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ÖZET 

  Ġnsanlar varolduğu andan itibaren kendisini güvende hissetme iç güdüsü 

taĢırlar. Zaman geçtikçe güven kavramı geniĢleyerek sevdiklerini, sahip oldukları 

eĢyaları ve değerleri de içine katarak bir güvenlik duvarı oluĢtururlar. Toplumların 

oluĢumuyla birlikte hızla değiĢen ve büyümeye devam eden dıĢ tehditlere karĢı 

güvenlik kavramlarıı da derinlik kazanmıĢtır. Günümüzde güvenlik boyut değiĢtirmiĢ 

ve güvenlik yapılanmaları günün teknoloji ve alt yapısına uygun hale getirilmek için 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ġlerleyen teknoloji beraberinde yeni suç Ģekillerini de 

getirmiĢ, artan bu çeĢitliliğe iĢlenen suç sayının da artması eklenince alınan tedbirler 

de çoğalmıĢ ve yeni çıkıĢ yolları aramaya baĢlamıĢlardır. 

 

Türkiye‟de de özel güvenlik sektörü dünyada olduğu gibi hızla büyüyen bir 

sektör haline gelmiĢtir. Bu çalıĢmada devlet bünyesinde yer alan kolluk kuvvetlerinin 

yanında yardımcı bir rol olarak kendisine yer bulan özel güvenlik teĢkilatının tarihi, 

oluĢum süreci, yetki aldığı kanunlar çerçevesinde görev ve sorumlulukları, sektörün 

Avrupa‟daki yerinin ekonomik ve hukuksal boyutlarının incelenmesi paylaĢılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmada Türkiye‟de özel güvenlik sektöründe görev yapan personelin 

almıĢ oldukları mesleki eğitim incelenmiĢ, özel güvenlik eğitim kurumlarından almıĢ 

oldukları temel eğitim ile  üniversitelerin ön lisans programlarında yer alan özel 

güvenlik ve koruma bölümlerinin ders saatleri, ders içerikleri karĢılaĢtırılarak çıkan 

sonuçlara neticesinde çözüm önerileri ile özel güvenlik meslek eğitimi konusunda 

geliĢime katkı sağlamak istenilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Kolluk, Özel Güvenlik, Özel Güvenlik Eğitimi 
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SUMMARY 

 

People have the urge to feel safe from the moment they exist. As time goes 

by, the concept of trust expands and creates a firewall by including their loved ones, 

their possessions and values. With the formation of societies, the concepts of 

security have also gained depth against the external threats that are rapidly 

changing and continuing to grow. Today, security has changed its dimension and 

security arrangements have been initiated to make it suitable for the technology and 

infrastructure of the day. Advancing technology has brought new forms of crime 

along with increasing the number of crimes committed in this growing diversity, and 

the measures taken have increased and began to look for new ways of exit. 

 

Private security sector in Turkey has become a rapidly growing sector in the 

world as it is. In this study, the history of the private security organization, its 

formation process, its duties and responsibilities within the framework of the laws 

that it has been authorized and the economic and legal dimensions of the sector in 

Europe were shared. 

 

Working in vocational training were examined they have taken the personnel 

working in the private security sector in Turkey, private security training institutions 

with the basic education they have received from universities located in associate 

degree programs lesson hours of private security and protection section, the course 

content of private security with solutions in the sequel to the results in comparison to 

contribute to the development of vocational education. 

 

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

Education. 
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GĠRĠġ 

 

Güvenlik, insanoğlunun varoluĢundan beri sahip olduğu değerleri koruma 

içgüdüsü ile hareket etmesiyle baĢlamıĢtır. Toplumların oluĢumuyla birlikte aynı 

hızla güvenlik duvarları da oluĢmuĢtur. Ülkelerin savaĢ ve sonrası dönemlerde 

izlediği iç ve dıĢ politikaları neticesinde çeĢitli yapılanmalar ülkelerin bekasını 

sağlamak amacıyla kurulmuĢ, özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde El–Kaide terör örgütü 

mensuplarınca Amerika BirleĢik Devletleri‟ ne yapılan ve üç bine yakın insanın 

hayatını kaybetmesine neden olan uçak saldırıları sonrası akıllara aslında ne kadar 

güvendeyiz sorusunu getirmiĢtir. ĠĢte bu saldırıdan sonra bütün ülkelerde ve 

uluslararası platformda güvenlik boyut değiĢtirmiĢ ve güvenlik yapılanmaları günün 

teknoloji ve alt yapısına uygun hale getirilmek için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Ġlerleyen 

teknoloji beraberinde yeni suç Ģekillerini de getirmiĢ, artan bu çeĢitliliğe iĢlenen suç 

sayının da artması eklenince toplumlar güvenlik konusunda zayıf kalmıĢlardır. 

Sonrasında kendini yenileyen teĢkilatlar teknolojiyi de kullanarak kamera xray vb. 

cihazlarla suçu önleme yöntemlerinde yeni adımlar atılmakta. Bu adımların kontrolü 

ve desteklenmesi içinde personel eksikleri özel güvenlik Ģirketlerine duyulan ihtiyacı 

doğurmuĢtur. Özel güvenlik personellerine olan ihtiyacın artması ile devletler ilgili 

yasa ve düzenlemeler çıkarmıĢ ve belirli standartlar belirleyerek kamunun üstünde 

olan yükü özel sektöre devretmiĢtir. Sektör imkânlarının kullanılmasından sonra 

Ģirketler tüm bu teknolojileri getirmiĢ ve alanlarında isim yapmak için birbirleri ile 

rekabete girmiĢ ve güvenlik kamu ve özel olarak boyut kazanmıĢtır. 

 

Ülkemizde de güvenlik sektörü dünyada olduğu gibi mevcut ihtiyacın 

karĢılanması adına hızla büyümüĢ ve birçok güvenlik Ģirketi açılmıĢ ve bu sektörde 

çalıĢtırılmak üzere birçok insan istihdam edilmiĢtir. Avrupa Birliği uyum yasaları 

neticesinde belirli standart ve nitelikler kazanan özel güvenlik Ģirketleri ülkemiz ve 

birçok Avrupa ülkesinin üye olduğu Avrupa Özel Güvenlik ġirketleri Birliğinin 

(CoESS) içinde yer almıĢtır. Bu birliğin yayımladığı rapora göre üye ülkelerin 

çoğunda özel güvenlik sayıları polis sayısı geçmiĢ, Türkiye‟nin ise Avrupa‟daki en 

büyük özel güvenlik yapılanmasına sahip ülkelerden olduğu belirtilmiĢtir. 

 

Hızla büyüyen güvenlik yapılanması beraberinde yerine getirilmeyen 

standartları da doğurmuĢtur. Bundan dolayı araĢtırmada Türkiye‟deki özel güvenlik 

yapılanmasını, özel güvenliklerin yetki ve yeterliliği ve göreve baĢlamadan aldıkları 

mesleki eğitimler incelenmiĢ, sorunlar ve çözüm önerileri sunulmaya çalıĢılmıĢ aynı 
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zamanda eğitim kurumları arasında karĢılaĢtırma yapılarak sonuca ulaĢılmak 

amaçlanmıĢtır. 

 

Tez çalıĢması üç bölümden oluĢmakta; çalıĢmada yer alan ana baĢlıklar ve alt 

baĢlıkların içerik ve kapsamlarını aĢağıdaki gibi açıklamak mümkündür. 

 

Birinci bölümde; güvenlik tanımından, nasıl bir ihtiaç olduğundan, tarihsel 

sürecinden ve bugüne kadar uğradığı değiĢimlerden bahsedilecek, Türkiye‟deki 

kolluk kuvvetlerinin yapılanması, görev ve yetki dağılımı açıklanarak hangi alanlarda 

faaliyet gösterdikleri incelenecektir.  

