ile birlikte kentlerdeki suç oranlarındaki artıĢ karĢısında kamu 

gücünün, bazı birey ve kuruluĢların güvenlik taleplerini karĢılamada yetersiz kalması 

sonucu, özel güvenlik hizmetleri ortaya çıkmıĢtır.77 

 Özel güvenliğin tarihçesi Türkiye‟de çok eskiye dayanmaktadır. Ancak özel 

güvenliğin kanuni alt yapısının oluĢturulması ve kanunlaĢma süreci, 24.07.1981‟de 

çıkarılan 2495 sayılı, “Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkında Kanun” ile kurulmuĢ olan özel güvenlik kurumları o günden 

bu yana oldukça büyük ilerlemeler göstermiĢtir. Bu yasanın geliĢen süreç içerisinde 

oluĢan ihtiyaca cevap vermeyecek hale gelmesi üzerine, 10.06.2004‟te TBMM‟den 

büyük bir uzlaĢıyla bu alanda önde gelen tüm kuruluĢların ortak çalıĢmasıyla 5188 

sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” yasalaĢmıĢ ve ihtiyaca cevap 

verecek seviyeye ulaĢmıĢtır.  

 Özel güvenlik hizmetlerinin Türkiye‟de oldukça uzun bir geçmiĢi ve bununla 

beraber tecrübesi vardır. Ġslam öncesi Türk tarihine kadar uzandığı belirtilen “ahilik” 

bir esnaf örgütü olmakla beraber bazı güvenlik hizmetlerinde sorumluluk aldığı 

görülmüĢtür.78 Ahilik sistemi esnafın kurmuĢ olduğu teĢkilat olmasına rağmen, kendi 

üyelerinden ziyade toplum menfaatlerini koruma görevi görmüĢ, bir çeĢit mali polis 

iĢlevi görmüĢtür. 
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 Tarihimiz boyunca birçok devlet kurmuĢ ve köklü bir devlet geleneğine sahip 

olan milletimiz, kamu düzen ve güvenliğini milli savunma ile birlikte yürüttüklerinden 

özel güvenlik sistemleri tarih süreci içinde tam olarak geliĢememiĢtir. Günümüzün 

güvenlik sorunları arasında görülen, konulara askeri anlayıĢla yaklaĢılmasının 

sebebi budur. 

Geceleri mahalleyi gezen, sabaha kadar yaya olarak dolaĢan, Ģüphelileri 

araĢtıran, çarĢı ve pazar yerlerini koruyan ve karĢılığında dükkan sahiplerinden belli 

bir ücret alan, Arapça bir kelime olup anlamı “bekçi” olan “asesler” (gece bekçileri), 

esnaf teĢkilatlarının aldığı inzibati önlemlerdendir.79 Yol güzergahlarında önemli 

noktaların ve eĢkıya soygununa maruz kalınması muhtemel bölgelerin korunması, 

yeni yerleĢimlerin güvenliği görevini üstlenen der (geçit), ve bend (tutma) 

kelimelerinin birleĢiminden türeyen “derbentçi”ler görevlendirilmiĢtir. Derbend 

tesisleri, dört tarafı duvarla çevrili küçük bir kale Ģeklindedir. Halkın güvenliğe 

katkıları çeĢitli tarikatlar aracılığıyla da olmuĢtur. Bunlarla beraber köy imamları ve 

muhtarlar da kendi bölgelerini korumakla görevlendirilmiĢtir. Kervanların ve 

tüccarların güvenliğini sağlama maksadı ile görevlendirilen “kervansa”lar, isyan 

olması halinde kendilerini savunma için kurdukları bir örgüt olan “ilder”ler, bir diğer 

adıyla da “il eri” olarak bilinen “Ġlbey”ler çeĢitli Türk tarihindeki özel güvenlik 

mekanizmaları içerisinde sayılabilmektedir.80  

 Özel güvenlik kavramının Türkiye‟de uygulanması 1957 yıllarına kadar 

dayanmaktadır. Türkiye‟deki özel güvenlik kavram ve ihtiyacının baĢlangıcı 

barajların korunmasıyla ortaya çıkmıĢtır. Hirfanlı barajı inĢaatı sırasında 1957-1958 

yıllarında bazı sabotaj olayları meydana gelmiĢtir. Barajlarda yangınların meydana 

gelmesi ve beton bir kolonun yıkımı sonrası polis olaya müdahale etmiĢ, bu sırada 

jeneratörlere yapılan saldırılar polis tarafından engellenmiĢtir. Konuyla ilgili polis 

yaptığı çalıĢmada Yugoslavya ve Bulgaristan göçmenleri arasından devĢirilen 

sabotajcılar yakalanmıĢtır. Bu olaylar neticesinde barajların güvenliği ülke 

gündeminde geniĢ yer almıĢtır. Böylece özel güvenlik konusu ilk kez 31 Ocak 

1966‟da, Milli Güvenlik Kurulu‟nda bu vesileyle görüĢülmüĢ, MGK‟nin 97 sayılı kararı 

ile barajların güvenliğinin korunması ilk kez Türkiye gündemine girmiĢtir.81  

1970-1980 tarihleri arasında terör eylemlerinin olması bununla beraber kolluk 

kuvvetlerinin kamu kurum ve kuruluĢların güvenliğinin sağlanması hususunda 
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zorlanması üzerine kolluğun yükünü hafifletmek amacıyla, Milli Güvenlik Kurulu 

tavsiyesiyle hazırlanan kanunla “özel güvenlik” kavramı ülke literatürümüze girmiĢtir.  

Buradan hareketle özel güvenlik kurum ve kuruluĢlarının yaygınlaĢma 

sürecinin baĢladığı görülmektedir. Özellikle 1960 yılından sonra, büyük Ģehirlerin 

hızla sanayileĢmesi neticesinde, iĢ gücü ihtiyacından dolayı hızlı bir nüfus artıĢı 

yaĢanmıĢtır. Bununla beraber özel sanayi kuruluĢları kendi güvenliklerini sağlama 

yoluna gitmelerinden ötürü özel güvenlik Ģirketlerinin sayısında hızlı bir artıĢ 

olmuĢtur.  

Milli Güvenlik Kurulu vermiĢ olduğu tavsiye kararı doğrultusunda oluĢan fiili 

durumla ilgili olarak aksaklıkları gidermek üzere özel bir güvenlik teĢkilatının 

kurulması için kanunun hazırlanması çalıĢmaları hükümetçe baĢlanmıĢtır. Bunun 

üzerine yapılan çalıĢmalar neticesinde, özel güvenlik kurumlarının dünyadaki 

örnekleri incelenmiĢ, özellikle ABD kanunlarından etkilenen 2495 sayılı kanun82 

hazırlanmıĢtır. Bu kanunla birlikte bu faaliyetler yasal zemine oturtulmuĢtur.   

 Sanayi kuruluĢlarının ve dahi diğer esnaf ve kuruluĢların güvenliklerini 

korumaya çalıĢmaları ve oluĢan fiili durum karĢısında 27.07.1981‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun” ile hukuki bir zemin kazanmıĢtır. 2495 

sayılı kanunun 1. maddesinde nerelerde özel güvenlik teĢkilatlarının kurulabileceği 

ve görevleri belirtilmektedir. Ġlgili kanuna göre; devletin savaĢ gücüne ya da milli 

ekonomiye önemli oranda katkı sunan kurumların, geçici bir zaman için dahi olsa 

çalıĢmalarının durdurulmasını, hasara uğratılmamalarına yardımcı olmak görevleri 

arasında sayılmıĢtır. Bununla beraber, kurumların tamamen veya kısmen 

yıkılmaları, toplum hayatı, ülke ekonomisi veya ülke güvenliği açısından olumsuz 

sonuçlar oluĢturabilecek kamuya veya özel kiĢilere ait kurum ve kuruluĢların yağma, 

soygun, hırsızlık, yangın ve sabotaja uğramamasını sağlamaktır. Ayrıca, burada 

bulunanların güvenliklerinin sağlanması, sağlıklarının tehlike ve tehditlere karĢı 

koruması, zorla iĢten alıkoyma ve yurt dıĢına giriĢ çıkıĢ yapılan gümrük kapılarında 

aranan ve giriĢ çıkıĢı yasaklananların resmi güvenlik görevlilerine teslimi, giriĢ çıkıĢ 

iĢlemlerinin yapılması, giriĢ ve çıkıĢa yarayan belgelerin kontrolünün sağlanması 

görevleri arasında sayılmıĢtır.  

Anılan kanunda; Emniyet Teşkilatına ait kurum ve kuruluşlarla, Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı ve askeri kurum ve kuruluşların korunması özel mevzuatlara 

tabidir” denilerek bu kurumlarda hangi Ģartlarda kurulacağı ve hizmetleri belirtilmiĢtir.  
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Bu kanun devamında personel istihdamını öncelikle sanayi kuruluĢlarıyla 

birlikte bankalar tercih ederek uygulamıĢtır. Burada dikkat edilmesi gereken husus 

Türkiye‟deki özel güvenlik kuruluĢlarının oluĢumunun sanayi ülkelerindeki 

oluĢumdan ve oluĢum nedeninden farklı olarak ortaya çıkmasıdır. Çünkü sanayi ve 

tarım ülkelerinde asıl ortaya çıkıĢ nedeninin mal ve insanları koruma, hırsızlığa, 

yangına, sabotaja ve sair olaylara karĢı güvenliği sağlama amacı taĢır iken 

Türkiye‟de daha çok terör olaylarından dolayı gündeme gelmiĢtir. Örneğin; 

Avrupa‟da müzeler ve sanat galerilerini korumak, turistlere yardımcı olmak gibi 

amaçları varken Türkiye‟de özel güvenlik ihtiyacının terör neticesinde doğduğu 

söylenebilmektedir. ABD‟de yaĢanan 11 Eylül saldırıları ve Türkiye‟de Sabancı iĢ 

kulelerinin 25‟inci katında merhum Özdemir Sabancı‟ya düzenlenen suikastın 

ardından bu yönde geliĢimin ivme kazandığı söylenebilir.83  

Türkiye‟de özel güvenlik kuruluĢları 2495 sayılı ve 24.07.1981 tarihli “Bazı 

Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun” 

ile ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‟de oluĢan ihtiyaç ve yetersizlikler nedeniyle 5188 sayılı 

ve 10.06.2004 tarihli “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” düzenlenerek özel 

güvenliğin alanı geniĢletilmiĢ ve mevcut halini almıĢtır.  
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Tablo- 2 Türkiye'de Özel Güvenliğin Tarihi Süreçte GeliĢimi84 
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2.3. Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetleri  

Özel güvenlik hizmetinin görev tanımı, içerisinde iĢ ve sosyal yaĢama dair 

her Ģeyin güvenliğinin sağlanması ilkesini barındırmaktadır. Özel güvenlik hizmeti, 

yasalarla polis, jandarma ve sahil güvenliğe verilen temel görevlerin dıĢında kalan, 

kamu düzeninin sağlanması dıĢında özel amaç için görev ifa eden özel veya 

kamuya ait yerler için güvenlik önleminin alınması amacı ile ortaya çıkan, genel 

kolluğa destek veren kuruluĢlardır. Bu yardımcı nitelikte yapılan iĢ ve iĢlemlerde 

zaman içerisinde uzmanlaĢma olduğu ve sınıflandırmaların olduğu görülmektedir.  

5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu"nun 1. maddesinde, 

“…kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetleri….” Ģeklinde 

geçen ifade; özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte 

olduğunu açıkça göstermektedir. 

 Bu kanuna göre özel güvenlik teĢkilatı; “ özel güvenlik şirketlerinden hizmet 

satın alınmak suretiyle, kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi 

kurularak ve kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek 

sağlanabilmektedir. 

 Özel güvenliği hizmetini maddeler halinde kısaca inceleyecek olursak;  

(1)  Özel güvenlik hizmetlerinden özel kiĢiler ve kuruluĢlar yararlanmakta aynı 

zamanda kamu kurumları da isteğe ve ücrete bağlı olarak satın almaktadır.  

(2)  Özel güvenlik hizmetleri arz talep dengesi ile yerine getirilmektedir.  

(3)  Özel güvenlik hizmetleri kar amacıyla üretilir hizmetten yararlanan 

ücretini ödemektedir. 

(4)  Özel Güvenlik hizmetlerini yürütenler özel kuruluĢlar85 Ģeklinde 

belirtebiliriz.  

2.3.1. Türkiye’de Özel Güvenliğin Güvenlik Hizmetleri Ġçerisindeki Yeri  

 Genel güvenliğin tanımında olduğu gibi özel güvenliğin tanımı yapılırken de 

üzerinde fikir birliği oluĢan bir tanım yapılamamıĢtır. Zamana ve ihtiyaca göre bu 

tanım da değiĢkenlik göstermektedir.  

 Genel kolluk ve özel kolluk arasında bulunan özel kolluk görevlileri ile genel 

kolluk görevlilerini karĢılaĢtırmak konunun daha iyi anlaĢılması açısında uygun 

olacaktır. Bu doğrultuda özel güvenlik ve genel kolluk görevlileri arasındaki iliĢkiyi 

kısaca belirtmekte yarar görülmektedir. Bu karĢılaĢtırmaya, çalıĢan personeller 
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açısından bakıldığında, genel kolluk görevlilerinin mesleğe giriĢ koĢulları açısından, 

özel güvenlik görevlilerine göre Ģartlarının çok daha ağır olduğu görülmektedir. 

Genel kolluğun belirli bir eğitimden geçtikleri, belirli bir eğitim seviyesinde oldukları 

gözlemlenirken özel güvenlik görevlilerinin daha kolay koĢullarda mesleğe alındığı, 

bunun da çalıĢma hayatlarında bazı olumsuzluklara neden olduğu görülmektedir. 

Özellikle özel güvenliğin ani geliĢen olaylarda olaylara yaklaĢım konusunda iletiĢim, 

hukuk ve yakın savunma teknikleri konusunda zaafa düĢtükleri gözlenmektedir. 

ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde yaĢanan sorunlar karĢısında önerilerde 

bulunulacaktır.  

 Özel güvenlik görevlilerini, mesleğe giriĢ koĢulları açısından incelediğimizde; 

özel kolluk görevlilerinin genel kolluk görevlilerine nazaran daha basit Ģartlarda 

mesleğe alındıkları görülmektedir. Bu da beraberinde toplum içindeki saygınlık ve 

itibarını zayıflatmaktadır.  

Özel güvenliğin silah taĢıma yetkisinin görevli olduğu yerle sınırlı olmasından 

ötürü bu durum, özel güvenlik görevlileri bakımından eksiklik olarak 

algılanabilmektedir. 

Genel kolluk görevlilerine nazaran özel güvenlik görevlilerinin personel, araç 

ve teçhizat bakımından zayıf olması, görevi gerçekleĢtirme noktasında ayrıĢtıkları 

bir diğer noktadır.   

Özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk görevlileri arasında iĢ bölümü ve 

yetki konusunda farklılık olması, yetersiz eğitimlerin yol açtığı sorunlar beraberinde 

iletiĢimsizliği, bilgi eksikliğini getirmektedir. Aynı zamanda genel kolluk görevlilerine 

özel kolluk teĢkilatı hakkında yeterli bilgi verilmemesi de birçok sorunun kaynağını 

oluĢturmaktadır.86 

2.3.2. Türkiye’de Özel Güvenliğin Kanuni Alt Yapısı Ve GeliĢim Süreci  

 Özel güvenlik hizmetlerindeki hızlı geliĢimin iki temel sebebi vardır. Birincisi, 

polis özel ikametlerin korunması için özel mülklere devriye gönderme konusunda 

yetersiz kalmaktadır. Ġkinci olarak, özel mülk sahipleri, sahip oldukları malların daha 

iyi korunması konusunda özel güvenliği tercih etmektedir.87 

Özel güvenliğin kanuni alt yapısı ele alınırken tarihsel süreç içerisinde 

değerlendirmenin konunun anlaĢılması açısından daha sağlıklı olacağı 

düĢünülmektedir. Bu bağlamda tarihsel süreç içerisinde özel güvenliği ele alırken 

değindiğimiz Osmanlı döneminde asesler 10 Mayıs 1914‟te çıkarılan çarĢı ve 
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mahalle bekçileri hakkındaki “Kanun-ı Muvakkat” ile kaldırılarak yerine bekçi kurumu 

oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan bu kurumun toplumda önemli bir yer aldığı görülmüĢtür. 

Bu tarihten itibaren bekçilik kurumu yarı özel güvenlik birimi olarak görev yapmıĢtır.  

 Özel güvenlik uygulamaları Türkiye‟de mevzuat bakımından incelendiğinde 

özel güvenliğin ilk olarak, ülke ekonomisinin korunmasında önemli kurum ve 

kuruluĢları her çeĢit sabotaj durumuna karĢı koruma ile ilgili Bakanlar Kurulunun 

4/685 sayılı 30.04.1953 tarihli  “Sabotajlara KarĢı Korunma ve sabotajları Önleme 

Hakkında Talimat”ında rastlanmaktadır. Bu talimatın devamında 1988 tarihli 

“Sabotajlara KarĢı Koruma Yönetmeliği” resmi gazetede yayımlanarak düzenlendiği, 

bu yönetmeliğin tamamen 1953 yılında Bakanlar Kurulunun talimat ve eklerinin bir 

metinde birleĢtirilmesinden ibaret olduğu görülmüĢtür. Buradan çıkartılması gereken 

husus Türkiye‟de özel güvenlik hizmetlerinin kanuni alt yapısının 1953 yılında 

çıkartılan bu yönetmelik olduğu özel güvenliğin yapısı hakkında bilgilerin ilk olarak 

yer aldığını görmekteyiz.  

1988 tarihindeki “Sabotajlara KarĢı Koruma Yönetmeliği”nin 3. maddesinde; 

özel kuruluĢ: özel sektör, özel hukukun hükümlerine bağlı kiĢilerin kurarak iĢlettiği 

kuruluĢlar Ģeklinde belirtilmiĢtir.  “Sabotajlara KarĢı Korunma Tedbirleri” baĢlıklı 11. 

maddede korumayla görevli görevlilerin özellikleri belirtilmiĢtir. Buna göre; 

yetiĢtirilmiĢ özel köpeklerin bulundurulması ve bekçi, koruma veya devriye gibi 

görevlilerin kullanılması yönünde ilgili bakanlığın gerekli tedbirleri alacağını, risk 

faktörlerinin göz önünde bulundurularak önem derecelerine göre öncelikli önlemler 

alınabileceğini belirtmiĢtir.  

Aynı kanunun 13. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin nasıl 

görevlendirileceği belirtilmiĢtir. Buna göre; görevlilerin güvenlik iĢleriyle sorumlu olan 

kolluğun talebi halinde bu görevlilerden yararlanılabileceği, özel güvenlik hizmeti 

alan kuruluĢlarda bu görevlilerin kullanılacağı, olaylara müdahalede 

bulunabilecekleri, bu hususta, el feneri, düdük, silah, ikaz araçları, özel köpekler gibi 

uygun bulunan araçlarla donatılacağını, görevlilerin 24 saat esasına göre 

çalıĢacaklarını belirterek bekçi ve diğer görevlilerin haricindeki grupların koruma 

görevi dıĢında asli görevlerine devam edeceklerini belirtmiĢtir.88    

 Daha önce de belirtildiği üzere özel güvenlik konusu ilk kez 31 Ocak 1966 

yılında MGK‟de görülüĢmüĢ Milli Güvenlik Kurulunun 97 sayılı tavsiye kararı ile 

barajların korunması konusunda gündeme gelmiĢtir. Bu bağlamda sadece terör 

eylemlerine karĢı önlem almak için ortaya çıktığını belirtmek yanlıĢ olmayacaktır. 
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Devamında 1960 tarihinden sonra büyük Ģehirlerin hızla sanayileĢmesi sonucu 

burada oluĢan nüfus artıĢı ve güvenlik zafiyeti devletin güvenlik personeli ve 

bütçesindeki kısıtları ileri sürerek özel sanayi kuruluĢlarının kendi güvenliğini 

sağlamaya yönlendirme ve yerine göre zorunluluk yönünde irade göstermesi, yer 

yer teĢvik etmesi özel güvenliğin geliĢmesini ve yayılmasını sağlamıĢtır.  

 1973 yılında oluĢan bu ihtiyaçlar nedeniyle ĠçiĢleri Bakanlığınca düzenlenen 

“Müesseselerde Özel Koruma TeĢkilatı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı” 

incelemeye sunulmuĢ; ancak çalıĢma anayasaya aykırı olduğu güvenliğin devletçe 

sağlanması gerektiği gerekçesiyle reddedilmiĢtir. 1977 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı 

tasarının yenilenerek tekrar gündeme gelmesini teklif etmiĢ; devamında tekrar aynı 

nedenlerle reddedilmiĢtir. 1978 yılında tasarının tekrar görüĢülmesi için komisyon 

oluĢturulmuĢ,  33 maddelik “Banka ve Diğer Kurum ve KuruluĢların Korunması ve 

Güvenliğinin Sağlanması Hakkında kanun Tasarısı” hazırlanmıĢ, ancak 1980 yılında 

tekrar reddedilmiĢtir. Reddedilmesinin ana gerekçelerinden birkaçı güvenlik 

ihtiyacının devlet tarafından karĢılanması gerektiği bu yetkinin özel teĢebbüsler 

tarafından karĢılanamayacağı, polis yetkisinin özel kiĢilere verilemeyeceği, bunun 

sakıncalarının olabileceği, imtiyazlı bir sınıfın oluĢturulamayacağı gibi gerekçeler 

belirtilmiĢtir.89  

 1970-1980‟li yıllarda kamu ve özel sektöre ait sınai, ticari kurum ve 

kuruluĢlar, barajlar, askeri tesisler, ulaĢtırma ve haberleĢme tesisleri, Ģantiyeler gibi 

korunması gereken önemli yerlerin güvenliğinin özel bir Ģekilde yapılmasına dair çok 

miktarda çalıĢmalar yapılmıĢtır. En sonunda, jandarma ile polis güçlerinin yükünü 

hafifletmek amacıyla Milli Güvenlik Konseyi tavsiyesiyle hazırlanan 22.07.1981 tarih 

ve 2495 sayılı “Bazı Kurum ve kuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkındaki Kanun” ile özel güvenlik nihayet yasal dayanağa 

kavuĢmuĢtur.90 Bu kanunda da eksiklikler bulunması ve oluĢan ihtiyaca cevap 

vermemesi üzerine büyük bir uzlaĢı ve uzun emekler neticesinde mutabakat 

sağlanarak hazırladığı kanun taslağının meclis kararıyla onaylanmasıyla 5188 sayılı 

“Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” ile özel güvenlik teĢkilatının tüm yönleriyle 

kanuni alt yapısı düzenlenmiĢtir. Bu kanunun hazırlanma aĢamasına toplumun bu 

alandaki her kesimine söz hakkı verilmiĢ, özellikle özel güvenlik derneği olan 

GÜSOD (Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği) bu konuda Avrupa 
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ülkeleri ile dünya örneklerini detaylı inceleyerek gerekli tercümeler yapmıĢ ve 

mecliste oluĢturulan komisyona katkı sağlamıĢtır.   

 Süreç içerisinde 5188 sayılı kanun üzerinde yapılan bazı değiĢiklik ve 

düzenlemelere değinirsek özel güvenlik teĢkilatının mevzuat ve kanuni alt yapısının 

anlaĢılabilmesi açısından yerinde olacaktır.  Bakanlık bu kanuna ek olarak dört adet 

genelge yayımlayarak kanunun eksikliklerini tamamlama yoluna gitmiĢtir.  

Bunlardan ilki 22.07.2004 tarih ve 2004/152 numaralı genelge, yönetmelik 

çıkarılıncaya kadar bazı hususları mülki idare amirinin yetkisine bırakmıĢtır.  

Ġkincisi; 27.04.2005 tarihli 2005-32 sayılı genelge özel güvenlik Ģirketlerinin 

kurucu ve yöneticilerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının ise sadece yöneticilerinin 

güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırmaları hakkında çıkarılmıĢtır. 6 Ocak 2017 

tarih ve 680 sayılı KHK ile bu konuda değiĢiklik yapılmıĢ; buna göre güvenlik 

görevlileri ile eğitici olarak özel eğitim kurumlarında görevlendirilen kiĢilerin arĢiv 

araĢtırması ve güvenlik soruĢturmasından geçirileceği belirtilmiĢtir. Ġlgili KHK sonraki 

bölümlerde açıklanacağı için burada detaylı belirtilmemiĢtir.  

Üçüncü genelge olarak; 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelde ile özel 

güvenlik eğitimi ve sınavına iliĢkin oluĢan bazı tereddütlerin giderilmesi 

amaçlanmıĢtır.  

Dördüncü ve son genelge ve aralarında en kapsamlısı olanı da; 22.05.2006 

tarih ve 2006-47 sayılı genelgedir. Kanun ve yönetmeliğin kuĢkuya yer 

bırakmayacak Ģekilde daha önceki kanunlarda ihmal ettiği denetim konusunda 

gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla yayımlanmıĢtır. Bu genelge; Ģirket ve eğitim 

kurumlarının yılda bir kez denetlenmesini, denetimin üç kiĢilik bir heyet tarafından ve 

valilik oluruyla yapılmasını ve muhakkak yüksek okul mezunu amir sınıfı bir 

personelin baĢkanlığında olmasını Ģart koĢmuĢtur. Bu genelgede ayrıca; özel 

güvenlik hizmeti veren kurumların, hizmet alan yerlerin izinlerinin nasıl yapılacağı 

konusunda hükümler ayrıntılı bir Ģekilde verilmiĢtir.  

2004 yılından itibaren sürekli olarak ek genelge ve yönetmeliklerle sektör 

sorunları hakkında düzenleme yapılmakta, ama sorunlara karĢı kanuni düzenleme 

yapılamamaktaydı. 6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile sektör hakkında önemli değiĢiklikler yapılarak birçok alanda 

düzenlemeye gidilmiĢtir. Sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü de 18 Ocak 2017 

tarihinde 680 sayılı “Kanun Hükmünde Kararname‟nin Uygulanmasına ĠliĢkin 

Genelge”yi düzenleyerek sektör hakkında takip edilmesi gereken yeni değiĢiklikleri 
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yayımlamıĢtır. Bu konuda detaylı bilgiler yapılan değiĢiklikler tarihsel süreç içerisinde 

verilecektir.   

2.3.2.1. 2495 Sayılı Kanun Dönemi  

 YaĢanan terör olayları ile Türkiye gündemine giren özel güvenlik anlayıĢı, 

aradan geçen yıllarla orantılı olarak sürekli bir Ģekilde artıĢ göstermiĢtir. Öyle ki özel 

güvenlik personel sayısı zamanla emniyet teĢkilatı polis sayısını dahi geride 

bırakmıĢtır. Bu dönemde güvenlik konusunda her alanda düzenleme yapılmıĢ, özel 

güvenlik teĢkilatı için ise 22.07.1981 tarihli ve 2495 sayılı “Bazı Kurum ve 

KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun” yürürlüğe 

konmuĢtur. 2495 sayılı kanun 33 maddeden ibaret olup, 5188 sayılı kanuna zemin 

oluĢturmuĢtur. O dönemlerde gerçekleĢtirilen soygunlar devleti bu yönde bir çalıĢma 

yapmaya sevk etmiĢtir. Bu paralelde Türkiye‟de çıkartılan bu yasa ile kurumlar için 

özel güvenlik teĢkilatı kurulması ve güvenliklerini kendileri sağlamaları konusunda 

imkan ve teĢvik sağlanmıĢtır. Kanunun amacı oluĢan güvenlik zafiyetini azaltmak ve 

her alanda güvenlik hizmetlerini sunmaktır. Maalesef bu kanun da oluĢan ihtiyacı 

karĢılayamamıĢ ve zaman içerisinde yetersiz kalmıĢtır.  

 2495 sayılı kanun ile birlikte ekonomik, stratejik ve toplumsal olarak duyarlılık 

içeren kiĢi, kurum ve kuruluĢların güvenliklerinin sağlanması yönünde gerekli 

tedbirlerin alınması noktasında özel güvenlik teĢkilatı yetkilendirilmiĢtir. Özel 

güvenlik teĢkilatları bağlı olduğu kuruluĢu bu kanun hükümleri dairesinde korumak 

ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvveti 

olarak tanımlanmıĢtır.91 Bu kanun hazırlanırken en önemli eksiklerinden bir tanesi de 

yasa hazırlama sürecine özel güvenlik görevlilerinin dahil edilmemesi, kamuoyunun 

fikirlerinin alınmamıĢ olmasıdır. Zira bu yasaya göre özel güvenlik görevlilerinin 

toplanma ve örgütlenme özgürlüğü bulunmamaktadır.  

 2495 sayılı kanunun getirmiĢ olduğu en önemli anlayıĢ, demokratikleĢme 

sürecine önemli bir katkı sağlamasıdır. Çünkü ilk defa özel alanın güvenliğine 

kanunda vurgu yapılmıĢ, kiĢi hak ve özgürlükleri net bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Söz 

konusu kanunla Türk hukuk sistemindeki yerini alan özel güvenlik sektörü, genel 

kolluk yetkisinde olmakla birlikte, toplumsal olarak önemli yerlerin korunmasını 

sağlamak amacına binaen hazırlanmıĢtır. Aynı zamanda bu kanunla özel güvenlik 

görevlileri ilk kez özel bir kolluk kuvveti olarak belirtilmiĢtir. 

Özel güvenlik sektörünün düzenlenmesi ve hukuki bir alt yapı sağlanması 

maksadı ile 2495 sayılı kanun çıkarılmıĢtır. Ancak sektörün gün geçtikçe 
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büyümesiyle zaman içerisinde bu kanunun yetmediği ve eksik kaldığı anlaĢılmıĢtır. 

2495 sayılı yasanın kapsamında değerlendirilmeyen; bazı kamu kurumlarının 

yalnızca gözetleme ve koruma hizmeti yapma amacı ile ehil olmayan kiĢi ve 

kurumlarca güvenliğini karĢılaması, ĠçiĢleri Bakanlığının müdahalesine yol açmıĢ ve 

bu yönde birçok adım atılarak genelgeler yayımlanmıĢtır. Ancak bu da çözüm 

olamamıĢtır. 2495 sayılı kanunun geniĢletilmesi ve bu özel güvenlik kuruluĢlarının 

denetime alınması konusu önemini her geçen gün daha da artırmıĢtır. Söz konusu 

2495 sayılı kanunun yeterli olmaması ve geliĢen Ģartlara uyum sağlayamaması 

üzerine toplumun tüm kesiminin katılımıyla bir baĢka kanunun hazırlanmasına karar 

verilmiĢtir.  

2.3.2.2. 5188 Sayılı Kanun Dönemi  

5188 sayılı kanunun 1. ve 2. maddelerinde amacı “Kamu güvenliğini 

tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine dair esas ve 

usulleri belirlemek”, “özel güvenlik izninin denetlenmesine ilişkin hususlar” Ģeklinde 

belirtilmiĢtir.  

5188 sayılı yasayla, 1990‟lardan itibaren özel koruma gibi isimler alan hiçbir 

yasal dayanağı olmaksızın özellikle temizlik Ģirketleri altında faaliyet yürüten ve bu 

alanda hizmet vermeye çalıĢan kurumları denetim altına almak için çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Bu amaçla “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” adıyla çıkartılarak 

10.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  

5188 sayılı kanun 4 bölüm ve 29 maddeden oluĢmuĢtur. Özel güvenlik 

sektörünün uzunca bir zaman beklediği kanun, 10 Haziran 2004‟te Türkiye Büyük 

Millet Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Zaman içinde artan terör ve 

hırsızlık gibi suçlar karĢısında çoğu banka ve alıĢveriĢ merkezinin kendi 

personelinden oluĢturduğu güvenlik görevlileri ile baĢlayan bu yönde kanun ihtiyacı, 

2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesine neden olmuĢtur. Ancak yasal olmamasına 

rağmen temizlik ve turizm sektöründe hizmet veren kuruluĢların özel güvenlik 

hizmeti vermeye baĢlaması, yetki alanı ve sorumluluk alanlarındaki problemler, ihlal 

edilen haklar ve birçok diğer sorunlarla ilgili olarak ĠçiĢleri Bakanlığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğünün resmi yazı ve genelgeler yoluyla çözüm aramalarına sebebiyet 

vermekte ancak yeterli olmamaktaydı. Bundan dolayı da geliĢen Ģartlar göz önünde 

bulundurularak 5188 sayılı kanun onaylanarak kabul edilmiĢtir.  

 Kanunun kabul edilme sürecine bakıldığında; kanun tasarısı ĠçiĢleri 

Komisyonu‟nun 26.05.2004 tarihli yazısı ile Meclis BaĢkanlığına sevk edildiği 
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görülmektedir. Komisyon raporundaki en önemli bölüm olan genel esas ve 

gerekçeler Ģöyle ifade edilmiĢtir: “2495 sayılı 22.07.1981 tarihli Özel güvenlik 

hizmetlerini belirleyen Birtakım kuruluşların güvenliğini sağlayan kanun yetersiz 

kalmıştır. Zikredilen kanun, şahısların özel korunması konusundaki düzenlemeleri 

kapsamaması, kanunda belirtilenler dışındaki kuruluşların kendilerine ait özel 

güvenlik kuramamaları, kanun kapsamında yer alan kurumların özel güvenlik 

birimlerini kurmaların mecbur tutulması, buna uymayan kurumlara yaptırım 

getirilmesi sebebi ile uygulamada sorun meydana gelmiştir.” 

 5188 sayılı kanunun bir ve ikinci maddesiyle; kamu gücünü tamamlayıcı 

mahiyette olması açısından izin verilmiĢtir. Bu kanunla özel güvenlik hizmeti 

verilirken takip edilecek usul ve esaslar belirtilmiĢtir. Özel güvenliklere iznin 

verilmesi, bu hizmeti verecek firmaların ruhsatlandırılması ve bunların 

denetlenmesiyle ilgili hususlar 5188 sayılı yasayla hukuki zemine kavuĢmuĢtur. 

5188 sayılı kanunun 1. maddesinde amaç olarak; “kamu güvenliğini tamamlayıcı 

olarak özel güvenlik hizmetlerini yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri 

belirlemektir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. Burada kamu güvenliğinin sağlanmasında 

yardımcı ve tamamlayıcı rolü olduğu vurgulanmıĢtır.  

Genel güvenliğin kollukça sağlandığı ve tüm alanlarda etkin olduğu bu 

yasada belirtilmiĢtir. Ġlgili yasanın uygulanması konusunda yayımlanan yönetmeliğin 

8. maddesinde özel güvenlik izni hakkında düzenleme yapılmıĢtır. Buna göre; genel 

güvenliğin mümkün olduğu, kamunun özgürlüğünün korunmasının tehlikeye 

girebileceği durumlarda, bu gibi yerlerin korunmasında özel güvenliğin 

kullanılabileceğini belirtmiĢtir. Bu doğrultuda kamu kurum, kuruluĢ ve kiĢilerin genel 

güvenliğin sağlanmasında özel güvenlik firmalarının personel çalıĢtırmalarına imkan 

verileceği belirtilmiĢtir. Kanunda belirtildiği üzere özel güvenliğin kamunun 

güvenliğinin sağlandığı yerlerde onu tamamlama üstüne kurarken, bu yönetmelik 

genel güvenliğin mümkün bulunmadığı alanlarda özel güvenliğe izin vermektedir.92  

 5188 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince kanunun uygulanmasına dair 

yönetmeliğin çıkacağı belirtilmiĢ, bunun üzerine 07.10.2004 tarihinde 5188 sayılı 

“Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik” adıyla 

Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. Böylelikle kanunun uygulanması noktasında 

detaylar bu yönetmelikle yürürlüğe konulmuĢtur. Bu kanunla mevcut kanuni alt yapı 

                                                           
*28/04/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında ġiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun ve bu kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik. 
92

 Hünler, 2010, a.g.e., s.87-88. 
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tamamlanmıĢ ve günümüzdeki son halini alıp hizmetler bu yönde ĢekillenmiĢtir. 

Yönetmelik 50 madde ile düzenlenmiĢ ve faaliyete girmiĢtir. 

 Kanunun bölümleri aĢağıdaki Ģekilde düzenlendiği görülmüĢtür.  

 1. Bölüm: Genel Hükümler: kapsam, amaç, özel güvenlik komisyonu, 

güvenlik izni, özel güvenlik firmaları ile ek tedbirleri içeren 1-6 maddelerini 

içermektedir. 

 2. Bölüm: Özel güvenlik görevini yapanlar, özel güvenlik çalıĢanlarının 

sorumlulukları, silah taĢıma ve bulundurma yetkileri, görev alanları, çalıĢanlarda 

aranan nitelikler, kıyafet, eğitim, kimlik, tazminatla alakalı hükümler bulunmaktadır. 

 3. Bölüm: Ceza hükümleri, yasaklar, görev dıĢı çalıĢtırma yasakları, 

görevden uzaklaĢtırma, grev yasağı, adli cezalar, idari cezalarla ilgili yasal hükümler 

16-20 maddelerinde düzenlenmiĢtir.  

 4. Bölüm: Farklı hüküm, özel güvenlik sorumluluk sigortası, ruhsat harcı, 

ceza uygulaması, denetim, yeniden derleme oranların uygulanması, yürürlükten 

kaldırılan yasa ve yürütmeyi içeren 21-29 numaralı maddeleri içermektedir. 

 Bu yasa ile birlikte, özel güvenlik komisyonu ve özel güvenlik kurumlarının 

kuruluĢ amaç ve prosedürleri belirlenmiĢ, özel güvenlik görevlilerinin görev ve 

yetkileri ile kimlik, kıyafet, eğitim, tazminat, silah bulundurma ve taĢıma izni ve 

yetkisi, özel güvenlik personelinin dıĢında çalıĢtırma, grev ve lokavt yasakları ile 

yasanın ihlali karĢısında uygulanacak cezaları belirten hükümler, sigorta, denetim, 

ruhsat ve ceza artırımına dair kurallar ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı 

belirlenmiĢtir.  

2.3.2.2.1. 5188 Sayılı Kanunun Amacı 

 5188 sayılı kanunun yasalaĢma süreci uzun istiĢareler neticesinde, sebep 

sonuç iliĢkisi içerisinde hazırlanmıĢtır. Bununla ilgili olarak bu kanunun amacı 

yasama organında gerekçelendiği görülmektedir.  