 

Ġkinci bölümde; Özel güvenlik kavramı  ve önemine değinilecek, Türkiye‟de 

özel güvenlik teĢkilatının ortaya çıkıĢı ile birlikte bugüne kadar uğradığı değiĢim ve 

Avrupa gözünden Türkiye‟deki özel güvenlik teĢkilatı sektörün neresinde ekonomik 

durumu ve hukusal boyutları anlatılacaktır.   

 

Üçüncü bölümde ise Türkiye‟deki özel güvenlik teĢkilatının mesleki eğitimi ele 

alınacaktır. Özel güvenlik temel eğitimi ile devamı niteliğindeki yenileme eğitimlerini 

neler olduğundan bahsedilecek. Yeni bir özel güvenlik eğitim sistemi getiren 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik meslek yüksekokulları bünyesindeki özel güvenlik ve 

koruma programları incelenerek; üniversitelerdeki yaygınlığı, geliĢimi ve ders 

içeriklerinden bahsedilecek. Eğitim programlarının incelenmesi sonrasında yapılan 

tespitler neticesinde eğitimin daha nitelikli olması olması açısından ne gibi 

uygulamalar yapılabilir çözüm önerileri sunulacaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GÜVENLĠĞĠN UNSURLARI 

 
Ġnsan, sosyal bir varlık olması sebebi ile toplum halinde yaĢama ihtiyacı 

duyar. Toplum içerisinde yaĢamı idame ettirebilmek de; bir düzene ve aynı zamanda 

güven duygusuna bağlıdır. Bu nedenle güvenlik, ihtiyaç duyulan huzur ve güven 

ortamı sağlayan bir vazgeçilmez bir unsurdur. 

 
Güvenlik anlayıĢı tarih boyunca toplumların sosyal, kültürel, ahlaki ve hukuki 

yapılarında meydana gelen değiĢiklerle paralel olarak sürekli değiĢim göstermiĢ bu 

süreçte yaĢam hakkı, temel hak ve özgürleri vb. vazgeçilmez hakları doğurmuĢtur. 

 
Temelinde güvenliğin hangi unsurlardan oluĢtuğunu anlamak için güvenlik ile 

ilgili temel kavramları tanımlamak; güvenliği sağlayan yapılanmaların nasıl 

Ģekillendiği ve yürütüldüğünün incelenmesi gerekmektedir. 

 

1.1. Güvenlikle Ġlgili Temel Kavramlar 

Güvenlik insanın varoluĢundan bu yana bir gereklilik bir ihtiyaç olarak doğmuĢ, 

geliĢerek günümüze kadar bu değiĢimlerle birlikte önemi artarak gelmiĢtir. Ġnsanların 

huzur içerisinde hayatını devam ettirebilmesi adına tehlike olarak algıladığı olayları 

önlemek veya kontrol altına almak amacıyla uyguladığı tüm düĢünce ve 

hareketlerinden oluĢan bir olgu olarak tanımlanabilir. Güvenlik olgusu aslında 

insanoğlunun kendisini güvende hissetme içgüdüsüne hizmet eden bir araçtır. 

 

1.1.1. Güvenliğin Tanımı 

Güvenlik kavramı Türk Dil Kurumuna ait Türkçe Sözlükte “Toplum yaĢamında 

yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kiĢilerin korkusuzca yaĢayabilmesi durumu, 

emniyet.  “ olarak, emniyet kavramı ise yine aynı sözlükte “Güven, inanma, itimat  ” 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır.1 

Bir baĢka tanımdan yola çıkacak olursak; tehlike bulunmama hali, emin ve 

rahat olma durumu ve kiĢilerin malları ile vücut bütünlüklerinin her türlü tehlikeye, 

saldrıya ve kazalara karĢı korunması olarak söyleyebiliriz.2  

 

 

                                                           
1
 Türk Dil Kurumu Resmi Ġnternet Sayfası, “Güvenlik Sözcüğünün Tanımı”, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ccd691d1ec740.002

82449 (EriĢim Tarihi: 03.01.2019) 
2
 Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1985, s. 55. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ccd691d1ec740.00282449
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ccd691d1ec740.00282449
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1.1.2. Güvenlik Kavramı 

Güvenlik, insanın en temel gereksinimlerinden biridir. Güvenlik ihtiyacı, 

Maslow‟ un ihtiyaçlar hiyerarĢisi içinde fizyolojik ihtiyaçlardan sonra ikinci basamak 

olarak gelmektedir. Aidiyet duygusu ve sevgi gereksinimi, saygınlık gereksinimi 

(kendine saygı, güven, baĢarı, diğerlerinin saygısı, baĢkalarına saygı), kendini 

gerçekleĢtirme gereksiniminden (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, 

önyargısız olma, gerçeklerin kabulü) de daha önce gelmektedir. Maslow‟ un ihtiyaç 

hiyerarĢisine göre de bir basamaktaki ihtiyaçlar tamamlanmadan diğer bir basamağa 

geçilememektedir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi güvenlik ihtiyacı bir insan için 

en temel, en vazgeçilmez ihtiyaçlardan biridir. Ġnsanoğlunun varoluĢunu devam 

ettirebilme içgüdüsü ile hareket ederek kendisi için tehlikeli algıladığı her Ģeye karĢı 

bir savunma mekanizması oluĢturması veya mevcut durumu kontrol altında tutma 

çabası amacıyla yaptığı tüm eylemler aslında güvenlik kavramının içgüdüsel olarak 

inansının doğuĢundan yana olduğunu göstermektedir.  

 
Toplum içindeki yaĢantıda da mevcut düzenin bozulmasına neden olacak kiĢi 

veya topluluklardan gelen tehditlere karĢı alınan tedbirler ile toplumun huzur içinde 

korkusuzca herhangi bir tehlike içinde olmadan düzen içinde yaĢabilmeleri için 

aldıkları önlemlerde güvenlik olgusunun vazgeçilmez bir düzenleyici unsur 

olduğunun ispatıdır. 

  

1.1.3. Güvenlik Hizmetlerinin Önemi 

Güvenlik, devletin vatandaĢlara sağlamakta zorunlu olduğu, en gerekli 

görevlerinden biridir. Asli bir görev olan güvenliğin aslında ülke içindeki düzeni 

sağlamakla birlikte sınır ötesinde de vatandaĢlarını dıĢarıdan gelecek tehlikelere 

karĢı koruması gibi bir görevi vardır. Yani güvenliği sadece iç güvenlik ile 

tanımlamak eksik olacağından dıĢ güvenlikle birlikte güvenlik kavramının ikiye 

ayrıldığını söyleyebiliriz.   

 
Bir ülkede insanların refah içinde yaĢayabilmesi, diğer temel ve özel 

gereksinimlerini yerine getirebilmesi için güvenlik birinci Ģarttır. Çünkü her insan 

yaĢamını idame ettirebilmek için can ve mal güvenliğinin sağlanmasını ister. Bu 

durum kiĢiyi hem ülke sınırları içindeki güvenliğini hem de vatandaĢı bulunduğu 

ülkenin sınırlarının ardındaki tehlikelere karĢı korunmasının sağlanması ile ifade 

edilebilir. Eğer ülke içindeki yasal düzen içerisinde kiĢi hak ve hürriyetini mevcut 

hukuk kuralları ile koruyamıyor ise kendi güvenlik içgüdüsü ile hareket edecek ve 
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herkes kendi hakkı olduğunu düĢünerek kendine ait olanı almaya çalıĢacaktır. Bu da 

ülke içerisindeki güvenlik ortamını bozacak yasal düzenin ve hukukun tanınmadığı 

bir kaos ortamı oluĢmasına neden olacaktır. DıĢ güvenlikten yola çıkacak olur isek 

dıĢ güvenliği sağlayamayan bir ülke, sınırları içerisinde yaĢayan vatandaĢlarını 

koruma görevini yerine getiremediğinde, ülkenin mevcut yapısının bozulmasına belki 

de yok olmasına neden olacaktır. Bunun sonucunda vatandaĢlarının ülkelerini daha 

güvenli bir yaĢam ortamı aramak için göç etmelerine veya baĢka bir yapı altında 

güvensiz bir ortamda yaĢam mücadelesi vermelerine neden olacaktır. Bu da bizlere 

güvenlik kavramının ne kadar hassas bir noktada olduğunu göstermektedir.  