Yasada özel ve tüzel kiĢiler yalnızca kendileri için taĢınır ve taĢınmazlarını 

koruma maksadıyla iĢe alacakları silah taĢımayan Ģahıslar için izin alma zorunluluğu 

olmadığı, özel güvenlik sağlamanın kiĢi ve kurumların hür iradelerine bırakılmıĢ 

olduğu ifade edilmiĢtir. Bu konularda meydana gelebilecek olumsuzlukların yasal 

düzenlemelerle giderileceği 5188 sayılı kanunda belirtilmiĢ olup özel güvenlik Ģirketi 

kurmak maksadıyla izin alanların hizmetlerini ifa etmeleri için, özel güvenlik birimini 

kurma, personeli istihdam etme yönünde gerekli bilgiler yine bu kanunla 

düzenlenmiĢtir.  
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5188 sayılı kanun vasıtasıyla özel sektöre, devletin oluru ve denetimi altında 

özel güvenlik eğitimini sunma olanağı getirilmiĢtir. Ayrıca bu kanunla özel güvenlik 

Ģirketlerine; tören, konser, toplantı gibi kısa süreli organizasyonlar ile değerli eĢya ve 

para gibi nakil edilmesi gereken konularda özel güvenlik görevlendirme yetkisini 

düzenlemiĢtir. Ayrıca kanunda, özel koruma ile güvenlik personelin üçüncü tarafa 

zarar vermeleri durumunda zararın giderilmesi için mali sorumluluk sigortasını 

zorunlu kılmıĢ, hizmetleri sunarken izinsiz faaliyetler konusunda ağır cezalar 

öngörülmüĢtür.93  

 Devletler güvenlik sorunu ölçüsünde suç önleyici kolluk tedbirlerine ağırlık 

vermiĢ, bu yönde yasal düzenlemeler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu düzenlemelerden bir 

tanesi de 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”dur.  

Bu kanun ile “Türk Ticaret Kanunu”na göre kurulan özel güvelik 

kuruluĢlarının faaliyetleri yasal bir zemine oturtulmuĢ,   

Türkiye‟de yeni bir istihdam alanı oluĢturulmuĢ, genç nüfusun önemli bir 

kısmı çalıĢma hayatına kazandırılmıĢ,  

Yeni ekonomik alanlar açılmıĢ, devlete yeni ek vergi geliri imkanı sağlanmıĢ,  

Kamu güvenliği yönünde devletin harcamalarının bütçedeki yükü azaltılmıĢ,  

Özel güvenlik sektöründeki tüm iĢ ve iĢlemler tespit edilerek kayıt altına 

alınmıĢ, bununla beraber denetim altına alınarak kontrolü sağlanmıĢtır.  

Özel güvenliğin kurulması, yaĢamın normal akıĢının sürmesi, güvenliğin 

sağlanması ve kamu düzeninin korunması açısından son derece faydalı olmuĢtur. 

Özel güvenliğin hangi alanlarda hizmet verdiği aĢağıda belirtilmiĢtir. Bunlar; 

Ģantiyeler, depolama tesisleri, trafolar, enerji nakil hatları, enerji santralleri, akaryakıt 

istasyonları ve nakil hatları, rafineri istasyonları, endüstri bölgeleri, organize sanayi 

bölgeleri, küçük sanayi siteleri, belediye park bahçeler, spor müsabakaları, eğlence 

merkezleri, organizasyon ve etkinlikler, konut-lojmanlar, alıĢveriĢ merkezleri, 

müzeler, sağlık kurumları, üniversiteler, ilk ve ortaöğretim kurumları, otel ve tatil 

köyleri, turistik tesisler, gar ve terminaller, metro, deniz limanları, hava meydanları,  

orman alanları, deniz kıyıları, nehir kıyıları gibi yerlerde istihdam edildikleri 

görülmektedir.94  

                                                           
93

 Alpaslan Güney, Türkiye‟de Özel Güvenlik TeĢkilatlarının Yetkilerinin Analizi, Beykent Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2006, s.90 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
94

 Ceylan Gazi Uçkun vd. Özel Güvenlik Görevlilerinin Eğitiminde Yakın Savunmanın Yeri ve Önemi, 
3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep, s.255-256. 
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 Bu kanunla birlikte özünde özel güvenlik hizmetlerinin çağdaĢ olabilmesi 

amaçlanmıĢ ve geliĢen dünyaya ayak uyduracak, devletin oluru ve denetimi altında 

etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi hedeflenmiĢtir. 

2.3.2.3. 2495 Sayılı Kanun ve 5188 Sayılı Kanunun KarĢılaĢtırması 

2495 ve 5188 sayılı kanunun hangi gerekçelerle ve hangi süreçleri takip 

ederek yürürlüğe girdiğini belirtmiĢtik. Her iki kanunu daha ayrıntılı incelemek ve 

konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için daha sonra çıkarılan 5188 sayılı kanunun 

hangi alanlarda düzenleme yaptığını, 2495 sayılı kanunun hangi eksikliğini giderdiği 

özetle aktarılacaktır.  

2495 sayılı kanunda ÖG görevlilerinin sadece yakalama ve gözaltına alma 

yetkisine yer verilmiĢtir.95 Buna karĢılık kimlik sorma, arama, el koyma yetkilerine hiç 

değinilmemiĢtir. Kanunun değinmediği yetkiler ÖG görevlileri tarafından yaygın bir 

surette kullanılmaktadır. CMK diyalektiğine göre bir çözüm yolu aranmıĢ, 

anayasanın 13. maddesine uygunluk ve kamu hürriyetlerinin güvenceye alınması 

bakımından bu yetkilerin neler olduğuna ve kullanma koĢullarına net olarak yer 

vermesi gerekirken bu düzenlemelere 2495 sayılı yasada değinilmemiĢ ve kanunun 

en önemli eksikliklerinden biri olmuĢtur.96 

5188 sayılı kanun ile özel güvenlik komisyonu ve özel güvenlik Ģirketlerinin 

kuruluĢ ve prosedürleri belirlenmiĢ, idari para ceza oranları belirtilmiĢ, özel güvenlik 

görevlilerinin görev ve yetkilerinin ne olduğu, kimlik, kıyafet, eğitim, tazminat, silah 

bulundurma ve taĢıma izni usul ve esaslarını ayrı baĢlıklar halinde açıklanmıĢtır. 

Ayrıca özel güvenlik personeli çalıĢtırma, grev ve lokavt yasakları ile yasanın ihlali 

karĢısında uygulanacak cezaları belirten hükümler; sigorta, denetim, ruhsat ve ceza 

artırımına dair düzenlemeler detaylı olarak belirtilerek 2495 sayılı kanunun 

eksiklikleri giderilmiĢtir.   

2495 sayılı kanunda özel güvenlik kuruluĢlarının kurulması yer almadığından 

uygulamada sorunlar yaĢatmıĢtır. OluĢan ihtiyaç temizlik kuruluĢları bünyesinde 

kurulan oluĢumlarla giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu uygulamaların zaman içerisinde 

personel denetiminin yapılamaması, kayıt altına alma zorlukları ve personel eğitimi 

konusunda olumsuzluklara yol açtığı görülmüĢtür.  

2495 sayılı kanun çerçevesinde geliĢen özel güvenlik sektörü oluĢan 

güvenlik ihtiyacını karĢılamak üzere ortaya çıkmıĢtı. Ancak gelinen noktada yeni 

                                                           
95

 Resmi Gazete, 2495 Sayılı Kanun, a.g.e., Md. 9/b. 
96

 Mustafa Gülcü, Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Sorma, Arama, El Koyma Yetkileri, Polis Dergisi, 
2003, s.34. 
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ihtiyaçlar ile birlikte geliĢen dünyaya ayak uydurmak, geliĢmeleri takip etmek 

amacıyla bu yasanın yetersiz olduğu anlaĢılmıĢtır.  

5188 sayılı kanunun getirmiĢ olduğu en büyük farklılık özel güvenlik 

sektörünün kanuni alt yapı sorununu ortadan kaldırmasıdır. 2495 sayılı kanun 

uygulamada karĢılaĢılan gereksinimleri karĢılayamaz hale gelmiĢ, örnek olarak ise 

2495 sayılı kanunda, kiĢilerin özel korunma talebi ile ilgili hiçbir düzenlemede 

bulunulmamıĢtır. Kanunda sayılanların dıĢındaki kurum ve kuruluĢların ise özel 

güvenlik örgütünü kurmalarının zorunlu olması; bu zorunluluğa uymayanların 

yaptırımla karĢılaĢmaları gibi konular nedeniyle yeni düzenleme yapma gereği 

doğmuĢtur.97  

5188 sayılı kanun ile hukuk literatürümüze ilk defa özel güvenlik kuruluĢları 

girmiĢ ve özel güvenlik personelinin özel eğitim kuruluĢlarınca eğitime tabi tutulacağı 

ilk defa belirtilmiĢtir.  

2495 sayılı kanunda, detaylı bir Ģekilde özel güvenlik hizmetlerinin amaç ve 

kapsamı açıklanırken, 5188 sayılı kanunda, “...özel güvenlik hizmetlerinin, kamu 

güvenliğini tamamlayıcı mahiyette…” olduğu belirtilmiĢtir.98 

2495 sayılı kanunda yasal olarak kurulmuĢ olan herhangi bir özel güvenlik 

teĢkilatının, faydasının ve maksadının ortadan kalkması halinde Bakanlıkça 

kaldırılabileceği belirtilirken99 5188 sayılı kanunda bu husus belirtilmemiĢtir. Bununla 

beraber 5188 sayılı kanunda özel güvenlik Ģirketlerinin ortadan kaldırılmasına iliĢkin 

Ģartlar belirlenmiĢtir. Ayrıca Ģirketleri denetleme esnasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar belirtilerek denetim konusunda düzenlemelere yer verilmiĢtir.  

5188 sayılı kanun sadece özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili 

Ģirket kurulabileceği belirtilmiĢ, baĢka alanlarda faaliyet gösteren temizlik firmaları 

turizm firmaları bünyesinde özel güvenlik hizmeti sunulmasını yasaklamıĢtır. Bu 

hizmeti yapacak kuruluĢların belirlenmiĢ Ģartlar dahilinde izin ve ruhsat alabilecekleri 

bu kanunda açıkça belirtilerek özel güvenlik hizmetinin profesyonelleĢmesi yönünde 

büyük bir adım atılmıĢtır.  

2495 sayılı kanunla gerekli karar ve izinleri veren “Özel Güvenlik TeĢkilatı Ġl 

Koordinasyon Kurulu”nun ismi, 5188 sayılı kanun ile değiĢtirilerek “Özel Güvenlik 

Komisyonu” olarak değiĢtirilmiĢtir. Bununla beraber özel güvenlik Ģirket 
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 Müslüm Akınca,"Özel Güvenlik Kolluğuna ĠliĢkin Denetim ve Yaptırım Düzeni”, Polis Dergisi, 2002, 
sayı:43, s.74. 
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 Resmi Gazete, 5188 Sayılı Kanun, a.g.e, Md. 1. 
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yöneticilerinin 4 yıllık yüksek okul mezunu olma Ģartı getirilerek bu alanda hizmet 

edecek kurumların vizyonunun olması ve eğitimli olmaları sağlanmıĢtır.  

5188 sayılı kanun ile birlikte özel güvenlik görevlilerinin yetkileri açık ve 

anlaĢılır bir biçimde belirtilmiĢtir. Bu düzenlemeye göre, görev alanıyla sınırlı 

olmakla birlikte kimlik sorma, teknik cihaz, araç ve teçhizatların kullanılması ile 

arama ve kontrol yapma, suçüstü halleri ile görev alanı dahilinde iĢlenen suçlara 

iliĢkin yakalama yetkisi getirilmiĢtir.100   

2495 sayılı kanunla meydana gelen olaylarla ilgili olarak suç delillerinin 

muhafazası konusuna değinilmemiĢ, bu eksiklik 5188 sayılı kanunla giderilerek özel 

güvenlik görevlilerinin olay yerinin korunmasında aktif rol üstlenmesine olanak 

sağlamıĢtır. 

Sektörün hizmet kalitesini arttırmak ve uzmanlaĢmasını sağlamak 

maksadıyla 2495 sayılı kanunla ortaokul düzeyinde olanların özel güvenlik görevlisi 

olabilecekleri hükmü en az lise mezunu olması Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. Bununla 

birlikte askerlik Ģartı 5188 sayılı kanunla kaldırılmıĢ ve personel temini noktasında 

alan açmıĢ, yapılan düzenlemeyle eğitim Ģartının lise olarak belirlenmesiyle eğitim 

seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıĢtır.101  

2495 sayılı kanunda özel güvenlik görevlisi olabilmenin ön koĢulu, yüz 

kızartıcı ve terör suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak iken 5188 sayılı kanunla 

suç kapsamı geliĢtirilmiĢ ayrıca sağlık Ģartları ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. 5188 

sayılı kanunla özel güvenlik görevlisi olabilmek için 120 saatlik özel güvenlik temel 

eğitiminin baĢarı ile tamamlanmıĢ olması gerektiği belirtilmiĢtir.102 Ayrıca özel 

güvenlik görevlileri, Ģirketleri, eğitim kurumları ve yöneticilerinin çalıĢma izinleri belirli 

bir süre ile sınırlandırılmıĢ, bu süre 5 yıl olarak belirlenmiĢtir. 5 yılın sonunda 

“yenileme eğitimi” ve belgelerin yenilenmesi Ģartı getirilerek denetim ve iĢlevsellik 

konularında sistemleĢme yoluna gidilmiĢ ve beĢ yılda bir güvenlik görevlilerinin bilgi 

ve becerilerini yenilemeleri kanunen Ģart koĢulmuĢtur.103 Böylece eğitim, sağlık ve 

diğer koĢullara iliĢkin olarak ön koĢullar getirilmiĢ ve özel güvenlik görevlilerinin 

niteliklerinin genel kolluk seviyelerine gelmesi amaçlanmıĢtır.  

2495 sayılı kanun ile özel güvenlik görevlilerine tekdüze kimlik kartları 

verilmemekteydi. 5188 sayılı kanunda bu ihtiyaç da giderilerek valilikçe tekdüze 

kimlik kartı verilmesi, silahsız veya silahlı görev yapan görevlilerin personel 
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kartlarına bu hususu iĢlemeleri ve güvenlik görevlisi kartı olmayanların yetkilerini 

kullanamayacağı düzenlenmiĢtir.  

Son olarak 2495 sayılı kanunda görevlilerin eğitimi ve geliĢimi ĠçiĢleri 

Bakanlığı bünyesine verilmiĢ iken 5188 sayılı kanunda bu hususta özel güvenlik 

kurumlarının eğitim faaliyeti vermek üzere kurulabileceği ve bu iĢlevi yerine 

getirebilecekleri belirtilerek bu hususta eğitim yöntemine ve iĢleyiĢine dair detaylı 

hükümler getirilmiĢtir.   

2.3.2.4. 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ġle Yapılan DeğiĢiklikler 

 06.01.2017 tarihli 29940 Mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 680 

sayılı KHK ile 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un maddelerinde 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Yapılan düzenleme ile birçok konuya açıklık getirilmiĢtir. 

Özel güvenlik teĢkilatının kötüye kullanıma açık yapısı engellenmeye çalıĢılmıĢ, bazı 

noktalara açıklık getirilmiĢtir. Ayrıca disiplin yönünden düzenlemeler yapılarak 

disiplinli bir yapı oluĢturulması amaçlanmıĢtır.  

Söz konusu düzenlemeler KHK‟nin 66, 67, 68, 69, 70, 71 ve 72.  

maddelerinde düzenlenmiĢ ve belirtilen alanlarda düzenlemeler yapılmıĢtır.104 

Düzenlemeler kategorize edilerek baĢlıklar halinde açıklanmıĢ, böylelikle konunun 

daha da iyi anlaĢılması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

2.3.2.4.1. Eğitim Ġle Ġlgili Düzenlemeler 

Özel güvenlik kurum yöneticilerinin ilave olarak lisans düzeyinde diplomaları 

olması ve 14. maddenin beyan ettiği özel güvenlik temel eğitiminde baĢarılı olması 

gerektiği düzenlenmiĢtir.  

Özel güvenlik kurum veya kuruluĢların Ģubelerinde ya da 15 ve üzeri özel 

güvenlik görevlisinin istihdam edildiği yerlerde asgari bir “güvenlik sorumlusu”nun 

olması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu sorumluların en az iki yıllık ön lisans mezunu 

olanları gerektiğini belirtmiĢtir. Düzenlemeyle özel güvenlik personellerinin eğitim 

seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıĢ, personelin kendini geliĢtirmesi amaçlanmıĢtır. 

Yapılan bu düzenleme sektörün geliĢimi açısından önemli bir düzenleme olmuĢtur.  

2.3.2.4.2. Sektörde Görevlendirileceklerde Aranacak Kriterler Hakkında 

Düzenlemeler  

680 sayılı KHK ile çalıĢma izni hususunda da değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Yapılan değiĢiklikle sektörde çalıĢacak personelin, valilikçe yapılacak olan güvenlik 
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soruĢturmasının kapsamı geniĢletilerek arĢiv araĢtırmasının yapılması da bu 

maddeye eklenmiĢtir. Burada konunun daha net anlaĢılabilmesi için daha detaylı 

olarak bu kavramları incelemenin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.  

 Güvenlik soruĢturması ifadesi; kiĢinin kolluk kuvvetleri tarafından adli 

makamlarca aranmasının olup olmadığı, genel kollukça ve istihbarat kurumlarınca 

iliĢiği ile adli yönden kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama, terör örgütleri ile 

ilgisi ve iliĢiğinin ilgili kurumların kayıtlarından araĢtırılmak suretiyle tespiti ve 

değerlendirmesidir. 

 ArĢiv araĢtırması ifadesi; ilgili kiĢinin genel kolluk tarafından hala aranmakta 

olup olmadığı, istihbarat ve kolluk kuvvetlerince adli sicil kaydı, iliĢiği ve kendisi ile 

ilgili bir tahdit olup olmadığı konusunun kayıtlardan belirlenmesi iĢlemidir. 

 Yapılan bu değiĢikliğin Türkiye‟deki güvenlik politikalarının değiĢmesine ve 

terör mensuplarının bu alana yerleĢmelerinin önlenmesi amacıyla yapıldığını 

belirtebiliriz. Normal Ģartlarda yukarıda belirtilen güvenlik soruĢturması ve arĢiv 

araĢtırması iĢlemi, kamuda gizlilik gerektiren birimlere alınacak memur, polis ve 

asker gibi kadrolarda istihdam edilecek adaylar için uygulanmaktaydı. Bu durumda 

özel güvenlik çalıĢanları, eğitmenleri ve Ģirket yöneticilerine de devlet memurluğu 

kadrolarına alınanlara uygulanan araĢtırma prosedürlerinin aynısı uygulanacaktır. 

Bu kanunla, silahlı veya silahsız, tüm özel güvenlik personellerini kapsayacak 

Ģekilde bu değiĢiklik yapılmıĢtır. Bu değiĢiklikle güvenlik hizmetlerinin önemi bir kez 

daha ortaya çıkmıĢtır.   

Bu kanunla arĢiv araĢtırması ve güvenlik soruĢturmasının beĢ yılda bir 

yapılması ön görülmüĢtür. Bu kural ve soruĢturmalar aynı Ģekilde, kuruluĢlarda 

eğitmen, temsilci ve kurum ve kuruluĢların ortaklarında aranacağı belirtilmiĢtir. Bu 

değiĢiklikle kimliklerin iptal edilmesi hususunun kapsamı geniĢletilmiĢ, özel güvenlik 

görevlisinin yanına kurucu, yönetici, eğitici, temsilci gibi diğer statüler de eklenmiĢtir. 

Ayrıca hakkında uyuĢturucu madde kullanmak ve bunun gibi adli suçlarda kayıtları 

olanlar hakkında özel güvenlik izni verilmeyeceği belirtilmiĢ ancak soruĢturma 

sonunda beraat etmeleri halinde neticesine göre bilgilerinin güncelleneceği de ilgili 

kanunun uygulanmasına dair genelgede belirtilmiĢtir.105  

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak Ģartlar konusunda değiĢiklikler 

yapılmıĢtır. Buna göre; TCK 53. madde hapis cezası mahkumiyetinin kanuni sonucu 

olarak bu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kiĢinin belli hakları kullanmasından 
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yoksun bırakılması konusunu iĢlemektedir. 5188 sayılı kanunun 10. maddesinin (d) 

bendinde yapılan değiĢiklikle, TCK 53. maddede belirtilen süreler geçmiĢ olsa da, 

Ģartına ek olarak “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile” 

cümlesi eklenmiĢtir. Burada hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demek 

sorusunu kısaca açıklamak gerekirse; sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir 

denetim süresi içerisinde tekraren suç iĢlememesi gibi; örneğin Ģahsın beĢ yıl 

süresince kasıtlı olarak bir suç iĢlememesi ve yükümlülüklere uygun davranması 

sonucu iĢlenen suçun ortadan kalkması olarak açıklayabiliriz. Yapılan yeni 

düzenlemeyle kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya üzeri süreyle hapis 

cezası almamış olmak hükmü aynen korunmuĢtur. Af kapsamında bulunmasına 

rağmen belirtilen suçları iĢleyenlerin özel güvenlik görevlisi olamayacağını belirleyen 

suçlara, özel hayata ve hayatın gizli alanına karĢı iĢlenen suçlar ile uyuĢturucu veya 

uyarıcı madde suçları eklenmiĢtir. 106 

Ayrıca yeni eklenen bir madde ile özel güvenlik görevlisinin güvenlik 

soruĢturmasının olumlu olması Ģartının getirilmesidir. Bu maddeyle bir kiĢi için diğer 

bütün Ģartlar tam olsa bile özel güvenlik görevlisi olabilmesi için devletin emniyet ve 

istihbarat birimlerinin yapacağı güvenlik soruĢturmasının olumlu sonuçlandırılması 

gerekmektedir. Görevli olarak istihdam edilecek olan kiĢiler ve özel güvenlik 

Ģirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve eğitimin verilecek olduğu kurumlarda 

eğitici, yönetici ya da kurucu vasfında çalıĢacak olan adaylar konusunda valilikçe 

arĢiv araĢtırması ve güvenlik soruĢturması yapılacağı Ģart koĢulmuĢtur. SoruĢturma 

sonucu olumlu sonuçlananlar, özel güvenlik eğitimini baĢarılı Ģekilde bitirmiĢ olmak 

koĢulu ile valilik tarafından çalıĢma izin sağlanacağı belirtilmiĢtir. 

Yukarıda bahsedilen arĢiv araĢtırması ve güvenlik soruĢturmasının bir ay 

içinde tamamlanacağı belirtilmiĢtir. ArĢiv araĢtırması ile güvenlik soruĢturması 

iĢleminin kimlik verilmesi esnasında veya gerekli olması durumunda yenilenebileceği 

ifade edilmiĢtir. 

Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olma koĢullarını taĢımayan ve bu 

koĢullardan birini sonradan kaybeden kiĢilerin özel güvenlik kimliklerinin iptal 

edileceği belirtilmiĢtir.  

Eğitmenlerde ve Ģirket tüzel kiĢi ortağının yetkilendirdiği temsilcilerde 

güvenlik araĢtırması ve arĢiv araĢtırması yapılması zorunlu olacağı belirtilmiĢtir. 

Böylelikle terörle ilgisi bulunanların bu kurumlarda eğitici olmaları veya eğitim 

sertifikası alabilmelerinin önü kapatılmıĢtır. 
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 ġirket yöneticilerinin sadece bir faaliyet izni belgesinde yönetici unvanı 

alabilecekleri düzenlenmiĢtir. Aynı kiĢilerin birden çok yerde yönetici olmaları 

engellenmiĢ, denetimin sürekliliği esas alınmıĢtır. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin 

belgesinde yönetici unvanı alabileceklerdir.  

5188 sayılı kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle 

daha önce özel güvenlik görevlisi, kurucu ve yöneticileri için aranan güvenlik Ģartları 

ve gerekli Ģartlar hususu, eğitici, temsilci ve Ģirket ortağı tüzel kiĢi ortaklarını 

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir.107   

2.3.2.4.3. Görev Alanı / KiĢi Güvenliği Hakkında Düzenlemeler  

5188 sayılı kanunda belirtilen görev alanı konusunda değiĢiklik yapılmıĢtır. 

Buna göre; bu personellerin, silahlarını görev yaptıkları alanlarda 

kullanabileceklerini, bu alanlar dıĢına çıkaramayacaklarını, bir suçun iĢlenmesi 

halinde suç iĢleyen kiĢinin yakalanması, takibi, dıĢ saldırılara karĢı tedbirlerin 

alınması, para nakilleri, cenaze törenleri gibi güzergah ifade eden durumlarda tüm 

güzergah boyunca görevli olarak kabul edileceği belirtilmiĢtir. Ayrıca görev alanının 

komisyon kararı ile geniĢletilebileceğini, kiĢi güvenliğinden sorumlu görevlilerin 

korumasını sağladığı kiĢi ile birlikte ise ülke geneli olduğu, yanında koruduğu kiĢi 

bulunmadığı takdirde ise il sınırları olduğunu belirtmiĢtir.108 Böylelikle kanuna aykırı 

olarak kiĢi korumasında bulunan ve uygulamada silah taĢımada çıkan tereddütler 

ortadan kaldırılmıĢtır.  

5188 sayılı kanunun 7. maddesinde açıklanan yetkileri kullanabileceklerin, 

kesin ifadeyle belirlenmesi amaçlanmıĢ, böylece anlam karmaĢasına yol açmamak 

adına tedbir alınarak bu görevliler ibaresi yerine özel güvenlik görevlileri ibaresi 

kullanılmıĢtır. Devamında kiĢi koruma hizmeti genel olarak tanımlanan ve maddede 

sayılan diğer hizmetlerle birlikte, güzergah boyunun görev alanı olarak belirlendiği 

tanım içerisinde yer alırken, yapılan değiĢiklikle, diğer hizmetlerden ayrılarak yeni ve 

daha net bir görev alanı tanımı yapılmıĢtır. Burada amaç güvenlik görevlisinin kiĢi 

koruması görevini yaparken yasalara uygun silah taĢımasının sağlanmasıdır. 

Böylelikle özel güvenlik kiĢi güvenliği görevlerinde çalıĢan personellerin görev 

yaptıkları esnada gayri resmi uygulamalarına yasal bir alt yapı getirilmiĢtir 109 

5188 sayılı kanunun 6. maddesinde Mülki Ġdare Amirlerinin yetkilerine iliĢkin 

kapsam artmıĢtır. ġöyle ki; “Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği 

hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini 
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denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.” 

denmektedir. Yapılan değiĢiklikle mülki amirin yetkileri geniĢletilmiĢ ve aynı 

değiĢiklikte yer alan güvenlik önlemlerini yetersiz bulduğu takdirde cümlesi ile 

yetkileri artırılmıĢtır. Örnek verecek olursak; faaliyet izni bulunan bir kuruluĢta, 

personel sayısının artırılması veya değiĢtirilmesi, fiziki güvenlik tedbirlerinin 

artırılması veya değiĢtirilmesi talimatları verebilecektir. Genel kolluk kuvvetlerine 

özel güvenlik alanına giren faaliyetler için ek tedbirler aldırabilir denilerek bu 

konularda bu maddeyle ek yetkiler verilmiĢtir.110  

2.3.2.4.4. Özel Güvenlik Ġle Ġlgili Adli-Ġdari Düzenlemeler  

5188 sayılı kanunun “İdari Para Cezası ve Yaptırım Gerektiren Fiiller” baĢlıklı 

20. maddesinde yapılan düzenleme ile para cezası miktarları artırılmıĢ, birçok 

cezanın artırılmasına karar verilmiĢtir. Ġdari para cezalarının hangi miktarda 

artırıldıkları ve özellikleri karĢılaĢtırmalı olarak sonraki baĢlıklarda açıklanmıĢtır. Bu 

sebeple burada ayrıca değinilmeyecektir.  

Adli makamlarca suç odağı haline geldiği tespit edilen veya terör örgütleriyle 

aidiyet, iliĢki veya irtibatı olduğu belirlenen kuruluĢların faaliyet izinleri iptal edilir. Bu 

Ģekilde çalıĢma izinleri iptal edilen firmanın kurucuları, yönetici ve temsilcilerinin bu 

alanda faaliyetlerde bulunamayacakları ifade edilmiĢtir.111 

Bir diğer yeni değiĢiklik ise; basın yayın organlarına birçok defa yansıyan 

özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk mensuplarına karĢı ast ve üst iliĢkilerinde 

sıkıntılar yaĢanması konusunda* düzenleme yapıldığı görülmüĢtür. 5188 sayılı 

kanunun 20. maddesi “h” bendinde yapılan düzenlemeyle; kendisine yetki verilen 

genel kolluk kuvvetlerinin, görevlerini yapmasına mani olan, direnen veya tehdit 

eden yöneticiler veya özel güvenlik görevlisi hakkında olaya taraf olan yetkili genel 

kolluk tarafından tanzim edilecek adli tahkikat evrakının, Özel Güvenlik ġube 

Müdürlüğüne gönderileceği ve kimlik kartının iptali hususunun valilikçe 

değerlendirileceği belirtilmiĢtir.112 Böylelikle genel kolluk görevlilerinin yetkileri 

artırılmıĢtır.  

2.4. Özel Güvenlik Görevlisi Ġstihdamında Aranan Kriterler   

5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlisi olabilme Ģartları Ģu Ģekilde 

belirlenmiĢtir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olma, silahlı olmayan Ģekilde görev 
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alacaklar için asgari 8 yıl temel eğitim ya da ortaokul, silahlı Ģekilde görev alacaklar 

için asgari lise veya dengi okuldan mezun olma, 18 yaĢını tamamlamıĢ olma, TCK 

53‟te belirtilen süreleri aĢmıĢ olsa da, kasten iĢlediği suçtan bir yıl veya daha fazla 

hapis cezası alan ve affa bile uğrasa devlet güvenliğine karĢı iĢlenen suçlar, 

dolandırıcılık, hırsızlık, rüĢvet, irtikap, zimmet gibi kamunun sağlığına karĢı iĢlenen 

suçlardan mahkum olmama, akıl ve vücut sağlığı yerinde olmak Ģeklinde 

sıralanmaktadır.113 

6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 680 sayılı KHK ile değiĢiklikler yapılmıĢ ve 

yukarıda da belirtildiği üzere arĢiv araĢtırması ve güvenlik soruĢturmasından olumlu 

sonuç almak Ģeklinde ek hususlar getirilmiĢtir.114  

 Özel güvenlik çalıĢanlarının iĢlediği görev suçu sebebiyle kamu görevlerine 

verilen ceza gibi cezalandırılacağı, görevi sebebiyle kendine karĢı iĢlenmiĢ olan 

suçların, kamu çalıĢanına karĢı iĢlenen suç olarak sayılacağı belirtilmiĢtir.115 Bu 

madde ile özel güvenlik görevlilerin ifa ettikleri görevin kamu hizmeti statüsünde 

olduğu ifade edilmiĢtir. Ceza hukuku açısından bu madde ile kamu görevlisi olarak 

kabul edilse dahi 5188 sayılı yasada bu çalıĢanların yasal statüsü 11. maddede 

belirtilen “çalışma izni” ifadesiyle ve 15. maddedeki “iş sözleşmesi” ve “toplu iş 

sözleşmesi” ifadeleriyle özel hukuk görev hizmet sözleĢmesi ile iĢçi statüsünde 

olduğu görülmektedir.116  

2.5. Özel Güvenliğin Yetkileri 

Özel güvenlik görevlilerine getirilen yetkilerin 5188 sayılı yasa ile arttığı 

anlaĢılmaktadır. Bu yetkiler; 

(1) Güvenliği ve korumasını sağlamıĢ oldukları alana girmek isteyen kiĢileri 

duyarlı kapılardan geçirmek, bu Ģahısların üzerlerini detektör yardımı ile aramak, 

eĢyalarını X-ray cihazı ya da benzeri sistemlerden geçirmek, 

(2) Sahne gösterisi, spor müsabakası, konser, toplantı gibi etkinliklerle düğün 

ve cenaze törenlerinde duyarlı kapıdan geçirmek, kimlik sormak, üstlerini detektör 

yardımıyla aramak, eĢyaları X-ray cihazı ya da benzeri sistemlerden geçirmek, 

(3) Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddesine uygun yakalamak,117 

(4) Görev yaptıkları mahalde, haklarında yakalama veya mahkumiyet 

kararının verildiği Ģahısları aramak ve yakalamak,118 
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 Resmi Gazete, 5188 Sayılı Kanun, a.g.e. Md. 10. 
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 Resmi Gazete, 680 Sayılı KHK, a.g.e., Md. 69-70. 
115

 Resmi Gazete, 5188 Sayılı Kanun, a.g.e. Md. 2-3. 
116

 Resmi Gazete, 5188 Sayılı Kanun, a.g.e. Md. 11-15. 
117

 Resmi Gazete, Sayı: 25673, 04/12/2004, 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu, Md. 90. 
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(5) Deprem, yangın gibi doğal afet durumunda ve yardım istenmesi 

durumunda görev yaptığı alanlarda konut ve iĢyerlerine girmek, 

(6) Terminal, istasyon, gar, liman ve hava alanı gibi toplu ulaĢım yerlerinde 

kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirmek, Ģahısların üzerlerini aramak,  

(7) Arama esnasında suça konu veya kanıt olabilecek veya suç olmamakla 

birlikte tehlikeye neden olabilecek eĢyaları teslim alarak genel kolluk kuvvetlerini 

hemen bilgilendirmek, 

(8) ġahsın sağlığı ve vücudu ile ilgili bir tehlikeden koruma maksadıyla 

yakalamak, 

(9) Olay yeri ve kanıtları korumak amacı ile CMK 168‟e uygun Ģekilde 

yakalamak,119   

(10) Medeni Kanun 981 maddesi, Borçlar Kanunu 52. maddesi ve TCK 24-

25. maddelerine göre zor kullanmak, 

(11) Kanıtları ve olay yerini korumak, bu sebeple CMK 168‟e uygun 

yakalamak120olarak sıralanmıĢtır.   

2.5.1.Kimlik Sorma  

 Önleme aramalarında makul sebebin veya makul Ģüphenin var olması 

gerektiğini belirtmiĢtik. Makul Ģüphe* kavramı her olayda farklılık arz etmektedir. 

Güvenlik personeline verilen olaylara yaklaĢım tarzında belirleyici etkisi olan makul 

Ģüphe kavramının keyfi davranıĢlara da yol açabileceği düĢünülmektedir.  

 ÖG görevlileri görev alanı içerisinde önleyici güvenlik kapsamında suç 

iĢlenmesini önlemek amacı ile kimlik sormaktadır. Zor kullanma yetkisini kullanma 

halinde ayrıca kimlik sorma yetkisi doğmaktadır. Görevli olduğu mahalde gerekli 

kayıt iĢlemleri için giriĢ çıkıĢta kimlik kontrolü yapabilmektedir.  

 Özel güvenlik görevlisi kimliği tespit etme yetkisini 1774 sayılı “Kimlik 

Bildirme Kanunu”ndan almaktadır.121 Bu kanuna istinaden kimlik sorma yetkisini 

görev alanıyla sınırlı olması Ģartıyla ifa etmektedir. 

 

 

                                                                                                                                                                     
118

 Resim Gazete, Sayı: 26781, 5728 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla ÇeĢitli Kanunlarda ve 
     Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun, Md. 544. 
119

 Resmi Gazete, 5728 Sayılı Kanun, a.g.e., Md. 544. 
120

 http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/ogg-yetki-ve-gorevleri.aspx (EriĢim Tarihi: 23.12.2017). 
121

 Ahmet Meriçli, A’dan Z’ye Özel Güvenlik Yönetici ve Personeli İçin Başvuru Kitabı, Rengin 
Basımevi, Ġstanbul, 2004, s.99.  
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2.5.2. Arama 

 5188 sayılı yasanın 7. maddesi aramayı ve aramayı yapacak görevlinin 

hangi durumlarda hangi araçlarla arama yapabileceğini açıklamıĢtır. Buna göre; 24. 

maddede kanun hükmü veya amirin emriyle 25. maddede zorunluluk ve meĢru 

müdafaa halinde bu yetkisini kullanabileceği belirtilmiĢtir. 

 Özel güvenlik görevlilerinin detaylı arama yapabilmeleri noktasında kanunda 

boĢluk olduğu görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü bu hususta gerekli 

düzenlemeleri yapmıĢtır. Emniyet, 2007/107588 sayılı emir yazısında belirtilmiĢtir. 

Buna göre;  kiĢilerin üstlerini veya eĢyalarının aranması ancak elektronik sistem ve 

cihazlarla mümkün olabileceğinden, fiilen bunu uygulamanın zor olacağını, ancak 

genel kollukla birlikte görev yapılacağından, genel kolluğun gözetiminde olmak 

kaydıyla, bu yöntem ve cihazlar olmaksızın arama ve kontrol yapabileceklerini 

belirtmiĢtir. Ayrıca görev esnasında kesinlikle sürtüĢmeye mahal verilmemesini, özel 

güvenlik görevlilerinin koordinasyonunun genel kolluk görevlilerinde olduğunu, talep 

olması halinde genel kolluğun emrine girerek verilen görevi yapacakları belirtilmiĢtir.

 Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde birisini durdurarak soru 

sormaları veya yakalamaları söz konusu değildir. ÖG görevlileri bu kiĢiden 

Ģüphelenmesi halinde Ģüphelinin tehlikeli olduğuna kanaat getirdiğinde sadece el ile 

sıvazlama yoluyla Ģahsı arayabilir. Öncelik her zaman el dedektörü ile arama 

yapmak olup, sinyal alınırsa kaba üst aramaya geçilmesi gerekir. Ancak detaylı 

aramayı kesinlikle yapamamaktadır. Sinyal alınan Ģahsın ilgili alana giriĢi 

engellenme yolu izlenmelidir. Kademeli olarak bu yol izlenmelidir.122 Buradan 

hareketle elle aramanın kanuna aykırı olacağının değerlendirildiği açıktır. Geçerli bir 

nedeni yok iken aramaya, önleme araması ile muhatap olmak istemeyen ve özel 

güvenlik alanlarına girme konusunda kararını değiĢtiren kiĢi veya kiĢilerin aranmaları 

görev alanlarında olmayan bireyin aranması, ağır cezayı gerektirecek suçüstü hali 

dıĢında yasaya aykırıdır.123 

 24.05.2003 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanıp yürürlüğe konan 25117 sayılı 

“Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği”nin 18. madde “g” fıkrası özel güvenlik 

personeline 2495 sayılı yasada verilmeyen arama yetkisi verilmiĢtir. “Umuma açık 

veya açık olmayan özel işletmelerin, kurumların veya teşebbüslerde… arama, 

esasta özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilir.” 124 denilmiĢtir. Ayrıca aynı 

yönetmeliğin dördüncü maddesinde 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
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 Gülcü, 2004, a.g.e., s.213. 
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 Faruk Ünsal, Özel Güvenlik Tedbirleri, Roma Yayınları, Ankara, 2005, s.103.  
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 Resmi Gazete, 2495 Sayılı Kanun, a.g.e. 
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Kanun”a göre valiliklerce çalıĢma izni verilen, 26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı “Türk 

Ceza Kanunu”nda uygulanmasında kamu görevlisi sayılan ve görev alanlarında 

yetkili olan kişiler olduğunu belirtilmiĢtir. Böylelikle özel güvenlik teĢkilatının yasal 

olarak yetkileri kullanabileceği belirtilmiĢtir.  

 Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddesinde özel güvenlik görevlilerin yapmıĢ 

olduğu kanuna uygun yakalama sonucunda yakalama iĢlemi; kişinin kaçmasını, 

kendine ya da başkasına zarar vermeyi önleyecek önlemleri alması Ģeklinde 

olacağı, bu önlemler için de üst aramasının olduğu kabul edilmektedir. Madde 7‟nin 

“d” bendindeyse özel güvenlik görevlilerin görev yaptığı alanlarda, haklarında 

yakalama, tutuklama ya da mahkumiyet kararı verilen şahısları arama ve yakalama 

yetkisinin olduğu kabul edilmiĢtir. 01.06.2005 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 

25832 sayılı yönetmelikte, özel güvenlik personeline yakalama yetkisi veren “Ceza 

Muhakemesi Kanunu”nun 90. maddesine atıfta bulunulmakta, 5 ve 6. maddelerde 

yakalama yetkisi verilmiĢtir. Ayrıca özel güvenlik görevlilerine “Yakalanan kişinin 

kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla kaba üst 

araması yapılarak, silah ve bunun gibi unsurlardan arındırılması sağlanır”: denilerek 

bu görevlilere üst arama yetkisinin tanındığı anlaĢılmaktadır.125  

Özel güvenlik görevlisi görev alanlarında mal ve can güvenliği ile kamu 

düzenini sağlama, suç iĢlemesini önleme, bulundurulması ya da taĢıması yasak olan 

suç eĢyalarının tespit edilmesi amacı ile dedektör ile x-ray makinesinden geçirip 

veya yasada belirtilen hallerde gerekli koĢullarda üst aramasını yapabilir 

denmektedir. Kamuya açık yerlerde üst aramalarını “Adli ve Önleme Aramaları 

Yönetmeliği”ne göre yapar. Kamuya açık yerlerdeki üst aramalarını genel kolluğun 

denetim ve gözetiminde yapacağı belirtilmiĢtir. Özel güvenlik görevlileri yapmıĢ 

oldukları arama neticesinde elde etmiĢ oldukları suç delillerini tutanak karĢılığı genel 

kolluk görevlilerine teslim edeceği, aramanın kiĢinin aynı cinsiyetindeki görevli 

tarafından yapılacağı belirtilmiĢtir.126 

 5188 sayılı kanunun iĢleyiĢine iliĢkin yönetmelikte özel güvenliğin önleyici 

arama yapabileceği değerlendirilmektedir. “Kanunda belirtilen durumlarda üst 

araması yapabilir” denilmiĢtir. Fakat önleme maksadı ile yapılan aramada ÖGG‟nin 

el ile arama yapma yetkisi yoktur. Üst araması kamuya açık yerlerde “Adli ve 
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 Ekinci, 2011, a.g.e., s.544. 
*Makul ġüphe, aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kiĢinin veya onunla birlikte olanların davranıĢ 
tutum ve biçimleri, kolluk memurunun taĢındığından Ģüphe ettiği eĢyanın niteliği gibi sebepler göz 
önünde tutularak belirlenir. Makul Ģüphede ihbar ve Ģikâyeti destekleyen emarelerin var olması gerekir. 
Somut olgulara dayanması Ģarttır.  
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 Resmi Gazete, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik, a.g.e. 
Md. 14. 
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Önleme Aramaları Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Önleme aramalarının kolluk 

güçleri tarafından da yapılabilir olması kamuya açık veya açık bulunmayan özel 

yerlere giriĢlerde yapılan önleme amaçlı aramalar, buralara girmeyi isteyen kiĢilerin 

iznine bağlıdır. Arama yapılmasını reddedenler bu gibi yerlere alınmaz. 

2.5.3. Zor Kullanma Yetkisi  

 Güvenlik görev ve hizmeti zor kullanma yetkisini beraberinde getirmekte olup 

yapılan iĢin doğal faaliyetlerindendir. Bu sebeple özel ve genel kolluk görevlileri belli 

durum, Ģart ve zamanlarda zor kullanma yetkisine haizdir. Zor kullanma, saldırı ve 

direnme derecesine, mahiyetine göre etkisiz duruma getirecek biçimde kademeli 

Ģekilde artan oranda bedensel kuvvet, yasal Ģartlar, maddi güç gerçekleĢtiğinde her 

türlü silahı kullanma yetkilerini de içermektedir. 

Özel güvenliğe de genel kollukta olduğu gibi zor kullanma yetkisi 

verilmiĢtir.127  Zor kullanmanın Ģartları ve hangi yasal çerçeve içerisinde ele alındığı 

2559 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu”nda belirtilmektedir.128 Yalnızca 

polisler için değil diğer kollukları, dolayısı ile özel güvenliği de ilgilendirmekte ve 

kapsamaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisi 5188 sayılı 

ÖGHK‟nin 7. maddesinin “k” bendinde belirtilmiĢtir.  

 Özel güvenlik personelinin zor kullanma yetkisi, genel kolluk yetkilileri kadar 

geniĢ değildir. Özel güvenliğin zor kullanma yetkisi yalnızca sorumlu olduğu bölge, 

kurum ve kiĢiye yapılan saldırıyla sınırlı tutulmuĢtur. Görev alanı dıĢında 

karĢılaĢtıkları her türlü mukavemet konusunda ise genel hükümlere tabidir.  

2.5.4. Silah Kullanma ve TaĢıma Yetkisi  

Özel güvenlik çalıĢanları kendisine Özel Kimlik ve Silah TaĢıma Belgesi‟yle 

verilmiĢ olan silahı yalnızca görev aldığı yer itibariyle taĢıyabilirler. Bunun tek 

istisnası savaĢ hali ve sıkıyönetim emrine verilen özel güvenlik personelleridir. 5188 

sayılı kanunla devletin genel kolluk örgütünün tabi olduğu sınırlamalara uymak 

Ģartıyla zor kullanmanın en önemli unsurlarından biri olan silah taĢıma yetkisi özel 

güvenlik görevlilerine tanınmıĢtır.  

5188 sayılı kanunun “Silah Bulundurma ve TaĢıma Yetkisi” baĢlıklı 8. 

maddesine göre; “…hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte 

ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.” denilerek burada bir 

denetim sağlanmıĢtır.  
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 Resmi Gazete, 5188 Sayılı Kanun, a.g.e., Md.7, k bendi.  
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 Resmi Gazete, 2559 Sayılı Kanun, a.g.e., Md. 25.  
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Kamunun düzen ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan genel ve özel 

kolluk görevlileri görevlerinin ifası sırasında silah kullanmak yetkisi ilgili kanunlarca 

verilmiĢtir. Özel güvenlik görevlileri eğitim kurumları, sağlık tesisleri, Ģans oyunları 

iĢletmeleri ve içkili mekanlarda silahlı güvenlik personeline izin verilmez. Bununla 

beraber spor müsabakaları ve sahne gösterilerinde silahlı olarak görev 

yapamazlar.129  

Özel güvenliğin silah kullanma yetkisini kullanabilmesi için bazı Ģartların 

gerçekleĢmiĢ olması gerekmektedir. Özel güvenlik personeli, kendi nefsini müdafaa 

etmek amacıyla, baĢkasının can ve ırzına saldırı halinde, baĢka türlü önlenmesi 

mümkün olmayan durumlarda saldırıyı def etmek amacıyla, silahla müdahalede 

bulunabilir. Ayrıca kendini korumak amacıyla veya korumayla görevlendirildiği alana, 

silaha veya güvenliğini sağlamayla görevli olduğu kuruma, yahut bireylere karĢı 

yapılan saldırıyı farklı Ģekillerde giderme olanağı yoksa silahla müdahalede 

bulunabilir. Ayrıca silah kullanma yetkisi; ağır cezayı gerektirmeyen herhangi bir 

suçtan aranan Ģahıs veya Ģahısların kaçmak için saldırması veya kaçmaya 

teĢebbüs etmesi halinde genel kolluk görevlilerin de talebiyle bu saldırıyı kıracak 

ölçüde silah kullanabilmektedir.130  

2.6. Özel Güvenlik Görevlisi Ġstihdamı, Eğitimi ve Denetim Süreci 

2.6.1. Ġstihdamı 

Özel güvenlik görevlileri görevlerini icra ettikleri kurum ve kuruluĢlarda özel 

güvenlik görevlisi olarak genel kolluğa yardımcı ve güvenlik ihtiyacını tamamlayıcı 

pozisyonunda istihdam edilirler. Ġstihdam konusunda dönemin ĠçiĢleri Bakanı 

Abdülkadir Aksu; ilgili yasanın yeni iĢ imkanları sağlayacağını belirterek bir dergide 

yapmıĢ olduğu konuĢmasında “…özel güvenlikle ilgili faydanın, güvenlik 

hizmetlerinin belirli oranda özelleĢmesiyle, kamuya baĢvuruların azalacağını, yeni 

kuruluĢların kurulmasıyla devletin gelirlerini artacağını, yeni bir çalıĢma sahası 

oluĢturacağını, bu kanunun devletin bu alana inancını gösterdiğini belirtmiĢtir.131   

Ġhtiyaç duyulan her alanda talep eden kiĢilerce ücrete mukabil 

görevlendirileceği belirtilmiĢtir. Özel güvenlik sektörünün geliĢmesi beraberinde 

uzman personel ihtiyacını da getirmiĢtir. Bu sorun karĢısında üniversiteler devreye 

girmiĢ ve ilk olarak Kocaeli ilinde bulunan Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol MYO‟da özel 
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 Resmi Gazete, 5188 Sayılı Kanun, a.g.e., Md. 8-2. 
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 Resmi Gazete, 2559 Sayılı Kanun, a.g.e., Md. 16. 
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 Özel Güvenlik Meslek Dergisi, Yeni Yasa Türk Özel Sektörüne Devletin Duyduğu Güvenin 
Ġfadesidir.” Özel Sayı, 15.01.2005, s.5, aktaran; Serdar Ekinci, “Devletin DönüĢümünün Güvenlik 

Alanına Yansıması: Türkiye‟de Güvenlik YönetiĢimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 2011, s.582-583 (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).  
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güvenlik eğitimi verilmeye baĢlamıĢtır.132 Bugün birçok üniversitede bu alanda 

bölümler açılmakta ve her yıl çoğalarak yeni bölümler ile birlikte eğitim faaliyetlerinin 

akademik olarak sürdürüldüğü görülmektedir. Bu üniversitelerden mezun olan 

öğrencilere ve genel olarak ön lisans mezunlarından ÖG temel eğitimi Ģartı 

aranmayacağı belirtilmiĢtir. Silahlı olarak vazife ifa edecek kiĢilerin ise temel eğitim 

alma zorunluluğu devam edecektir. Üniversitelerde bu eğitimi veren bölümlerden 

mezun olanların ÖGG olarak iĢ imkanı buldukları, sektörde faaliyet gösteren 

kuruluĢlarda ÖG sorumlu ve yöneticisi olabildikleri görülmektedir. Üniversitelerde 

akademik olarak bu eğitimlerin verilmesi sektörün kalifiyeli eleman ihtiyacını 

karĢılamak ve daha da ileri gitmesini sağlamak noktasında çok önemli katkıları 

olacağı düĢünülmektedir.  

2.6.2. Eğitimi  

 Eğitim, toplumu meydana getiren bireyleri toplumsal hayata kazandırmak ve 

hazırlamak amacıyla; bilgi, beceri ve anlayıĢ kazandırma, kiĢiliklerini geliĢtirmelerine 

yardımcı olmak, karakter, yetenek ve bilgi bakımından geliĢmelerini sağlamak 

amacıyla yürütülen faaliyetler toplamıdır.133  

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızlı geliĢtiği, her alanda geliĢim ve değiĢim 

yaĢandığı bir dönemde toplumumuzun da bu değiĢim ve geliĢime ayak 

uydurabilmesi kuĢkusuz her alanda gerçekleĢtirilecek nitelikli eğitimlere bağlıdır. 

Bireyler kendilerini geliĢtirdikleri oranda kiĢilikli ve saygın olabilmektedir. Özel 

güvenlik görevlileri eğitim sürecinden geçerek baĢarılı olmaları halinde özel güvenlik 

görevlisi olmaya hak kazanırlar. 

Özel güvenlik görevlilerinin tarihsel süreç içerisinde eğitim faaliyetleri 

incelendiğinde ilk olarak; 2495 sayılı kanuna göre eğitimi ĠçiĢleri Bakanlığınca 

verildiği görülmektedir. Bakanlık bu eğitimi Emniyet TeĢkilatı aracılığı ile vermekte 

ancak yetersiz kalınması nedeniyle 5188 sayılı kanun ile eğitim faaliyetlerinin bu 

yönde açılan eğitim kurumlarında görülebileceği amir hüküm olarak belirtilerek bu 

konuda çeĢitliliğe gidilmiĢ eğitimlerin artırılması sağlanmıĢtır.134  

 Özel güvenlik görevlileri çerçevesi çizilmiĢ eğitim müfredatı ile birlikte 

istihdam edilecekleri alanlar doğrultusunda ek eğitimler alabilmektedir. Özel güvenlik 

eğitiminden amaç ve eğitimden beklenen hususlar Ģunlardır; bir olayın ortaya 
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çıkmasından önce engellemesi ve önleyici görev yapması, bu suçları 

engelleyemezse dahi Ģahısları erken teĢhis ederek genel kolluk kuvvetlerine destek 

olması, bu baĢarılamaz ise olaylar gerçekleĢtiğinde hızlı karar verecek seviyeye 

gelerek duyarlılık içerisinde görev almasının sağlanması Ģeklinde belirtebiliriz.  

Eğitim faaliyetlerinin bir baĢka amacı Ģu Ģekilde izah edilebilir; personelin 

mesleki ve genel bilgilere sahip olması, amir üst ast iliĢkisini öğrenmesi, hizmetin 

gerektirdiği bedeni, fikri ve fiziki kabiliyetlere hâkim olması ve bunun geliĢtirilmesidir. 

5188 sayılı yasanın on dördüncü maddesinde ÖG personelinde eğitimin nasıl ve ne 

Ģekilde yapılacağını amir hüküm olarak belirtmiĢtir.  

 Özel güvenlik görevlilerinin sürekli olarak eğitim faaliyetlerini takip 

etmemeleri, iĢ değiĢtirmeleri gibi nedenlerle eğitim konusunda birçok eksiklerin 

yaĢandığı bunun da vatandaĢlarımızla sorunlara yol açtığı görülmektedir. Türkiye‟de 

son yıllarda özellikle devlet okullarında ve özel okullarda ön lisans düzeyinde 

okulların peĢi sıra açılmasının bu alandaki nitelikli personel açığını, hem de eğitim 

kalitesini Avrupa standartlarına ulaĢtırması bakımından büyük önem taĢımaktadır.   

 Özel güvenlik görevlilerinin eğitim faaliyetleri “Özel Güvenlik Hizmetleri 

Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik”te detaylı olarak belirtilmiĢtir. Buna göre; 

özel güvenlik temel eğitiminin 120 saatten oluĢacağı ve bunun içinde silahlı eğitim 

ve atıĢın yer alacağı belirtilmiĢtir. Ancak silahlı görev yapmayacak özel güvenlik 

personelinin atıĢ ve silah eğitimini almalarına gerek olmadığı belirtilmiĢtir. Güvenlik 

eğitimi; teorik, pratik ve silah eğitimi Ģeklinde üç kısımdan oluĢmaktadır. Özel 

güvenlik görevlilerin aldığı eğitimlere bakıldığında bunlar; ÖG mevzuatı ile kiĢilerin 

hak ve özgürlükleri, alet ve teçhizatları, yangın güvenliği, ilk müdahale eğitimleri, 

olay yerinin güvenliği, etkin iletiĢim, kiĢi koruma ve silah bilgisi baĢlıkları altında 

eğitimler aldıkları görülmektedir.135 

 Özel güvenlik görevlileri özel güvenlik temel eğitimini bitirdikten beĢ yıl sonra 

yenileme eğitimi almaları gerekmekte ve buna iliĢkin sertifikalarını ĠçiĢleri 

Bakanlığına valilikler kanalıyla göndermek zorundadırlar. Aksi halde beĢ yılın 

sonunda özel güvenlik kimlik kartları valilikçe iptal edilmektedir.136 Burada eğitimin 

devamlılığı sağlanmak istenmiĢ ve personelin sürekli olarak denetimi ve kendini 

geliĢtirmesi amaçlanmıĢtır.  
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2.6.3. Denetimleri 

 5188 sayılı kanunun 22 ve 43. maddelerinde denetimlerin nasıl yapılacağı 

belirtilmiĢtir. Buna göre; ĠçiĢleri Bakanlığınca yetkilendirilen valilerin ve denetleyici 

diğer görevlilerin güvenlik sektörünün uygulayıcılarını denetlemeyle görevli 

olduklarını ve denetlemeleri zaman belirtmeden her zaman yapabileceklerini 

belirtmiĢtir. Aynı kanunun denetim araçlarını da; özel güvenlik izninin olup olmadığı, 

arĢiv araĢtırması ve güvenlik soruĢturması, etkinlik izni, silah ve araç gereç izni, 

çalıĢma izni ve iznin yenilenmesi, kayıt ve bildirim yoluyla denetim, inceleme yoluyla 

denetim, doğrudan denetim olarak sıralamak mümkündür. 680 sayılı KHK ile mülki 

amirlere yeni yetkiler verilerek bu hususta mülki amirin tedbirler alabileceklerini 

belirtilmiĢtir.  

19.04.2005 tarihli EGM‟nin 2005/42 sayılı genelgesinde, 5188 sayılı yasa 

kapsamında kurumlarda, özel güvenlik hizmet yönetimi ile güvenlik görevlilerin 

denetimi amacıyla özel güvenlik birimlerinin personel sayısına göre yeterli güvenlik 

ve koruma amiri, güvenlik ve koruma müdürü gibi sorumlu kiĢileri oluĢturmaları 

gerektiğini belirtmiĢtir. 680 KHK ile 15 kiĢiden fazla çalıĢılan yerler ile Ģirketlerin 

Ģubelerinde “güvenlik sorumlusu”  tayin etme zorunluluğu getirilmiĢtir. Belirtilen 

unvanları taĢıyanlar ihtiyaca binaen istihdam edilip sorumlu oldukları alanlarda 

asayiĢi temin etmek üzere görev yapacak, tespit ettikleri eksiklikleri kurum yetkilisine 

bildireceklerdir.137  

Denetimlerde öncelikli sorumluğun ilgili Ģirkete ait olduğu kanunda 

belirtilmiĢtir. Söz edilen husus 22.05.2006 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğünün 

2006/47 sayılı genelgesinde açıkça belirtilmiĢtir. Genelgeye göre; ÖGG‟nin bağlı 

olduğu Ģirkete karĢı sorumlu olduğunu, görevi ile ilgili sorun ve aksaklıklarda kurumu 

ile arasında yaptığı akit doğrultusunda sorumluluğun kuruluĢlara ait olduğunu 

belirtmiĢtir. Özel güvenlik görevlisinin anılan kanun gereğince hizmetin ifası 

sırasında göreviyle alakalı, bağlı bulunduğu Ģirkete karĢı sorumluk taĢıdığı 

görülmektedir.  

 GeliĢen koĢullar dikkate alındığında sayıları artan özel güvenlik 

kuruluĢlarının denetim ve eğitimleri konusunda aksaklıkların ortaya çıktığı 

anlaĢılmaktadır. Bu nedenle 3 ġubat 2009 tarihli 2730 sayılı karar ile “Özel Güvenlik 

Daire BaĢkanlığı”nın kurulması hususu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu birim aracılığıyla özel güvenliğin denetlenmesinde daha düzenli ve 

koordineli olarak yapılması sağlanmıĢtır. Ancak büyük ölçekli kuruluĢların giderek 
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artması ve sayıları artan Ģirket ve personellerin denetlenmesi zaman almakta ve 

emniyet teĢkilatının personel sıkıntısı dolayısıyla etkin denetim yapılamadığı bunun 

da çeĢitli kayıt dıĢılık gibi olumsuzluklara yol açtığı görülmektedir.  

2.7. 5188 Sayılı Kanun ve 680 Sayılı KHK Kapsamında Ġdari Para Cezası ve 

Yaptırım Getiren Fiiller  

 5188 sayılı kanunda adli ve idari düzenlemeler yapılmıĢtır. 2004 yılında 

yapılan düzenlemeler günümüz Ģartlarına uyum sağlayamadığından etkili bir 

denetim ve kontrol mekanizmasının sağlanması hususunda yapılan tespitler üzerine 

680 Sayılı KHK yayımlanmıĢ olup birçok alanda düzenleme yapılmıĢtır. 680 sayılı 

KHK ile 5188 sayılı kanuna ek yaptırımlar getirerek bazı maddelere düzenleme 

getirmiĢ olması nedeniyle her iki kanun ayrı ayrı cezalar ve yaptırımlar yönünden ele 

alınacaktır.  

2.7.1. 5188 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Ġdari Para Cezası ve Yaptırım 

Getiren Filler 

 ÖG görevlileri TCK‟nin uygulanmasında kamu görevlisi kabul edileceği ve bu 

kapsamda değerlendirileceği belirtilmiĢtir. Bunlara karĢı görev alanı ile sınırlı olacak 

Ģekilde görevleriyle ilgili mukavemet edilmesi halinde kiĢi veya kiĢilerin kamu 

görevlilerine karĢı suç iĢlemiĢ gibi cezalandırılacakları belirtilmiĢtir.  

5188 sayılı kanunun üçüncü bölümünde yasaklar ile ceza hükümleri 

belirtilmiĢtir. Ġlgili bölüm incelendiğinde; özel güvenlik görevlilerinin güvenlik ve 

koruma dıĢında herhangi bir iĢte çalıĢtırılamayacakları, grev ve lokavt 

yapamayacakları gibi hükümler belirtilmiĢtir. Buna ek olarak 680 KHK ile de çeĢitli 

düzenlemeler yapılarak cezalarda artırıma gidilmiĢtir.  

5188 sayılı kanunda adli suç ve cezalar konusundaki düzenlemelerine 

bakıldığında bir bölümün tamamen buna ayrıldığı görülmektedir. Yaptırımlar 

incelendiğinde ise;  

 (1) Ġzin almadan özel güvenlik istihdam eden kiĢi ile kuruluĢ yöneticileri için 6 

bin TL ve 6 aya kadar hapis cezası verileceği, 

 (2) ÇalıĢma izni olmayan özel güvenlik personeli istihdam eden kiĢi, kuruluĢ 

veya Ģirketlere, istihdam ettikleri her personel karĢılığında 3 bin TL cezai yaptırım 

uygulanacağını, bu görevlilerin silahlı bir Ģekilde istihdamı yapılmıĢ ise bu miktarın 6 

bin TL olarak uygulanacağı, 

 (3) ÇalıĢma iznine sahip olmadan, faaliyete baĢlayan firma kurucu ve 

yöneticilerine, özel güvenlik birimlerini kuran kurum ve kuruluĢ yöneticilerine, eğitim 
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verme izni olmadan eğitim veren kurum ve kuruluĢ yöneticilerine 20 bin TL para 

cezası ile bir yıla kadar para cezası verilmesi ve yöneticilikten men edileceği, 

 (4) ÇalıĢma izni almadan özel güvenlik eğitimi veya hizmeti verdiğini reklam 

yapan ve ilan eden kiĢi kuruluĢ veya Ģirket yöneticileri için 50 günden az olmamak 

koĢulu ile üçüncü maddede belirtilen para cezasının yanında hapis cezasının da 

verileceğini bu sürenin de 6 ay olduğunu, 

 (5) Ġzin almadan özel güvenlik görevlilerini çalıĢtıran kiĢi veya kuruluĢ 

yöneticilerinin adli para cezası veya 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılacağı, 

 (6) Yasada belirtildiği gibi çalıĢma izni almadan özel güvenlik ile ilgili çalıĢma 

yapan Ģirket ve eğitim veren Ģirket yöneticileri için adli para cezasının verileceğini, 

bu miktarın 5 bin güne kadar olduğu, buna ek olarak 1 yıl hapis cezası verileceği 

belirtilmiĢtir. Ayrıca bu Ģahısların bir daha özel güvenlik firmalarında ve güvenlik 

eğitiminin verildiği kurumlarda yönetici ve kurucu olamayacakları,  

 (7) Faaliyet izni olmaksızın özel güvenlik elemanı çalıĢtıran kurum ve kiĢilerin 

3 ay ile 1 yıl arasında hapisle cezalandırılacaklarını bu kiĢilerin silahlı görev 

yapmaları halinde ise sürenin bir kat arttırılacağı, 

(8) Mali güvenlik sigortası olmadan özel güvenlik istihdam eden kiĢi, kurum 

veya Ģirket yöneticileri için istihdam ettikleri kiĢi baĢına 150 gün adli para cezasına 

çarptırılacağı,.138        

(9) Özel güvenlik görevlilerinin, dernek, siyasi parti üyeliği ve sendikalara üye 

olamayacakları, bu yasağa aykırı davrananlar hakkında valilikçe görevine son 

verilme iĢlemi yapılacağı belirtilmiĢtir.139 

 Belirtilen cezalarla ilgili olarak ihlalin gerçekleĢtiği yerin mülki amiri tarafından 

bu cezaların takip edileceği ve alacakları ise 6183 sayılı kanun çerçevesinde Maliye 

Bakanlığınca tahsil olunacağı hükme bağlanmıĢtır.  

2.7.1.1. Özel Güvenlik Görevlilerinin Mali Sorumluluk Sigortası  

 Özel hukuka bağlı kiĢiler ile ÖG kuruluĢları, bünyelerinde bulunan ÖG 

görevlilerine görev yaptıkları esnada meydana gelebilecek olaylarda üçüncü kiĢilere 

zarar vermesi halinde özel güvenlik görevlilerinin sigortalandırılarak zararların 

tazmin edilmesi amacıyla mali sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunda olduklarını 

ilgili kanunda belirtilmiĢtir. Ayrıca 5188 sayılı kanunda söz konusu sigortanın yetkili 

sigorta Ģirketleri tarafından yaptırılacağı, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sigorta 
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Ģirketlerinin 8 bin TL ile cezalandırılacağı hükmü belirtilmiĢtir. Bununla beraber özel 

güvenlik görevlilerine sorumluluk getirilmiĢ ve oluĢabilecek tazminat talepleri için 

garanti sağlanmıĢtır.   

2.7.2. 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ġle Getirilen Ġdari Para Cezaları 

ile Yaptırım Getiren Filler 

680 sayılı KHK ile gelen yaptırımlarla idari para cezaları yeniden 

düzenlenmiĢtir. Buna göre;  

(1) ÖG personel kartının üçüncü Ģahıslara kullandırılması halinde 3 bin TL 

para cezasının verileceği, ayrıca valiliklerce bu görevlilerin kimlik kartlarının iptal 

edileceği ve bir daha bu alanda çalıĢamayacakları belirtilmiĢtir. Bu maddenin daha 

önceki halinde 1.000 TL idari para cezası olarak ön görülmekteydi.  

(2) ġirketlerden yürüttükleri faaliyetleri belirtilen zamanlarda ilgili kurumlara 

bildirmeyen ÖG kuruluĢlarına her ihlal için 3 bin TL idari para cezasının verileceği 

belirtilmiĢtir. Bu miktar daha önceki her ihlal için 1.000 TL idari para cezası olarak 

uygulanmaktaydı.  

(3) 680 sayılı KHK‟nin 6. maddesinde belirtilen mülki amirin ön gördüğü ek 

tedbirleri almayan, kiĢi, kurum ve kuruluĢların veya firmaların yöneticilerine 6 bin TL 

idari para cezasının verileceğini belirtmiĢtir. Burada talimatlara kesin riayet edilmesi 

sağlanmak istenmiĢtir.  

(4) Mülki amirin veya diğer denetleyicilerin talimatlarına aykırı hareket eden 

veya herhangi bir suçun oluĢtuğunu öğrenmesine rağmen yasal süreler içerisinde 

bildirimde bulunmayan ÖG görevlileri ve yöneticilerinin ayrıca belirtilen mukavemeti 

sergileyen personelin bağlı olduğu Ģirket yetkililerinin, bir yıl süreyle özel güvenlik 

alanında görev alamayacakları belirtilmiĢtir. Bu madde ile özel güvenlik görevlilerinin 

sorumlulukları tereddüte yer verilmeyecek Ģekilde arttırılarak özellikle genel kolluk 

görevlileri ile aralarında yaĢanacak olumsuzluklara karĢı önlem alındığı 

görülmektedir.  

(5) Yapılacak denetimlerde güvenlik sorumlusunu görevlendirmeyen talep 

edilen bilgi ve belgeleri gösteremeyen kiĢi ve kuruluĢlara 5 bin TL, söz konusu 

denetimlerde tespit edilen ve giderilmesi istenilen hususları gidermeyenlere ise 6 bin 

TL idari para cezasının verileceği belirtilmiĢtir.  

(6) ÖG görevlilerini görev alanı dıĢında çalıĢtıran ve baĢka iĢlerde 

görevlendiren, üniformasız veya izin verilen teçhizat dıĢında aletlerle çalıĢtıran kiĢi 

ve firmalara her tespit için 3 bin TL idari para cezası verileceği belirtilmiĢtir. 6. 
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maddenin değiĢiklikten önceki halinde 2 bin Türk lirası idari para cezası ön 

görülmekteydi bu cezanın bin Türk lirası arttırıldığı görülmektedir.  

(7) 680 sayılı KHK‟nin 11 ve 12. maddelerinde belirtilen bildirimleri süresinde 

yapmayanlara 3 bin TL idari para cezasının verileceğini belirtmiĢtir. Maddenin 

değiĢiklikten önceki halinde 2 bin TL olarak ön görülmekte olan cezanın bin Türk 

lirası arttırıldığı görülmektedir.  

(8) Genel kolluk görevlilerine karĢı mukavemet ve cebir gösteren, tehdit 

eden, ÖG yöneticisi ve görevlilerinin, ayrıca görev silahlarını görev alanı dıĢında 

taĢıyan, kullanan, üniforması ile toplantı ve yürüyüĢlere katılan ÖG görevlilerinin 

özel güvenlik kimlik kartının ilgili kurumca iptal edileceği ve bir daha özel güvenlik 

alanında çalıĢamayacakları belirtilmiĢtir.  

(9) Grev yasağına aykırı hareket eden ÖG görevlilerinin 6 ay süreyle ÖG 

alanında görevlendirilemeyeceklerini belirtilmiĢtir. Bu madde ile ön görülen cezaların 

mülki amir tarafından verileceği belirtilmiĢtir.140 5188 sayılı kanunda belirtilen idari 

düzenlemelerin tümünde artırım yapılmadığı ek suçlar ile daha önce ön görülen bazı 

yaptırımların ve para cezalarının arttırıldığı diğer maddelerin aynıyla devam ettiği 

anlaĢılmıĢtır. 

 ĠçiĢleri Bakanlığı ile valilikler özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik Ģirket ve 

bu yönde eğitim veren kurumları denetlemeye yetkilendirilmiĢtir. Denetimin kapsamı, 

usul ve esasları yönetmeliklerle belirtilmiĢtir.  

 Türkiye‟de özel güvenlik teĢkilatını detaylı olarak; amacı, önemi, hukuki alt 

yapısı, görev ve yetkileri ile tarihsel süre içerisinde geçirmiĢ olduğu süreçle birlikte 

ele aldık. Üçüncü bölümde ise Türkiye‟de uygulanan özel güvenlik teĢkilatı ile 

Avrupa‟da oluĢturulan özel güvenlik teĢkilatlarını belirli ülkeleri baz alarak 

karĢılaĢtıracak, sonucunda ise tespitlerimize yer verilerek sorunlar ve önerileri 

sunulmak suretiyle teĢkilatın geliĢimine katkıda bulunulacaktır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ MEVZUATINDA ÖZEL GÜVENLĠK ĠLE TÜRKĠYE ÖZEL 

GÜVENLĠK TEġKĠLATININ KARġILAġTIRMASI 

Her ülkenin kendi tarihsel sürecinin olması, sosyal ve hukuki yapılarında 

farklılıklar olması, güvenlik risklerinin değiĢkenlik göstermesi gibi nedenlerle 

ülkelerin güvenlik sistemleri buna paralel olarak farklılıklar göstermektedir. 

Dolayısıyla özel güvenlik alanında tek tip standart oluĢturulamamıĢtır. Sadece özel 

güvenliğin kuruluĢ felsefesi aynı olmaktadır. Ülkelerin özel güvenlik alanı 

incelendiğinde kimi ülkelerde hiçbir kanuni düzenlemeye yer verilmez iken, 

bazılarında kısmen veya tamamen kimisinde ise sert kanuni düzenlemeler yapıldığı 

gözlenmiĢtir.141  

3.1.  Avrupa’da Özel Güvenlik Hizmetleri  

Avrupa‟da özel güvenlik sektörünü incelediğimizde; özel güvenlik 

teĢkilatından yararlanıldığı görülmektedir. Özel güvenlik olarak istihdam edilenlerin 

yaĢ aralığı konusunda herhangi bir standardın olmadığı, birçok ülkenin ilk baĢvuruda 

18 yaĢ sınırını temel aldığı, bazı ülkelerin ise bu sınırı 21 yaĢ olarak belirlediğini 

gözlemlemekteyiz.  

Avrupa‟da özel güvenlik personeli alımında Türkiye‟de olduğu gibi özel 

güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların belirli bir eğitimden geçmesi Ģart 

koĢulmaktadır. Bütün ülkelerde eğitimden geçen özel güvenlik personelinin daha 

sonraki yıllarda tekrar yenileme eğitimi gibi eğitimler aldığı, ancak sürenin Türkiye‟de 

olduğu gibi 5 yılda bir değil yılda bir veya gönüllü olarak her zaman yapılabileceği 

Ģeklinde düzenlendiği görülmektedir. Ücret konusunda Türkiye‟de asgari ücret veya 

daha az miktarda maaĢ ödemeleri yapılmaktayken Avrupa ülkelerinde belirli bir 

standart olmamasıyla birlikte genelde asgari ücret veya üzerinde bir ücret verildiği 

görülmektedir.142 

ÇalıĢmamızda Avrupa ülkeleri özel güvenlik hizmetlerine dair bir takım 

sayısal veriler verilmiĢtir. Bu ülkelerden bir kaçını detaylı olarak inceleyeceğiz. 

OluĢturulan tabloda tüm Avrupa ülkeleri değil farklı uygulamalar içerisinde bulunan 

ülkelerin istatistik bilgileri alınmıĢtır. Avrupa özel güvenlik sistemine bakıldığında, 

genel hatlarıyla özel güvenlik anlayıĢının; ülkelerin refah seviyesi, geliĢmiĢlik düzeyi 

ve tehlike riskine bağlı olarak değiĢiklik arz ettiği ve standartların olmadığı 
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görülmektedir. Düzenlemeler farklı olmakla birlikte genel itibariyle mevzuat 

yönünden düzenlemeler yapılarak iĢe kabul süreçleri, personel eğitimi, sağlık 

Ģartları, ücret gibi konulara hassasiyetle yaklaĢtıkları görülmektedir.   

Tablo- 3 Bazı AB Ülkelerindeki Özel Güvenlik ġirketleri ve Personel Sayıları143 

Ülke ġirket Sayısı Eleman Sayısı 

Avusturya 200 6.790 

Belçika 146 18.321 

Çek Cumhuriyeti 2.210 28.101 

Danimarka 413 5.250 

Estonya 70 4.900 

Fransa 4.700 117.000 

Finlandiya 250 6.000 

Almanya 3.000 170.000 

Macaristan 3.900 80.000 

Ġtalya 1.240 55.000 

Lüksemburg 10 2.200 

Polonya  3.600 200.000 

Portekiz 92 28.000 

Ġspanya 998 89.449 

Hollanda 818 30.000 

Ġngiltere 1.700 150.000 

Ġsviçre 300 8.000 

Ġsveç 280 17.000. 
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3.2. Avrupa Birliği Özel Güvenlik Kurumları 

Günlük yaĢamda güvenliğin sağlanması; geliĢen teknoloji, iç karıĢıklıklar ve 

savaĢlar nedeniyle oldukça zorlaĢmıĢtır. Aynı zamanda teknolojinin geliĢmesi 

insanların ıĢıltılı hayatları daha çok görmelerine neden olmuĢ, bireylerin bu hayatlara 

özenmesi beraberinde risk faktörünü getirmiĢtir. Gördükleri hayatı yaĢamak isteyen 

insanlar bu tür hayatları yaĢayan insanların güvenliklerine, mal ve can emniyetlerine 

kasteder hale gelmiĢtir.  

Bu noktada özel alanının korunması amacıyla, her ne kadar ülkeler kolluk 

sistemleri ve güvenlik politikalarıyla önlem alsalar da alınan önlemler yeterli 

olmamaktadır. Avrupa‟da sakin bir hayat sürdürmeye alıĢmıĢ olan bireyler; 

ekonomik Ģartların zorluğu, iç göçler gibi nedenlerle geliĢen risklere karĢı özel 

güvenliğe daha fazla baĢvurmaktadırlar.  