 
Günümüze gelene kadar insanlar yukarıda bahsedilen tehdit unsurlarından 

dolayı kendilerini koruma altına alacak birimler oluĢturmuĢ ve bu sayede güvenlik 

ihtiyaçlarını karĢılamıĢlardır. Güvenlik birimleri ise kurum ve kuruluĢlar olarak 

günümüze kadar Ģekil değiĢtirerek gelmiĢ ve asli unsurlar arasında yerini almıĢtır. 

Toplumun birincil gereksinimi halini alan güvenlik olgusu devletlerin sağlamak 

zorunda oldukları bir yükümlülük olsa da çağın getirmiĢ olduğu değiĢiklikler aslında 

devletlerin dıĢ güvenliğe yönelip iç güvenlik unsurunu özel kuruluĢlara devrederek 

sadece denetimi altında tuttuğu maliyeti yükü olarak gördüğü tedbirler olarak 

algılandığı anlaĢılmaktadır.  

 
Ġç güvenlikte teknoloji çağına ayak uydurarak yeni atılımlar yapan özel Ģirketler 

aslında bu hizmetleri devletin üzerinden alarak kendilerine kaynak oluĢturmakta, 

devletler ise mevcut kaynaklarını buraya harcamak yerine maliyeti yüksek olan 

güvenlik görevini özel sektöre kontrolü altında devrederek hem istihdam ortamı 

sağlamakta hem de iç güvenliğe harcamadığı kaynaklarını dıĢ güvenlik ve diğer 

sektörlere kaydırmaktadır.  

 
Bu yöntem ile özel güvenlik Ģirketleri arasında rekabet oluĢması günün geliĢen 

teknoloji ve yeni suç türlerine karĢı önleyici çözümler bulmaları, diğer yandan 

nitelikli, iĢinde uzman, eğitimli ve tam donanımlı insan gücünü kullanmak konusunda 

bir yarıĢa girmelerini sağlamak hedeflenmektedir.  

 

1.1.4. Güvenlik Hizmetlerinin Özellikleri 

Güvenlik hizmetleri daha önce de bahsettiğimiz üzere Devletlerin 

vatandaĢlarına sağlamakla yükümlü oldukları hizmetlerin baĢında gelmektedir. 

Güvenlik hizmetleri dıĢ güvenlik ve iç güvenlik olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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DıĢ güvenlik ülkenin ordusu, silahlı kuvvetleri ve yine bu hedefle 

görevlendirilmiĢ diğer kuruluĢlar yardımı ile sınırların ötesinde ülke sınırlarının 

korunması ve vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak iken içerisinde yaĢayan 

vatandaĢlarını dıĢ ülke tehditlerine karĢı korumasıdır. 

 
Ġç güvenlik ise mevcut kamu düzeninin korunması ve buna bağlı olarak 

güvenliğin ve huzurun sağlanması amacıyla kurulan Emniyet TeĢkilatı, Jandarma 

TeĢkilatı ve Sahil Güvenlik TeĢkilatı‟ nın oluĢturduğu kolluk kuvvetlerinin görevleri 

içerisindedir. Bu teĢkilatlar ülke içerisindeki suçlarla mücadele etme, suç oluĢmadan 

önce alınan tedbirler sayesinde suçu önleme, yasaların vermiĢ olduğu yetkiler 

kapsamında suç oluĢtuktan sonraki süreçte suçun faillerini, delillerini tespit etmek ve 

yakaladıkları suçluları adalet önüne çıkarmak gibi toplum düzenini sağlayıcı 

görevleri yerine getirmektedirler. Ġç güvenlik için oluĢturulmuĢ bu yapının olması 

vazgeçilmez bir gereklilik durumundadır. 

 

1.2. Güvenlik Kuvvetlerinin Yapılanması 

Türkiye‟de güvenlik birimleri Cumhuriyetin kuruluĢundan itibaren birçok 

değiĢim geçirmiĢtir. Bu değiĢimler sonucunda Devlet, doğan ihtiyaçlara paralel var 

olanı ya geliĢtirmiĢ ya da çeĢitli alternatifler üretmiĢtir. 

 

1.2.1. Kolluk Kuvvetleri ve ÇeĢitleri 

Kolluk kavramı; toplumsal düzenin sağlanmasında var olan açık kamu yararı 

nedeniyle kiĢilerin hak ve özgürlüklerinin yasama organının belirlediği sınırlar 

içerisinde sınırlanmasını içeren, kamu düzeninin sağlanması, sürdürülmesi ve 

bozulduğunda yeniden kurulması ve kamu düzenini olumsuz etkileyen faaliyetlerin 

gerektiğinde kuvvet de kullanmak suretiyle engellenmesine odaklanmıĢ faaliyet 

anlamına gelmektedir.3 

 
24.07.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların 

Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması” hakkındaki kanunun çıkmasıyla 

Türkiye‟de güvenlik farklı bir boyut kazanmıĢtır. Türkiye‟deki güvenlik birimleri resmi 

ve özel güvenlik birimleri olmak üzere ikiye ayrılır. Güvenlik veya kolluk hizmeti 

veren kiĢi, kuruluĢ veya kuvvetler farklı Ģekillerde sınıflandırılabilir. Örneğin aĢağıda 

gösterildiği gibi 'kamu' ,'özel' ve 'gönüllü' kolluk diye üçlü bir ayrım yapılabilir.4 

                                                           
3
 Nurullah Kunter vd., Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Ġstanbul, 2005, 

s.124. 
4
Ahmet Hamdi Aydın, Polis MeslekHukuku, DoğuĢ Matbaası, Ankara, 1996a, s. 14-21 
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ġekil - 1 Kolluk ÇeĢitleri 

 

Kamu kolluk kuvvetleri yetkileri ve hizmet alanları devlet tarafından belirlenmiĢ 

güvenlik birimleridir. Bunlar da kendi içerisinde genel, özel ve yardımcı kolluk 

kuvvetleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu kolluk kuvvetleri kendi alanlarında 

yasalar tarafından verilen yetkilerle üzerlerine düĢen görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdürler. Türkiye‟de güvenlik hizmetleri ağırlıklı olarak genel kolluk kuvveti 

olan polis, jandarma ve sahil güvenlik üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Ġç ĠĢleri Bakanlığına 

bağlı bu kamu birimlerinin görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiĢtir. 3201 sayılı 

Emniyet TeĢkilatı Kanunundan yetkisini alan Türk polis teĢkilatı yetki alanı olan Ģehir 

merkezlerinde, 2803 sayılı Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri Kanunundan 

yetkisini alan jandarma komutanlığı Ģehir merkezi olan bölgelerde polis ile iĢ birliği 
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içinde, merkez dıĢında kalan kırsal bölgelerdeki güvenlik görevini üstlenir. Sahil 

güvenlik komutanlığı ise adından da anlaĢılacağı üzere kıyı emniyeti, boğazlar, 

liman ve karasularındaki güvenliği 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Kanunundan yetki alarak görevini yerine getirmektedir. 

 
3201 Sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanunu‟nun 3.maddesinde belirtildiği üzere 

kolluk kuvvetleri genel kolluk ve özel kolluk olarak iki kısıma ayrılmıĢtır. Genel kolluk 

silahlı bir kuvvet olan polis jandarma ve sahil güvenlik teĢkilatlarından oluĢmuĢ iken, 

özel kolluk ise özel kanunlarla kurulan ve yetkilendirilen genel kolluk dıĢındaki belli 

görev alanlarında güvenliği sağlayan kuvvetler olarak tanımlanmaktadır.   

 

1.2.1.1. Genel Kolluk 

Genel kolluk devletin kendi bünyesinde yasalar ile yetkilendirilmiĢ olan kamu 

düzeni sağlayıcısı olarak da nitelendirebileceğimiz ĠçiĢleri Bakanlığı‟ na bağlı 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis, Jandarma Genel Komutanlığı‟ na 

bağlı jandarma personeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki sahil güvenlik 

görevlileridir. 

 

1.2.1.1.1. Polis 

 KuruluĢu Cumhuriyetin öncesine dayanan Türk Emniyet TeĢkilatı, 1845 yılında 

kurulmuĢ  kamu düzenini sağlayıcı silahlı kuvvet birimidir.  

 

 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 1.maddesindeki Polis 

tanımından yola çıkarak Polis, asayiĢi amme, Ģahıs, tasarruf emniyetini ve mesken 

masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin 

eder. Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. 

Kanun, CumhurbaĢkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği 

vazifeleri yapar.  

  
 Türk Polis TeĢkilatının yapılanması 3201 sayılı ETK‟ ndan, il, ilçe ve belediye 

sınırları dâhilinde yürütmekle mükellef olduğu görev ve yetkileri ise 2559 sayılı Polis 

Vazife ve Selahiyet Kanunu baĢta olmak üzere 325‟den fazla kanun, 75‟den fazla 

tüzük, 360‟dan fazla yönetmelikten kaynaklanmaktadır.”5  

 

                                                           
5
 Hayri Özdemir, Güvenlik Hizmetlerinin Uygulanması Çerçevesinde Türkiye‟de Özel Güvenlik 

Hizmetleri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans 

Tezi) 
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1.2.1.1.2. Jandarma 

Jandarma, emniyet ve asayiĢ ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve 

diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı 

olan silahlı genel kolluk kuvvetidir. 6  Jandarma TeĢkilatı seferberlik ve savaĢ 

hallerinde kanunda belirtildiği üzere Kuvvet Komutanlıkları emrinde de görev 

alabilmektedir.7  

 
Emniyet TeĢkilatı görev sahası dıĢında kalan bölgelerde Jandarma TeĢkilatı 

görev yapmaktadır. Jandarma TeĢkilatı baĢında Jandarma Genel Komutanı 

bulunmakta ve teĢkilatın tüm sevk ve idaresi yanı sıra kanun ve nizamlardaki 

hükümlerin uygulanması amacıyla verilen emir ve kararlardan sorumlu olan kiĢidir.8 

 
2803 sayılı kanunun 7.maddesinde 9  belirtilen Jandarmanın sorumluluk 

alanlarında genel olarak görevleri Ģunlardır:  

a) Mülki görevleri; Emniyet ve asayiĢ ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve 

kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç iĢlenmesini önlemek için 

gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin 

dıĢ korunmalarını yapmak. 

b) Adli görevleri; ĠĢlenmiĢ suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen iĢlemleri 

yapmak ve bunlara iliĢkin adli hizmetleri yerine getirmek.  

c) Askeri görevleri; Kanunlarla ve CumhurbaĢkanlığı kararnameleriyle verilen 

askeri hizmetleri yerine getirmek. 

  

1.2.1.1.3. Sahil Güvenlik 

 Ülkemizin bütün sahillerinde, iç sularında, boğazlarında, liman ve 

körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası 

hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, 

2692 sayılı kanun kapsamında kendisine verilen görev ve yetkileri kullanarak 

güvenliği sağlamak üzere silahlı bir genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik 

Komutanlığı kurulmuĢtur. Sahil Güvenlik Komutanlığı ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı 

                                                           
6
  Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,” 2803 sayılı Jandarma TeĢkilatı Kanunu Madde 3-4” 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf (EriĢim Tarihi: 10.01.2019) 
7
 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,” 2803 sayılı Jandarma TeĢkilatı Kanunu Madde 8” 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf (EriĢim Tarihi: 10.01.2019) 
8
 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,” 2803 sayılı Jandarma TeĢkilatı Kanunu Madde 6” 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf (EriĢim Tarihi: 10.01.2019) 
9
 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,” 2803 sayılı Jandarma TeĢkilatı Kanunu Madde 7” 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf (EriĢim Tarihi: 10.01.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf
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olmakla birlikte seferberlik ve savaĢ hallerinde kanunda belirtildiği üzere Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı emrinde de görev alabilmektedir.10  

Günümüzde Sahil Güvenlik TeĢkilatı baĢta ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bir 

geçiĢ noktası olması ve üç yanı denizlerle çevrili olması sebebiyle ülkemize girmek 

isteyen veya ülkemiz karasularından Avrupa kıtasındaki ülkelere  kaçak yollarla 

geçiĢ yapmak isteyen mülteciler olmak üzere; diğer kaçakçılık ve karasularımızın 

ihlali ile ilgili suçların önlenmesi  amacıyla tedbirlerin alınması, devriye hizmetleri 

yapılması ve suç oluĢtuktan sonar da gerekli müdahaleyi yaparak suçlular hakkında 

gerekli iĢlemlerin yapılması olarak tanımlanmaktadır. 

 

1.2.1.2. Özel Kolluk 

3201 sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanununun 3. Maddesinde belirtildiği üzere; 

Özel Kolluk, genel kolluk görevlileri olan polis ve jandarma kuvvetlerinin dıĢında, 

kendilerine ait kuruluĢ yasaları olan, yine görev alanı ve yetkileri yasalarla 

belirlenen, görev alanlarında silah bulundurabilen ve belirli görevleri yerine getiren 

kolluk görevlileri olarak tanımlanmıĢtır.11  

 

1.2.1.2.1. Kamu Özel Kolluk 

 
Kamu genel kolluk kuvvetlerinin haricinde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı 

olmak maksadıyla kurulmuĢ olan ve belirli konularda ve alanlarda görev yapan 

kolluk görevlileri kamu özel kolluk olarak isimlendirilmektedir.  

 

1.2.1.2.1.1. ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri 

ÇarĢı ve mahalle bekçi teĢkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel 

kolluğa yardımcı, silahlı bir kuruluĢtur.12 

 
Genel kolluk kuvvetlerinin hemen müdahale fırsatının olmadığı acele ve zaruri 

hallerde; kiĢilerin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları 

yakalamak, suç iĢlenirken veya iĢlendikten sonra, suçla ilgili emarelerin açıkca 

bulunması durumunda sanıkları yakalamak, kamu düzen ve güvenini bozacak 

                                                           
10

 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,” 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Madde 1-2”, 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2692.pdf  (EriĢim Tarihi: 10.01.2019) 
11

 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,”3201 Sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanunu Madde 3”, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.3201.pdf (EriĢim Tarihi: 10.01.2019) 
12

  Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,” 772 sayılı ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Madde 2”, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.772.pdf  (EriĢim Tarihi: 10.01.2019) 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2692.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.3201.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.772.pdf
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mahiyetteki gösteri, yürüyüĢ ve karıĢıklıkların yapılmasına karĢı, genel kolluk 

kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak ve adli kolluk iĢleriyle ilgili 

vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak olarak 

belirlenmiĢtir. Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da 

faydalanabilirler.13  

 

1.2.1.2.1.2. Köy Korucuları ve Kır Bekçileri 

Köylerin bulunduğu sınırlar içerisinde yaĢayan halkın  ırzını, canını ve malını 

korumak için en aĢağı bir tane köy korucuları bulundurulur ve silahlı görev yaparlar. 

Nüfusun binden yukarı olması halinde her beĢ yüz kiĢiye bir korucu daha tutulur. 

Köy Korucuları ihtiyar meclisince belirlenir ve köy muhtarının ilan etmesi üzerine 

kaymakamın bilgisi dahilinde görev alır. Korucular, köy muhtarının emirleri 

doğrultusunda hareket etmektedir. 14 Kır Bekçileri ise köy dıĢında kalan bölgede 

güvenliği sağlamak, binaları ve ekili alanları korumakla görevli olan kiĢilerdir. 

 

1.2.1.2.1.3. Belediye Kolluğu 

Belediye zabıtası, belediye sınırları içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin 

sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve 

belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara 

uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. 