AB özel güvenlik sektöründe etkin olan kurumlara göz atacak olursak 

bunların en baĢında; CoESS (Avrupa Özel Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu) ve 

UNI-Europa‟nın (Avrupa Birliği ĠĢçi ve ÇalıĢanlar Sendikası Birliği) geldiği 

görülmektedir.  

 Avrupa ülkelerinin özel güvenlik sistemlerini daha detaylı inceleyelim. 

CoESS ve UNI-Europa kuruluĢlarının aynı kapsamda hizmet vermeleri nedeniyle 

çalıĢmamızda birlikte ele alınacaktır.   

3.2.1. CoESS ve UNI-Europa Kurumları  

CoESS (Confederition of European Securty Services-Avrupa Özel Güvenlik 

Hizmetleri Konfederasyonu) 26 Ekim 1989‟da Ġtalya‟nın Roma kentinde diğer Avrupa 

ülkelerinin katılımı ile kurulmuĢ, devamında ise Unı-Europa kurulmuĢtur. Bu 

kuruluĢların amaçları; Avrupa‟da faaliyette bulunan özel güvenlik Ģirketlerinin ve 

sunmuĢ oldukları hizmetlerin tek bir merkezde toplanmasıdır.144 Bu ilkelerle dünyaya 

açılma hedefleri vardır. Bu yönde ülke temsilcileri bulunmaktadır. Türkiye‟de CoESS 

kuruluĢuna Türkiye‟yi temsilen Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği 

üyedir. Avrupa birliğinin Türkiye‟deki özel güvenlik anlayıĢından ayrıldığı nokta özel 

güvenlik sistemini kar amacıyla değerlendirmeyip politikalarına buna göre 

Ģekillendirmeleridir.  

Her iki kurumun gerçekleĢtirdikleri en önemli atılımlar; Avrupa özel güvenlik 

etiği oluĢturmaları, yapılan düzenlemelere uyumu Ģart koĢmaları ve geliĢtirilmesi 

hususunda çalıĢanlar ve iĢverenler üzerinde etkili olmalarıdır.  
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CoESS ile UNI-Europa‟nın toplumdan beklentileri ve amaçlarını 

belirtmemizin Avrupa Birliğinin özel güvenlik sektörüne bakıĢ açısını ortaya 

çıkartacağını değerlendirmekteyiz.  

3.2.1.1. Amaçları 

CoESS ve UNI-Europa kurumlarının ortak amaçları; güvenlik alanında 

eksiklikleri tamamlamak, çalıĢanların çalıĢma koĢullarını geliĢtirmek, özel güvenlik 

hizmetlerinin güvenli bir çevreyi oluĢturmak üzere ortak rolünü oynamasını 

sağlayarak ulusal düzeyde sorumlu yetkililerle çalıĢmak ve özel güvenlik 

kuruluĢlarının yapıcı diyaloğunu güçlendirmektir. Esasen en büyük amaçlarından bir 

tanesinin bu olduğunu belirtebiliriz. Bu kurumların görevlerini temel Avrupa ilke ve 

kuralları ölçüsünde; sektörün korunması, geliĢmesi, eğitilmesi konularında 

çalıĢmalar yapmak, kurumlarla temsili görüĢmeler yapmak olarak sıralayabiliriz.145  

Her iki kurumun genel amaçlarını belirtirken esasen Temmuz 2003 yılında 

Avrupa ülkelerince kabul edilen Özel Güvenlik Sektörü Ġçin Etik ve DavranıĢ Kuralı 

isimli çalıĢmaya göz atmakta yarar vardır. Özel güvenliğin, AB‟de 600 bin personeli 

olduğunu bu görevlilerin 10 bin Ģirketi temsil ettiğini, AB‟nin gelecekteki 

geniĢlemesinin göz önüne alındığında bu kanunun 20 bin Ģirket ve 1 milyon 100 

çalıĢanı kapsayacağını belirtmiĢtir. Aynı zamanda özel güvenlik personellerinden 

özel kiĢiler dıĢında kamunun da gittikçe daha fazla yararlandığını, teknolojiyle 

beraber bunun daha karmaĢık bir hal aldığı, geliĢim karĢısında ÖG görevlilerinin 

geliĢebilecek riskler karĢısında her türlü amatörlükten arınmaları, her geçen gün 

profesyonelliklerinin artırılması gerektiğini belirtmiĢtir. Bunun mümkün olmaması 

halinde gelecekte hizmet veremeyeceklerini, özel güvenlik sektörünün AB‟nin tüm 

mensupları ve vatandaĢları için önemli bir konumda olduğunu belirtmiĢtir.146  

AB‟nin iki önemli kuruluĢu olan ‟‟CoESS” ve “UNI-Europe” sektörün Avrupa 

seviyesinde geliĢmesini engelleyici bazı problemleri tespit etmiĢtir. Kanuni 

düzenlemeler kimi zaman yetersiz veya hiç bulunmamakta ve sektör için gerekli olan 

profesyonel anlayıĢın geliĢmesine olanak tanımamaktadır. Buna ilaveten, ulusal 

düzenleme konusundaki farklar, sektörde Avrupa ile bütünleĢme etkisinden istifade 

etmeyi engellemektedir. UNI-Europe ve CoESS, AB‟nin gelecekte geniĢlemesinin 
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göz önünde bulundurularak özel güvenlik sektörü hakkında Avrupa seviyesinde 

uyumlu kanuni düzenlemeler yapılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiĢtir. 147  

3.2.1.2. GeliĢimi ve Faaliyet Alanları  

 UNI-Europe ve CoESS Avrupa Birliği‟nin güçlü kurumlarındandır. Bu 

kurumlar Avrupa Birliği Sosyal Diyaloğu ile koordineli çalıĢarak özel güvenlik 

sektörünün geliĢimine katkı sağlamıĢlardır. Bu doğrultuda; eğitimler düzenlemiĢ, 

organizasyonlar yaparak, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik adımlar atmıĢ, 

konferanslar vermiĢ güvenlik sektörünün geliĢmesi için sorumluluk almıĢlardır. Bu 

sorumluluk ile sektörün geliĢiminde aktif rol üstlenmiĢ baĢarılı sonuçlar almıĢtır. 

Bahsi geçen kurumlar sektörün geliĢmesi için birçok antlaĢmaya imza atmıĢlardır. 

Bunlardan bazıları; 1996 yılında verilen lisans eğitimleri, 1998‟de kamuda özel 

güvenliğin istihdamı için yapılan sözleĢme, 1999‟da söz konusu her iki kurumun 

Avrupa Sosyal Diyaloğunca tanınmasına yönelik anlaĢma, 2000 senesinde 

imzalanan iĢ toplantı ve oluĢumlarının modernleĢme sözleĢmesi, 2001 yılında 

sektörün standartlarının Avrupa seviyelerine ulaĢmasının sağlanması gibi birçok 

baĢarılı sözleĢmelere imza atmıĢtır.148 

Söz konusu antlaĢmalar ile özel güvenlik sektörünün genel çerçevesi çizilmiĢ 

ve kısa zamanda olumlu sonuçlar vermeye baĢlamıĢtır. UNI-Europe ve CoESS 

kurumları, hükümetlerin özel güvenlik sektörü hakkındaki düzenlemelerinde, etik 

kurallarını düzenleyen sözleĢmelerin kabul edilmesinde kulis çalıĢmaları yaparak 

katkı sağlamıĢtır. Bazı Avrupa devletleri bu Ģekilde çatı oluĢumlara sahip olmasalar 

da sektörün doğru Ģekilde görevini sürdürmesinde bu gibi kurumlara kesin ihtiyaç 

olduğu Ģeklinde gittikçe artan farkındalık oluĢturmuĢtur. Orta ve büyük ölçekli birçok 

özel güvenlik firması, çalıĢanları için iyi yaĢam koĢullarını oluĢturmanın önemini ve 

gerekli olduğunu anlamıĢtır. 

CoESS ve UNI-Europa kurumlarının sektörde hakim kılmaya çalıĢtıkları 

ilkeleri ve faaliyet alanlarını kısaca belirtmenin Avrupa‟da sektörün nasıl bu kadar 

profesyonel ve düzenli olduğunu daha net anlamamıza katkı sağlayacağını 

umuyoruz.  

CoESS ve UNI-Europa kurumlarınca yürütülen faaliyetler; sektörde 

uygulanacak hukuki düzenlemelere saygı gösterilmesi, firmalarda ortaya konan 

sistemin ve metotların Ģeffaflığı, yetki ve izinler ile personel istihdamı ve iĢe almada 

bağlayıcı kriterler belirlemesi, profesyonel mesleki eğitim, uzmanlık ve sürekli 
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eğitimlerin verilmesi, Ģirketteki sosyal iliĢkilere katkı sağlanması, çalıĢma saatlerinde 

standartların oluĢturulması, ücret ve gelirlerde adaletin sağlanması, sağlık ve iĢ yeri 

emniyeti, iĢ güvenliğinin sağlanması, fırsat eĢitliği ve ayrıcalıklı davranılmasını 

engelleme, iĢ örgütlenmesini sağlama, özel güvenlik hizmeti alanlarla iliĢkiler, özel 

güvenliğin kolluk ile iliĢkileri, özel güvenlik Ģirketlerinin kendi aralarındaki iliĢkileri gibi 

alanlarda organizasyonlar yapmak ve bunları koordine etmektir.149 

3.3. Avrupa Birliği Ülkelerinde Özel Güvenlik Uygulamaları 

Avrupa Birliği üyesi ülkelere bakıldığında ülkelerin kendilerine has özel 

güvenlik sistemlerinin olduğundan söz edebiliriz. Özel güvenlik teĢkilatları, 

devletlerin tarihine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, Ġspanya‟da metro 

ağı özel alan kabul edilirken buraların keĢif ve denetiminden özel güvenlik hizmeti 

veren Ģirketler sorumludur. Avusturya‟da giĢesi olmayan otoyollarda buraları 

kullanan sürücülerin aidatlarını ödemelerini takip etmektedir.  

Özel güvenlik hizmetlerindeki artıĢ, bireyleri tehdit eden suçların sayı ve 

Ģekillerindeki artma, küresel tehditler, insanları güvenlik konusunda endiĢeye sevk 

etmiĢtir. Durum böyle olunca güvenlik ihtiyacının sağlanması için özel güvenlik 

ortaya çıkmıĢ ve varlığını giderek geniĢleten ancak olgunlaĢmasını halen 

tamamlamamıĢ bir sektör halini almıĢtır.  

3.3.1. Ġngiltere  

Ġngiltere‟de özel güvenliğin 18. yüzyılın baĢlarında demiryollarında hırsızlık 

ve suç oranlarının artmasıyla bu alanda Ģirketlerin kendi güvenliğini sağlamaya 

çalıĢmasıyla baĢladığı söylenebilmektedir. Ġngiltere, Avrupa ülkeleri arasında devlet 

sorumluluğunda olan birçok yetkiyi özel güvenlik kurumuna veren ülkelerin baĢında 

gelmektedir. Tutuklu Ģahısların nakledilmesi, ev hapsinde ve gözaltında olan 

Ģahısların denetim ve yönetimi, suç iĢleyen araçlara ceza yazılması, park yönetimi 

ve trafikten men edilme gibi görevleri bu sektöre devretmiĢtir. Ceza evlerinin 

güvenliği özel güvenlik kuruluĢları tarafından sağlanmakta olup, ceza evlerinin 

güvenliği ve iĢletmesi de bu kurumlarca sağlanabilmektedir. Ġngiltere‟de faaliyete 

baĢlayan Community Force olarak adlandırılan topluluğun güçleri adında kolluk 

kuvvetlerinin yetkilerine sahip Ģekilde, devriye gezen, polis ile doğrudan irtibatı 

bulunan birimler faaliyete geçmiĢtir.150 
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Ġngiltere, Avrupa ülkeleri arasında en çok özel güvenlik personeli istihdam 

eden ülkedir. Güvenlik görevlisi olabilmek için adayın belirli bir eğitimden geçmesi 

zorunludur. Bu eğitimden sonra lisans alma Ģartı bulunmakta ve üç yılda bir 

yenilenmesi gerekmektedir. Lisans ücreti Ģirket tarafından karĢılanarak hizmeti alan 

kuruma fatura edilmektedir. Özel güvenlik görevlilerini ve kuruluĢlarını denetleyen 

kurum “Güvenlik Sanayi Otoritesi”dir. Özel güvenlik kuruluĢlarının faaliyetlerinde 

köpek ve at kullanma imkanları bulunmaktadır. Güvenlik görevlileri için diğer 

ülkelerde olduğu gibi sabıka kaydı ve arĢiv soruĢturması yapılmaktadır.151 

Ġngiltere‟de özel güvenlik sokaklarda devriye hizmeti verebilmektedir. Bu yetki 

Türkiye‟de halen tartıĢılmaktadır.  

Ġngiltere‟de güvenliğin daha kaliteli olması ve eğitimlerin sürekli 

verilebilmesinin sağlanması için devlet bir güvenlik teĢkilat otoritesi ve bağımsız bir 

teĢkilat olan SĠA (Güvenlik Sanayi Otoritesi) kurulmuĢtur. Bu konuda “Özel Güvenlik 

TeĢkilatı Kanunu” düzenlenerek 2001 yılında SĠA faaliyete baĢlamıĢtır. SĠA (Security 

Industry Authority) güvenlik sanayisinin standartlarını yükseltmek ve kalitesini 

artırmakla sorumlu tutulmuĢtur. Kurumun baĢkanı ve üyeleri devlet bakanınca 

görevlendirilmektedir. Ülkede özel güvenlik kuruluĢlarının lisans alma Ģartı 

koĢulmakta ve belirli yıllarda yenilenmesini istemektedir. Bu kurum özel güvenlik 

kuruluĢlarında eğitimi ön planda tutmaktadır. Amaç, özel güvenlik personellerinin 

oluĢacak risklere hazırlıklı olması, toplumun güvenlik ve refahının sağlanmasıdır.152  

SĠA eğitim kursları düzenlenmekte, bu eğitimleri sadece Ġngiltere için değil 

diğer ülkelerin kullanımına da açmıĢtır. Bunlardan 2 hafta süren vip koruma kursu ile 

4 günle sınırlı tutulan kapı güvenliği ve ilk yardım eğitimleri önde gelen 

kurslardandır. Diğer eğitim kurslarını belirtecek olursak; Güvenlik Lisans Eğitimi, 

Kapı Denetçisi Lisans Eğitimi ile Nakit ve Değerli EĢyaları TaĢıma, Kamu Alanını 

Gözetleme, Yakın Koruma Eğitimleri Ģeklinde sıralayabiliriz.153 

3.3.2. Almanya 

Özel güvenlik hizmetleri Almanya‟da 1901 yılı baĢlarında oluĢmaya baĢlamıĢ 

ve 1973‟ten 1990‟lı yıllara ve günümüze kadar geliĢimini sürdürmüĢtür. Bu 

hizmetlerin ilk olarak Münih tren istasyonlarında sivil görevlilerin çalıĢmasıyla 
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baĢladığı bilinmektedir.154 Güvenlik personelinin eğitimi 24 saat sürerken, 

yöneticilerin eğitimi 40 saat sürmektedir. 

Almanya‟da faaliyet gösterecek firmaların lisans veya faaliyet izin belgesi 

almaları Ģarttır. Personel ücretleri asgari ücret nispetinde ödenmektedir. Almanya‟da 

özel güvenlik sektörü kanunla düzenlenmiĢtir. Profesyonel meslekler yasası olarak 

geçmektedir. Bu kanun uyarınca silahlı hizmet sunulmasına izin verilir. Türkiye‟de 

olduğu gibi özel güvenlik kuruluĢlarının görevleri çalıĢtıkları yer ve konuma göre 

değiĢiklik arz etmektedir. Özel güvenlik kuruluĢları için bazı kurallar konulmuĢ, 

Ģirketlerin Ticaret Bakanlığından 80 saatlik bir sertifika almalarını zorunlu kılmıĢ, 

ayrıca mali yeterliliklerinin olması istenmiĢtir. Ayrıca güvenlik görevlisi olmak için öz 

geçmiĢ taraması ve 40 saat eğitim Ģartı koĢulmaktadır. Kamu hizmetlerinde 

görevlendirilecekler için özel bir sınav yapılmakta ve 18 yaĢını geçmiĢ her bireyin 

özel güvenlik görevlisi olabileceği düzenlenmiĢtir.  

Türkiye‟de olduğu gibi kıyafet konusunda kolluk kuvvetleri kıyafetleri ile 

benzerlik olmaması Ģartı aranmaktadır. Görev ve yetkiler konusunda özel güvenlik 

görevlilerinin diğer ülkelerde olduğu gibi sade vatandaĢın olduğu kadar yetkisi 

vardır. Ek yetkilerle donatılmamıĢtır. Bu kapsamda sınırlı bir arama ve yakalama 

yetkisi vardır. Özel güvenliğin denetim sorumluluğu Ticaret Bakanlığındadır.155 

Almanya‟da özel güvenlik görevlileri sokaklarda devriye atabilmektedirler. Çoğu 

zaman polise ihbarlarla destek olarak birçok suçun iĢlenmeden önüne geçilmesine 

katkıda bulunmuĢlardır.   

3.3.3. Belçika 

Belçika‟da özel güvenlik görevlileri F-90-1326 sayılı “The Low In House 

Guarding Companies. Security Compaies and Private In House Guarding Service” 

(Ev, ġirket ve Özel Koruma Kanunu) adlı kanunla düzenlemiĢtir. Bu kanunun sağlıklı 

bir Ģekilde yürütülmesinden ĠçiĢleri ve Savunma Bakanlığı ile adli makalar ve polis 

sorumludur.156 Özel güvenlik kuruluĢlarının teknik ve mali kuralları tamamlamadan 

özel güvenlik izni alamayacakları kanunda belirtilmiĢtir. Kanunda bu iznin beĢ yıl 

süre ile geçerli olduğu devamında yenilenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Kanunda özel 

güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaĢında olmak gerektiği belirtilmiĢtir.  
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Belçika‟da özel güvenlik ile ilgili izinler ĠçiĢleri Bakanlığınca verilmektedir. Ġzin 

Ģartlarında özel güvenlik kuruluĢlarının hukuki olarak neler yapması gerektiği, 

faaliyetleri, teknik iĢlemler ile mali Ģart ve koĢulları açıkça belirtilmiĢtir. ġirketler izin 

belgesi alabilmek için öncelikle Adalet Bakanlığına yeterlilik raporu göndermekle 

yükümlü tutulmuĢtur. Belçika faaliyet izni konusunda katı kurallar benimsemiĢtir. Ġzin 

belgesine sahip olmayan hiçbir kuruluĢun kamu veya sivil alanda çalıĢamayacağı 

belirtilmiĢtir. Söz konusu izin belgesinin süresi beĢ yıl ile sınırlıdır. Ġzin süreci 

Belçika‟da kısa sürece sonuçlanamamakta ve beĢ yılda bir yenilenmektedir. NATO 

merkezinin Brüksel‟de olması, ticaret sektörünün genel müdürlük ve büyük 

bankaların merkezlerinin burada olması AB‟nin birçok kurumunun Bürükselde 

konumlanması güvenliğin önemini artıran unsurlar olmuĢtur. Bu sebeple ülke tehdit 

altında bulunmakta sonucunda ise güvenlik konusuna azami özen 

gösterilmektedirler. Belçika açısından güvenlik hassas bir konudur. Ülke güvenlik 

konusunda uzmanlaĢmaya yönelik çalıĢmalar yapmakta ve sürekli 

geliĢtirmektedir.157 Belçika‟da yapılan kanuni değiĢiklikler katı olup, özel güvenlik 

hizmeti veren kuruluĢlara karĢı vatandaĢın korunmasına önem vermiĢlerdir.  

3.3.4. Danimarka 

Danimarka‟da özel güvenlik kurumlarının kuruluĢ tarihleri eskiye 

dayanmaktadır. Modern anlamda özel güvenlik sisteminin ortaya çıkması, 

Danimarka Parlamentosunun 1926 yılında çıkardığı yasayla baĢladığı bilinmektedir. 

Bu kanunda belediyelerin yangınları önlemek amacıyla kendi içinde birimler 

oluĢturabilecekleri, Ģartnameler ile bu personeli istihdam edebilecekleri belirtilmiĢtir. 

Ġlk olarak bu dönemde özel görevlilerin kullanıldığı söylenebilmektedir. 

Danimarka‟da Mayıs 1986 tarihli 266 sayılı “Güvenlik Hizmetleri Hakkında Kanun” 

ve bu kuralların uygulanmasına dair 26 Aralık 1986 tarih ve 936 sayılı yönetmelik ile 

özel güvenlik faaliyetleri icra edilmektedir. Danimarka‟da Ġtfaiye hizmetleri ile 

baĢlayan özel güvenlik sektörü zamanla diğer alanları da etkilemiĢ ve büyüme 

göstererek bugünkü halini almıĢtır.158  

Günümüzde Danimarka‟da sağlık, trafik, adliye gibi kamusal alanların 

güvenliğinin, özel güvenlik teĢkilatları tarafından sağlandığı görülmektedir. 

Danimarka‟da özel güvenlik görevlileri silah taĢıyamazlar. Ancak cop, kelepçe gibi 

önlemleri alabilmektedirler. Bu durum ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi ile ilgilidir. Zira 

kolluk kuvvetleri dahi hafif nitelikte silah taĢımaktadır. Danimarka özel güvenlik 
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kuruluĢlarında herhangi bir denetim sağlanması konusunda bir otorite belirlememiĢ, 

bu alan tamamen özel güvenlik kuruluĢlarına bırakılmıĢtır. Ülkede özel güvenlik 

kuruluĢlarında istihdam edilecek görevlilerde ve Ģirket kurucularında aranacak 

Ģartlara göz atıldığında; Ģirketler için yönetim kadrosunun 25 yaĢında olması, adli 

sicil kayıtlarının bulunmaması, mali yeterliliklerinin olması, adli özel güvenlik 

görevlilerinin en az 18 yaĢında olmasını Ģart koĢmuĢtur.159 

3.3.5. Hollanda 

Özel güvenliğin dünya genelinde geliĢimi Hollanda‟ya yansımıĢ ve bu durum 

hızlı bir süreç yaĢatmıĢtır. Sektörün oluĢturulmasında en önemli etkiler; ticaret ve 

sanayinin geliĢmesi, artan nüfus ve göç sorunu olarak belirtilebilmektedir. Nüfus 

yoğunluğunun oluĢmasıyla artan riskler sebebiyle özel mülkiyetin korunması 

gündeme gelmiĢtir. Bununla beraber güvenlik konusunda önlemler arttırılmıĢtır. 

Hollanda‟da polis tarafından yürütülen bazı hizmetler özel güvenliğe devredilmiĢ 

polisin asli görevine yoğunlaĢması hedeflenmiĢtir. City Wardens yani Ģehrin 

görevlileri bir diğer adıyla Ģehrin bekçileri kurumu oluĢturulmuĢtur. Ancak bu 

görevlilerin esasen güvenlik ile ilgili olarak bir vatandaĢtan daha çok yetkisi yoktur; 

polise yardımcı olarak görev ifa etmekte160 birçok bölgede polis ile ortak çalıĢmalar 

yapmaktadır. Hollanda‟da denetimler Adalet Bakanlığı üzerinden yapılmaktadır. 

Özel güvenlik görevlisinin suç iĢlemesi halinde tahkikat polis tarafından yapılarak 

Adalet Bakanlığına sevk edilir. Hollanda‟da özel güvenlik Ģirketi açmak isteyen 

yetkililerin yöneticilik eğitimi almaları gerekmektedir. Ayrıca görevlilerin özel güvenlik 

hizmeti verirken gerekli kursları aldıktan sonra kolluk kuvvetlerine geçiĢ 

yapabildikleri, ayrıca baĢarılı olmaları halinde kendi Ģirketlerinde gerekli sertifikaları 

aldıktan sonra eğitimci veya yönetici olarak görevlendirilme imkanlarının olduğu 

belirtilmiĢtir. Sektörde özel güvenlik görevlisine yükselme imkanı verilmesi sektörün 

güçlenmesi ve personel memnuniyeti açısından önemli bir karardır. Hollanda özel 

güvenlik görevlilerine silah taĢıma ve kullanma yetkisini uygun görmemiĢtir. Ayrıca 

özel güvenlik Ģirketlerine kuruluĢ izin yetkisi Adalet Bakanlığı tarafından 

verilmektedir. 
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3.3.6. Fransa  

Özel güvenlik kuruluĢları; değerli eĢya taĢıma hizmeti veren Ģirketler 

hakkındaki 12 Temmuz 1983 tarih ve 83-629 sayılı kanun, 1986 yılı idari 

yetkilendirme ve personel alımı kararnamesi ile 1986 yılı malzeme, doküman, 

üniforma gibi sembollerin kullanılmasına dair kararname ile 31 Ekim 2001 tarihli özel 

güvenlik hakkındaki kanunlar kapsamında faaliyet göstermektedir.161  

 Fransa‟da özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi sadece para ve 

değerli eĢya nakli hizmetleri esnasında verilmektedir. Güvenlik görevlisi 

istihdamında öncelikle sabıka kaydının bulunmaması, zorunlu eğitimi baĢarıyla 

tamamlaması, 18 yaĢını geçmiĢ olması Ģartları aranmaktadır. Özel güvenlik 

üniformasının kolluk üniformasından belirgin Ģekilde ayrı olması Ģartı Türkiye‟deki 

gibidir. Özel güvenliğin denetimi ĠçiĢleri Bakanlığınca yapılmaktadır. Kanuni olarak 

özel güvenliğin at ve köpek kullanımına dair yetkileri vardır. Özel güvenliğin arama 

ve yakalama yapamayacakları belirtilmiĢtir. Yöneticiler için zorunlu uzmanlık eğitimi 

yoktur, personeller için temel koruma eğitimi almaları Ģart koĢulmuĢtur.162  

3.3.7. Ġspanya 

Ġspanya‟da özel güvenlik teĢkilatı, 23/1992 sayılı kanun ile bu kanunun 

uygulanmasına dair 2364/1994 sayılı kraliyet kararı doğrultusunda faaliyet 

göstermektedir. Ġspanya‟da özel güvenlik kuruluĢlarının lisans almaları zorunludur. 

Özel güvenlik olarak çalıĢacak olan kiĢilerin lisans bedelleri Ģirketlerce değil 

Türkiye‟de olduğu gibi güvenlik görevlisi olarak çalıĢmak isteyenlerce karĢılanır. 

Özel güvenlik hizmetlerinde silah kullanma ve taĢımaya imkan verilmektedir. 

Yasanın denetimi ĠçiĢleri Bakanlığı sorumluluğundadır. Özel güvenlik görevlilerinde 

tıbbi ve psikoteknik testlerden baĢarılı olmak, adli sicil kaydı bulunmamak, 18-55 yaĢ 

aralığında bulunmak zorunlu temel eğitimi almıĢ olmak gibi Ģartlar vardır. Güvenlik 

görevlilerine sınırlı Ģekilde arama ve yakalama yetkisi tanınmıĢtır. Kolluk ile iĢ 

birliğine önem verilmiĢtir. Ġspanya genel olarak özel güvenlik görevlilerinin eğitimine 

büyük önem vermiĢ, yenileme eğitimlerinin her sene ve 20 saat olarak verilmesi 

yönünde düzenlemeler yapmıĢtır.163   
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3.3.8. Ġtalya 

 Ġtalya‟da özel güvenlik sektörü için yasal alt yapı oluĢturulmuĢtur ve sektörde 

bulunan Ģirketler 1931 tarihli TULPS “BirleĢtirilmiĢ Kamu Esenliği Yasası” 

kapsamında faaliyet göstermektedir. Ayrıca diğer kanunlar olan 26.09.1935 ve 

06.05.1940 tarihli düzenlemelere göre faaliyette bulunurlar.  Kanunda silah kullanım 

izni sınırlı tutulmuĢtur. Kanunları uygulama ve denetim yetkisi Türkiye‟de olduğu gibi 

ĠçiĢleri Bakanlığı koordinasyonunda olup, bakanlık bu yetkisini kolluk üzerinden 

gerçekleĢtirmektedir. ġirket kurmak ve personel olabilmek için kiĢilerin güvenlik ve 

arĢiv kayıtlarının temiz olması istenir. ÇalıĢma izinlerinin Türkiye‟deki gibi valiliklerce 

verildiği, mesleğe baĢlama yaĢının 18 olduğu belirtilmiĢtir. Özel güvenlik 

görevlilerine arama ve yakalama yetkisi verilmemiĢtir. Özel güvenlik lisans süreleri 5 

yıl olarak düzenlenmiĢtir. Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitim almaları zorunlu 

tutulmuĢ, eğitimlerin özel güvenlik kuruluĢlarınca verileceği ön görülmüĢtür.164 Ġtalya 

ve Türkiye özel güvenlik sistemleri arasında benzerlikler diğer ülkelere oranla daha 

çoktur.  

3.4. Avrupa Ülkelerinde Özel Güvenlik TeĢkilatının Faaliyet Alanları  

 Avrupa geneli incelendiğinde özel güvenlik alanında çeĢitlilik göze 

çarpmaktadır. Sanayinin geliĢmesiyle birlikte fabrika ve trenlerin korunması 

gündeme gelmiĢ ve bu ihtiyaca binaen ortaya çıkan özel güvenlik serüveninin 

günümüzde toplumun her alanında kendine yer bulmaya baĢladığı, çeĢitlilik 

göstererek geliĢtiği gözlenmektedir. Farklı uygulamalar içerisinde bulunan sekiz 

Avrupa ülkesi kısaca belirtilmiĢtir. Bu doğrultuda Avrupa genelinde özel güvenlik 

faaliyetlerine göz atacak olursak;  

Günümüzde birçok alanda faaliyet göstermekle birlikte hali hazırda özel 

güvenlik görevlileri; özel güvenlik hizmetlerinde, itfaiye hizmetlerinde (bu hizmetler 

belediyeler adına yürütülür), ambulans hizmetlerinde (burada müĢteriler Sağlık 

Bakanlığı, belediyeler, özel kiĢi ve kurumlar olmaktadır.) faaliyet gösterdikleri 

gözlenmektedir. Söz konusu faaliyetler genel olarak kamu kurumlarını, özel kiĢi, 

kuruluĢları ve hatta polis örgütlerini dahi kapsamaktadır. Özel güvenlik görevlileri 

görev yaptıkları alanlarda; sabotaj, yangın ve hırsızlık gibi olaylara karĢı, alarm, 

elektronik kilit sistemleri gibi ekipmanları kullanarak güvenliği sağlarlar.  

Avrupa‟da özel güvenlik kuruluĢları; çalınmıĢ veya terk edilmiĢ araç ve 

eĢyaları polis adına toplar. Trafik kazasına karıĢan araçları polis adına trafikten 

çeker, trafik kazalarında ilkyardım hizmetlerini verir. Trafik kazalarında ölen kiĢilerin 
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cenazelerini olay mahallinden kaldırır, ayrıca cenaze hizmetleri verir, yaralıları sağlık 

kuruluĢlarına nakleder. Yoğun kıĢ Ģartları ve diğer afetler sırasında karayollarının 

trafiğe açılması çalıĢmalarını yapar. Gerektiğinde askeri birliklerle iĢbirliği yapar; 

özel sözleĢmelere dayanarak, yaĢlı ve bakıma muhtaç olanlara, araçları 

arızalanarak yolda kalanlara, psikolojik kriz hallerinde, acil hallerde doktora götürme, 

hastaneden eve nakletme, acil ilaçların eczaneden temin ederek getirme ve evcil 

hayvanlarla ilgili her türlü hizmetleri yerine getirmektedirler.165 

Bununla beraber; çeĢitli riskler için yedek anahtarların emanette muhafazası, 

hırsızlık olaylarına karĢı koruma, su baskınında zarar gören yerlerin tamiri, 

çocuğuna süt vermesi gereken ancak süt salgılama problemi olan annelere bu 

durumu gidermek için geliĢtirilen makine ile hizmet vermek gibi sosyal alanlarda 

hizmetler vermektedir. Ayrıca çevreye büyük zarar veren kullanılmıĢ piller ve benzeri 

atıkları toplayarak güvenli Ģekilde yok edilmesini sağlamaktadır. Ağır hastalık ve 

ölüm olaylarında hizmet vermek.166 Bazı ülkelerde özel kanunlarla yetki verilerek 

cezaevlerinin korunması hatta özel ceza evleri kurulması, mahkumların adliyeye 

sevk edilmesi gibi birçok alanlarda özel güvenliğin faaliyet gösterdiği görülmektedir. 

Listenin uzatılması mümkün olup, her gün yeni bir özel güvenlik kuruluĢu açılmakta 

ve yeni alanlarda hizmet vermeyi sürdürmektedir.   

3.5. Ülkelerin Özel Güvenlik Yapıları Hakkında Genel Değerlendirme 

Ülkeler arasında tam bir fikir birliği olduğu söylenememektedir. Bazı ülkelerin 

yaĢ sınırı ve eğitim konusunda, bazılarının ise Ģirket kuruluĢ ve personel alımı 

konularında ayrıĢtıkları gözlenmiĢtir. Belirtilen faaliyetlerin koordinasyonunda 

CoESS ve Uni-Europa kuruluĢlarının olması ve düzenleyici etik kurallar belirlemiĢ 

olması Avrupa‟da neden özel güvenliğin bu kadar geliĢtiği ve profesyonelleĢebildiği 

sorusuna karĢı cevap vermektedir. Her ne kadar ülkeler arasında farklı uygulamalar 

bulunmakta ise de üst kurumlar aracılığı ile ülkeler arası koordinasyon sağlanmıĢ ve 

uygulamada birlik sağlamıĢlardır. Üst kuruluĢların oluĢturulması ve bu yönde etik 

kurullar ile eğitim ve denetim konusunda kurallar belirlenmesi sektörün geliĢimine 

katkı sağlamıĢtır.  

Özel güvenlik kurulularının bir üye ülkede faaliyet göstermesi ile ilgili 

standartlar genel olarak aĢağıdaki hususların sağlanmasına yönelik olarak 

tasarlanmıĢtır. Bunlar; mali açıdan güvenilir yapıya yönelik iĢlemler ile Ģirketin 

sahip/yönetim kadrosunun saygınlığına yönelik denetimler Ģeklindedir.  
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Ġngiltere ve Almanya„nın özel güvenlik mevzuatları ve uygulamaları benzerlik 

göstermektedir. Ġngiltere‟de Türkiye‟de olduğu gibi kulüp, disko, mağaza, banka ve 

benzin istasyonu gibi yerler özel güvenlik görevlilerince korunmaktadır.  

Avrupa Birliğinde Türkiye‟deki gibi özel güvenlik mesleğine çok rağbet 

edilmediği görülmektedir. Bunun ana sebeplerinden en önemlisi ise düĢük ücretlerle 

istihdam sağlanmasıdır. Sektör az beceriye sahip veya herhangi bir beceriye sahip 

olmayan kiĢilere iĢ fırsatları sunduğu için kriz zamanlarında bir can simidi görevi 

görmektedir. Avrupa ülkelerinde verilen ücretlere bakıldığında birkaç ülke dıĢında 

özel güvenlik görevlilerinin genelde düĢük ücretlerle istihdam edildikleri 

gözlenmektedir. Eskilere dayanan sosyal diyalog geleneği ve çalıĢanların yüksek 

sendikalaĢma oranından dolayı maaĢlar Ġsveç‟te 2.200 Euro civarındadır. Ġsveç 

ücret konusunda birçok ülkeden ayrıĢmaktadır. Bununla beraber Avrupa‟nın geri 

kalanında ücretler çok daha düĢüktür. Fransa‟da 1.200 Euro, Ġspanya‟da 1.275 

Euro, BirleĢik Krallıkta 1.170, Avusturya‟da 1.470 Euro‟dur. Almanya‟da maaĢlar 

toplu sözleĢmelerle bölgesel düzeyde belirlendiği için bir bölgeden diğerine 

değiĢmektedir. Genel olarak hesaplamak gerekirse, Almanya‟nın doğusunda yer 

alan eyaletlerde verilen maaĢlar batıdaki eyaletlere oranla daha düĢüktür. Bu 

farklılık ülke içinde sıkıntılara yol açmaktadır. YaĢam standardının daha düĢük 

olduğu Doğu Avrupa ülkelerinde aylık maaĢların Batı Avrupa ülkelerine göre daha 

az olduğu görülmektedir. Diğer Avrupa ülkelerinden Macaristan ile Bulgaristan‟da 

özel güvenlik görevlilerinin maaĢlarının 200 Euro, Polonya‟da 360 Euro olduğu, 

Romanya‟da ise 160 Euro civarında olduğu gözlenmiĢtir.167  

Avrupa ülkelerinin özel güvenlik mevzuatları incelendiğinde; her ülkenin 

güvenlik anlayıĢı ve faaliyet alanları farklı olduğundan uygulamada yaptıkları 

yasaların birbirinden farklı oldukları görülmektedir. Örneğin Belçika‟da kanunlar katı 

iken, Almanya‟da daha esnek, Hollanda gibi ülkelerde ise orta sertlikte 

uygulanabildiği görülmektedir. Ancak geliĢen ve değiĢen dünyada her an her kanun 

Ģartlarla birlikte değiĢebilmektedir. Zira bir terör saldırısı birçok konunun 

değiĢmesine yol açabilmektedir. Örnek verecek olursak; Fransa‟da 7 Ocak 2015 

tarihinde Charlie Hebdo adlı derginin Paris‟teki ofisine düzenlenen silahlı saldırıyla, 

ülkede uzun bir dönem üst düzey sıkı güvenlik önlemleri alınmıĢ, bu tedbirler 

medyada sıklıkla yer almıĢtır.168  

Üye ülkeler arasında özel güvenlik alanında faaliyet göstermek isteyen 

kuruluĢların uyması gereken Ģartların farklılık gösterdiği gözlenmiĢtir. Birçok ülke, 
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özel güvenlik kuruluĢları için izin Ģartını koĢmaktadır. Özel güvenlik endüstrisinin 

bağlı olduğu belirli bir yasal düzenlemenin bulunmadığı ülkelerde (Almanya ve 

Avusturya) ticaret kanunlarının hakim olduğu, yeni Ģirketlerin, mali açıdan sağlam 

olduğuna ve sahiplerinin/yönetim kadrosunun saygın bir geçmiĢinin olduğuna dair 

delilleri sunmasını Ģart koĢtukları gözlenmiĢtir.  