Görevini yaparken zabıtaya karĢı gelenler, kolluk kuvvetlerine karĢı gelenler gibi 

cezalandırılır.15  

 
Belediye sınırları içerisinde kamuya ait yerlerin değiĢik amaçlar için 

kullanılması düzenlemek, genel yerlerin temizliğini denetlemek ve kanunların vermiĢ 

olduğu diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak görevleri arasındadır.16 

1.2.1.2.1.4. Gümrük Muhafaza Memurları 

Limanlar ve Gümrük bölgeleri içerisinde kamu düzeninin bozulmasını 

önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde 

müdahalede bulunarak durumu adlî mercilere intikal ettirmek, kaçakçılık suçlarını 

                                                           
13

 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat,” 772 sayılı ÇarĢı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Madde 3”, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.772.pdf (EriĢim Tarihi: 11.01.2019) 
14

Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat, ”442 Sayılı Köy Kanunu Madde 68-82” , 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf (EriĢim Tarihi: 11.01.2019) 
15

Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat, ”5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 51”, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf  (EriĢim Tarihi: 11.01.2019) 
16

 Nuri Ahmet AktaĢ ve Mevlüt Polat, Genel Kolluk Özel Güvenlik ĠliĢkisi, Divan Kitap, Ankara, 2009, 

s.31. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.772.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf
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önlemek, izlemek ve soruĢturmak ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmakla 

görevli kiĢilerdir.17  

 

1.2.1.2.1.5. Orman Muhafaza Memurları 

Orman Muhafaza memurları, görev sahaları dahilinde veya civarında çıkacak 

orman yangınları ile mücadele çalıĢmaları yapan, orman içi ve orman dıĢı 

ağaçlandırma sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanlarının ve 

mesire yerlerinin koruyan silah taĢıma yetkisine sahip olan kiĢilerdir.18 

 

1.2.1.2.1.6. Liman Kolluğu 

618 Sayılı Limanlar Kanunu kapsamında çıkarılmıĢ olan Limanlar tüzüğüne 

dayanarak kurulan liman kolluğu fiilen bir kolluk teĢkilatı olmamakla birlikte gümrük 

muhafaza teĢkilatı ile limanlarda görev almaktadır. Liman kolluğu; limanlarda 

emniyeti sağlamak, limanları daraltıcı giriĢimleri önlemek, batan gemilerin 

çıkarılmasını sağlamak ve düzensiz yapılan dalgıçlık faaliyetlerini engellemek 

amacıyla kurulmuĢtur.19 

 

1.2.1.2.1.7. Hudut ve Sahiller Sağlık Kolluğu 

Sınırlarımız dıĢından ticaret amacıyla gelen veya uluslar arası ulaĢım 

yollarıyla gelebilecek salgın hastalıkları önlemek amacıyla sınırlarda ve kıyılarda 

görev alan özel kolluk örgütüdür.20 

 

1.2.1.2.1.8. Çiftçi Mallarını Koruma Bekçileri 

ġehirlerde koruma meclisi tarafından, köyler de ise ihtiyar meclisi tarafından 

seçilen Çiftçi mallarını koruma bekçilerinin görevleri; çiftçi mallarını korumak, bu 

mallara verilen zarar olması halinde devamlılığı engellemek, zararın oluĢmasına 

neden olan kiĢi ve delillleri toplayamak ve ilgilileri bilgilendirmek ile 4081 sayılı Çiftçi 

Mallarının Korunması Hakıkındaki Kanunda belirtilen diğer vazifeleri yerine 

getirmektir. 

                                                           
17

 KHK 640, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, Resmi Gazete, Sayı 27958, 8 Haziran 2011. 
18

 “Orman Muhafaza Memurları Göre ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 7”, 

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/Orman%20Muhafaza%20Memurlar%C4%B1%20G

%C3%B6rev%20Ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Esaslar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda

%20Y%C3%B6netmelik.pdf  (EriĢim Tarihi: 11.01.2019) 
19

 AktaĢ ve Polat, a.g.e., s.32. 
20

 AktaĢ ve Polat, a.g.e., s.32. 

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/Orman%20Muhafaza%20Memurlar%C4%B1%20G%C3%B6rev%20Ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Esaslar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik.pdf
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/Orman%20Muhafaza%20Memurlar%C4%B1%20G%C3%B6rev%20Ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Esaslar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik.pdf
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/Orman%20Muhafaza%20Memurlar%C4%B1%20G%C3%B6rev%20Ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Esaslar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik.pdf
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Bekçilerin kanunda belirtilen görevler dıĢında farklı bir iĢte görevlendirilmesi, 

zaman süresine bakılmaksızın görev alanı dıĢında istihdam edilmesi yasaktır. Ancak 

umumi emniyet ve asayiĢin ve yangın, deprem gibi afetlerin zorunlu kıldığı 

olağanüstü durumlarda bağlı bulundukları yerdeki en büyük mülki amirinin veya 

muhtarın izni ile kendi görev alanları dıĢında ya da kanunda belirtilen görevleri 

dıĢında geçici olarak görevlendirilebilirler.  

 
Köy korucusu bulunmayan köylerde Koruma bekçisi var ise korucunun sayılı 

çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun madde görevleri de bu bekçi tarafından 

yerine getirilmektedir.21  

 

1.2.1.2.1.9. Tekel Takip Memurları 

Tekel takip memurlarının çay, kahve, tütün, alkol, alkollü içkiler gibi tekel 

maddelerinin kaçakçılığını önlemek, takip etmek ve incelemekle görevli olup; silah 

kullanma yetkileri bulunmasa da suçüstü durumlarda zor kullanma ve yakalama 

yetkileri bulunmaktadır.22  

  

1.2.1.2.1.10. Köy Muhtarları ve Ġhtiyar Heyetleri 

442 sayılı Köy kanunu kapsamında köye verilen iĢler Köy muhtarı ve Ġhtiyar 

meclisinin tarafından yerine getirtilmektedir.. Köyün baĢındaki kiĢi muhtardır ve 

kanunen köy iĢlerinde söz söylemek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın 

hakkıdır.  

 
 Köy sınırları içerisinde yaĢayan kiĢilere ait iĢleri yapmak ve yaptırmak 

muhtarla onun baĢında bulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir. Madde 35 – 

Muhtarın görevleri köy iĢleri ve devlet iĢleri olmak üzere ikiye ayrılır. Köy iĢleri 

yukarıda bahsedildiği gibi ihtiyar meclisi ile birlikte köy ile ilgili kararları almak, para 

toplamak veya köylü iĢe çağrılacak ise yine ihtiyar meclisi ile birlikte muhtar 

tarafından düzenlenir ve duyurulur. Muhtarın göreceği Devlet iĢleri ise; Hükümet 

tarafından bildirilen kanun ve nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve 

kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek iĢleri yapmak, köyün 

sınırları dahilinde düzeni, emniyeti ve asayiĢi sağlamak, köylünün ırzına, malına ve 

                                                           
21

 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat, ”4081 Sayılı Çifçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Madde 

12-13”, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.4081.pdf (EriĢim Tarihi: 12.01.2019) 
22

 Resmi Gazete, Sayı 19397, 11 Mart 1987. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.4081.pdf
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canına karĢı suç iĢleyenler ile kanun dıĢı hareket edenleri köy korucuları ve gönüllü 

korucularla yakalanmasını sağlayan kolluk görevlisidir.23  

 

1.2.1.2.1.11. Gemi Kaptanları 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1472. maddesine göre, gemi yabancı ülke 

sınırlarında veya açık denizlerde bulunduğu anda gemide çalıĢanlar veya seyahat 

edenler arasındaki kiĢilerin gemide suç iĢlemesi halinde, kaptanın görevlendireceği 

bir kiĢi kolluk görevlisi gibi suçun kanıtlanmasına yarayacak delilleri doğru ve tam 

olarak tespit ederek, arama yapma ve ifade alma yetkilerine sahiptir. Suçlunun 

delilleri yok etme olasılığı veya kaçma Ģüphesi olması durumunda kaptan sanığı 

gözaltına alabilir. Kaptanın alacağı önlemlere aykırı davrananlar aynı kanuna göre 

cezalandırılabilirler. Gemi kaptanları silah taĢıyabilirler.24  

 

1.2.1.2.2. Kamu DıĢı Özel Kolluk 

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla kurulan; kamu özel kolluk 

kuvvetlerinin dıĢında, yasalarla belirlenmiĢ ve görevli oldukları alanda güvenlik 

hizmetlerinin sağlamak amacıyla özel kuruluĢlarca kurulan özel güvenlik teĢkilatları 

ve özel güvenlik Ģirketleri kamu dıĢı özel kolluk olarak tanımlanmaktadır. 