Avrupa ülkeleri özel güvenlik yapılanmalarında genel olarak; özel sektörde 

görev alacak kiĢilerde adli sicil kaydının bulunmaması, arĢiv soruĢturmasının temiz 

olması, özel güvenlik Ģirket veya kuruluĢlarını kuran kiĢilerin itibarlı olması 

koĢullarının arandığı görülmektedir. Birçok ülkede, yukarıdaki soruĢturma ve 

incelemeleri savcılık, kimi durumlarda ticaret odaları veya özellikle personel 

yetersizliği dönemlerinde dürüstlüğü veya doğruluğu konusunda kafada soru 

iĢaretleri doğurmakla birlikte Ģirketlerin kendileri tarafından yapılmaktadır. Bazı 

ülkeler adli kayıtları biraz daha gevĢek tutabilmekte iken bazı ülkeler, adli kayıtları 

baz alarak ret kararları vermektedir. Bu durumda, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili 

suçlarda düĢük süreli hapis cezaları dahi sektöre alımda ret kriteri olarak kabul 

edildiği görülmüĢtür. Aynı zamanda ülkeler arasında adli sicil kaydı kapsamının nasıl 

yapılacağı nelerin baz alınacağı konusunda önemli farklılıklar bulunmaktadır. Sürekli 

olarak yapılması ön görülen araĢtırma ve incelemelerin belirli periyotlarla yapılması 

ön görülmüĢ bu süreler ülkeden ülkeye farklılık göstermiĢtir.  

YaĢ sınırı, birçok ülke tarafından belirlenmiĢtir. Genellikle bu sınır 18 

olmasıyla beraber Danimarka ve Belçika‟da Ģirket yönetimleri için yaĢ sınırı farklılık 

arz etmektedir.  

Avrupa ülkelerinden çoğu özel güvenlik görevlileri istihdamında temel eğitimi 

almayı Ģart koĢarken bazı ülkelerde bu eğitimin gönüllü olarak icra edildiği 

görülmektedir. Temel eğitim saatleri ve içeriği, bir üye ülkeden diğer üye ülkeye 

farklılık göstermektedir. Benzer olarak, eğitmenlerin ve eğitim kuruluĢlarının yeterlilik 

sertifikası edinme Ģartları farklılık gösterebilmektedir.   

Sektörün profesyonelleĢmesi amacıyla eğitim konusunda zorunlu asgari 

standartların oluĢturulmasının tercihe bağlı olacağı görülmektedir. CoESS ve Uni- 

Europa gibi kurumların, koruma görevlilerinin temel eğitim standartlarının 

geliĢtirilmesi sürecine katkıda bulunduğu gayet açıktır.169 
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Üniforma konusunda uygulamalar Avrupa ülkeleri arasında farklılık 

göstermektedir; genel uygulama olarak birçok ülke, özel güvenlik görevlilerince 

üniforma kullanımını zorunlu tutmaktadır. Tüm ülkelerin en hassas oldukları konu ise 

üniformanın kolluk kuvvetleri üniformasıyla benzerliğinin olmamasıdır. Bunun en tabi 

nedeni yapılabilecek hataların kolluk kuvvetlerine mal edilmesinin önüne 

geçilmesidir.  

AteĢli silahların taĢınmasına izin veren birçok ülke, bu tür silahları taĢıyacak 

olan güvenlik görevlilerinin belirli bir eğitimden geçmesini Ģart koĢmaktadır. Sadece 

Belçika hali hazırda görev dıĢındayken ateĢli silahların özel düzenlemeye tabi 

cephaneliklerde saklanmasını gerektiren bir düzenleme getirmiĢtir. Birçok ülke ateĢli 

silah kullanımına belirli alanlarda izin vermektedir (genellikle taĢınan nakdi 

değerlerin ve kiĢilerin veya askeri yerleĢimlerin korunması sırasında). 

AB üyesi ülkeler özel güvenlik hizmetlerinde belirli görevlerde köpeklerin 

kullanımına izin vermektedir. Farklı uygulamalar, gerekli olan izinlerde ve köpekten 

sorumlu kiĢilerin eğitimlerinde görülmektedir. Her ülkenin Ģart ve koĢullarda farklı 

kaideler koydukları gözlenmektedir.  

Türkiye‟deki çoğu kanun, Avrupa ülkeleri kanunlarından daha iyi ve ayrıntılı 

olmasına rağmen, kanunların sonuçları açısından baĢarılı olamayabilmektedir. Diğer 

Avrupa ülkelerinde denetleyici kurum olmamasına rağmen (örnek Ġngiltere uzun 

zaman sistemi kontrol eden bir mekanizma olmadan bu ihtiyacı gidermiĢtir) sistem 

çok daha etkin iĢleyebilmektedir. Burada uygulamadaki baĢarının nedenlerinin 

mevzuatlardan çok toplumsal yapıyla ilgili olduğunu göstermektedir. 

Türkiye‟de polisin görev ve sorumluluğunda olan birçok hizmetin Avrupa 

ülkelerinde bizzat polisin kendisi tarafından, esasen yapması gereken iĢlere daha 

çok vakit ve kaynak ayırmak gerekçesiyle özel güvenlik kurumlarına devredilmiĢ 

olduğu gözlenmiĢtir. Türkiye‟de henüz geliĢen ve çoğu silahlı olarak faaliyet 

gösteren özel güvenlik teĢkilatlarının iyi organize edilmesi gerekli ve zorunlu olmakla 

birlikte bu konuda emniyet teĢkilatına ek yükler yüklenmesinin esas hizmetlerde 

aksaklıklar yaratacağı değerlendirilmektedir.170  

3.6. Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri  

 Türkiye, özel güvenlik personel sayısı bakımından Avrupa ülkelerini 

geçmiĢtir. Türkiye‟de özel güvenlik personel sayısı polis sayısını geçmektedir. Ancak 

kaliteli eğitimden geçirilmiĢ profesyonel özel güvenlik personeli sayısı çok daha 

düĢük seviyelerdedir. Bu açığı kapatmak için üniversitelerde bu alanda bölümler 
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açılmaktadır. Gelecekte bu eğitim kurumlarından mezun olanlar güvenlik amir, 

müdür ve son 680 sayılı KHK‟de getirilen “güvenlik sorumlusu” kadrolarında 

değerlendirileceği ön görülmektedir. Devletimiz yapmıĢ olduğu düzenleme ile 

güvenlik amirliği yapacak olan kiĢilerin en az ön lisans mezunu olması gerektiğini 

belirterek sektörün eğitim kalitesine olumlu katkı sağlayacak bir değiĢiklik yapmıĢtır. 

 Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı verilerinden temin edilen 2017 özel güvenlik 

istatistiklerine göre;   

Tablo- 4 2016- 2017 Yılları Özel Güvenlik Ġstatistik Mukayesesi171 

Yıllar 2016 2017 

Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlisi 

(Polis /Jandarma) 

256.273 283.431 

Kimlik Alan KiĢi  137.903 97.617 

Sertifika Alan KiĢi 159.439 141.784 

ġirket 1.400 1.432 

Eğitim Kurumu 454 443 

Alarm Merkezi 248 283 

KiĢi Koruma 295 288 

 

 Ġstatistik tablosu incelendiğinde güncelleme ve iptaller neticesinde sayılar 

değiĢkenlik göstermekle birlikte bir önceki yıla oranla özel güvenlik Ģirket sayısı, özel 

güvenlik sertifikası alan personel sayısı, kimlik kartı alan personel sayısı ile alarm 

merkezi Ģirketi sayısı ve kiĢi koruma görevlilerinin sayısında artıĢ meydana geldiği, 

bu sayının her sene artarak devam ettiği görülmüĢtür. ĠçiĢleri Bakanlığının son 

verilerine göre Türkiye‟de özel güvenlik personel sayısı 284 bin 399 olarak bilgi 

edinme baĢvurusu neticesinde açıklanmıĢtır.172 Türkiye‟de özel güvenlik sayısının 

ĠçiĢleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre 261 bin 427 olan polis sayısını geçtiğini 

söylemek mümkündür. Avrupa ülkeleri ve Türkiye‟de özel güvenlik sektörün geliĢme 
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kaydettiği ortaya çıkmıĢtır. Sektörün her sene artarak büyüdüğü ve geliĢim 

gösterdiği anlaĢılmaktadır.  

5188 sayılı kanun ve uygulanmasına iliĢkin yönetmeliğe göre özel güvenlik 

kuruluĢları Ģunlardır; özel güvenlik birimleri, özel güvenlik Ģirketleri, alarm merkezleri 

ve özel güvenlik eğitim kuruluĢlarıdır. Bu kuruluĢlar daha önceki bölümde ayrıntılı 

belirtildiği için burada sadece baĢlıklar halinde belirtilecektir.   

3.6.1. Türkiye Özel Güvenlik ġirketleri  

Özel güvenlik kuruluĢları, Türk Ticaret Kanunu maddelerine göre kurulmakla 

birlikte üçüncü taraflara güvenlik ve koruma hizmeti veren kurumları 

tanımlamaktadır.173 Özel güvenlik kuruluĢlarını özel kiĢi ile kurumlar tarafından kar 

amacı güden, talep eden kiĢi ve kurumlar tarafından ücreti mukabilinde güvenlik 

hizmeti sunan Ģahıs ve kurumlar olarak nitelendirebiliriz. 

Özel güvenlik hizmetinin icra edilebilmesi için öncelikle bir talebin olması 

gerekmektedir. Özel güvenlik hizmetleri kamusal hizmetten öte özel fayda hususunu 

ön planda tutmakta, kiĢi, kurum güvenliğini esas almaktadır.174 Özel güvenlik 

hizmetinin kurumsallaĢmasını sağlamıĢtır. 5188 sayılı kanunun 5. maddesi, özel 

güvenlik kuruluĢlarının özel güvenlik hizmeti verebilmeleri için ĠçiĢleri Bakanlığından 

izin almalarını Ģart koĢmaktadır. ĠçiĢleri Bakanlığının çalıĢma izni verebilmesi için 

Ģirket hisselerinin Ģahıs namına ticaret odasına kaydedilmesi ve Ģirketlerin çalıĢma 

alanlarının özel güvenlik olması gerekmektedir. Özel güvenlik kuruluĢlarının üçüncü 

kiĢilere hizmet verebilmeleri için valilikten ayrıca çalıĢma izni almıĢ olmaları 

gerekmektedir. Yönetmeliklerde belirtilen belge ve bilgilerin incelenmesi sonucunda 

yasada öngörülen koĢulları taĢıdığı belirlenen kuruluĢların yönetici ve kurucuları ile 

ilgili güvenlik soruĢturması yapılarak soruĢturma sonucunda çalıĢma iznini almaya 

hak kazananlara “Özel Güvenlik ġirketi Faaliyet Ġzin Belgesi” verilir. Bu belgeyi 

alabilen Ģirketler Türkiye‟de faaliyet göstermeye baĢlayabilmektedirler.   

2495 sayılı kanun ile birçok kuruluĢa güvenlik üzerine faaliyet gösterme 

imkanı sağlanmıĢtır. Sonrasında 5188 sayılı kanunla sadece güvenlik Ģirketleri 

olarak kurulan kuruluĢların güvenlik alanında faaliyet gösterebileceklerini 

düzenleyerek özel güvenlik kuruluĢlarının uzmanlaĢmasını sağlamaya yönelik adım 

atmıĢtır. Yasal olarak güvenlik Ģirketi kurulmasına imkan sağlanması beraberinde 

sektörün geliĢmesi ve etkinliğini getirmiĢtir. Aynı zamanda 5188 sayılı kanunla 

güvenlik kuruluĢlarının yasal alt yapısı tamamlanmıĢtır. 
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5188 sayılı kanuna göre, kiĢi veya kiĢilerin silah taĢıyan personel tarafından 

korunması, kurum bünyesinde özel güvenlik birimlerini kurmaları veya güvenlik 

hizmetlerinin Ģirketlerce yürütülmesi kararı özel güvenlik komisyonunca alınacak 

karara bağlanmıĢtır. Ayrıca bu hizmetlerin; sahne gösterileri, konser, toplantı ve 

benzeri etkinliklerde değerli eĢya ve para nakil gibi acil veya geçici durumlarda 

komisyon kararı olmaksızın vali tarafından izin verilebileceği belirtilmiĢtir. Aynı 

zamanda 5188 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmayanların Ģirket 

kurmalarının önü açılmıĢ ve mütekabiliyet esasına bağlı olarak bu faaliyetlerde 

bulunabileceği belirtilmiĢtir.175 

Güvenlik tüm devletlerin en önde gelen sorumluluklarındandır. Güvenlik 

hizmetlerinin özel Ģirketler aracılığıyla yürütülmesi yeni bir kazanç kapısı açmıĢ, 

zamanla güvenlik sektörü geliĢerek bugünkü halini almıĢtır. Günümüzde Avrupa ve 

Türkiye‟de özel güvenlik görevlilerinin sayısı mevcut kolluk görevlisi sayısını aĢtığı 

görülmektedir.  

3.6.1.1. Özel Güvenlik ġirketlerinin Görev Alanları  

 Özel güvenlik kuruluĢları; alıĢveriĢ ve iĢ merkezleri, özel toplantı, fabrika, 

müze, spor müsabakaları, Ģirket binaları, konser, eskortluk hizmetleri, siteler, döviz 

büfeleri, kuyumcular, otobüs terminalleri, özel hastaneler, sanayi bölgeleri, oteller, 

özel eğitim kurumları gibi birçok alanda hizmet göstermektedir. Türkiye‟de özel 

güvenliğin faaliyet gösterdiği alanların Avrupa‟yı temel aldığımızda yeteri kadar 

geliĢmediğini belirtebiliriz.  

 Türkiye özel güvenlik teĢkilatı her geçen gün geliĢmektedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı okullarda artan güvenlik riski nedeniyle polisin yetersiz kalması sonucunda 

okullarda güvenliğin sağlanması için ĠçiĢleri Bakanlığı ile birlikte ortak çalıĢmalar 

yapmaktadırlar. Okullarda sıklıkla disiplinsizliklerin meydana gelmesi, öğretmen ve 

müdürlere Ģiddet, öğrenciler arası Ģiddet haberlerinin artması, ilgili bakanlıkları konu 

hakkında çalıĢma yapmaya sevk etmiĢtir. Bu doğrultuda 06.10.2017 tarihinde Milli 

Eğitim, ÇalıĢma ve Sosyal Politikalar Bakanları ile ĠçiĢleri Bakanının ortaklaĢa 

çalıĢmasıyla “Daha Güvenli Bir Eğitim Ortamı Ġçin Toplum Yararına Program 

Protokolü”nü imzalayarak okullarda güvenlik personeli istihdam etmeye karar 

verilmiĢtir. Buna göre; ilk etapta okullarda 47 bin 850 hizmetli, 9 bin 473 güvenlik 

görevlisi olmak üzere 60 bine yakın kiĢinin görevlendirileceği, ayrıca 760‟ı aĢkın 

okulda güvenlik kamera sistemi kurulacağı belirtilmiĢtir.176 Bu uygulamalar göz 
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önüne alındığında özel güvenliğin Türkiye‟de teĢvik edildiği ve vazgeçilmez bir hal 

aldığı ortaya çıkmıĢtır.  

 Yeni bir faaliyet alanı olarak okullarda özel güvenlik hizmetinin verilmesinde 

personellerin görev tanımı, çalıĢma saatleri ile giyecekleri kıyafetler konusunda soru 

iĢaretleri meydana gelmiĢtir. Bu doğrultuda Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu 

24.11.2017 tarih ve 2017 /1118 kararla görevlilerin çalıĢma saatlerini 45 saat olarak 

öngörmüĢ ve alınan kararın 81 ilde geçerli olacağı belirtilmiĢtir. Ayrıca diğer iller ve 

okullarda görev alacak personeller için komisyon kararı almanın gerekli olmadığı, 

güvenlik görevlilerin aynı tip kıyafetle görev alacakları düzenlenmiĢtir.177 Milli Eğitim 

Bakanlığı aldığı kararla 81 ilde bulunan okulları güvenli hale getirmeyi amaçlamıĢtır. 

Ġmzalanan protokol sonrası ĠçiĢleri Bakanı Süleyman Soylu basına yaptığı 

açıklamada, okullarda görevlendirilecek özel güvenlik personelinin ilgili kurumlarınca 

eğitimden geçirileceğini, eğitimlerde asayiĢ, terör, uyuĢturucu madde kullanımı 

konularında deneyimli ve eğitimli kiĢilerin görevlendirildiğini özel güvenlik 

görevlilerine bu yönde eğitimler verildiğini belirtilmiĢtir. Bu kapsamda bin 637 kiĢiye 

bu zamana kadar eğitim verildiğini, konunun ülke ve eğitimimiz için çok önemli 

olduğunu belirterek özel güvenlik personellerinin eğitimden geçirileceğini 

vurgulamıĢtır.178 Bu geliĢmeler özel güvenlik sektörünün hangi aĢamalara geldiğini 

göstermesi bakımından çok önemlidir.  

3.6.1.2. Özel Güvenlik ġirketlerinin Yetki Alanları 

  Dünyada ve Türkiye‟de özel güvenlik Ģirketlerine kiĢi ve kurumların, özel 

mülklerin güvenliklerini sağlama konusunda hukuki yetki tanınmıĢtır. VatandaĢlar; 

giriĢim, mülkiyet konularında güvenlik risklerinin meydana gelmesiyle devletin 

sağladığı güvenlik olanaklarını yetersiz görerek, kendileri için özel güvenlik hizmeti 

satın almak isteyebilmektedir. Bu gereksinimin engellenmesi ve kısıtlanması söz 

konusu değildir. Kolluğun yetki ve sorumluluğunda olan birçok hizmet günden güne 

özel güvenlik kuruluĢlarına devredilmekte ve sürekli büyüyerek geliĢmektedir. Birçok 

Avrupa ülkesi, Türkiye ve ABD‟de egemen devletin sorumluluğunda olan birçok 

güvenlik hizmetinin özel güvenlik kuruluĢlarına devredildiği ve sorumluluk 

paylaĢımına gidildiği görülmektedir. Ülke politikalarının bu Ģekilde geliĢmesiyle özel 

güvenlik kuruluĢları giderek büyümüĢ ve etki alanları geliĢmiĢtir.  

 Özel güvenlik sistemi liberal ekonomiye göre ĢekillenmiĢtir. Özel güvenlik 

kuruluĢları kar amacıyla kurulmuĢ kuruluĢlardır. Özel güvenlik kuruluĢları sadece 

                                                           
177

 Ankara Valiliği, Özel Güvenlik komisyon Kararı, Karar No: 2017/1118, Karar Tarihi: 24.11.2017. 
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21.12.2017). 
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güvenlik hizmeti satın alanların güvenliklerini sağlayacak, yeri geldiğinde amme 

hizmetini de ifa edecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu kapsamda Türkiye‟de 5188 sayılı 

kanun kapsamında düzenlemeler yapılarak özel güvenlik görevlilerinin özellikle suç 

sonrası delil korumasında, suçluların yakalanmasında ve suç öncesi önleyici 

hizmetler konusunda yararlanmak istemiĢ ve bu konuda yetkiler vererek 

düzenlemeler yapmıĢtır.  

3.6.1.3. Özel Güvenlik ġirketlerinin Denetimi  

 ĠçiĢleri Bakanlığının özel güvenlik kuruluĢlarını her zaman denetleyebileceği 

ikinci bölümde belirtildiği için ayrıca bu hususa detaylı olarak değinilmeyecektir.  

5188 sayılı kanunun 6. maddesi mülki idare amirlerine; istasyon, gar, 

gümrük, liman ve havalimanlarında görev yapan özel güvenlik kuruluĢlarını 

denetleme yetkisi vermiĢtir. Kanun ayrıca kamunun güvenliğini ilgilendirdiği 

durumlarda ilave önlemlere gitme yetkisi vermektedir. Bu doğrultuda mülki idare 

amirlerine 5442 sayılı “Ġl Ġdaresi Kanunu” ve 680 sayılı KHK ile denetleme ve tedbir 

noktasında yetkiler verilmiĢ özel güvenlik görevlileri denetim altına alınmıĢtır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 22.05.2006 tarih ve 2006/47 sayılı 

genelgesinde; kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görevlendirilen özel güvenlik 

faaliyetlerinin mevzuat istikametinde icra edilmesi, toplumun güvenliğini zafiyete 

düĢürmemesi, tam tersi tutum ve davranıĢ sergileyenlerin belirlenmesi ve 

cezalandırılması için denetimler yapılması, ülke çapında uygulamalarda standart 

oluĢturulacağını düzenlemiĢtir. Kanunda denetleme ile ilgili hususlar katı bir Ģekilde 

belirtilmesine rağmen emniyet teĢkilatının tespitlerinde yeknesaklık ve diğer 

hususlarda sorunlar oluĢtuğu anlaĢılmıĢtır.  

“5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin” 22. maddesinin 

denetim baĢlıklı altıncı bölümünde; ÖG kuruluĢlarının yılda bir kez veya ihtiyaç 

duyulması halinde her daim denetime tabi tutulabileceğini ifade etmiĢtir. Ġlgili 

yönetmeliğin 44. maddesinde; özel güvenlik kuruluĢlarının faaliyet izninin, 

görevlilerin çalıĢma izninin, mali sorumluluk sigortasının, sözleĢmenin usulüne 

uygunluğunun, görev alanı kontrolü, silah taĢıma yetkisi, defter kayıtlarının kontrolü, 

kanun ve yönetmeliğin diğer hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi 

hususları belirtilmiĢtir.  

Denetim konusunun önem arz etmesi nedeniyle Türkiye‟de bu konuda 

gerekli düzenlemeler yapılmıĢ 5188 sayılı kanun ile bu kanunun uygulanmasına dair 

yönetmelikte denetimin kim tarafından ne Ģekilde yapılacağı hakkında detaylı 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Denetimlere ayrıca önem verilmesinin ana sebepleri; 



100 
 

varlık nedeni kar etmek olan özel güvenlik kuruluĢlarının denetimsizlik nedeniyle 

kamu yararı düĢüncesinden uzaklaĢabilecekleri tehlikesinin bulunmasıdır. 

Denetimlerin artırılması ve bu hususta standartların belirlenmesi amacıyla 3 ġubat 

2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 

2008/14596 sayılı kararı ile Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı kurulmuĢ ve 

denetimlerin tek elden organizesi sağlanmıĢtır. Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı 81 

ilde yapılandırılarak denetim ve diğer hususlarda sektörün koordinasyonunda önemli 

hizmetlerde bulunmaktadır.  

3.6.2. Özel Güvenlik Ġzni ve Özel Güvenlik Komisyonu  

Türkiye‟de özel güvenlik faaliyet izni ve kimlik kartı onayları ĠçiĢleri 

Bakanlığınca yapılmaktadır. ĠçiĢleri Bakanlığı bu yetkisini valiler ve özel güvenlik 

komisyonları aracılığıyla yerine getirmektedir. Komisyonlar tarafından verilen ret ve 

izin kararları valinin onayıyla yürürlüğe girer ve karar defterine iĢlenir. Ġzin almak 

önemli bir husustur zira apartman ve siteler özel güvenlik izni almaksızın güvenlik 

görevlisi hizmetlerini alamamaktadır. Apartman yönetim kurulu valiliğe baĢvurarak 

gerekli izinleri aldığı takdirde bu hizmetten yararlanabilmektedir. Komisyonun 

tespitine göre gerekli sayıda güvenlik elemanı izni verilmektedir.179 5188 sayılı 

kanunun 8. maddesinde kamuya açık alkollü alanlarda silahsız olması Ģartıyla özel 

güvenlik görevlisi istihdam edilmesine izin verilebileceği belirtilmiĢtir. Bu 

düzenlemeyle izin ve kararlar için yetkinin özel güvenlik komisyonuna verildiği 

görülmektedir. 

Bahsi geçen Komisyonun ilgili yönetmelikte: Ġllerde vali yardımcısı 

baĢkanlığında; Ġl Emniyet Müdürü, Ġl Jandarma Komutanı, Ticaret Odası BaĢkanı ve 

Sanayi Odası BaĢkanı temsilcilerinden meydana gelerek oluĢması gerektiği 

belirtilmiĢtir.180 5188 sayılı kanunun 3. maddesine göre özel güvenlik izni, 4. 

maddesinde ise komisyonun çalıĢmaları düzenlenmiĢtir. Buna göre; “Kişilerin silahlı 

personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi 

kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik 

komisyonunun kararı üzerine valinin iznine tabidir… Bir kuruluş bünyesinde özel 

güvenlik birimi kurulmuş olması ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine 

hizmet gördürülmesine mani değildir.” Ġlgili maddeye göre, özel güvenlik faaliyetleri 

asgari bir ay öncesinden müracaatın yapılması koĢuluyla, komisyon kararı ve valinin 

onayıyla sona erebilmektedir.  
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5188 sayılı kanunda “Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri 

etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon 

kararı aranmaksızın valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir…” denmektedir. 

TanınmıĢ olan bu iznin bitmesi için bir karara gerek duyulmadığı nettir. 19.04.2005. 

tarih 2005/42 sayılı genelgeyle “…Kanunun 3. maddesi ile kurumu ve kuruluşlara 

özel güvenlik uygulamasını sona erdirme hakkı tanınmıştır. Özel kanunlarında 

aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, uygulamanın sona erdirilmesi hususunda 

takdir hakkı ile ilgili kuruluşa ait olup komisyonların ve valiliklerin özel güvenlik 

uygulamasının sürdürülmesinde ısrar etme yetkisi bulunmamaktadır.” denilip konu 

açıklığa kavuĢturulmuĢtur. 

3.6.2.1. Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri  

Konumu veya faaliyetleri nedeniyle korunmaya gereksinim duyan Ģahısların 

talepleri üzerine, özel güvenlik istihdam etmek veya özel güvenlik kuruluĢlarından 

hizmet almak isteyen kurum veya kuruluĢların talebi üzerine, iĢ yeri, çalıĢan ve 

tesisler için özel güvenlik birimi kurulabilmektedir. Böylece özel güvenlik 

kuruluĢlarından hizmet satın almak isteyen kiĢi ve kurumların özel güvenlik 

komisyonlarına baĢvurmaları gerektiği belirtilmiĢtir. Özel güvenlik komisyonu; 

istihdam edileceklerin sayısını, bulundurulacak veya taĢınacak teçhizat ve silahın 

niteliği ve miktarı özel güvenlik komisyonunca belirlenmektedir. Ayrıca gerekli 

görüldüğünde, özel güvenlik birimi veya özel güvenlik kuruluĢlarının faaliyetlerini de 

belirlemektedir. Bununla beraber güvenlik ve koruma hizmetlerinin yerine getirileceği 

alanları belirleme ve mecburi durumlarda görev alanlarını geniĢletme, değerli eĢya 

veya paraların sevki, cenaze merasimleri gibi hususlarda sınırlandırıcı karar alma 

yetkileri arasındadır. Ayrıca denetimler sonunda gerekli yaptırımları uygulama, 

valinin talebiyle ek tedbirler aldırma, yasa ve yönetmeliklerde belirlenen diğer 

konularla vali tarafından görüĢülmesi talep edilen baĢlıkları görüĢmeye 

yetkilendirilmiĢtir.181 

3.7. Avrupa ve Türkiye Özel Güvenlik Sisteminin KarĢılaĢtırması  

Avrupa ülkelerinde silahlı özel güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak tek bir 

uygulama söz konusu değildir. Örneğin, Avrupa ülkelerinden, Hollanda, Ġngiltere, 

Norveç, Ġrlanda ve Danimarka‟da silah taĢımanın yasak olduğu gözlenmiĢtir. Ancak 

Fransa‟da yalnızca para nakli esnasında silah taĢınmasına izin verilmiĢtir. Diğer 

alanlarda silahlı özel güvenlik görevlilerine imkan sağlanmamıĢtır. Türkiye‟de 5188 

sayılı kanun gereği özel güvenliğe izin verilerek hangi alanlarda silahlı özel güvenlik 
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elemanı bulundurulacağı tespit edilmiĢtir. Bu alanda kısıtlayıcı hükümler olmakla 

birlikte genel bir yasaklamaya gidilmemiĢtir.  

3.7.1. Eğitim Kapsamında KarĢılaĢtırma 

 Özel güvenlik sisteminin kuruluĢ aĢamaları analiz edildiğinde; Türkiye‟de özel 

güvenlik teĢkilatının kurulma aĢamasının sancılı olduğu; ancak daha sonra toplumun 

her kesiminin katılımıyla detaylı bir teĢkilat alt yapısının kurulduğu 

söylenebilmektedir. En son yayımlanan ve halen çeĢitli düzenlemelerle varlığını 

koruyan 5188 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte bu 

hususta düzenlemeler yapılmıĢtır. Özel güvenlik sektörü, zaman ve Ģartların 

gereksinimlerine göre Ģekillendiği görülmüĢtür. Özellikle denetim ve eğitim 

konularında çok önemli değiĢiklikler yapılarak sektör üzerinde devletin sürekli bir 

otokontrol sağlamak istediği ve bu yönde düzenlemeler yaptığı gözlenmektedir. 

Türkiye‟nin düzenlemelerle güvenlik yetkisini kısmen bu sektöre devretmesindeki 

amaç, kazan kazan ilkesi ölçüsünde toplumun her kesiminin güvenlik ihtiyacını 

karĢılamaktır. Dolayısıyla özel güvenliğin eğitimine ve denetimine ayrıca önem 

verildiği görülmektedir.  

3.7.1.1. Türkiye’de Özel Güvenlik Görevlileri Eğitimi 

 5188 sayılı kanunun 14. maddesinde özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerinin 

teorik ve uygulamaları silah eğitiminden oluĢmak üzere toplamda 120 ders saati 

olduğu, 5 yılda bir yenilenmesi gereken eğitimin ise 60 ders saatinden az olmamak 

üzere düzenlendiği görülmüĢtür. 60 ders saati içeren müfredatta genel olarak teorik 

ve uygulamalı derslere yer verilmiĢtir. Ġlgili kanunda güvenlik eğitimi ile ilgili güncel 

değiĢiklikler ve yargı içtihatlarının müfredatta yer aldığı gözlenmiĢtir. Bununla 

beraber son yıllarda Türkiye‟de üniversitelerde özel güvenlik ve koruma alanında 

bölümler açılmaktadır. Bu bölümlerden öğrenciler öğrenimlerini tamamlayarak iki yıl 

sonunda mezun olmaktadır. Üniversitelerin teĢvik edilmesi amacıyla yapılan 

düzenlemeyle bu okullardan mezun olanların beĢ yıl süreyle silah eğitimi hariç özel 

güvenlik temel eğitimi almak Ģartı aranmadığı belirtilmiĢtir. Söz konusu 

düzenlemelerle kanunda belirtildiği üzere özel güvenlik eğitiminin önemine vurgu 

yapılmıĢtır. Ġlgili kanunda özel güvenlik temel eğitiminin eğitim ücreti mukabilinde 

özel eğitim kurumları tarafından verileceği ön görülmüĢtür. Yeterli personel, araç, 

gereç ve bina olması koĢulu ile özel güvenlik eğitimi valilik izni ile verilebileceği 

belirtilmiĢtir.  

Özel güvenlik hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için özel güvenlik eğitim 

kurumlarından gerekli sertifikayı almak Ģarttır. Ancak istisna olarak üniversitelerdeki 
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güvenlik ve koruma bölümlerinden veya iki yıllık meslek yüksek okullarından mezun 

olanlardan silah eğitimi dıĢında temel eğitim Ģartı aranmayacağı, ayıca genel kolluk 

kuvvetlerinden ve milli istihbarat teĢkilatlarından emekli olanlardan da özel güvenlik 

temel eğitim koĢulu aranmayacağı belirtilmiĢtir.182 

26 Eylül 2009 tarih ve 27358 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Özel 

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile 120 saatlik temel eğitimde silah ve atıĢ eğitiminin 

20 saate indirildiği belirtilmiĢtir. Silah taĢımayacak görevlilerin eğitim saati asgari 100 

saate çıkarılmıĢtır. Aynı yönetmelikle ayrıca eğitimlerde görülen derslerde olay yeri 

koruma ve patlayıcı madde dersleri müfredattan çıkartılarak yerine genel kollukla 

iliĢkiler dersi eklenmiĢtir. Yapılan düzenlemeyle özel güvenlik görevlilerinin daha çok 

kolluk görevlilerince icra edilen olay yeri ve patlayıcı maddeler derslerinden 

uzaklaĢtırılarak bu görevlilerin genel kolluk ile iliĢkilerine daha çok önem verildiği 

görülmektedir. Özel güvenlik temel eğitim programı ile özel güvenlik yenileme eğitim 

programı yönetmelikte belirtildiği üzere tablo halinde çalıĢmamızda yer verilmiĢtir. 

Söz konusu müfredatta hangi derslerin görüldüğünü, dersleri veren eğitmenlerde 

bulunması gereken niteliklerin neler olduğu belirtilmektedir.  
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Tablo- 5 Özel Güvenlik Temel Eğitimi Programı183

                                                           
183

 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik a.g.e., Ek: 1 
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Tablo- 6 Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Programı184 
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 Belirtildiği üzere özel güvenlik müfredatında eğitimle ilgili detaylı bilgiler yer 

almaktadır. Ancak eğitimlerin yeterli olmadığı ve uygulamada eğitimsizlikler 

nedeniyle sorunlar yaĢandığı gözlenmektedir. Özel güvenlik eğitimi konusunda 

faaliyette bulunan kuruluĢlar dıĢında Türkiye‟de kalifiye personel yetiĢtirme amacı ile 

üniversitelerde “Savunma ve Güvenlik” ve “Özel Koruma ve Güvenlik” bölümleri 

açılmıĢ ve sayıları her geçen gün artmaktadır.  

 Üniversitelerde güvenlik sektörü hakkında eğitim faaliyetlerinin verilmesi 

büyük önem arz etmektedir. Üniversitelerde eğitimlerin verilmesiyle; öncelikle 

topluma güvenlik alanında kaliteli hizmet sunulması, bu vizyonla özel güvenlik 

görevlileri ve özel güvenlik yöneticileri yetiĢtirmek, çağın ilerleyen teknolojisini 

yakalayan ve geleceğin özel güvenlik görevlilerini yetiĢtirmek amaçlanmaktadır.  
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Özel güvenlik personellerinin basından gözlemlendiği kadarıyla dönem 

dönem AsayiĢ Daire BaĢkanlığı aracılığıyla eğitime alındığı; ancak bu eğitimlerin 

mikro düzeyde kaldığı genele yayılamadığı görülmektedir. Örnek olarak özel 

güvenlik görevlilerine toplumsal olaylara müdahale eğitimleri verildiği 

gözlenmektedir.185 Eğitimin bir toplumun ve toplumla iç içe olan özel güvenlik 

kurumunun olmazsa olmazı olduğu açıktır. Eğitimin ihmal edilmesinin telafisi 

mümkün olmayacak sıkıntılara yol açabileceği değerlendirilmektedir. Teknolojinin 

sürekli geliĢtiği ve güncellendiği dünyamızda özel güvenlik sektörünün bu değiĢime 

ayak uydurması gerekmektedir.  

3.7.1.2. Avrupa’da Özel Güvenlik Görevlileri Eğitimi 

Avrupa ülkelerinde eğitim konusu incelendiğinde özel güvenlik istihdamından 

önce belirli bir eğitim sürecinden geçmeleri gerektiğini gözlemlemekteyiz. Avrupa 

ülkelerinde eğitim koĢullarını incelediğimizde;  

Almanya‟da Ticaret ve Sanayi Odası‟nın düzenlediği bir mesleki sınav veya 

40 saatlik bir eğitim kursu Ģartının arandığı, 

Macaristan eğitim konusunda en uzun eğitimleri veren ülkedir. Burada özel 

güvenliğin görev yapacağı alana göre değiĢmekle birlikte örneğin koruma, para 

transferi, refakat, özel koruma gibi alanlarda olmak üzere 320 saat ile 430 saat arası 

eğitim Ģartının arandığı, 

Ġspanya‟da 180 saatlik eğitimin ön görüldüğü, yenileme eğitimi Ģeklinde 

güncellendiği bunun 20 saat olduğu ve yılda en az bir kez görevlilerin eğitimden 

geçtikleri,  

 Letonya‟ da 160 saatlik eğitimin Ģart koĢulduğu,  

 Romanya‟da seçilen alana bağlı olarak 90 ile 360 saat arası zorunlu eğitimin 

ön görüldüğü, 

 Polonya‟da 146 saatlik teorik ve 114 saat olarak da pratik eğitim olmak üzere 

toplamda 260 saat eğitimin verildiği,  

 Portekiz‟de 130 saat eğitimin olduğu,  

 Danimarka‟da 111 saat eğitimin olduğu,  

 Finlandiya‟da 100 saat eğitimin olduğu, 

 Slovakya‟da 70 saat ile 90 saat arası eğitimin Ģart koĢulduğu,  
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 Fransa‟da 70 saatlik bir eğitim kursunun Ģart koĢulduğu,  

 Belçika‟da iĢçiler için 66 saat, yöneticiler için 72 saat eğitim Ģartı arandığı, 

aynı zamanda özel güvenlik görevlileri için yenileme eğitiminin ön görüldüğü zaman 

aralığının beĢ yılda bir 32 saat Ģeklinde gerçekleĢtirildiği,  

 Hollanda‟da 3 haftalık temel eğitimin uygulandığı devamında 12 ayda bir 

yapılan “Temel Güvenlik” sınavından baĢarılı olanların özel güvenlik görevlisi olarak 

görev alabildiği, 

 Bosna Hersek‟te 40 saat teorik, 10 saat uygulama eğitiminin verildiği,  

 Bulgaristan‟da 6 gün süren bir eğitim programının uygulandığı 

görülmektedir.186 

 Görüldüğü üzere Avrupa‟da eğitim sürelerinde tek bir uygulama olmadığı, 

ülkelere göre farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Aynı Ģekilde dünyada örneklerine 

baktığımızda eğitim sürelerinin ülkeler arasında farklılıklar gösterdiği görülmüĢtür. 

Bununla beraber eğitimin verilmesi, denetlenmesi uygulamalarının ülkeler arasında 

değiĢtiği ve uygulamada birlik olmadığı gözlenmektedir.  

3.7.2. YaĢ Sınırı Kapsamında KarĢılaĢtırması 

Tüm ülkeler yaĢ sınırı belirlemiĢtir. Özel güvenlik kuruluĢları yöneticileri için 

asgari 18-30 ve maksimum 62 olarak yaĢın belirlendiği gözlenmiĢtir. Silah 

bulundurabilmek için yaĢ sınırının 21 olduğu, Avrupa ülkelerinde özel güvenlik olmak 

için yaĢ aralığının 18-65 olarak belirlendiği tespit edilmiĢtir. Sadece Ġngiltere‟de iĢe 

baĢlama yaĢı 21 olarak düzenlenmiĢtir. Türkiye‟deki yaĢ sınırına bakıldığında;  iĢ 

yasası çerçevesinde çalıĢma yaĢının belirlendiği, silahlı güvenlik olmak için en az 

lise mezunu olma koĢulu arandığı gözlenmiĢtir. Türkiye‟de silahlı özel güvenlik 

olmak için en az lise mezunu ve 21 yaĢında olma, silahsız özel güvenlik görevlisi 

olabilmek için 18 yaĢ ve en az ortaokul mezunu olmak gerekmektedir.  

3.7.3. Silah Bulundurma ve Kullanma Açısından KarĢılaĢtırması 

Ġngiltere, Hollanda, Ġsveç, Ġrlanda, Yunanistan ve Danimarka silah kullanma 

ve taĢımayı kesinlikle yasaklamıĢtır. Ġspanya, Lüksemburg ve Almanya‟da görev 

sırasında silah taĢımak mecburidir. Lüksemburg, Ġspanya, Ġtalya, Finlandiya‟da para 

nakil sırasında silah bulundurulmasını zorunlu tutmuĢtur. 
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Silah kullanma ve bulundurma hakkının gerekçelendirilmesi ve kesin Ģartlara 

bağlanması gerekir. Genelde silah kullanma ve taĢıma talepleri bunları kullanacak 

kuruluĢlardan gelmektedir. Silah taĢıma izninin verilmesi belirli koĢullara 

bağlanmıĢtır. Bu koĢullar, adli suç sabıkasının olmaması, silah kullanımına dair 

eğitim almıĢ olması, atıĢ talimlerini sürekli yapması ve talepte bulunan özel güvenlik 

kuruluĢunda  iĢ akdinin bulunmasıdır. Genelde silah taĢıma izni görev alanı ile sınırlı 

tutulmuĢtur. Silah, hizmetin bitiminde görev icra edilen kuruluĢun bünyesinde 

muhafazaya alınmaktadır. Özel güvenlik görevlisi, sorumlu olduğu birimde 

çalıĢmadığı durumda taĢıma ve bulundurma izni geri alınabilir. Silah kullanma ve 

bulundurma izninin Avrupa ülkelerinde genel olarak Adalet Bakanlığı, polis ve 

valilikler tarafından verildiği gözlenmiĢtir.  

Ġspanya, Lüksemburg, Fransa ve Belçika‟da silah satın alma ve bulundurma 

konusunda özel koĢullar istenmektedir. Yürürlükte olan mevzuata uyulmadığı 

durumlarda veya Ģartların ihlal edildiği hallerde silah taĢıma ve bulundurma ruhsatı 

iptal edilerek silahlar geri alınabilmektedir.  

Türkiye‟de silah kullanma ve bulundurma yetkisi ise 5188 sayılı kanunla 

düzenlenmiĢtir. 5188 sayılı kanuna göre hafif silahlar (tabanca) için valilik 

makamınca izin verilmekte, daha ağır silahlar için Genelkurmay BaĢkanlığından izin 

alınması gerektiği belirtilmiĢtir.187 

3.8. Türkiye ve Avrupa Özel Güvenlik Sisteminin Genel Değerlendirmesi  

 Avrupa ülkelerinde özel güvenlik görevlilerine verilen eğitim ile Türkiye‟de 

verilen eğitim süreleri detaylarıyla açıklanmıĢtır. Ġncelendiğinde; Avrupa‟nın birçok 

ülkesinde eğitim konusunda farklı uygulamalar olduğu, ancak hepsinde özel 

güvenlik görevlileri istihdamında özel güvenlik temel eğitimi almanın Ģart koĢulduğu 

görülmektedir. Bu eğitimlerin saat aralığına bakıldığında Avrupa ülkelerinin 

birçoğunda uzun eğitim süreleriyle eğitimlerin verildiği gözlenmiĢtir. Birçok ülkede 

özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimleri almalarını zorunlu kıldıkları, birkaç 

ülkede tek seferlik temel eğitimden geçtikten sonra Türkiye‟de olduğu gibi yenileme 

sertifikalarını talep edildiği, bazı ülkelerde yenileme sertifikasının çok kısa saatleri 

kapsadığı, kimi ülkelerde çok daha uzun süreleri kapsadığı gözlemlenmiĢtir.  

 Avrupa özel güvenlik sisteminde ilk göze çarpan husus özel güvenlik 

konusunda tekdüzen bir uygulamanın mevzuatlarda oluĢmadığı, belirli bir standardın 

sağlanamadığıdır. Normal Ģartlarda yaĢanan olumsuzluğun dezavantajlarının olması 
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gerekirken, Avrupa özel güvenlik sisteminin baĢarılı olmasının nedenleri Ģu Ģekilde 

açıklanabilmektedir.  

Avrupa ülkeleri özel güvenlik eğitim sisteminde mevzuat yönünden 

Türkiye‟den çok ileride değillerdir. Profesyonelliği yakaladıkları ve Türkiye‟yi 

geçtikleri husus organizasyon becerileridir. CoESS ve UNI-Europa gibi sistemler 

kurarak bu sistemler üzerinden tüm Avrupa‟yı kapsayacak Ģekilde çerçeve kanunlar 

düzenlemiĢlerdir. Bununla beraber bu kurumlar üzerinden standardı yüksek eğitimler 

vererek tüm personelin kolluk kuvvetleri ölçüsünde eğitim almaları sağlanmıĢtır. 

Bununla beraber sektörde istihdam edilenlerin ve özel güvenlik kuruluĢlarının 

teknolojiyi takip etmeleri ve hayat boyu eğitimlerini karĢılamaları Avrupa güvenlik 

sisteminin en önemli avantajlarından olmuĢtur. Türkiye‟nin bu noktada en önemli 

eksikliği eğitim kalitesinin sadece teoride hızlandırılmıĢ kurslarla verilmesi, pratiğe 

gereken önemin verilmemesi, eğitimin özümsenmemesi, sadece sertifikaya yönelik 

eğitimlerin alınmasıdır. Bunda düĢük ücret politikasının ve toplumsal algının etkili 

olduğu açıktır.  

Avrupa Birliği ülkelerinde özel güvenlik sektörünün ülkelere dağılımı ile ilgili 

çeĢitli farklılıklar bulunmaktadır. Özel güvenlik ve koruma faaliyetleri Avrupanın 

Kuzey bölgesinde yoğun olarak icra edilmektedir. Ġngiltere, Almanya, Lüksemburg, 

Danimarka, Ġsveç gibi Kuzey ülkelerinde yer alan ülkeler özel güvenlik sektörünün 

liderliğini yapmaktadır. Avrupa Güvenlik Servisleri Konfederasyonuna göre Ġsveç ve 

Danimarka güvenlik hizmetlerine en fazla yatırımı yapan ülkelerdir. Almanya ve 

Ġngiltere ise Avrupa‟daki özel güvenlik istihdamının %60‟ını sağlayarak bu alanda 

önde gelen ülkelerden olmuĢtur.188 

Özel güvenlikten verim alınabilmesinin üç temel Ģartı Ģudur; alanında yetkin 

kuruluĢların faaliyet göstermesi, teorik ve pratik eğitimin dengeli bir Ģekilde 

verilmesi, disiplini sağlayacak denetimin hakim kılınmasıdır. Bu üç unsur beraber 

geliĢtiklerinde ortaya baĢarılı bir iç güvenlik sistemi çıkmaktadır. Elbette yeterli 

eğitim almamıĢ kiĢilerin güvenlik hizmetini icra etmeleri mümkün değildir. Ancak son 

zamanlarda eğitim eksikliğinin bir sonucu olarak özellikle bankalarda yaralama ve 

öldürme olaylarının artması bu konunun aciliyetini gözler önüne sermektedir. Bu 

sebeplere binaen devletin özellikle denetim görevini yerine getirerek özel güvenlik 

hizmeti veren kurum ve kuruluĢları denetlemesi gerekmektedir. Ancak Türkiye‟de 
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denetimlerin yetersiz kalmasıyla özel güvenlik teĢkilatlarının eğitimleri yeterli ölçüde 

yapılamadığı gözlenmektedir.  

3.9. Özel Güvenlik TeĢkilatımızda KarĢılaĢılan Sorunlar 

BaĢlıklar halinde özel güvenlik teĢkilatının problemleri Ģunlardır; mevzuatla 

ilgili eksiklikler, genel kollukla arasında yetki ve görev hiyerarĢisi, mesleki riskler, 

profesyonel personel bulma zorluğu, denetim eksikliği, yüksek rekabet sonucunda 

kar elde edilemeyen ihaleler, personelin mağdur edilmesi, çalıĢanların asgari 

ücretle, hatta daha düĢük ücretlerle çalıĢtırılması, iĢten haksız olarak çıkarılma, 

taĢeron sistemi nedeniyle geleceği görememe, mobbing ve tüm bunlara bağlı olarak 

ortaya çıkan psikolojik sorunlar olarak sıralayabiliriz.189  

3.9.1. Eğitimle Ġlgili Sorunlar 

 Türkiye‟de güvenlik hizmetleri konusunda personele verilen eğitim; kısa, 

teorik ve yetersizdir. Bu nedenle görev konusunda sorunlar oluĢmaktadır. Görev ve 

yetkilerinin ne olduğunu bilmeyen güvenlik görevlisi, olaylara müdahalede ya 

çekimser kalmakta veya saldırgan bir tutum içerisine girerek kiĢi hak ve 

özgürlüklerini kısıtlama yolunu seçmektedir. Bu nedenle güvenlik güçlerinin 

saygınlığına gölge düĢürebilmektedir. Türkiye‟de özel güvenliğin eğitimi konusunda 

sistemli bir eğitim programı uygulanamadığı, tamamen sertifika almaya dayalı bir 

sistem üzerine bina edildiği, iĢin dıĢ görüntü ve merasim boyutu ile ilgilenildiği 

görülmektedir.190 

En önemli sorunlar eğitim konusunda yaĢanmaktadır. Personelin 

yetiĢtirilmesi aĢamasında, sadece silahlı eğitim ile ilgili olarak talimler yapılmakta ve 

haricinde derste uygulama yapılmamaktadır. Öğrenmenin en etkili yolu pratik 

yapılmasıdır. Uygulamadan yoksun eğitim sisteminin baĢarılı olamayacağı açıktır. 

Bunun yanında özel savunma teknikleri eğitimi hiç verilmemektedir. Suçla sürekli iç 

içe olan sektör çalıĢanlarının kendini korumaları amacıyla savunma alanında 

eğitimlerden geçmeleri gerekmektedir.  

Özel güvenlik eğitim kurumlarının uygulanabilirliği ve kalitesi konusunda 

tereddütler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu konuda sektör içinde özel eğitim kurumlarının 

tamamen para kazanma amaçlı kurumlar olduğu, birçok kurumda eğitime devam 

mecburiyeti olmadığı, doksan saatlik eğitimin bile doğru düzgün verilemediği, 

dolayısıyla verimli olmadığı anlaĢılmıĢtır. Özellikle büyükĢehirler dıĢında, taĢrada 
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eğitim konusunda çok sıkıntı olduğu, sıkıntıların ana sebeplerinden en önemlisinin 

eğitim kurumlarının denetimlerden uzak bir Ģekilde yapılanması olduğu 

vurgulanmıĢtır.191 

Eğitim sistemiyle ilgili sorunlar Türkiye‟nin genel sorunlarından bir tanesidir.  

Ne yazık ki bu husus özel güvenlik teĢkilatına sirayet etmiĢ bulunmakta ve ihmal 

edilerek geri planda bırakılmıĢtır. ÖG personelleri mesleğe kabul edilmeden önce 

deneyimli, emekli polis ve asker uzman eğiticileri aracılığıyla özel güvenlik eğitim 

merkezlerinde temel eğitim gördükten ve baĢarılı olduktan sonra hizmete 

baĢlamakta beĢ yıl sonra tekrar bu eğitimi yenileme adı altında güncellemektedir. 

3.9.1.1. Temel Eğitimin Verilmesinde YaĢanan Sorunlar  

 Temel eğitim ders müfredatı incelendiğinde genel olarak uygulamaya çok 

önem verilmediği, teorik bilgilerin ağırlıklı olduğu ders içeriklerinin çok fazla olduğu, 

mevzuatsal bilgiler ile dolu olduğu, kısa zamanda çok alanda bilgi verilmeye 

çalıĢıldığı görülmektedir. Güvenlik alanında hizmet verecek olan personellerin, 

uygulama eğitimlerini çok daha fazla alması gerekirken buna daha az yer 

verilmesinin olumsuz sonuçlara yol açtığı gözlenmektedir.  

 5188 sayılı ÖGHDK‟nin 14. maddesi ile özel güvenlik hizmetlerinde kurs 

süresinin 120 saat olarak düzenlendiği, 30 saatinin silah bilgisi ve atıĢ talimi, 90 

saatin ise özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına iliĢkin 

yönetmelikte belirtildiği üzere teorik ağırlıklı derslerle verileceği belirtilmiĢtir. Ön 

görülen bu sürelerde orta okul veya lise mezunu olan özel güvenlik görevlilerine; 

idare hukuku, hukuk ve anayasa bilgisi ile özel güvenlik ve özel güvenlik 

görevlilerine yetki veren mevzuatları detaylı olarak verildiği görülmektedir. Henüz 

mesleğin baĢında olan bu kiĢilere mevzuat ağırlıklı derslerin verilmesi bunun kısa bir 

süre içerisinde tamamlanmaya çalıĢılmasının uygun olmadığı ve verimli 

olamayacağı değerlendirilmektedir. Daha basit, baĢlangıç seviyesinde eğitimler 

verilmeli kısa sürede bu kiĢilerin kanuni terimlerle boğulmaması sağlanmalıdır.  

 Güvenlik görevi yapacak olan personelin sahada karĢılaĢabileceği 

mukavemetlere karĢı müdahale tarzı oluĢturulması, ülke genelinde aynı eğitimlerin 

verilerek olaylara müdahale yöntemleri savunmaya dayalı uygulamalı eğitimlerin 

verilmesi gerekmektedir. Sürekli suç ve suçlularla karĢılaĢma tehlikesi altında olan 

sektör çalıĢanlarına bu kapsamda savunmaya yönelik eğitim ön görülmemiĢtir. 
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Yakın savunma teknikleri, olaya müdahale gibi uygulamalı eğitimlerin temel eğitim 

programında yer almaması büyük bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.  

 ÖGHDK‟nin Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelikte özel güvenlik eğitimi 

verecek olan eğiticilerin sahip olması gereken nitelikler sıralanmıĢtır. Eğitici olmak 

için aranan Ģartlar arasında, lisans seviyesinde diploma sahibi olmak, genel kolluk 

mensubu olmak, en az beĢ yıllık meslek tecrübesine sahip olmak, eğitime haiz 

olduğuna dair sertifika sahibi olmak Ģeklinde sıralandığı görülmüĢtür.192 Bu 

özelliklere sadece beĢ yıllık meslek tecrübesinin temel alınması büyük bir eksikliktir. 

Zira beĢ yıllık meslek tecrübesinin yanında uzmanlık eğitimlerin bulunmasının koĢul 

olarak aranması gerekmektedir. Genel kolluğun her mensubu her konuya hakimdir 

Ģeklinde bir algı uygun değildir. Alanında uzmanlaĢmıĢ ayrıca sertifikalandırılmıĢ 

kiĢilere bu eğitimin verdirilmesi gerekmektedir. Örneğin uyuĢturucu ve türevleri 

hakkında bilgileri teĢkilatın her mensubunun bilmesi mümkün değildir. Kalabalık 

yönetimi konusunu çevik kuvvet personeli kadar kimse bilemeyebilmektedir. Bu 

sebeple mevzuatta belirtilen 5 yıllık meslek tecrübesinin ilgili alan kapsamında 

detaylandırılması gerekmektedir.  

 120 saatlik kurs müfredatında disiplin dersinin olmadığı, anayasa ve yasalar 

kavramı, insan hakları konularının yüzeysel iĢlendiği gözlenmiĢtir. Müfredatta; 

arama esasları, yakalama, silah kullanma hususlarına yeteri kadar yer verilmediği 

tespit edilmiĢtir. Özellikle özel güvenlik personelinin meslek içi hal ve hareketlerini 

düzenleyici ve kurum içi disiplin konusunda yönetmelikte hüküm olmaması bu 

sektörle genel kolluk arasındaki olumsuz farklardan birkaçıdır. 

3.9.1.2. Yenileme Eğitiminin Verilmesinde YaĢanan Sorunlar 

 Yenileme eğitiminin beĢ yılda bir yapılması en büyük sorunlardan biridir. 

TeĢkilat mensuplarına bir seferde temel eğitim verilip beĢ yıl sonra tekrar yenileme 

eğitimi verilmesi ve bunun çok kısa sürede yapılması büyük eksikliktir. Yenileme 

eğitiminin 60 ders saatinden oluĢacağı ve 10 ders saatinin silah bilgisi ve atıĢ 

dersine ayrılacağı belirtilmiĢtir. Yenileme eğitimini baĢarıyla tamamlayanlar 5 sene 

sonra tekrar bu eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitimler 5‟er yıl aralıklarla devam 

etmektedir.193 

Yenilime eğitiminin beĢ yılda bir olması çok uzun bir süreyi kapsamaktadır. 

Bu sürenin bu kadar uzun tutulması güvenlik görevlilerinin yaptıkları bir hatayı 5 yıl 

boyunca devam edecekleri anlamına gelmektedir. Eğitimsiz geçen bu sürede 
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bilgisizliğin telafisi imkansız sonuçlara yol açabileceği değerlendirilmektedir. Eğitim 

bir ülkenin ve kurumun olmazsa olmazıdır. Eğitim ile insanlar Ģekillenir. Bu sürenin 

daha da kısaltılması gerekmektedir.  

3.9.2. Mevzuat Yönünden Sıkıntılar  

Mevzuat bir alan ile ilgili olarak onu ilgilendiren her kanunun, yönetmeliğin, 

genelgenin, bildirinin toplamdaki adına denmektedir. Mevzuat denildiğinde o alanla 

ilgili olarak yapılan düzenlemelerin tümü akla gelmektedir. Mevzuatta özel güvenlik 

yetkilerinin tam olarak belirtilmediği görülmektedir. Özel güvenlik görevlilerinin silah 

taĢıma, kullanma, genel kolluk ile iliĢkileri, kurum içi disiplin ve genel kolluk ile 

arasındaki iliĢkilerde disiplin konularında cezalandırma hususları gibi konularda 

kanuni düzenlemelerin bulunmadığı gözlenmiĢtir.  

Özel güvenlik temel eğitimi alanların özel güvenlik sektörü içinde istihdam 

edilmek için gerekli asgari koĢulları sağlamıĢ olması gerekmektedir. Fakat bundan 

sonraki aĢamalar için ilgili düzenlemeler halen yapılmamıĢtır. 5188 sayılı kanun 

gereği, ÖGG olabilmek için gereken ruhsat harcı, kurs parası vb. harcamaların 

sektörde çalıĢanlar tarafından yüksek olduğu düĢünülmektedir. Bu harçların uygun 

seviyelere çekilmesi gerekmektedir.  

ÇalıĢan personelin için hali hazırdaki mevzuatta göz yaĢartıcı sprey ve gaz 

gibi aletleri kullanamayacağı açıktır. Bu durum özellikle toplumsal olaylara 

müdahalelerde gaz kullanması yasak olan personelin hangi koĢullarda bu yetkiye 

sahip olduğu veya silah kullanabilme becerisine haiz olup olmadığı tartıĢılmaktadır. 

Bununla beraber zor kullanma yetkisini tam olarak bilmeyen personellerin olduğu, 

kademeli zor kullanma, olaylara müdahale Ģart ve Ģekillerinin tam olarak 

öğrenilmediği anlaĢılmaktadır.  

3.9.3. Yapısal Sorunlar  

Özel güvenlik teĢkilatında yapısal sorunlar yaĢanmaktadır. Öncelikle 

sektörün birbirinden bağımsız olması, her Ģirketin ayrı eğitim programı, iĢleyiĢi ve 

kurumsal yapısı olması bunun sahada farklı uygulamalar olarak karĢımıza çıktığı 

görülmektedir.  

Özel güvenlik teĢkilatının en büyük yapısal sorunlarından bir tanesi kendini 

anlatamama, temsiliyetinin kurumsallaĢamamıĢ olmasıdır. Bunun nihai sonucu 

olarak özel güvenlik kamuoyu nezdinde sahipsiz kalmakta ve hakkında kamuoyu 

oluĢturamamaktadır. Özel güvenlik sisteminin önemi ve Türkiye‟ye katkılarının 

ayrıntılı olarak topluma izah edilmesi gerekmektedir. Kimlik, harç gibi değerli 

kağıtların bedelleriyle hazineye, sınav ücretleriyle polis akademilerine, heyet raporu 
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ile sağlık kurumlarına, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası nedeniyle sigorta 

kuruluĢlarına ve benzeri birçok alana dolaylı katkıları belirlenerek yayınlanmalıdır. 

Bununla beraber; neredeyse sayıları bir milyonu bulan çalıĢanların yazlık ve kıĢlık 

üniformalarını diken hazır giysi atölyeleri, üniformaya takılan armaları üreten nakıĢ 

izleme merkezleri, kemer, düdük, kelepçe, cop gibi aletleri karĢılayan yerleri, alarm, 

kamera, telsiz, dedektör gibi cihazları tedarik eden bayilere, mermi ve silah üreten 

temsilcilere sağlanan maddi durumun kamuoyuna anlatılması gerekmektedir. 

Sektördeki iĢverenler, özel güvenlik hizmetlerinin kamu düzeni, ülke ekonomisi, 

devlet iĢleri ve toplum hayatına verdiği katkılar halka açıklanmalıdır.194 Bu Ģekilde 

toplumun özel güvenliğe bakıĢ açısının değiĢtirilmesi ve olumlu imaj vermesi 

sağlanmaya çalıĢılmalıdır.  

3.9.4. Örgütlenmeye ĠliĢkin Sorunlar 

5188 sayılı ÖGHDK‟de genel kolluk görevlileri gibi belirli bir hiyerarĢi 

içerisinde görev yapmak zorunda olan kurum için hiyerarĢik örgütlenme hususunda 

düzenleme olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu tür eksiklerin giderilmesi açısından ĠçiĢleri 

Bakanlığı genelgeyle “koruma ve güvenlik müdürü”, “amiri”, ya da “şefi” Ģeklinde 

unvanlar oluĢturulabileceği belirtilmiĢtir.195 Bu düzenlemenin genelge ile değil daha 

detaylı bir kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Özel güvenlik hakkında kanunda 

genel olarak güvenlik kuruluĢları ile ilgili düzenlemeler ve yaptırımlar ön 

görülmüĢken sektörde istihdam edilen özel güvenlik görevlileri hakkında herhangi bir 

disiplin konusuna değinilmemiĢ bu yönde düzenlemeler kuruluĢların kendi 

prosedürlerine bırakılmıĢtır. Bunun da sahaya olumsuz yansımaları olmaktadır.  

3.9.5. Yönetsel Sorunlar 

 Örgütlenmeye iliĢkin problemlerin olması teĢkilat yapılanmasının kanunen 

oluĢturulmaması neticesinde kuruluĢlarda ayrı ayrı sistemler uygulanmaya 

çalıĢılmıĢ, polis ve askeri teĢkilatlanma örnek alınacak Ģekilde yapılanmaya 

gidilmiĢtir. Bazı kuruluĢlarda 10 binlere varan personelin hangi Ģart ve disiplin düzeni 

içinde çalıĢacağı önemli bir noktadır. Bu hususun gelecekte sıkıntılara yol açacağı 

açıktır. Bu yönde düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.  

3.9.6. Biçimsel Sorunlar 

Özel güvenlik görevlilerinin kıyafetlerinin genel kolluk kıyafetlerine 

benzememesi gerektiği kanunlarda düzenlenmiĢtir. Emniyet teĢkilatı bu konuda 

denetimler yapmakta ve uyarılarda bulunmaktadır. Ancak bunlara rağmen birçok 
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, a.g.e., s.30. 
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 BaĢoğul, a.g.e., s.72. 
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kuruluĢun kıyafetlerini genel kolluk kıyafetlerine benzetmeye çalıĢtıkları ve standart 

dıĢı uygulamalara gittiği gözlenmiĢtir. KuruluĢların burada amaçları vatandaĢlarca 

kendi personellerinin talimatlarına uyulmasını kolaylaĢtırmaktır. Ancak bu durum 

yapılacak hatalarda öncelikle kolluğun sorun yaĢamasına ve imajının sarsılmasına 

sebebiyet vermektedir. Bu tür olumsuzlukların yaĢanmaması için emniyet teĢkilatı 

sık sık uyarılar yapmakta, bu yönde denetimlerde bulunmaktadır. 196 

3.9.7. Özel Güvenlik Görevlilerinin Hakları Açısından Sorunlar  

Özel güvenlik kuruluĢları ve özel güvenlik hizmeti satın alan kurumlar özel 

güvenlik personellerini görevleri dıĢında baĢka iĢ ve iĢlemlerde 

değerlendirebilmektedir. 5188 sayılı kanunun 16. maddesinde “özel güvenlik 

personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte 

çalıştırılamaz.” diyerek kötüye kullanımı engellemiĢtir. Ancak uygulamada buna 

uyulmadığı gözlenmiĢtir. Birçok zaman hastanelerde hastalarla ilgilenen özel 

güvenlik görevlileri, bankada giĢe arkasında iĢlem yapan, telefonlara bakan özel 

güvenlik görevlileri ile karĢılaĢmak mümkündür. Bu olumsuzlukların yaĢanmaması 

için özel güvenlik personellerinin örgütlenmelerine fırsat verilmeli, çalıĢan hakları 

açısından sendikalaĢmanın önü açılmalıdır.  

Özel güvenlik görevlilerinin birçoğunun görevlerini değiĢtirmek istediği, baĢka 

alanlara geçmek için çabaları bulunduğu, iĢ doyumlarının oldukça düĢük olduğu, bu 

durumun hem parasal hem toplumsal bakıĢ açısından kaynaklandığı 

gözlemlenmiĢtir.197 Genelde güvenlik personelinin çalıĢma ilkeleri, ücret ile ilgili 

konular, sosyal güvenlik hakları kanunlarda detaylı olarak belirlenmemiĢtir. Güvenlik 

personelinin çalıĢma Ģartları tamamen iĢverenin isteğine bırakılmıĢtır.  

3.9.8. Yetkilerde KarĢılaĢılan Sorunlar 

Devletin tamamen kontrol ve denetimi altında bulunan genel kolluk 

kuvvetlerinin iĢlevleri birçok mevzuat ile düzenlenirken, özel sektörün oluĢturduğu ve 

kamu düzeni açısından son derece önemli görevler üstlenen özel güvenlik 

örgütlerinin kısa ve ayrıntıya inmeyen kurallarla düzenlendikleri görülmektedir. Bu 

husus doğal olarak çoğu zaman yetki konusunda ve diğer hususlarda sıkıntılara yol 

açmaktadır. Aynı zamanda özel güvenlik görevlilerinin yetkileri hakkında bilgi sahibi 

olmamaları hangi konuda nasıl davranmaları gerektiği ve iĢ prosedürleri hakkında 

bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Sahada suçla iç içe görev yapan ve risk 

altında olan personelin yetkileri ve görev sorumluluklarını en iyi Ģekilde öğrenmeleri 

                                                           
196ehttp://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/k%C4%B1yafet-katalogu-rehber.aspx (EriĢim Tarihi: 

17.12.2017) 
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esastır. Bu alanın ihmal edildiği görevlerini tam olarak bilmeyen personelin kimi 

zaman yetki sınırını aĢarak müdahalelerde bulunduğu, kimi zaman da bilgisizlikten 

geç müdahaleler yapabildiği görülmüĢtür.  

3.9.9. Denetimle Ġlgili Sorunlar 

Özel güvenlik kurumlarının denetimleri yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucu 

olarak birçok kurum ve kuruluĢta, özel güvenlik görevlilerini baĢka iĢler yaparken 

görmek mümkündür. Bankadaki güvenlik görevlisini, bankanın müĢteri yönünden 

kalabalık olduğu günlerde, bilgisayarın baĢında müĢterilere bankacılık hizmeti 

verirken kimi zaman güvenlik görevlisini, araba yıkarken veya çay taĢırken görmek 

mümkündür. Bunlar güvenlik görevlisinin yapmaması gereken iĢlerdendir.  

Özel güvenlik hizmetlerinin olumsuz yönleri konusunda karĢımıza çıkan en 

önemli konulardan biri, özel güvenlik hizmetlerinde denetim mekanizmalarının tam 

ve etkin olarak görev yapamaması ve dolayısıyla denetlenememesidir. 

3.9.10. Genel Değerlendirmeyle Özel Güvenliğin Sorunlarına Çözüm Önerileri 

ve Sektörün Talepleri 

Özel güvenlikle ilgili kapsamlı bir kanun düzenlemesi yapılmadığı sürece özel 

güvenlik kuruluĢlarının sayısı kontrolsüz bir Ģekilde ve hızla artacaktır. Bu durum 

verilen hizmetteki kalitenin düĢmesine neden olmaktadır. Mevcut durumda faaliyette 

bulunan özel güvenlik kuruluĢlarının çoğu 2495 sayılı kanun kapsamında kurulmuĢ 

oluĢumlardır. Bu nedenle özel güvenlik kuruluĢlarının uyması gereken standartlar 

biran önce oluĢturulmalı, kurumların standartlara uygunluğu denetlenmelidir. 

Özel güvenlik görevlilerinin gördüğü eğitimin görevlerini etkin bir Ģekilde 

yerine getirmelerine olanak verecek Ģekilde ihtiyaç duydukları bilgi ve yetenekleri 

karĢılayacak seviyede olmaması nedeniyle temel eğitimin içeriğinin tekrar gözden 

geçirilmesi, verilecek derslerin konu ve sürelerinin tekrar değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Polis akademisi; eğitim sürecine dahil edilebilir, eğitim kurumları 

koordinasyonunda görevliler eğitimden geçirilebilir, sektörde çatı bir oluĢum 

kurdurularak eğitim kapsamında zorlayıcı ve teĢvik edici kararlar alınabilir bu 

uygulamaların gerçekleĢtirilmesi halinde sektörün çok daha iyi noktalara gelebileceği 

değerlendirilmektedir.  



121 
 

Sektörde orta ve üst kademe yöneticilerin yetiĢtirildiği ayrı bir programa 

ihtiyaç vardır. Öte yandan sektörün yalnızca polis ve jandarma sektörü olmadığı 

bilinmeli ve bu alanda güvenlikle ilgili eğitim almıĢ diğer kiĢilere imkan verilmelidir.198 

Özel güvenlik personelinin aldığı mesleki eğitim düzeyi, toplumsal olaylar 

karĢısında profesyonel anlamda müdahale edecek içerik ve bilgiden yoksundur. Bu 

sorunun ortadan kaldırılması için eğitim müfredatına ek ders takviyesi yapılarak 

mesleki eğitime ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Türkiye‟de yatırım teĢvik sisteminde özel güvenlik sektörü için yatırımda 

bulunmak isteyenlere prim ve vergi muafiyeti gibi teĢvikler verilmelidir. Özellikle 

hayat Ģartlarının zor olduğu bölgeler için sektör iĢletmeleri ve personeline katkı 

verecek adımlar atılmalıdır. 

Özel güvenlik görevlilerinin iĢ motivasyonunun artırılması yönünde çalıĢma 

yapılması hem özel güvenlik personelinin hem çalıĢtığı kurumun güvenliği açısından 

önemlidir. Özel güvenlik görevlilerine gerekli eğitim verildiğinde, iĢ motivasyonu 

artırıldığında ortaya müspet neticeler çıkacağı kesindir. Özel güvenlik görevlilerinin 

önemi ve topluma katkısı çok fazladır. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği 

Derneği (GÜSOD) Ankara Bilkent Otel‟de 29 Mart 2017 tarihinde düzenledikleri 

organizasyonda baĢarı kategorisinde birçok özel güvenlik görevlisini 

onurlandırmıĢtır. BaĢarı ödülü alan Avni ERTAġ isimli güvenlik görevlisi çalıĢtığı 

sitede bir çocuğun evlerinin çatısında dolaĢtığını görmesiyle çocuğu takibe almıĢ, 

devamında çocuğun düĢmesiyle havada çocuğu yakalamıĢ ve hayatını kurtarmıĢtır. 

Bu örnekler her an yaĢanmakta ve özel güvenlik görevlilerinin üstlendikleri misyonu 

anlamak açısından önemli ve güzel geliĢmeler olarak karĢımıza çıkmaktadır.199   

Her geçen gün geliĢen teknoloji dikkate alınırsa polisin özel güvenlik 

kuruluĢları ile teknoloji konusunda bilgi alıĢveriĢi içerisinde olması gerektiği 

görülecektir. Bugün tüm batı ülkelerinde özel güvenlik kuruluĢları polis ile iĢbirliği 

içerisindedir. Halkla bütünleĢmiĢ polis örgütünün baĢarı oranı daima daha yüksek 

olmaktadır. 

Özel güvenlik hizmetlerinin birçok olumlu yönü vardır. Olumlu yönlerin 

baĢında, alınan hizmetin kalitesi ve maliyet hesabı gelmektedir. Güvenlik hizmeti 

alan müĢteri, kriterlerini ortaya koyup bu kriterlere göre hizmet isteyebilmektedir. 
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 Hıdır Akpınar, “Geleceğin Üniversiteli Güvenlikçileri”, Private Security, Kasım 2009, Sayı 28, s.32-
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Ġhtiyacı olduğunda ek güvenlik hizmeti talep edebilmekte veya ihtiyaç fazlası olan 

güvenlik hizmetinden vazgeçebilmektedir. 

ÖG görevlerinde hizmet edecek personelin görev ifa edeceği alandaki 

risklere göre eğitimlerden geçirilmesi hizmet verimliliğini arttıracaktır. Örnek olarak; 

konut, hastane, adliye, iĢyeri, Ģahıs güvenliği, yakın koruma ve benzeri gibi branĢlar 

olabilmektedir. 

Türkiye mevcut kanunları; Avrupa ülkelerinden ve sektör ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak hazırlanmıĢtır. Ancak ülkenin toplum yapısı ve Türk hukuk 

sistemine uyumu göz ardı edilmiĢ, bunun sonucu olarak uygulamada yetki 

karmaĢası ortaya çıkmıĢtır. Bunun çözümü olarak Türkiye‟ye uygun mevcut 

uygulamalar izlenerek ihtiyaçlar analiz edilmeli, akıl ve bilimin öncülüğünde modern, 

uygulamalı ders içerikli eğitim odaklı çalıĢmaların yapılması sağlanmalıdır.  

Eğitim hizmetinde bulunan kurumlarda eğitim sürecinden geçen görevlilerin 

yaptığı hata ve bilinçsiz davranıĢlar zaman zaman kamuoyuna yansımaktadır. 

Kamuoyuna yansıyan bu hatalarla sektörün imajı zedelemektedir. Bu gibi 

olumsuzlukların yaĢanmaması açısından özel güvenliğin eğitilerek 

profesyonelleĢmesinin sağlanması gerekmektedir. 5188 sayılı kanuna göre özel 

güvenlik görevlisi eğitimi, özel sektörce yapılmaktadır. Özel güvenlik görevlisinin 

eğitimini tamamen üniversiteler tarafından verilmesi sektörün geliĢimini 

sağlayacaktır. Üniversitelerde güvenlik alanında eğitim veren bölümlerin arttırılması 

ve kalifiyeli personelin yetiĢtirilmesi gerekmektedir. Hatta polis akademisine bağlı 

özel güvenlik MYO‟da açılabileceği veya mevcut Polis Meslek Eğitim Merkezleri 

bünyesinde bir özel güvenlik bölümleri oluĢturulabileceği düĢünülmektedir.  

Metropollerde hayat Ģartlarının zor olduğu, düĢük ücret sebebiyle 

büyükĢehirlerde görev almak isteyen özel güvenlik personelinin sayısında azalma 

olması ve bu yüzden büyük Ģehirlerde çalıĢtırılacak elemanların bulunamaması, 

Türkiye‟de uygulanan düĢük fiyat politikalarıyla belirlenen personel ücretleri hizmetin 

kalitesini düĢürmektedir. 

 Güvenlik faaliyetleri disiplinli ve hiyerarĢik bir çalıĢma gerektirmektedir. Bu tür 

kuruluĢların özel disiplin kurulları ve kurallarının olmamasının olumsuz sonuçları 

olacaktır. Bu sebeple özel güvenlik görevlilerinin görev, çalıĢma usul ve Ģekillerinin, 

özel güvenlik görevlilerinin disiplin cezası gerektirecek eylem, iĢlem, tutum ve 

davranıĢlarını belirleyecek bir disiplin tüzüğünün hazırlanması elzemdir.  

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin 

Yönetmeliğin 11. maddesini teĢkil eden mütekabiliyet esasının uygulanmasında 
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sorunların olduğu tespit edilmiĢtir. Türkiye‟de özel güvenlik sektörüne hızla yabancı 

sermaye ve Ģirketlerin girdiği görülmektedir. Gün geçtikçe yabancı sermayeli firmalar 

özel güvenlik kuruluĢlarını satın alarak Türkiye‟de büyümeye devam etmektedirler. 

Bu konuda yerli özel güvenlik kuruluĢları yurtdıĢında faaliyet sürdürmekte 

zorlanmaktadır. ÇalıĢmamız esnasında yurt dıĢında faaliyet gösteren yerli bir firma 

tespit edilememiĢtir. Yönetmeliğin 11. maddesi mutlak suretle takip edilmelidir.200 

Hangi ülke bize bu sektörde hangi hakları tanıyorsa, Türkiye de aynı hakları tanımalı 

ve mütekabiliyet esasına göre karĢılığını almalıdır. Türkiye‟de faaliyet gösteren 

büyük yabancı firmaların faaliyetlerine gerekirse son verilerek bu alanda yerli 

sermayeye alan açılmalıdır.  