1.2.1.2.2.1. Özel KuruluĢlar Bünyesindeki Güvenlik TeĢkilatları 

24.07.1981 tarihinde yürürlüğe giren Ticari özel kolluk ve 2495 sayılı Bazı 

Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun 

ile kurulan özel güvenlik teĢkilatıdır25. Ticari özel güvenlik özel sektörün belirli bir 

ücret karĢılığında güvenlik hizmetinin üretilmesiyle ilgiliyken, 2495 sayılı Bazı Kurum 

ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ticari 

özel güvenliğin yasalaĢmıĢ halidir. Sonraki süreçte daha kapsamlı bir düzenleme 

sonucunda 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

ile Ģekillendirilen özel güvenlik teĢkilatları, bazı özel kurumların bünyelerinde 

oluĢturdukları; kanunda belirtilen Ģartlar doğrultusunda eğitim ve sınavlarda baĢarı 

sağlamıĢ personellerinden oluĢan özel güvenlik örgütleri ya da birimleri anlamına 

gelmektedir. 

                                                           
23

 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat, “ 442 Sayılı Köy Kanunu Madde 09-10, 34,37”, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf (EriĢim Tarihi: 15.01.2019) 
24

 R. Cengiz Derdiman, Polis Yönetimi ve Hukuku, 3. Baskı Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ekim 

2017, s.42 
25

 Ahmet Hamdi Aydın, Private and Voluntary Policing Service in Turkey, Security Journal, 

DoğuĢMatbaası, Ankara, 1996b, Cilt 7, s. 131-132 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf


 
 

15 
 

 

1.2.1.2.3. Gönüllü Kolluk 

Kolluk kuvvetlerinin her an her yerde yer alması mümkün değildir. Daha önce 

de belirttiğimiz gibi güvenlikte en önemli unsur suçun oluĢmasını engellemek yani 

önleyici tedbirler, ikinci olarak suçun oluĢumdan sonra en kısa sürede suçluyu 

bulmak ve kamu huzurunu yeniden temin etmektir. Gönüllü sivil kiĢilerin katılımı ile 

kolluk kuvvetlerinin olmadıkları yerlerdeki gözleri olması çok önemli bir husustur.  

 
Güvenlik hizmetlerini ücret karĢılı olmadan gönüllü olarak güvenlik birimlerine 

yardımcı olmak amacıyla yardım eden kiĢi ve kuruluĢlar gönüllü kolluk olarak 

tanımlanmaktadır. 

 
Kanunlar ile desteklenmesi ve sınırlarının çizilmesi de kendi baĢına çete 

olarak adlandırılabilecek grupların oluĢmasının engellenmesi konusunda önemli bir 

kriteri oluĢturmaktadır. Bu yüzden Türkiye‟de de gönüllü kolluk olarak görevlendirilen 

konu ve kiĢiler belirlenmiĢtir. Bunlar; Fahri Trafik MüfettiĢliği, Fahri Av MüfettiĢliği ve 

Gönüllü Köy Koruculuğudur. 

 

1.2.1.2.3.1. Fahri Trafik MüfettiĢliği 

Trafik kurallarına uymayanları denetlemekle yetkili birimlerin yetersiz 

bulunduğu ya da trafiği yoğun olduğu yerlerde; toplum içinde güvenli bir trafik algısı 

oluĢturulmak ve bir nevi oto kontrol mekanizması kurmak amacıyla kolluk 

kuvvetlerine gönüllü yardımcılar olarak belirlenen Fahri Trafik MüfettiĢleri 

görevlendirilmek suretiyle trafik denetlemede farklı bir mekanizma oluĢturulmuĢ ve 

yasalaĢmıĢtır. 

 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟nun Ek 6. Maddesinde belirtildiği üzere; 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca önerilen ve Karayolu Trafik Güvenliği Üst 

Kurulunca uygun görülen kiĢilere, valilerce “fahri trafik müfettiĢliği” görevi verilir. Bu 

müfettiĢler kanuna aykırı eylemde bulunanlar hakkında idari yaptırım uygulanması 

amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce tarafından kendilerine teslim edilmiĢ olan 

Ġdari Trafik Tutanaklarını düzenleyerek tutanakları ilgili trafik tescil kuruluĢuna 

göndermekle görevlidirler. MüfettiĢler görevlendirilmeden önce ilgili Bakanlık 

tarafından belirlenecek ücretsiz bir eğitime gönüllü olarak katılarak bilgilendirilirler. 

 

 



 
 

16 
 

1.2.1.2.3.2. Fahri Av MüfettiĢliği 

Fahri Av MüfettiĢliği av koruma ve kontrollerinde Bakanlık görevlilerine veya 

güvenlik güçlerine gönüllü destek sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kiĢilere 

verilen gönüllü kolluk görevidir.26  

 
2004 yılında çıkarılan 25511 sayılı “Fahri Av MüfettiĢlerinin Seçimi, Eğitimi, 

Görev ve Yetkileri ile ÇalıĢma Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliği”nde belirtildiği 

üzere Avcı eğitimi kurslarına katılmıĢ, Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet 

gösteren avcı kuruluĢu veya gönüllü kuruluĢlardan en az birisine üye olan ve 

yönetmelik Ģartlarına uygun olarak Fahri Av MüfettiĢi olmasında engel bulunmayan 

kiĢiler; av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat ve halkla iliĢkiler konusunda sekiz saatlik 

bir eğitim almaktadır. Bu kapsamda avlaklarda gördükleri kanuna ve yönetmeliklere 

dıĢında kalan eylem ve tutum içinde bulunan kiĢi ve kiĢiler ile av yasağına aykırı 

davrananlar hakkında delil niteliği taĢıyabilecek bilgi ve emareleri tespit ederek 

tutanağa bağladıktan sonra yetkili birim veya kolluk görevlisine teslim etmekle 

görevlidir.  

 

1.2.1.2.3.3. Gönüllü Köy Koruculuğu 

Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi tarafından olağan üstü durumlarda olmak üzere 

köy halkına tehdit oluĢturan kiĢilerin yaptığı yağmadan köy halkını korumak için 

köylü içerisinden yeterli görülecek sayıda gönüllü güvenlik korucusu ayırarak bu 

kiĢileri kaymakama bildirir. Kaymakamın uygun görmesi durumda bu gönüllü 

güvenlik korucularına silah ve malzeme temini yapılarak asıl korucularla beraber 

yağmacılara ve eĢkıyaya karĢı köy ve köylüyü ücret karĢılı olmadan korurlar.27  

 

  

                                                           
26

 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat, “4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Madde 20”, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4915.pdf (EriĢim Tarihi: 15.01.2019) 
27

 Mevzuat Bilgi Sistemi, E- Mevzuat, “442 Sayılı Köy Kanunu Madde 74”, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf (EriĢim Tarihi: 15.01.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4915.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 

 

Ülkeler yeni suç ve suçlu profillerine karĢı kendini yenileyen teĢkilatlar ile 

teknolojiyi de kullanarak suçu oluĢmadan önleme yöntemleri geliĢtirmiĢtir. ĠĢte bu 

adımların kontrolü ve desteklenmesi içinde gerekli olan insan gücü özel güvenlik 

Ģirketlerine duyulan ihtiyacı doğurmuĢtur. Güvenlik sektöründeki ihtiyacın artması ile 

devletler ilgili yasa ve düzenlemeler çıkarmıĢ ve belirli standartlar belirleyerek 

kamunun üstünde olan yükü özel sektöre devretmiĢtir. Sektör imkânlarının 

kullanılmasından sonra Ģirketler tüm bu teknolojileri getirmiĢ ve alanlarında isim 

yapmak için birbirleri ile rekabete girmiĢ ve güvenlik kamu ve özel olarak boyut 

kazanmıĢtır. 