Özel güvenlik personelinin eğitim seviyesinin yeterli olmadığı ve temel eğitim 

müfredatında yeterli eğitim faaliyetlerinin bulunmamasından ötürü sahada 

görevlilerin olaylara müdahalede ve halkla iliĢkilerde yetersiz kaldığı anlaĢılmıĢtır. 

Bu kapsamda öncelikle özel güvenlik personellerinin sürekli halkla iç içe olmaları, 

çalıĢtıkları iĢ yerlerinde ve devlet dairelerinde vitrin görevi görmeleri, ayrıca görev 

yaptıkları Ģirketler hakkında ilk izlenim konusunda en etkili yerde görev ifa etmeleri 

nedeniyle bu görevlilerin eğitimlerinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir. 

Öncelikle bu görevlilere özgüven kazandırıcı, kendi hak ve yetkilerini öğrenmeleri 

sağlanmalı, bununla beraber olaylara müdahale yöntemlerinde profesyonel Ģekilde 

hareket edebilmeleri açısından yakın savunma ve kalabalık yönetimi, halkla iliĢkiler 

ve iletiĢim konularında eğitimler verilmeli, ayrıca ek takviye kurslar ve eğitim 

sertifikalarıyla bu eğitimler profesyonel kurumlarca yapılmalıdır.  

AteĢli silahlar konusunda eğitim yetersizlikleri vardır. Silah eğitiminin beĢ 

yılda bir yenilenmesi yetersiz bir uygulamadır. Polis gibi özel kolluk görevlilerinin de 

genel kolluğun gözetiminde yılda iki defa atıĢ eğitiminden geçirilmesi ve hazırlıklı 

olması sağlanmalıdır.  

Yabancı ülkelerde olduğu gibi özel güvenlik kuruluĢlarının ortak bir 

platformda toplandığı özel bir komisyon kurulmalı, Ģirketler bu suretle birbirlerinden 

haberdar olmalıdır. Türkiye‟de en büyük sorunların baĢında organizasyon eksikliği 

gelmektedir. Avrupa‟da olduğu gibi denetleyici ve koordinasyonu sağlayıcı bir 

kurumun olmaması sektörün ana sorunlarındandır. Esasen organizasyon eksikliğinin 

ana sebebi budur. Organize olunamaması, meslek etiğinin oluĢturulamamasının 

önündeki en büyük engel Avrupa‟daki CoESS ve UNI- Europa gibi bir kurumların 

Türkiye‟de kurulmamıĢ olmasıdır. Avrupa‟da bu kurum özel güvenlik kuruluĢlarını ve 

çalıĢanları kayıt altına almakta, denetimlerde bulunmakta, iç iĢleyiĢi sağlamakta, 
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personeli ve yöneticileri ulusal, hatta uluslararası geçerliliği bulunan eğitimlerden 

geçirerek sertifikalandırmaktadır. Eğitimin belirli yıllarda değil sürekli olarak 

uygulanması yönünde politikalar geliĢtirmektedir. En büyük baĢarılarından bir tanesi 

özel güvenlik etiği oluĢturması ve Ģirketler arasında standartlar oluĢturmayı 

baĢarmasıdır.   

Türkiye‟de özel güvenlikten sorumlu, düzenleyici alt kuralları belirleyecek, bu 

konuda yasama organına sektörün ihtiyaçlarını belirleyici önerilerde bulunacak, etik 

kuralları belirleyecek ve bunları takip edecek, Ģirketler, eğitim kurumları, yöneticiler 

ve güvenlik görevlileri hakkında görüĢ ve önerilerde bulunacak merkezi bir kurumun 

kurulması Ģarttır. Bu kurum oluĢtuktan sonra özellikle denetim ve kayıt altına alma 

ile özel güvenlik etiğinin oluĢturulması eğitim konularında sürekli eğitim ilkesi 

içerisinde faaliyetlerde bulunması sektörün dünyaya açılması açısından etkinliğini 

artıracaktır. AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye‟de özel güvenlik Ģirketlerinin 

tamamının ortak bir platformda toplandığı özel bir komisyon kurulmalı, Ģirketler bu 

suretle birbirlerinden haberdar olmalıdır. 

Türkiye‟de böyle bir kurumun ilgili yasalarda ön görülmemiĢ olması büyük bir 

eksikliktir. Bu eksikliğin ana sebebi sektörün bu kadar büyüyeceğinin ön 

görülememiĢ olmasıdır. Zira sektör her geçen gün geliĢmektedir. Sektörün sürekli 

güncellenmeye, zamanın ihtiyaçları ölçüsünde faaliyetlere ihtiyacı vardır. Dünyadaki 

geliĢmeleri bu kurum takip etmeli ve ihtiyaçlar belirlenerek sektörde uygulamaya 

geçilmelidir. OluĢturulacak bir konsensüsle bu yönde ilgili derneklerin ve 

üniversitelerin de desteğiyle bu kurumun oluĢturulması gerekmektedir.   

Söz konusu sorunlara çözüm önerileri ile ilgili Türkiye‟de çalıĢmaların devam 

etmekte olduğu bu alanda birçok organizasyon yapıldığı görülmektedir. Özel 

Güvenlik Daire BaĢkanlığı koordinesinde 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında 

Antalya ilinde Özel Güvenlik Hizmetlerini GeliĢtirme ÇalıĢtayı Programı‟na; sektör 

temsilcileri, sendika temsilcileri, ÇalıĢma Bakanlığı temsilcisi, Kocaeli Üniversitesi 

Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim üyesi, Özel Güvenlik Denetleme BaĢkanlığı ve 

Özel Güvenli Daire BaĢkanlığı personellerinin katılımıyla geniĢ çaplı bir çalıĢtay 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢtay programı incelendiğinde; genel olarak yeni yayımlanan ve özel 

güvenlik Ģirketlerine kısıtlayıcı hükümler getiren 680 sayılı KHK ile yapılan 

değiĢiklikler göze çarpmaktadır. Bu değiĢiklikler; eğitim ve sınav hizmetleri ile kiĢi 

koruma konusunda yaĢanılan sıkıntılar, Ģirketlerle ilgili sorunlar, kıyafet yönetmeliği 
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hususunda sorunlar, denetimlerde yaĢanılan sıkıntılar, sektör sorunları gibi birçok 

alanda ilgililerin sunumlarıyla çalıĢma yapıldığı görülmüĢtür.201  

Söz konusu çalıĢma programında genel ve düzenleyici bir kurumun 

ihtiyacından bahsedilmemiĢ, Avrupa ve dünya uygulamaları hakkında çalıĢmalar yer 

almamıĢ, bu yönde düzenleme ihtiyacı hissedilmemiĢtir. Oysa çalıĢtay programında 

Dünya örnekleri ile sektörün vizyonu ve denetimi ile ilgili olarak düzenleyici bir 

kurumun alt yapısının oluĢturulması tartıĢılabilirdi. Bu konuya değinilmemiĢ olması 

üzücü olsa da bu tür geniĢ kapsamlı toplantı ve organizasyonların yararlı olduğu 

değerlendirilmekte, yılda iki kere olacak Ģekilde sayısının artırılmasının sektörün 

geliĢimi üzerinde etkili olacağı ve bunun sonucunda sektörün çok daha iyi yerlere 

geleceği değerlendirilmektedir. 

 Sektörle ilgili denetleyici kurumlara ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi 

özlük haklarında yasal düzenlemelerin yapılması oldukça önemlidir. Ayrıca 

personele meslek bilinci gibi eğitimlerin verilmesi, genel düzenleyici kanuni 

düzenlemelerin sadece Ģirketler ve yöneticilerle ilgili olduğu, halen özel güvenlik 

görevlilerinin iç hiyerarĢisini tam olarak belirleyen bir disiplin tüzüğünün olmadığı ve 

acilen bu konuda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği düĢünülmektedir.  

ÇalıĢmada ifade edilen problemler ve uygulamaların gözler önüne 

serilmesiyle, özel güvenlik sektöründe faaliyette bulunan kuruluĢların ve bu 

konularla yakından ilgili kuruluĢların dikkati çekilmek istenmiĢtir. Sektörde kurum ve 

kuruluĢlarda eksiklerin olduğu, eğitim ve mevzuat yönünden sıkıntıların bulunduğu 

ve bu yönde geliĢim göstermeleri gerektiği anlaĢılmıĢtır.  

3.10. Özel Güvenlik TeĢkilatının Mensupları ve Hizmet Satın Alanlarla Yapılan 

GörüĢmeler  

Bu çalıĢmada özel güvenlik hizmetlerinin genel olarak değerlendirilmesi 

maksadıyla sahada görüĢmeler yapılmıĢtır. Söz konusu görüĢmeler; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire BaĢkan Yardımcısı Gazi Asım BULAT, özel güvenlik 

hizmeti satın alan GeliĢim Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı Zekeriya 

ġAHĠN, GeliĢim Üniversitesi güvenlik hizmeti ihalesini alan Akbey Güvenlik 

yöneticisi Tuncay GÜNDÜZ, GeliĢim Üniversitesi Güvenlik Personellerinden 

Sorumlu Proje Müdürü Selami KOÇOĞLU, Özel Güvenlik Sorumlusu Ġsmail ERGÜN 
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ve son olarak üniversitede üç senedir güvenlik görevlisi olarak çalıĢan Ġlayda 

ÇÖMLEKÇĠ ile özel güvenlik sektörü merkezinde yapılmıĢtır.   

Yapılan görüĢmeler tümden gelim yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. 

GörüĢmelerde özel güvenlik Ģirketlerinden hizmet satın alan kurumlar, Ģirket 

temsilcileri, özel güvenlik personeli ile denetimlerden ve organizasyonlardan 

sorumlu görevlilerle görüĢmeler yapılarak sektörün sorunlarının sahaya yansımaları 

incelenmiĢtir. Yapılan mülakatlar sonucunda; sektörün içinde bulunduğu durum, özel 

güvenlik Ģirketlerinin, eğitim kurumlarının ve özel güvenlik çalıĢanlarının sorunları, 

sektörden beklentileri üzerine değerlendirmeler yapılmıĢtır. GörüĢmelerde taraflara 

ekte sunulan sekiz soru sorulmuĢ talepleri ve görüĢleri alınmıĢtır. Böylelikle sektörün 

her kesiminden yöneticilerle görüĢülerek ortak sorunların neler olduğu ortaya 

çıkarılmıĢtır. Mülakatlarda sorulan sorular ve sektör değerlendirmeleri ortaya çıkan 

çözüm önerileri detaylandırılarak çalıĢmamıza eklenmiĢtir.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire BaĢkan Yardımcısı Gazi 

Asım BULAT ile yapılan görüĢmede; eğitim süreleri ve kalitesi ile ilgili sorumuzla 

ilgili, geliĢen teknoloji karĢısında güvenlik yöntemlerinin sürekli geliĢtiği, buna paralel 

olarak güvenlik görevlilerinin sürekli olarak eğitimden geçirilmeleri gerektiği 

belirtmiĢtir. Yasada güvenlik görevlilerinin beĢ yılda bir yenileme eğitimlerine tabi 

tutulduğu, bu uygulamayla bilginin taze tutulduğu ancak bu sürenin beĢ yılda bir 

olmasının yeterli olmadığı bu sürenin birer yıl arayla yapılmasının daha uygun 

olacağını söylemiĢtir. Bununla beraber ders konularının genel olarak yeterli olduğu 

ancak insan hakları, patlayıcı maddelerin tanınması, afet gibi derslerin müfredatta 

yer alması gerektiğini belirtmiĢtir. Ayrıca eğitimlerde sınıflandırma yapılması 

gerektiği, güvenlik personelinin görev yapacağı yere göre eğitilmesinin uygun 

olacağı, örneğin; baraj, nükleer tesisler, Aselsan, banka vb. yerler için özel eğitimler 

aldırılmasının uygun olacağı, özel güvenlik görevlilerinin meslekte 

uzmanlaĢmalarının yetersiz olduğunu belirtmiĢtir.  

Avrupa özel güvenlik sistemi hakkında düĢüncelerine yönelik sorumuza; 

Avrupa veya diğer ülkelerdeki özel güvenlik teĢkilatlarının Türkiye özel güvenlik 

sisteminden çok ileride olduğunu düĢünmediğini, Türkiye‟de sadece eğitim ve 

uzmanlık alanlarının belirlenmesinde sorunlar yaĢandığını bu sorunların çözümüyle 

daha iyi noktalara gelebileceğini düĢündüğünü belirtmiĢtir.  

Yabancı firmaların Türkiye‟de vermiĢ oldukları özel güvenlik hizmetini olumlu 

bulup bulmadığına yönelik sorumuz karĢısında, örnek vererek; bir futbol takımını 

düĢünmemizi, yabancı oyuncuların katkısı olduğu gibi olumsuz taraflarının 
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olabileceğini, bu nedenle bu tür oluĢumların disiplin altına alınarak sürekli 

denetlemesi gerektiğini söylemiĢtir. Ayrıca bu kuruluĢların faydalı olabileceğini 

sektörün kalitesini ve rekabet ortamını sağlayacağını belirtmiĢtir.   

Daire BaĢkanlığı olarak baĢarılı personeli motivasyon edici uygulamalarının 

olup olmadığına yönelik sorumuza; zaman zaman basına yansıyan konularda 

baĢarılı faaliyetlerde bulunan özel güvenlik görevlilerine teĢekkür yazıları 

yazdıklarını, telefon ile memnuniyetlerini sunduklarını, ayrıca denetimlerde yapılan 

baĢarılı uygulamalar için tebriklerde bulunduklarını belirtmiĢtir. Özel güvenlik 

görevlilerinin görevlerini meslek olarak düĢünmediklerini bunun sorunlara sebebiyet 

verdiğini, kendilerini bu alanda uzmanlaĢtırmadıklarını belirterek söz konusu 

sorunlara çözüm getirildiğinde sektörün çok daha güzel yerlere geleceğine 

inandığını söylemiĢtir. Bununla beraber, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının 

yetersiz olduğunu bu alanda düzenleme yapılması gerektiğini, özellikle personelin 

görev yaptığı alana göre eğitimden geçirilmesini belirterek branĢlaĢmanın önemini 

vurgulamıĢtır.202   

GeliĢim Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı Zekeriya ġAHĠN ile 

yapılan görüĢmede; üniversitelerinde 26 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bine yakın 

personellerinin olduğunu, üniversite olarak güvenliğe çok önem verdiklerini, 

insanların çocuklarını, ailelerini kendilerine teslim ettiklerini, bunun bilincinde olarak 

güvenliğe ayrıca önem verdiklerini, genel kolluk görevlilerinin trafikten kaynaklı ve iĢ 

yoğunluğunun bulunması nedeniyle olaylara geç müdahale edebildiklerini, sürekli 

üniversitede sabit bulunamadıkları gibi nedenlerle özel güvenlik hizmeti satın 

aldıklarını, üniversite genelinde 65 özel güvenlik görevlisi istihdam ettiklerini, tüm 

giriĢ ve çıkıĢların kontrol altında tutulduğunu, üniversitenin her alanına son sistem 

110 adet güvenlik kamera sistemi takıldığını, bunların 24 saat esasına göre kamera 

odasında takip edildiğini, olaylara anında müdahale edildiğini, üniversiteye gece 

belirli saatler dıĢında giriĢin yasaklandığını, üniversite yönetiminin dahi belirli saatler 

dıĢında üniversiteye giriĢ yapamadığını güvenliğin bu denli sıkı uygulandığını, buna 

paralel güvenlik ihalesinde öncelikle Ģirketlerin referanslarına bakıldığını, iĢinin 

uzmanı, referansları sağlam, tecrübeli firmalara öncelik verdiklerini, personelin 

eğitimleri hususunda özel güvenlik kuruluĢları ile ortak çalıĢtıklarını, personelin 

motivasyonu için kendileriyle ilgilendiklerini, çeĢitli hediyeler verdiklerini, iĢ 

motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını, güvenlik personellerinin kendi Ģirketlerine 

bağlı olmasının kendileri için önemli olmadığını, bu personelleri sahiplendiklerini, 

kendi personellerinden ayırt etmediklerini, Ģirketin güvenlik personelleri dıĢında 
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koordinasyonun sağlanması açısından üniversitede özel güvenlikten sorumlu 

müdürlerinin görevlendirildiğini, Ģirket güvenlik amiri ile koordineli çalıĢıldığını 

belirtmiĢtir.  

Özel güvenlik görevlilerinin eğitim kalitesi ve geliĢtirilmesi yönünde 

üniversitenin çalıĢmaları olup olmadığına yönelik sorumuza Zekeriya Bey; öncelikle 

üniversitede görevlendirilecek personellerin; halkla iliĢkiler, kalabalık yönetimi ve 

patlayıcı maddeler üzerine eğitimlerden geçirilmesi gerektiğini, buna çok önem 

verdiklerini söylemiĢtir. Özel güvenlik personelinin muhatap olduğu kesimin eğitim 

seviyesinin çok daha yüksek olduğunu bu açığı kapatabilmek için kendilerinin de 

eğitim faaliyetlerinde bulunmaları gerektiğini belirtmiĢtir.  

Sektör hakkında ve geliĢim üniversitesinin güvenlik perspektifine iliĢkin 

sorumuza yönelik olarak; güvenlik personellerinin özlük hakları ile diğer iĢlemlerinin 

bağlı oldukları Ģirket tarafından yapıldığını, personelin kılık kıyafet ve disiplini 

konularına dikkat ettiklerini, kurumun imajını temsil ettiklerini ve buna önem 

verdiklerini, özel güvenlik personelinin eğitimlerine çok önem verdiklerini belirtmiĢtir. 

Zira oluĢabilecek bir olumsuzlukta kendilerinin üniversite olarak müteselsil 

sorumluluğunun bulunduğunu, bu sebeple üstlerine düĢen denetim ve eğitim 

sorumluluğuna dikkat ettiklerini belirterek güvenliğin önemine, eğitimin gerekliliğine 

vurgu yapmıĢtır.203  

 Akbey Güvenlik yöneticisi Tuncay GÜNDÜZ ile yapılan görüĢmede; 

Ģirketlerinin kurumsal bir firma olduğunu, firma olarak eğitim konusuna çok önem 

verdiklerini, üniversitelerde görevlendirdikleri personeli belirlerken eğitim konusuna 

öncelik verdiklerini belirtmiĢtir. Personel seçiminde deneyimli ve eğitim seviyeleri 

yüksek kiĢilere öncelik verdiklerini, üniversitelerde hizmet alanların eğitim 

seviyelerinin yüksek olduğunu bu sebeple iletiĢimi kuvvetli, halkla iliĢkiler eğitimi 

almıĢ personelleri tercih ettiklerini belirtmiĢtir.  

Personel dağılımını ise projeye göre belirlediklerini, ihtiyaca göre personel 

yönlendirdiklerini belirtmiĢtir. Özel güvenlik temel eğitiminde verilen derslerin 

yetersiz olduğunu, sahada karĢılaĢılmayan ders ve mevzuatlarla dolu olduğunu, özel 

güvenlik temel eğitiminde; hızlandırılmıĢ bir eğitimin verildiğini, bu eğitimin asla 

yeterli olmadığını, sektörde eğitim konusunda çok sıkıntı yaĢadıklarını, bu sorunu 

kendi çözümleriyle aĢmaya çalıĢtıklarını aktarmıĢtır. Örneğin GeliĢim 

Üniversitesinde görevlendirilen personele gruplar halinde patlayıcı maddeler, 

uyuĢturucu kullanımı ve risk analizleri yapma konusunda eğitimler verdiklerini ve bu 
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açığı kapatmaya çalıĢtıklarını aktarmıĢtır. Ayrıca bu konularda personele görevleri 

esnasında farkındalık oluĢturmaya çalıĢtıklarını, görev yaptıkları projelerde 

denetimler yapılabildiğini, denetimlerde genel olarak; kimlik ve defter kontrolü, 

faaliyet izinleri kılık kıyafet yönetmeliği, gerçek güvenlik görevlisi çalıĢtırılıp 

çalıĢtırılmadığı gibi idari hususlara dikkat ettiklerini belirtmiĢtir. Küçük sitelerde görev 

yapan personeller ile üniversiteler gibi büyük alanlarda görevlendirilecek 

personellerin farklı eğitimlerden geçtiklerini açıklamıĢtır. Bu tür yerlerde görev alan 

personelin eğitimine ayrıca önem verdiklerini söylemektedir. Ayrıca özel güvenlik 

temel eğitim kalitesinin çok düĢük olduğunu, kalifiyeli personel ihtiyacının olduğunu, 

özel güvenlik personelinin fiziki yeterliliğe sahip olması gerektiğini, ek dersler olarak; 

halkla iliĢkiler, insan hakları, iletiĢim, kalabalık yönetimi, koruma yöntemleri, vip/kiĢi 

koruma gibi derslerin verilmesi gerektiğini belirtmiĢtir.  

Genel değerlendirmeyle sektörün daha iyi noktalara gelmesi için görüĢlerine 

yönelik sorumuza karĢın; personellerinin geliĢimi için motivasyon artırıcı faaliyetlere 

önem verdiklerini, anket teknikleriyle personelinin sorunlarını belirleyerek bu 

sorunlara çözüm getirmeye çalıĢtıklarını, özel güvenlik sisteminin Türkiye‟de halen 

sorunlarının olduğunu, Ģirketler arasında etik kuralların belirlenmesi gerektiğini, nasıl 

ki BirleĢik ĠĢ Adamları Derneği, ticaret odaları gibi odalar bulunuyorsa bu imkanın 

özel güvenlik sektörü için de devlet koordinasyonunda sağlanması gerektiğini, 

kiĢisel uygulamalar ile dernekler üzerinden faaliyetlerin rağbet görmediğini, bunların 

daha çok menfi hareket edebildiğini, bunun katılımı azalttığını, personelinin 

memnuniyetinin sağlanması için öncelikle ücret doyumunun oluĢması gerektiğini, 

devletin desteğiyle Ģirketler açısından ihalelere giriĢ Ģartları ve teklif Ģartları 

konusunda etik kuralların belirlenmesi gerektiğini, bunun da ihalelerde en baĢtan 

sağlanması gerektiğini, birçok firmanın sıfır karlarla ihaleler aldığını, neticesinde kar 

olmadan süreklilik de olmayacağı için bu firmaların zaman içerisinde iflas ettiklerini, 

sorunu yine hizmet alanların yaĢadığını, bununla beraber mevzuatlarda yapılan 

değiĢiklikler görev ve yetki konusunda takiplerinin olduğunu bu yönde personeli 

bilgilendirici eğitimler verildiğini, Ģirketlerine personel alımında geçmiĢ adli 

kayıtlarına dikkat edildiğini, bu yönde alımlar yaptıklarını, tespit edilen 

olumsuzluklarda idari cezalandırmalar yaptıklarını, sektörün daha ileri gidebilmesi 

için öncelikle devletin koordinasyonunda birleĢtirici bir kurum oluĢturulması 

gerektiğini, güvenlik sektörüne ticari yönden bakıĢın bu kuruma zarar verdiğini, fiyat 

kalite iliĢkisinin çok önemli olduğunu, fiyatların daha da yükseltilmesinin baĢarı 

konusunda önemli olduğunu, bunun ortak kararlarla olabileceğini vurgulamıĢtır.204      
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 GeliĢim Üniversitesi Güvenlik Personellerinden Sorumlu Proje Müdürü 

Selami KOÇOĞLU ve Özel Güvenlik Sorumlusu Ġsmail ERGÜN ile birlikte yapılan 

görüĢmede; uzun yıllardır GeliĢim Üniversitesinde güvenlik amirliği yaptıklarını, 

üniversite yönetiminin güvenlik konusuna çok önem verdiğini, üniversitenin her 

kısmında görüntü kalitesi yüksek kameraların bulunduğunu, kamera odasından bir 

görevli aracılığıyla bu görüntülerin 24 saat izlenebildiğini, personellerin denetimi ve 

iĢleyiĢinden sorumlu olduklarını belirtmiĢlerdir. Eğitim konusunda; kendilerine 

patlayıcı ve uyuĢturucu maddeler konusunda eğitimlerin Ģirketleri tarafından 

verildiğini, iki ayda bir bu eğitimlerden gruplar halinde yararlandıklarını 

söylemiĢlerdir. Bununla beraber güvenlik personelinin güvenlik anlayıĢının geliĢimi, 

farkındalık düzeylerinin artırılması konusunda eğitimler aldıklarını, ancak eğitimlerin 

temel eğitim safhasında alınması gerektiğini, hızlandırılmıĢ temel eğitim kurslarının 

hiçbir fayda sağlamadığını, kurslarda sektörde karĢılaĢmadıkları çok detaylı gereksiz 

bilgiler aldıklarını belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda, polis ve askerlere verilen uzun 

eğitimler gibi eğitimler verilmesi gerektiğini söylemiĢlerdir. Ayrıca güvenlik 

konusunda; meslek bilincinin oluĢması gerektiği, güvenlik personelinden beklentinin 

çok yüksek olduğunu, bir personelin mevcut durumda; çok iyi bir ilk yardımcı, polis, 

asker, itfaiyeci ve güvenlik uzmanı olmasının beklendiğini bunun da olumsuzluklara 

yol açtığını her Ģeyin bilinmesinin mümkün olmadığını belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda 

güvenlik personellerinde branĢlaĢma konusuna önem verilmesi bu yönde alan 

eğitimlerinin verilmesi, görevlilerin her iĢi yaptığını ancak iĢin profesyoneli 

olmadığını, yangın tüpünü dahi kullanamayan personellerin olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Buna çözüm olarak uzmanlaĢma eğitimlerinin verilmesi, güvenlik görevlilerinde 

aidiyet duygusunun arttırılması, bunun özlük haklarının geliĢtirilmesiyle, ücret 

doyumunun sağlanmasıyla yapılabileceği söylemiĢlerdir.  

Ayrıca, taĢeron sistemi nedeniyle gelecek kaygıları olduğunu, bunun 

problemlere yol açtığını, güvenlik sektörüne yarını olmayan bir meslek gözüyle 

bakıldığını, bunun düzelmesi gerektiğini, Ģirketlerin kurumsallaĢması ve iĢ garantisi 

verilmesinin personelin iç huzurunu sağlayacağını, bunun sonucunda kalitenin 

geleceğini vurgulamıĢlardır.205  

 GeliĢim Üniversitesinde üç senedir güvenlik görevlisi olarak çalıĢan Ġlayda 

ÇÖMLEKÇĠ ile yapılan görüĢmede; iĢ memnuniyetinin olduğu, eğitim konusunda 

kendini geliĢtirdiğini, özel güvenlik temel eğitiminde aldığı derslerin yetersiz 

olduğunu, hızlandırılmıĢ bir kurs olması nedeniyle bir aylık bir sürede verimin tam 
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olarak alınamadığını söylemiĢtir. Ayrıca bu derslerin, yüzeysel kaldığını, 

üniversitede çalıĢan güvenlik görevlilerinin eğitimli olmalarının gerektiğini belirtmiĢtir. 

Bu yönde kendilerine patlayıcı maddeler ile uyuĢturucu konularında eğitimler 

verildiğini, ayrıca empati ve psikoloji konularında eğitimler verilmesinin faydalı 

olabileceğini, çalıĢma Ģartları ve özlük haklarının geliĢtirilmesinin meslek bilincinin 

oluĢması açısından etkili olabileceğini açıklamıĢtır. Ayrıca sektörde bayan güvenlik 

görevlilerinin olduğu ancak sayılarının yetersiz olduğunu, geliĢim üniversitesinde 

toplamda beĢ bayan olarak görev yaptıklarını açıklamıĢtır. Bununla beraber, 

güvenlik sektörünün bayanlara çok hitap etmediğini, ancak faydalarının çok 

olduğunu, bayanlara müdahale konusunda bu kiĢilerle daha iyi anlaĢabildiklerini, 

polislerin çoğu zaman kendilerinden yardım istediğini arama kontrollerine birçok 

kere katıldığını söylemiĢtir. Ayrıca sektörün daha iyi noktalara gelmesi için iĢ 

motivasyonunun sağlanması ve eğitimlere önem verilmesi gerektiğini; örneğin 

hastanelerde ve üniversitelerde çalıĢacak personele çalıĢacaklarına alanla ilgili 

tehditler yönünden eğitim verilmesi personelin yeteneklerine göre buralarda istihdam 

edilmesinin hizmet verimliliğini artıracağı vurgulamıĢtır.206   

Yapılan görüĢmelerde ortak sorunun; profesyonel eğitimler verilmemesi, 

temel eğitimde verilen derslerin ihtiyaca cevap vermediği, düĢük ücret politikasının 

olumsuz sonuçlarının olduğu, sektörün etik kurallarının oluĢturulması gerektiği, iĢ 

motivasyonunun sağlanması, meslek bilincinin oluĢması, özlük haklarının 

sağlanması, taĢeron sisteminin olumsuzlukları ve sektöre yansımaları üzerine 

yoğunlaĢtığı anlaĢılmıĢtır. Taraflarca bu konularda çözüm önerileri getirilerek 

sektörün sorunlarına katkı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
206

 22.12.2017 Tarihli GeliĢim Üniversitesi Özel Güvenlik Görevlisi Ġlayda Çömlekçi ile yapılan 
görüĢme. 



132 
 

SONUÇ 

Avrupa Birliği ve Türkiye‟de güvenlik konusu her dönemde en önemli 

ihtiyaçlardan biri olmuĢtur. ABD‟de yaĢanan 11 Eylül saldırısından sonra tüm 

dünyayı saran güvenlik endiĢesiyle baĢlayan Orta Doğudaki karıĢıklıklar, iç savaĢlar 

ve göçlerle ortaya çıkan tehlike riski, devletleri ve bireyleri güvenlik konusuna 

eğilmeye sevk etmiĢ ve kontrol mekanizmalarını geliĢtirmeye mecbur etmiĢtir. Bizde 

bu çalıĢmamızda bu denli önemli olan bir konuyu kapsamlı bir Ģekilde irdeleyerek 

alana katkı sağlamaya çalıĢtık.  

Bu çalıĢmada Türkiye‟de uygulanan güvenlik sistemi detaylı olarak 

incelenmiĢ, tüm yönleriyle ele alınmıĢtır. AraĢtırmamızda Türkiye‟de görev yapan 

özel güvenliğin, görünürlük sağlayıp önleyici hizmet sunarak genel kolluğun yükünü 

hafiflettiği, kamunun güvenlik alanında harcamalarının bütçedeki yükünü azalttığı, 

genel kolluğun asıl görevine yoğunlaĢmasına katkı sağladığı ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca 

özel güvenliğin ekonomiye çok ciddi katkı sunduğu görülmüĢtür. Sektörün birçok iĢ 

alanı yaratması ile devlete ek vergi geliri oluĢturmuĢ, nüfusun istihdam edilemeyen 

büyük kısmı bu sektör içinde çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bununla beraber özel 

güvenliğin mal ve eĢyanın korunmasına çok ciddi katkı sağladığı gözlemlenmiĢtir. 

Kanunun verdiği görevler istikametinde uygun tedbirleri alarak mal ve eĢyaya, Ģahıs 

ve topluma yönelik risk ve saldırılar büyük ölçüde engellenmiĢ ve günlük hayatta 

güvenliği temin etme konusunda önemli katkılar sağlanmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda güvenlik hizmetinin anlam, önem ve özellikleri incelenmiĢ, 

kolluk çeĢitleri sınıflandırılarak özel güvenlik teĢkilatının yeri ve önemi üzerinde 

durulmuĢtur. Özellikle 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve 

Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun”un yerine 10 Haziran 2004 tarihinde 

yürürlüğe giren 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un getirdiği 

yenilikler ile bu kanunla kurulan özel güvenlik teĢkilatlarının, eğitim, kuruluĢ, görev, 

yetki, hak ve sorumlulukları belirtilmiĢtir. 5188 sayılı “Özel Güvenlik Kanunu”nda ön 

görülen eğitim müfredatı ve Avrupa Birliği özel güvenlik eğitim çalıĢmaları 

karĢılaĢtırılarak farklılıkların ortaya konulması sağlanmıĢtır.  

Bununla beraber araĢtırmamızda özel güvenliğin günümüzdeki konumu, 

etkileri, hukuki dayanakları, toplumsal bakıĢ açısı aktarılmıĢ, kamu ve özel hukuk 

açısından genel ve özel kolluk kavramları karĢılaĢtırılarak özel kolluğun Ģu anki yeri 

belirtilmiĢtir. Kolluk görevlilerinin çok net olan kimlik sorma, arama, yakalama, el 

koyma ve zor kullanma yetkilerinin özel güvenlik görevlilerince kullanılmasında 

yaĢanan sorunlara değinilmiĢ ve bu konuda açıklamalar yapılmıĢtır.   
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Türkiye ile Avrupa Birliği üye ülkelerinin özel güvenlik sistemleri 

karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde incelenmiĢtir. Avrupa Birliğinin bu yönde oluĢturduğu üst 

kurumlar analiz edilmiĢtir. Sektör hakkında detaylı araĢtırma ve incelemeler 

yapılmıĢ, son zamanlarda yapılan kanuni düzenlemeler ile örneğin özel güvenliğin 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda istihdamı gibi güncel kararlara değinilmiĢ, 

sektörün hangi noktalara geldiği gözler önüne serilmiĢtir. ÇalıĢmamızın sonuç 

bölümünde ise sektör çalıĢanlarının sorunları belirtilerek, bu sorunlara çözüm 

önerileri sunularak geliĢimine katkı sağlanmıĢ, bununla beraber sektör talepleri 

belirtilmiĢ, sektörün daha iyi noktalara gelebilmesi için önerilerde bulunulmuĢtur.  

Ġfade edilen bu problemler ve uygulamaların gözler önüne serilmesiyle, gerek 

özel güvenlik sektöründe faaliyette bulunan Ģirketlerin ve gerekse de bu konularla 

yakından ilgili olan kuruluĢların dikkati çekilmeye çalıĢılmıĢ ve güvenlik sektörünün 

verdiği hizmetlerin en etkin ve verimli Ģekilde yerine getirilmesine katkı sunulmuĢtur. 

5188 sayılı kanun ile mevzuatların araĢtırılması ve sektörün uygulamaları 

kontrol edilerek sektörde yaĢanan sıkıntılar tespit edilmiĢ ve bu sorunlara çözüm 

önerilerinde bulunulmuĢ, tüm sorun ve taleplerin tek merkezden toplanması 

sağlanmıĢtır. 

 Özel güvenliğin geleceğin teĢkilatı olması hasebiyle hakkında pek çok 

araĢtırma yapılacağı kanaatindeyiz. Yaptığımız bu çalıĢmanın, Türkiye özel 

güvenliğinin daha iyi iĢlemesine ve ilerde yapılacak akademik çalıĢmalara katkı 

sunacağını umuyoruz. Ayrıca bu çalıĢma genel hatlarıyla bu alanı tanıtmıĢ ve ilerde 

yapılacak akademik çalıĢmalara zemin olması hedeflenmiĢtir.    

Yaptığımız araĢtırma Türkiye özelinde özel güvenlik sistemini ele almıĢ ve bu 

sistemin iĢleyiĢi ve sunumu konusunda meydana gelen problemler üzerinde 

durulmuĢtur. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde özel güvenlik sektöründe tüm dünyada 

ciddi büyüme olacağı ve bu büyümenin takip eden yıllarda da süreceği 

öngörülmektedir. Bu nedenle öneriler doğrultusunda alınması gereken tedbirdiler 

toplumsal güvelik açısından önem ve aciliyet arz etmektedir.  

Öneriler 

Türkiye‟de özel güvenliğin bazı problemleri olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu 

problemler ve çözümüne dair önerilerimiz Ģunlardır: 

5188 sayılı kanun çerçevesinde yapılan özel güvenlik mesleği güvenlik 

alanında hizmet vermektedir. Güvenlik konusu disiplinli ve hiyerarĢik bir çalıĢma 

gerektirmektedir. Bu nedenle özel güvenlik görevlilerinin görev, çalıĢma usul ve 
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Ģekillerini, özel güvenlik görevlilerinin disiplin cezası gerektirecek eylem, iĢlem, 

tutum ve davranıĢları ile ilgili bir disiplin tüzüğü hazırlanması uygun olacaktır.  

5188 sayılı kanunun yayımı itibariyle çok fazla sayıda Ģirket kurulmuĢ, halen 

de kurulmaya devam etmektedir. Bu durum sektör denetimlerinde zafiyetlere yol 

açmıĢ, takibini zorlaĢtırmıĢtır. ġirketlerin kuruluĢ Ģartlarını, mali teminatlarını 

yükselterek kuruluĢlarını zorlaĢtırma yoluna gidilerek nitelikli kurumların sektörde yer 

alması sağlanmalıdır.  

Özel güvenlik personeli 120 saat temel eğitim almaktadır. Ancak bu yeterli 

değildir. Müfredat tekrar gözden geçirilerek süre, içerik ve konular yeniden 

değerlendirilmelidir. Mesela; halkla iliĢkiler, etkili iletiĢim, insan hakları, yakın 

savunma teknikleri, diksiyon, insan ve topluluk psikolojisi, meslek etiği, disiplin 

konularında ek derslerin verilmesi, özgüven kazandırılması, kendisinin yetkilerini ve 

hakkını tam bilmesine yönelik temel konuları içeren derslerin verilmesi gerekir. 

ÇalıĢmamızda özel güvenlik eğitim kurumlarının sıkı denetime tabi tutulması 

gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Bunların bir çoğu ticari gaye güden, devam 

zorunluluğunu takip etmeyen derslerde uygulamadan uzak teorik derslere 

yoğunlaĢan eğitim kurumlarından oluĢmaktadır. Bu konudaki denetimler 

yoğunlaĢtırılarak amacına uygun faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

Ġdarecilerin genelde emekli polis ve askerden oluĢması ve çoğu zaman eski 

alıĢkanlıklarını sürdürmek istemeleri sonucunda herhangi bir yeniliği sektöre 

kazandıramamakta ve genel kolluk anlayıĢından uzaklaĢamamaktadırlar. Bu 

sebeple sektörde yeni açılıma gidilememektedir. Bunun yanında, bu durum yeni 

yöneticilerin yetiĢmesine de engel olmaktadır. Ancak bununla birlikte bu kiĢilerin 

tecrübelerinden de yararlanılması gerekmektedir.   