 
 Türkiye‟deki özel güvenlik hizmetleri de bahsettiğimiz teknolojik alt yapıyı 

oluĢturmuĢ ve ülke çapında yayılmaya baĢlayan, vazgeçilmez bir sektör haline 

gelmiĢtir. TeĢkilatın yapısını anlayabilmek için özel güvenlik olgusu, Türkiye‟deki 

özel güvenlik teĢkilatı ve Türkiye‟deki özel güvenlik teĢkilatının Avrupa‟daki yeri 

hususlarının incelenmesi gerekmektedir. 

 

2.1.  Özel Güvenlik Olgusu 

Özel Güvenlik son yıllarda geliĢen ve genel kolluk görevlilerinin yaptığı görev 

dıĢında belli bir alanda ve belli yetkiler ile güvenlik hizmeti sunan fakat devlet ile 

herhangi bir organik bağı bulunmayan önleyici ve koruyucu hizmetleri ifade 

etmektedir.28  

Özel güvenlik olarak adlandırılan Ģey aslında kamuya ait olanın tam tersine 

özel hukuk, gerçek ve tüzel kiĢilerin mülkiyetinin korunması ve korunurken de devlet 

eliyle gerçekleĢmemiĢ olmasıdır.29  

Özel güvenliğe duyulan ihtiyaç aslında devlet eliyle sağlanan güvenlik 

hizmetlerinde fazlasına ihtiyaç duyulmasıdır. Bu kapsamda önleyici ve koruyucu 

tedbirler için hizmet satın alma yoluna gidilmesi yöntemi günümüzde en çok seçilen 

alternatif durumundadır. 

 

 
                                                           
28

 Turgut Göksu vd.. Güvenlik Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 71. 
29

 Mustafa Gülcü, Özel Güvenlik Hukuku, Alfa Yayınları, Ġstanbul, 2004, s.3. 
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2.1.1. Özel Güvenlik Tanımı 

Özel Güvenlik; kamu güvenliğini tamamlayıcı amacıyla oluĢturulmuĢ, kanun ile 

koruma altına alınan kiĢi hakve hürriyetlerinin güvenliğini sağlamak için kanunlarda 

belirtildiği Ģekilde alınanözel güvenlik tedbirleri olarak adlandırılır. Ülkelerde kanun 

koyucu, koymuĢ olduğu kanunların uygulanması, kamu düzenin sağlanması ve suç 

önleyici tedbirler kapsamındaki görevleri kendi belirlemiĢ olduğu ve görevlendirdiği 

kiĢiler ile sağlamaktadır. Fakat günümüz koĢullarında gelinen noktada ülkeler kendi 

bünyesinde görevlendirdiği bu kiĢiler ile toplumun her kesimi kapsayacak Ģekilde bir 

güvenlik sağlamakta yetersiz kalmakta ve sıkıntılar yaĢamaktadır. 

 
Güvenliği temin etme görevi devletin vatandaĢlarına karĢı birincil görevi 

olmakla birlikte bu hizmeti her kesime sunabilmenin imkansızlığı aynı sağlık ve 

eğitim alanlarında olduğu gibigüvenlik hizmetlerinin de özelleĢtirilmesini kaçınılmaz 

kılmıĢtır.30  

 

2.1.2. Özel Güvenliğin Tarihsel Süreci 

Özel güvenliğin geçmiĢine bakıldığında aslında net bir tarih bulunmamakla 

birlikte tarihsel sürecin bir özel mülkün korunması veya kiĢilerin korunması 

olaylarına bağlanarak ilk olarak nitelendirilmesi görülebilir. Roma Ġmparatorluğuna 

kadar uzanan bu tarihsel süreçte Antik Roma‟ da yangınlar ile mücadele etmeleri 

amacıyla “the wigiles” isimli “Ģehri gözetleyen görevliler” anlamına gelen kiĢiler 

görevlendirilmiĢtir.31 Günümüze yaklaĢtığımızda özel güvenlik hizmetlerinin bugün 

olan yapısına en yakını 1830‟ lu yıllarda Amerika BirleĢik Devletleri bünyesinde yer 

alan atlı posta araçlarının korumak amacıyla baĢlamıĢ olan güvenlik ve koruma 

hizmetleri, süregelen dönemde dünyanın birçok ülkesinde değiĢimlere uğrayarak 

yaygınlaĢmıĢtır. 

 
20. yy. sonunda soğuk savaĢ döneminin de sona ermesi ile, küreselleĢmenin 

ekonomik, kültürel ve siyasi yönden boyut değiĢtirmesi, Avrupa Birliğine üye 

ülkelerinin artması ile geniĢleyen yeni AB sınırları, 21. yy.‟ ın henüz baĢında ABD‟ 

de meydana gelen terör saldırıları ve ülke stratejisi, askeri ittifakları ve ekonomik ve 

siyasi iliĢkileride yakından etki altına almıĢtır. Bununla birlikte ülkeler sınırları 

                                                           
30

 Nuri Ahmet AktaĢ ve Mevlüt Polat, Genel Kolluk Özel Güvenlik ĠliĢkisi, Divan Kitap, Ankara, 2009, 

s.40. 
31

 Evren Haspolat, “5188 Sayılı Kanun Bağlamında Özel Güvenlik Olgusunun Değerlendirilmesi”, 

http://sendika63.org/2005/12/ozel-guvenlik-olgusunun-degerlendirilmesi-evren-haspolat-5263/, 2005; 

aktaran Nuri Ahmet AktaĢ ve Mevlüt Polat, Genel Kolluk Özel Güvenlik ĠliĢkisi, Divan Kitap, Ankara, 

2009, s.46. 

http://sendika63.org/2005/12/ozel-guvenlik-olgusunun-degerlendirilmesi-evren-haspolat-5263/
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içerisindeki suç ve suç örgütleri ile mücadele edebilmek amacıyla bünyesinde 

bulunan teĢkilatların yapısını, donanımını,görev ve yetkilerini güncellemiĢ, suçu 

önlemesi konusunda izlenen yollarda teknik ve alınan tedbirler açısından değiĢime 

gitmiĢlerdir. DeğiĢime uğrayan ve gün geçtikçe geliĢen güvenlik politikası ve suçu 

önleme hizmetleri ile savunma hizmetleri ülkemizin de yakından takip ettiği ve 

izlediği yollardan biridir. Bu sebeple kamu düzeninin sağlanması, güvenlik ortamının 

korunması, suç ve suçluya karĢı alınan tedbirler ile birlikte suç oluĢmadan alınan 

önleyici tedbirler kapsamında bir alt yapı oluĢturmak için çalıĢmalar devam 

etmektedir.32  

 
Her ülkenin kendi güvenliğini sağlama noktasında; kendi yasaları 

doğrultusunda oluĢturdukları güvenlik hizmetleri farklı olması sebebiyle güvenlik 

sistem ve metodları arasında da farklılık bulunmaktadır. 