Yöneticilerde meslek içi yetiĢen personele ağırlık verilmesi sektörün 

geliĢimine katkı sağlayacaktır. Bu yönde kanuni düzenleme yapılarak üniversitelerin 

Koruma ve Özel Güvenlik alanlarında öğrenim görmüĢ kiĢilere öncelik sağlayarak 

eğitim vermeleri teĢvik edilmelidir.  

Eğitici olarak görevlendirilecek kiĢilerin mesleki yeterliliklerine ek olarak 

“eğitici eğitimi” programına tabi tutulup bu programda nitelikli eğitim almaları 

personelin geliĢimi açısından sağlıklı olacaktır. Yönetmelikle diğer niteliklere ek 

olarak “eğitici eğitimi” almıĢ olmak Ģartı istenmeli ve kısa sürede bu alanda eğitim 

kursları planlanmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayanların bu alanda eğitici olmaları 

engellenmelidir.  
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Ayrıca alan eğitimleri verilmeli, branĢlaĢma yoluna gidilmelidir. Özel güvenlik 

elemanlarının banka güvenliği eğitimi, spor güvenliği eğitimi, okul güvenliği eğitimi 

gibi eğitimlerden geçirilmesi gerekmektedir. Alan eğitimlerinin verilmesi, branĢlaĢma 

sağlayacağı için özel güvenliğin meslek haline gelebilmesi açısından büyük bir adım 

olacaktır. Bu uygulamaların planlanma süreci ne kadar sağlıklı geçerse sonrasında 

daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır.  

Mevcut yönetmelikte yenileme eğitimleri beĢ yılda bir olup, sınav baĢarısına 

bakılmaksızın kimlik yenilenmesi yapılmaktadır. Bu durum yenileme eğitimini 

amacından saptırmakta ve katılımcıları da külfete sokmaktadır. Eğitime devam 

zorunluluğunun getirilmesi, eğitimin çeĢitlendirilerek iki yılda bir yapılması ve 

eğitimin branĢ konularında sahaya yönelik olması bu problemin çözümüne katkı 

sağlayacaktır.  

Özel güvenlik personeli düĢük ücret aldığından birçok personel bu iĢi kısa 

süreli olarak yapmayı planlamakta ve kısa süre içinde daha yüksek ücretli iĢ bulunca 

baĢka iĢlere geçmektedir. Bu sebeple ücret stratejisinin değiĢtirilmesi elzemdir. 

Bunun sağlanabilmesi için kamu adına açılan ihaleler ile diğer sektörlerin açtığı 

ihalelerde taban aylıkların belirlenmesi ve ihaleye girecek Ģirketlerin bu ücretin 

verilmesini peĢinen kabul etmesinin sağlanması ücret sorununa çözüm getirecektir.  

Özel güvenlik eğitim merkezlerinde talep halinde alan eğitimleri her zaman 

verilebilmeli, eğitim çeĢitliliği sağlanmalıdır. Aynı zamanda özel güvenlik Ģirketleri 

hizmet içi kurslarla personelini sürekli görevlendirildikleri alana göre eğitimden 

geçirmeli, eğitim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamalıdır.  

Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan denetimlerde 

yapılacak iç ve dıĢ denetimler kağıt üzerinde olmamalı, rehberlik edici, hizmet 

kalitesini arttırıcı, sektörü ileriye taĢıyacak Ģekilde olmalı ve denetleyicilerin bu 

noktada bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Özel güvenlik Ģirketlerinin denetimlerinin 

kolluğun iĢ yoğunluğundan yapılamadığı, yetiĢtirilemediği, bunun da olumsuz 

sonuçlara yol açtığı görülmektedir.  

“Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un özünde güvenlik hizmetlerinin 

finansmanının devletin bütçesine yük olmaması esas kılınmıĢtır. Buradan yola 

çıkılarak yeminli özel güvenlik denetim Ģirketleri kurulmalıdır. Bu birimlerin özel 

güvenlik daire baĢkanlığı koordinesinde planlanması yapılmalı, haberli (eğitim ve 

aksaklıkların giderilmesini amaçlayan), habersiz (ikazlara rağmen aksaklıklarını 

gidermeyenlerin tespiti ve cezalandırılmasını amaçlayan) denetimler yaptırılmalıdır. 
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Bu hususta yönetmelik yayımlanarak düzenleme yapılmalı, bu alanda kolluk 

kuvvetlerine ek denetim mekanizması oluĢturulmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

KAYNAKÇA 

KĠTAPLAR 

AKINCI Füsun Sokullu, Polis - Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi, 
Polis Alt Kültürü ve İnsan Hakları, GümüĢ Basımevi, Ġstanbul, 1990. 

ALYOT Halim, Türkiye’de Zabıta (Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu), 
Kanaat Basımevi, Ankara, 1947. 

Ali Yılmaz, Özel Güvenlik Sistemi, Okyanus Dağıtım, Malatya, 1996. 

AYTAÇ Gizem Bilgin, Üçüncü Dünya Güvenliği ve İnsani Müdahale, 
Dezanj Yayınları, Ġstanbul, 2014. 

BALKIR Zehra Gönül, ÇOLAK Kerem, “Özel Güvenlik ÇalıĢanlarında Mesleki 
Eğitim ve ĠĢ Güvenliği Eğitim Hakkı”, II. Ulusal Güvenlik Sempozyumu Kitabı, 
Kocaeli, 2005. 

DEDEOĞLU Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeni yüzyıl Yayınları, 
Ġstanbul, 2008. 

DEDEOĞLU Beril, Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerliklerin KarĢılıklı 
Bağımlılığından Farklılıkların Birlikteliğine, Uluslararası İlişkiler, 2004, cilt:1, 1-21. 

DERDĠMAN Ramazan Cengiz, Polis Yönetimi ve Hukuku, GaziosmanpaĢa 
Üniversitesi Matbaası, Tokat. 

EKĠNCĠ Yusuf, Ahilik, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara, 1989, ss.164. 

FYFE Nicholas R., Policing The Cıty, Urban Studıes, 1995, Vol.32, Nos 4-
5. 

GLEĠZAL Jean, DOMENCH Gatti, JOURNES Claude, Batı 
Demokrasilerinde Polis. Çev: Mustafa Kandemir, 2000. Fransa Üniversite 
Yayınları. 

GÜLCÜ Mustafa, Özel Güvenlik Hukuku, KardeĢler Matbaacılık, 1. Baskı, 
Ġstanbul, 2004. 

GÜRKAN Ceyhun, “Kameralizm: Merkantilizm ve Fizyokrasi ile Bir 
KarĢılaĢtırma”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Der: Fikret BaĢkaya 
ve Aydın Ördek, Özgür Üniversite, Ankara, 2008. 

LAVĠNE Sigmund A ve PĠNKERTON Allan. America's First Private, 
Hammond & Company, New York, 1965. 

MERĠÇLĠ Ahmet, A'dan Z'ye Özel Güvenlik Yönetici ve Personeli İçin 
Başvuru Kitabı, Rengin Basımevi, Ġstanbul, 2004.  

MORGAN Patrick M, International Security Problems and Solutions, 
Washington, DC: CQ Pres.2006. 

ORHONLU Cengiz, Osmanlı İmparatorluğunda Derbent Teşkilatı, Ġst 
yayın evi, Ġstanbul, 1964. 

ÖZDEMĠR Cumhur Sinan, Özel Güvenlik Personeli Özel Güvenlik 
İşverenleri İş Kanunu ve Özel Güvenlik Kanunundan Doğan Yükümlülükleri 
Soru Cevaplı Uygulama Rehberi, Ankara, Adalet Kitapevi, 2008. 

SÖNMEZ Nevzat, Emniyet Teşkilatı ve Polis Meslek Hukuku ile Polisin 
Görev ve Yetkileri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005. 

ġAFAK Ali ve BIÇAK Vahit, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis, Liberte, 
Ankara, 1999. 



138 
 

TONGUR Hikmet, Türkiye’ de Genel Kolluk teşkil ve Görevlerinin 
Gelişimi, Kanaat Basımevi, Ankara, 1946. 

UÇGUN Ceylan Gazi vd., Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye‟ deki Rolü ve 
Dünyadaki Konumu, Electronic Journal Of Vocational Colleges, 2012, 22-30. 

ÜNSAL Faruk, Özel Güvenlik Tedbirleri, Roma Yayınları, Ankara, 2005. 

VOLKOV Vadim, Between Economy and the State: Private Security and 
Rule Enforcement in Russia. Sage Pablicatiıns, 2000, 28(4), p.485. Pablicatiıns, 
2000. 

YAPICI Merve Ġrem, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Ekseninde 
AB-ABD İlişkileri, Ġktisadi AraĢtırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Değerleme YarıĢması 
2005/6, Promat Basım Yayın, Ġstanbul, Aralık 2005. 

YENĠSEY Feridun, Kolluk Hukuku, Beta Yayınları, Ġstanbul, 2009.  

YILMAZ Ali, Özel Güvenlik Sistemi, Okyanus Dağıtım, Malatya, 1996. 

YILMAZ Ali, Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Özel Güvenlik 
Sistemi, Okyanus Dağıtım Yayınları, Malatya, 1994. 

YILMAZ YaĢar, Polis Meslek Hukuku, Mustafa Kitapevi, Ankara, 2008. 

WAKEFĠELD Alison, Selling Security The Private Policing of Public 
Space, Willan Publishing, First Published, 2003. 

 

MAKALELER 

AKINCA Müslüm,"Özel Güvenlik Kolluğuna ĠliĢkin Denetim ve Yaptırım 
Düzeni”, Polis Dergisi, 2002, sayı:43. 

AKPINAR Hıdır, “Geleceğin Üniversiteli Güvenlikçileri”, Private Security, 
Kasım 2009, Sayı 28, s. 32-33. 

AKPINAR Hıdır, “Güvenirlilik ve Eğitim”, Private Security, Ġstanbul, VPA 
Basım, Sayı 29, 2009, s. 58-59. 

AKPINAR Hıdır, Meslek Yüksekokullarında Özel Güvenlik Eğitimi, Türk 
Standartları Enstitüsü-TSE Standart Dergisi, 2008, s.84-87.  

AYDIN Ahmet Hamdi, Özel Güvenlik TeĢkilatı: KuruluĢu, Görevleri, Yetkileri, 
Polis Bilimleri Dergisi, Cilt. 4, (1-2), 2002, ss. 123-156. 

ÇALI Hasan Hüseyin, Avrupa Kentsel ġartı Çerçevesinde Güvenli Kent ve 
Yerel Yönetimler, Türk İdare Dergisi, 2012,  sayı:475, 9-32. 

Çeviri DALDA Yusuf Vehbi, Özel Güvenlik Sektörü Ġçin Etik ve DavranıĢ 
Kuralı, Polis Dergisi, Sayı:37-41, Ankara, 2004.  

GÜLCÜ Mustafa, Türkiye‟ de Modern Özel Güvenliğin Tarihçesi, Polis 
Dergisi, 2004,Sayı: 37, ss.2-15.  

GÜLCÜ Mustafa, Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Sorma, Arama, El 
Koyma Yetkileri, Polis Dergisi, 2003. 

HASPOLAT Evren, “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 
Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi” Memleket Mevzuat Aylık 
Yerel Yönetim Dergisi, 2005, Sayı: 6. 

JONES Trevor, NEWBURN Tim, “Urban Change and Policing: Mass Private 
Property Re-Considered”, European Journal On Criminal Policy and Research, 
7, 1999. 



139 
 

KARAMAN Özcan ve SEYHAN Kazım, “Olumlu ve Olumsuz yanları ile Özel 
Güvenlik Hizmetleri “Polis Bilimleri Dergisi, 2001,Cilt:3,  149-173. 

KUYAKSĠL Ali ve AKÇAY Osman, “Türkiye‟ de MeslekleĢme Olgusu Olarak 
Özel Güvenlik Hizmeti”, Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, 83-101. 

SANCAK Kadir, “Güvenlik Kavramı Etrafındaki TartıĢmalar ve Uluslararası 
Güvenliğin DönüĢümü” Sosyal Bilimler Dergisi, Trabzon, 2003,Sayı: 6,  124-134. 

ġAFAK Ali, Türkiye”de Özel Güvenlik ġirketi Kurma GiriĢimleri ve Yasal 
Durumu, Polis Bilimleri Dergisi, Ankara, 2000, Sayı:7-8. 

SOLAK Mine Zeynep, Özel Güvenlik ġirketleri ve AB Uygulamaları, İzmir 
Ticaret Odası Dergisi, DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü AB Masası, Temmuz 2006, Ġzmir.  

WAARD Jaap de. 1999. ''The Private Security Industry in International 
Perspective.''European Journal on Criminal Policy and Research” 7(2):143–174. 

 

TEZLER 

BAġOĞUL Ali, Türkiye”de Özel Güvenlik Hizmetleri ve 5188 Sayılı Kanun, 
Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, Haziran, 2007, 
(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).  

ÇORA Hakan, Avrupa Birliği Surecinde Türkiye‟de Özel Güvenlik Hizmetleri 
Yapısı ve Uyum Sorunları, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 
2010, (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

DAĞDEVĠREN Deniz, Özel Güvenlik Sistemi Kapsamında Güvenlik 
Uzmanlığı Konsepti, Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek 
Yüksek Okulu, Ġzmit, 2003, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).  

DOĞAN Fatih, Polis ve Jandarma TeĢkilatları Açısından Ġç Güvenlik 
Yönetimi, Sorunları ve DeğiĢimi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 2010, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

EFE Mehmet Naci, Türkiye‟ de Yönetim Fonksiyonları Açısından Özel 
Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2009, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).  

FĠLĠZ Orhan, Türkiye‟ de Özel Güvenlik Yönetimi, Ġnönü Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2006, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).   

GÜNEY Alpaslan, Türkiye” de Özel Güvenlik TeĢkilatlarının Yetkilerinin 
Analizi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2006, 
(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

HÜNLER Arın, Ġç Güvenlik Hizmetlerinde ÖzelleĢtirme ve 5188 Sayılı Kanun, 
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, (YayımlanmamıĢ 
Yüksek Lisans Tezi). 

ĠLHAN Gökhan, Özel Güvenlik Örgütlerinin Yönetsel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri: Özel Güvenlik Personelinin ĠĢ Memnuniyetiyle ilgili Bir Alan AraĢtırması, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, GeliĢim Üniversitesi, Ġstanbul, 2015, (YayımlanmamıĢ 
Yüksek Lisans Tezi).  

KÖPRÜLÜ Onur Murat, Özel Güvenlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve 
Güvenlik Sistemleri, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2002. 
(YayımlanmamıĢ Yüksek lisans Tezi). 



140 
 

MUTLU Önder, Kamu Düzeninin Sağlanmasında Jandarma - Polis ĠliĢkileri, 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
KahramanmaraĢ, 2006, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

ULAġ Hüseyin, Özel Güvenlik Hizmeti Uygulamalarında Kalite Güvencesi ve 
Toplam Kalite Yönetimi Standardinazasyonu, Adli Tıp Enstitüsü, Ġstanbul 
Üniversitesi, Ġstanbul, 2008, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

YALABIK Murat, Türkiye‟ de Özel Güvenlik TeĢkilatının Eğitimi ve Verilen 
Hizmetler Ġçindeki Rolü Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 
2006, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

YILMAZ Ali, Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Özel Güvenlik 
Sistemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir, 1994, 
(YayımlanmamıĢ Doktora Tezi). 

 

AKTARMALAR 

ARMSTRONG D. and GARSON George, “The Use of Private Security in 
Public Housing: A Case Study", Journal of Security Administration, 1994, Vol. 
17, No. l, p.53-60, aktaran; ULAġ Hüseyin, Özel Güvenlik Hizmeti Uygulamalarında 
Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite Yönetimi Standardizasyonu, Adli Tıp Enstitüsü, 
Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul, 2008, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).  

AYDIN Ahmet Hamdi, „Güvenlik Hizmetinde Özel Güvenliğin Yeri ve Önemi‟ 
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve Ġzmit 
ticaret Odası, 1. Ulusal Özel Güvenlik Hizmetleri sempozyumu, Ekim 2004, s.58, 
aktaran; EKĠNCĠ Serdar, Devletin DönüĢümünün Güvenlik Alanına Yansıması: 
Türkiye‟ de Güvenlik YönetiĢimi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 2011, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).  

AYTEKĠN Geleri, Özel Güvenlik Temel Eğitim Kitabı, Sözkesen 
Matbaacılık, Ankara: 2005, aktaran; ERKALAYCIOĞLU Ġbrahim, Türk Hukukunda 
Özel Güvenlik Görevlilerin Koruma Tedbirlerine BaĢvurma ve zor Kullanma Yetkisi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, BahçeĢehir Üniversitesi, Bursa, 2013 (YayımlanmamıĢ 
Yüksek Lisans Tezi). 

Confedaration of European Security Services- (COESS), “Private Security 
and its role in European Security” December 2008. 
http://www.coess.org/pdf/CoESS-INHES_White_Paper-Private_Security.pdf. 
(17.03.2010), aktaran; EKĠNCĠ Serdar, “Devletin DönüĢümünün Güvenlik alanına 
Yansıması: Türkiye‟de Güvenlik YönetiĢimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2011, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).  

GRANT John G, “Principal of the Institute of Professional Investigator‟‟ 
Report on The Discussion Paper On the Private Security Industry. England, 1992, 
s.3, aktaran; YALABIK Murat, “Türkiye‟de Özel Güvenlik TeĢkilatının Eğitimi ve 
Verilen Hizmetler Ġçindeki Rolü, Ġstanbul,2006, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans 
Tezi).  

Hallcrest II, The State of Security – Amerian Society for Industrial Security, 
1990, s. 2, aktaran; KÖPRÜLÜ Onur Murat, Özel Güvenlik Hizmetlerinin 
Örgütlenmesi ve Güvenlik Sistemleri, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ġstanbul, 2002, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 

KARAMAN Özcan, “Türkiye ve ÇağdaĢ Ülkelerde Özel Güvenlik ġirketlerinin 
SayısınıngArtıĢınındDeğerlendirilmesi”dhttp://ozelguvenlikkongresi.com/arsiv/2004.a
sp?kategori=&sayfa=3,EriĢim: 06.08.2007, aktaran; KAYA Esra, 1980 Sonrası 
Dönemde Kentsel Alanda DeğiĢen Güvenlik AnlayıĢı: Özel Güvenlik Üzerine Bir 

http://www.coess.org/pdf/CoESS-INHES_White_Paper-Private_Security.pdf
http://ozelguvenlikkongresi.com/arsiv/2004.asp?kategori=&sayfa=3,Eri�im
http://ozelguvenlikkongresi.com/arsiv/2004.asp?kategori=&sayfa=3,Eri�im
http://ozelguvenlikkongresi.com/arsiv/2004.asp?kategori=&sayfa=3,Eri�im


141 
 

Ġnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2008, 
(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi).  

Özel Güvenlik Meslek Dergisi, Yeni Yasa Türk Özel Sektörüne Devletin 
Duyduğu Güvenin Ġfadesidir.” Özel Sayı, 15.01.2005, s.5, aktaran; EKĠNCĠ Serdar, 
“Devletin DönüĢümünün Güvenlik alanına Yansıması: Türkiye‟de Güvenlik 
YönetiĢimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011, 
(YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).  

Türkiye Polis Dergisi, Temmuz 2006, s.29, aktaran; GÜNEY Alpaslan, 
Türkiye”de Özel Güvenlik TeĢkilatlarının Yetkilerinin Analizi, Beykent Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2006, (YayımlanmamıĢ Yüksek lisans Tezi).  

 

RAPORLAR VE SEMPOZYUMLAR 

15 Aralık 2008, Paris, 1. Avrupa Özel Güvenlik Zirvesi.  

CoESS ve UNI-Europa MüĢterek Konferansı ÇalıĢma Kitapçığı, “Yasal 
Çerçevenin Uyumlandırılmasına Yönelik CoESS ve UNI-Europa Ortak Stratejisi”, 
Brüksel, 2001. 

JOHNSTON Les, The Rebirth of Private Policing, Mackays of Chatham, 
Kent, 1992, s.80, aktaran; BAL Mehmet Ali, “Özel Güvenlik Alanında Yeni 
GeliĢmeler ve Yeni Vizyonlar”, I. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Kocaeli 
Üniversitesi, Kocaeli, 2004, s. 147. Exeter Crime Prevention, Exeter Crime 
Prevention Panel, Exeter, 1992. 

KAKALĠK James S and WĠLDHORN Sorrel, The Rand Report, Santa 
Monica, U.S.A, 1971. 

 KARAMAN Özcan, “Türkiye ve ÇağdaĢ Ülkelerde Özel Güvenlik ġirketlerinin 

Sayısının ArtıĢının Değerlendirilmesi”, Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer Ġsmet 

Uzunyol Meslek Yüksekokulu ve Ġzmit Ticaret Odası, 1. Ulusal Özel Güvenlik 

Hizmetleri Sempozyumu, Ekim 2004. 

Sekizinci BaĢ Yıllık Kalkınma Planı, Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama TeĢkilatı, 2001. 

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Özel Güvenlik 
Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu 2014, TOBB Yayınları, TOBB Yayın No: 
2014/234, Ankara.  

UÇKUN Ceylan Gazi vd. Özel Güvenlik Görevlilerinin Eğitiminde Yakın 
Savunmanın Yeri ve Önemi, 3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 
Gaziantep. 

 

ĠNTERNET KAYNAKLARI 

5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik a.g.e. Ek 1 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.7190%20ekler.doc (EriĢim 
Tarihi: 14.12.20174). 

Avrupa Ülkelerinde Para Nakli Mevzuatı 
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/cit1.html (EriĢim Tarihi: 14.12.2017). 

Brunst und Korell, Private Sicherheitsuntermehmen und Polizei 
http://www.safercity.de/2001privat.html (EriĢim Tarihi16.04.2013).  

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.7190%20ekler.doc
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/cit1.html
http://www.safercity.de/2001privat.html%20(Eri�im%20Tarihi16.04.2013


142 
 

Ceylan Gazi Uykun, Türkiye‟de ve Dünya‟da Özel Güvenlik 
http://www.bpsguvenlik.com.tr/duyurular/turkiyede-ve-dunyada-ozel-guvenlik/ 
(EriĢim Tarihi: 20.12.2017). 

Editör Yazıları, 11.01.2017, 680 KHK‟nin 69 maddesinin incelenmesi, 
https://ozelguvenlik.net/kose-yazilari/680-sayili-khknin-69-maddesinin-incelenmesı, 
(EriĢim Tarihi: 22.12.2017). 

EGM, Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı, Genelgeler, 
http://ozelguvenlik.pol.tr/images/genelgeler/2005-42.doc. (EriĢim Tarihi: 28.10.2017)  

http://gusod.com.tr/gusod-haberleri/ozel-guvenligin-yildizlari-belli-oldu.html 
(EriĢim Tarihi: 14.12.2017). 

http://m.avrupaajansi.com/haberler/3201-londra%E2%80%99da-yakin-
koruma%2C-g%C3%BCvenlik-ve-ilk-yardim-kurslari.html (EriĢim Tarihi: 16.12.2017) 

http://ogf.org.tr/kamu-ve-ozel-guvenlik-isbirligi-ab-ulkelerindeki-uygulamaları 
(EriĢim Tarihi:20.12.2017). 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/01/150108_charlie_operasyon 
(EriĢim Tarihi: 20.12.2017). 

http://www.hurriyet.com.tr/okul-guvenligi-icin-uc-bakanlik-harekete-gecti-
40606636 (EriĢim Tarihi: 21.12.2017). 

http://www.hurriyet.com.tr/ozel-guvenlik-gorevlisine-polis-dayaginda-yeni-
gelisme-40280569 (EriĢim Tarihi: 22.12.2017). 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.7190%20ekler.doc 
(EriĢim Tarihi: 14.12.20174). 

http://www.ogghaber.net/haber/1922/284-bin-399-ozel-guvenlik-gorevlisi-
calisiyor-rekor-istanbulda.html (EriĢim Tarihi: 24.12.2017). 

http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/11-15-Aral%C4%B1k-2017-
tarihleri-aras%C4%B1nda-Antalya-ilinde-yap%C4%B1lacak-olan-%C3%96zel-
G%C3%BCvenlik-Hizmetlerinin-Geli%C5%9Ftirme-
%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-Program.aspx (EriĢim Tarihi: 
18.12.2017). 

http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/k%C4%B1yafet-katalogu-rehber.aspx 
(EriĢim Tarihi: 17.12.2017). 

http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/ogg-yetki-ve-gorevleri.aspx (EriĢim 
Tarihi: 18. 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/almanyada-ozel-guvenlik-
duzenlemeleri.html (EriĢim Tarihi: 15.12.2017). 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/fransada-ozel-guvenlik-
duzenlemeleri.html (EriĢim Tarihi:20.12.2017). 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/fransada-ozel-guvenlik-
duzenlemeleri.html (EriĢim Tarihi: 15.12.2017). 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/ingilterede-ozel-guvenlik.html (EriĢim 
Tarihi: 15.12.2017). 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/ispanyada-ozel-guvenlik.html (EriĢim 
Tarihi: 15.12.2017). 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/italyada-ozel-guvenlik.html (EriĢim 
Tarihi: 15.12.2017). 

http://www.bpsguvenlik.com.tr/duyurular/turkiyede-ve-dunyada-ozel-guvenlik/
https://ozelguvenlik.net/kose-yazilari/680-sayili-khknin-69-maddesinin-incelenmes�
http://ozelguvenlik.pol.tr/images/genelgeler/2005-42.doc
http://gusod.com.tr/gusod-haberleri/ozel-guvenligin-yildizlari-belli-oldu.html
http://m.avrupaajansi.com/haberler/3201-londra%E2%80%99da-yakin-koruma%2C-g%C3%BCvenlik-ve-ilk-yardim-kurslari.html
http://m.avrupaajansi.com/haberler/3201-londra%E2%80%99da-yakin-koruma%2C-g%C3%BCvenlik-ve-ilk-yardim-kurslari.html
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/01/150108_charlie_operasyon
http://www.hurriyet.com.tr/okul-guvenligi-icin-uc-bakanlik-harekete-gecti-40606636
http://www.hurriyet.com.tr/okul-guvenligi-icin-uc-bakanlik-harekete-gecti-40606636
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.7190%20ekler.doc
http://www.ogghaber.net/haber/1922/284-bin-399-ozel-guvenlik-gorevlisi-calisiyor-rekor-istanbulda.html
http://www.ogghaber.net/haber/1922/284-bin-399-ozel-guvenlik-gorevlisi-calisiyor-rekor-istanbulda.html
http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/11-15-Aral%C4%B1k-2017-tarihleri-aras%C4%B1nda-Antalya-ilinde-yap%C4%B1lacak-olan-%C3%96zel-G%C3%BCvenlik-Hizmetlerinin-Geli%C5%9Ftirme-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-Program.aspx
http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/11-15-Aral%C4%B1k-2017-tarihleri-aras%C4%B1nda-Antalya-ilinde-yap%C4%B1lacak-olan-%C3%96zel-G%C3%BCvenlik-Hizmetlerinin-Geli%C5%9Ftirme-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-Program.aspx
http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/11-15-Aral%C4%B1k-2017-tarihleri-aras%C4%B1nda-Antalya-ilinde-yap%C4%B1lacak-olan-%C3%96zel-G%C3%BCvenlik-Hizmetlerinin-Geli%C5%9Ftirme-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-Program.aspx
http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/11-15-Aral%C4%B1k-2017-tarihleri-aras%C4%B1nda-Antalya-ilinde-yap%C4%B1lacak-olan-%C3%96zel-G%C3%BCvenlik-Hizmetlerinin-Geli%C5%9Ftirme-%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-Program.aspx
http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/k%C4%B1yafet-katalogu-rehber.aspx
http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/ogg-yetki-ve-gorevleri.aspx
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/almanyada-ozel-guvenlik-duzenlemeleri.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/almanyada-ozel-guvenlik-duzenlemeleri.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/fransada-ozel-guvenlik-duzenlemeleri.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/fransada-ozel-guvenlik-duzenlemeleri.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/fransada-ozel-guvenlik-duzenlemeleri.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/fransada-ozel-guvenlik-duzenlemeleri.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/ingilterede-ozel-guvenlik.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/ispanyada-ozel-guvenlik.html
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/italyada-ozel-guvenlik.html


143 
 

http://www.sabah.com.tr/yasam/2017/08/15/istanbulun-bekcileri-goreve-
basladi (EriĢim Tarihi: 22.09.2017).  

http://www.sihaguvder.com/?Syf=22&Mkl=787651&pt=TURGAY%20YILDIZ
&AVRUPADA-%C3%96ZEL-G%C3%9CVENL%C4%B0K (EriĢim Tarihi: 
15.12.2017). 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT
S.59b82f6f2dfe84.38423125 (EriĢim Tarihi: 12.09.2017).  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT
S.59b82f6ab49e09.15417631 (EriĢim Tarihi: 12.09.2017). 

http:\\www.springerlink.com/content/ 
w84p6u8887226q52/fulltext.pdf?page=1 (EriĢim Tarihi: 16.12.2017). 

https://www.guncelpsikoloji.net/kisilik-kuramlari/maslowun-ihtiyaclar-
hiyerarsisi-5-temel-ihtiyac-h5577.html (EriĢim Tarihi: 13.09.2017). 

https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/ozel_guvenlik_meclisi_int.p
df (EriĢim Tarihi:17.12.2017). 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7190&MevzuatIliski
=0&sourceXmlSearch (EriĢim Tarihi:25.12.2017). 

http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/ozel-guvenlik-sektoru-icin-etik-ve-
davranis-kurali.html (EriĢim Tarihi: 14.01.2018) 

https://www.haberler.com/universitelerin-guvenlik-gorevlilerine-toplumsal-
10157360-haberi/ (EriĢim Tarihi: 15.01.2018) 

 

RESMĠ YAYINLAR 

Ankara Valiliği, Özel Güvenlik komisyon Kararı, Karar No: 2017/1118, Karar 
Tarihi: 24.11.2017. 

Genelge, 18.01.2017 tarih ve 47227715-88025-63246-6 sayılı 680 Sayılı 
KHK’nin Uygulanması Hakkında Genelge. 

Genelge, 2006/47, 22.05.2006, Özel Güvenlik ġirketleri, Eğitim Kurumları 
ve Birimlerinin Denetlenmesinde Gözetilecek Esaslar. 

Resim Gazete, Sayı: 26781, 5728 Sayılı, Temel Ceza Kanunlarına Uyum 
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ġiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve bu kanunun 

Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik. 

Resmi Gazete, Sayı 17753, 13 Temmuz 1982, 2692 sayılı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Kanunu. 

Resmi Gazete, Sayı 17985, 12 Mart 1983, 2803 sayılı, Jandarma TeĢkilat, 
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Resmi Gazete, Sayı 9402, 08 Eylül 1956, 6831 sayılı, Orman Kanunu.  
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  Resmi Gazete, Sayı: 18435, 29.01.1984 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

Resmi Gazete, Sayı: 22976, 01 Mayıs 1997, Fahri Trafik MüfettiĢliği Görev 
ve ÇalıĢma Yönetmeliği. 

Resmi Gazete, Sayı: 25511, 03 Temmuz 2004 Fahri Av MüfettiĢlerinin 
Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile ÇalıĢma Esas ve Usullerine Dair 
Yönetmelik. 

Resmi Gazete, Sayı: 25606, 07 Ekim 2004, 5188 Sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik. 

Resmi Gazete, Sayı: 25673, 04.12.2004, 5271 Sayılı, Ceza Muhakemesi 
Kanunu. 

Resmi Gazete, Sayı: 25685, 13 Aralık 2004, Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun. 

Resmi Gazete, Sayı: 25874,  03.07.2005, 5393 Sayılı, Belediye Kanunu.  

Resmi Gazete, Sayı: 2680, 14.12.1983 Sayılı, Maliye TeĢkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.  

Resmi Gazete, Sayı: 2751, 04 Temmuz 1934, 2559 Sayılı, Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu.  

Resmi Gazete, Sayı: 29783, 27 Temmuz 2016, 668 Sayılı, Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Ġle Bazı Kurum ve kuruluĢlara Dair 
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 

Resmi Gazete, Sayı: 3629, 12 Haziran 1937 Tarihli, 3201 Sayılı, Emniyet 
TeĢkilatı Kanunu. 

Resmi Gazete, Sayı: 4856, 10 Temmuz 1941, 4081 sayılı, Çiftçi Mallarının 
Korunması Hakkında Kanunu. 

Resmi Gazete, Sayı: 68, 18 Mart 1924, 442 sayılı, Köy Kanunu. 

Resmi Gazete: 6 Ocak 2017 Sayı: 29940, Karar Sayısı: KHK/680, 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname. 

GÖRÜġMELER 

20 Aralık 2017 tarihinde, Özel Güvenlik Daire BaĢkan Yardımcısı Asım Bulat 
ile yapılan görüĢme. 

22.12.2017 tarihinde, GeliĢim Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı 
Zekeriya ġAHĠN ile yapılan görüĢme. 

22.12.2017 tarihinde, GeliĢim Üniversitesi Güvenlik Personellerinden 
Sorumlu Proje Müdürü Selami KOÇOĞLU ve Özel Güvenlik Sorumlusu Ġsmail 
ERGÜN ile yapılan görüĢme. 

22.12.2017 tarihinde, GeliĢim Üniversitesi Özel Güvenlik Görevlisi Ġlayda 
ÇÖMLEKÇĠ ile yapılan görüĢme. 

23.12.2017 tarihinde, Akbey Güvenlik Yöneticisi Tuncay GÜNDÜZ ile yapılan 
görüĢme. 



 

A-1 

EKLER LĠSTESĠ 

EK-A 

MÜLAKAT YAPILAN ġAHSIN 

 

Adı Soyadı  :  

Görevi, Unvanı : 

Mülakat Tarihi : 

 

SEKTÖR TEMSĠLCĠLERĠNE VE ÇALIġANLARINA SORULACAK SORULAR 

 

1- Temel Eğitim süresinin 120 saat olması ve yenileme eğitiminin ise 5 

yılda bir olması ve 60 saat olması, bunun da 10 saatinin silah bilgisi ve 

atıĢ olarak yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

2- Temel Eğitimde verilen derslerin içerikleri hakkında ne 

düĢünüyorsunuz ilave olarak eklenmesini istediğiniz konular var mıdır? 

 

3- Özel güvenlik görevlilerinin meslekte uzmanlaĢmaları sizce yeterli 

midir? 

 

4- Özel güvenlik teĢkilatını Avrupa ülkelerindeki özel güvenlik teĢkilatları 

ile karĢılaĢtırdığımızda Türkiye’de hangi konuda eksiklikler olduğunu 

düĢünüyorsunuz? 

 

5- Yabancı firmaların Türkiye özel güvenlik sisteminde faaliyet 

göstermeleri hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

 

6- Personel alımında dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir, personelin eğitimi 

konusunda çalıĢmalarınız nelerdir? 

 

7- Özel güvenlik personelinin iĢ motivasyonu var mıdır? Personele 

yönelik motivasyon artırıcı taktikler konusunda çalıĢmalarınız var mı? 

 

8- Sektörün daha iyi noktalara gelmesi için öneri ve talepleriniz nelerdir? 



 

B-1 

EK-B 

 

TÜRKĠYE’DE ÖZEL GÜVENLĠK SEKTÖRÜNÜN 

YAPISI VE SORUNLARI KONUSUNDA GÖRÜġME YAPILAN KĠġĠLER 

 

SIRA 

NO 

GÖREVĠ/ÜNVANI MÜLAKAT 

TARĠHĠ 

1 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire BaĢkan 

Yardımcısı Asım Bulat 

20.12.2017 

2 GeliĢim Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı 

Zekeriya ġAHĠN 

22.12.2017 

3 GeliĢim Üniversitesine hizmet veren AKBEY Güvenlik 

ġirket Yetkilisi Tuncay Gündüz 

23.12.2017 

4 GeliĢim Üniversitesi Güvenlik Personellerinden Sorumlu 

Proje Müdürü Selami Koçoğlu 

22.12.2017 

5 GeliĢim Üniversitesi Özel Güvenlik Sorumlusu Ġsmail 

Ergün  

22.12.2017 

6 GeliĢim Üniversitesi Özel Güvenlik Personeli Ġlayda 

Çömlekçi 

22.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C-1 

EK-C 

 

 

T.C 

……………Valiliği 

ÖZEL GÜVENLĠK 

            EĞĠTĠM SERTĠFĠKASI 

 

 

 

TC Kimlik No  : 

Belge No   : 

Belge Sahibinin Adı  : 

Eğitim Kurumunun Adı : 

Eğitim Türü   : 

Düzenleme Tarihi  : 

Geçerlilik Süresi  : 

Sertifika Türü  : 

    

 Bu belge T.C. .......... Valiliği tarafından yukarıda ismi belirtilen kiĢiye 5188 

sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiĢtir. 

 

(Ġmza) 
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ÖZGEÇMĠġ  

 1989 yılında Mardin‟in Mazıdağı ilçesi Atlıca köyünde doğdu, ilköğrenimini 

Mardin‟in Derik ilçesinde, orta ve lise öğrenimini de Mazıdağı ilçesinde gördü. 2007 

senesinde Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe bölümü ve aynı sene ġükrü Balcı 

Polis Meslek Yüksek Okulunu kazandı. Tercihini Emniyet TeĢkilatından yana 

kullanarak sektöre ilk adımını atmıĢ oldu.  

 Bu zamana kadar teĢkilatın birçok alanında görev yapmıĢ, halen de emniyet 

teĢkilatına hizmet etmektedir. Görev yaptığı süre zarfında birçok baĢarı ve üstün 

baĢarı belgeleri alarak taltif edilmiĢtir. Eğitim faaliyetleri kapsamında; öncelikle 

Atatürk Üniversitesi Güvenlik Bilimleri Fakültesinden Güvenlik ÇalıĢmaları alanında 

lisans diplomasını almıĢ, devamında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden 

mezun olmuĢtur.  

 Tapu Kadastro Bölge Müdürlüklerinde, tapu müdür ve müdür yardımcılarına, 

Emniyet TeĢkilatı personellerine meslek içi kurslarla; Dublör Kullanımı (Benzerlik 

Sahteciliği) ve Resmi Belgelerde Sahtecilik konularında çeĢitli eğitimler vermiĢ, bu 

alanda konferans ve seminerlere katılım sağlamıĢtır. Halen sektörde güvenliğin 

geliĢmesi ve sahteciliğin erken tespiti, farkındalık konularında çalıĢmaları devam 

etmektedir.   

 