 
Avrupa ülkelerinde dahili güvenlikle ilgili konular günümüzden etkilenmekte bu 

geliĢlemerin en önemlisi ekonominin aynı zamanda da yasa yapıcı ve politika 

belirleyici fonksiyonların AvrupalılaĢması yahut küreselleĢmesidir. Günümüzde 

meydana gelen geliĢmeler coğrafi anlamda tek bir ülke sınırları içerisinde 

kalmayarak çevre ülkeleri hatta kıtadaki ülkeleri de etkileyebileceği göz önünde 

bulundurularak yasaların belirlenmesi ve bu yönde politikalar oluĢturulması 

gereklidir.33   

 

2.1.3. Özel Güvenliğin Önemi 

Kamu düzeninin sağlanmıĢ olması toplumların gözünde devlete olan 

güvenlerini ve bağlılıklarını sağlarken; tersi bir durumda ise hem toplumun hem de 

devletin içinde bulunduğu güvenlik zafiyetinin bir ifade olacaktır.34  

  
Kamu düzenini sağlamak devletin görevi iken bu düzen toplumlar için de refah 

ve güven duygusu içinde yaĢamaları için bir amaçtır. Sürekli geliĢen yeni dünya 

modelinde hızlı kentleĢme ve Ģehirlere göç ile birlikte suç oranlarının da artması 

barınma, beslenme gibi mutlak karĢılanması gereken olgulardan olan güvenlik 

ihtiyacının da karĢılanmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Bu önemli gereksinimleri tam 

olarak karĢılamak amacıyla daha önce bahsedildiği gibi sağlık ve eğitim 

                                                           
32

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu, 

TOBB Yayınları, Bölüm 1, Ankara, 2012.  
33

 J. Grant, Principle Of Institute of Professional Investipator, Report On The Discussion Paper On 

The Private Security Industry, England,1992; aktaran Nuri Ahmet AktaĢ ve Mevlüt Polat a.g.e., s.69 
34

 Bedri Eryılmaz, Özel Güvenlik Hukuku ve KiĢi Hakları, AGE Yayıncılık, Ġstanbul, 2002, s. 107. 
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modellerinde olduğu gibi devletin kendi eli ile gerçekleĢtirdiği güvenlik hizmetlerini  

yetersiz kaldığı noktalarda özel Ģirketler aracılığı ile de sunmak durumunda 

kalmıĢtır. 

 

KalkınmıĢ bir çok ülkede kiĢi ve kurumların güvenlikleri ve yakın güvenlik için 

merkezi hükümetler özel güvenlik kuruluĢları kurmaya  ya da bu hedefte faaliyet 

gösterenözel güvenlik Ģirketlerinden hizmet alma yöntemine gitmiĢlerdir.35  

 

2.1.4. Özel Güvenliğin Konumu 

Güvenlik hizmetleri ülkeden ülkeye değiĢkenlik gösteren kiĢiler, kuruluĢlar ve 

kuvvetler  tarafından sağlanmaktadır. Devletler oluĢturmuĢ olduğu kolluk kuvvetleri 

aracılığı ile sağlamıĢ olduğu güvenliğin tüm topluma ulaĢamadığı durumlarda farklı 

yöntem ve seçenekler üzerinden özel bir kuvvet ihtiyacına gereksinim duymuĢlardır. 

Günlük hayatta bireylerin haklarını, mallarını savunmak ve kamu düzenini 

korunmasına yardımcı olmak amaçlı baĢvurdukları yöntemlerden biri de özel 

güvenlik hizmetleridir. 

 
Koruma görevleri özel güvenlik sisteminin en geniĢ bölümünü oluĢtururken 

çalıĢtıkları saha bakımından ticari faaliyet gösteren yerler ile müstakil alanların 

üniformalı ya da üniformasız korunmasını içermektedir.36  

 

2.2. Türkiye’ de Özel Güvenlik 

Günümüzde geliĢen teknolojiyle birlikte suç oranları ve çeĢitleri birbirine 

paralel olarak artması sonucu genel kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı yerlerde 

ihtiyacı özel kolluk kuvvetleri gidermektedir. Özel kolluk kuvvetlerinin denetimi 

Emniyet Genel Müdürlüğü‟ne bağlı olarak Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı tarafından 

yapılmaktadır. 

 
Ülkemizde nüfusun hızla artması, geliĢen teknoloji ile birlikte köylerden 

Ģehirlere göçler, günden güne artan terör olayları, Türkiye‟nin stratejik konumundan 

dolayı Avrupa‟ya geçiĢlerde köprü konumunda olması, sınır komĢularında meydana 

gelen savaĢlar ve siyasi karıĢıklıklardan kaçan yabancı nüfusun artması devletin iç 

                                                           
35

 Ali ġafak, ”Türkiye‟de Özel Güvenlik ġirketi Kurma GiriĢimleri ve Yasal Durumu”, Polis Bilimleri 

Dergisi, Cilt 2, Sayı 7-8, Ankara, 2000, s. 2. 
36

 Ali Yılmaz, Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliği Açısından Özel Güvenlik Sistemi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ġzmir, 1994, s.56; aktaran Nuri Ahmet AktaĢ ve Mevlüt Polat, Genel 

Kolluk Özel Güvenlik ĠliĢkisi, Divan Kitap, Ankara, 2009, s.40. 
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güvenliğini sağlamakla görevli genel kolluk kuvvetlerinin sayıca yetmemesine neden 

olmuĢtur. Bu durumlar da devleti alternatif bir güvenlik  hizmeti aramaya itmiĢtir. 

Böylelikle özel güvenlik sektörü, kamu bünyesinde bulunan genel kolluk personeline 

yardım ve destek olması için daha pasif noktalarda kamu kolluk hizmetlerinin 

sırtındaki yükü hafifletmek üzere ortaya çıkmıĢtır. Özel güvenlik sektörüne 

devredilecek alanların kamu düzenini bozmaması ve boĢluklar yaratmaması için 

devlet bu sektörün koruyabileceği yerleri, koruma tedbiri alabilecek kiĢilerin eğitim 

kurumları, özel güvenlik istihdamı içinde yer alacak kiĢilerle ilgili standartlar 

belirlemiĢ ve bunların denetlemesini elinde tutmak amaçlı genel kolluk kuvvetlerine 

bağlayarak oluĢabilecek zafiyetlerin tedbirini almıĢtır. Meclis tarafından bununla ilgili 

gerekli kanunlar çıkarılmıĢ ve mevcut durum yasalaĢarak “özel güvenlik” ülkemizde 

resmiyet kazanmıĢtır.  

 
Ulusal savunma ve iç güvenlik olarak ikiye ayrılmıĢ olan ülke güvenliği içinde, 

Türkiye'de özel güvenliğin konumuna baktığımızda, genel kolluk dıĢında 

tamamlayıcı/yardımcı kolluk olarak düzenlenmiĢ olduğunu görmekteyiz. 37 

 

2495 sayılı Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkında Kanun'daki düzenlemede devletin genel güvenlik önlemlerine 

ek olarak kamu ve özel kiĢilere ait her türlü kurum ve kuruluĢun güvenliklerinin 

sağlanabilmesi için 1981 yılında 2495 sayılı Kanunla özel güvenlik örgütleri 

kurulmuĢtur. Özel güvenlik kuruluĢlarının genel kolluğa yardımcı olmaları 

amaçlanmıĢ ve görev ve yetkileri kendi kurumlarının iĢ ve iĢyeri alanları ile 

sınırlandırılmıĢtır.1981 yılında yapılan çalıĢmalar sonucunda devletçe alınan 

güvenlik önlemlerine ek olarak kamu veya özel kiĢilere ait her türlü kurum ve 

kuruluĢun günün koĢullarına uygun Ģekilde güvenliklerinin sağlanabilmesi için 

bankalar baĢta olmak üzere kamu veya özel kurum ve kuruluĢunda görevlendirilen 

genel kolluk gücünün yeterli olmaması ve o yıllarda bu yerlerin yoğun bir terör 

tehdidi altında bulunması nedeni ile özel güvenlik örgütlerininkurulmasına olanak 

tanıyan 2495 sayılı Kanun, 24.07.1981 tarihinde yürürlüğe girmiĢti.38 

 
Mevcut yaĢam standartların değiĢimi, güvenlik anlayıĢın boyut değiĢtirip daha 

fazla profesyonelleĢmesi, güncel kanun ve yasalarla uyum sağlaması ve bununla 

birlikte özel kolluk çalıĢanlarının mesleki eğitimlerinin belirli bir standarta sahip 

                                                           
37

 Ali ġafak, “Özel Koruma Görevlilerinin Yetki, Görev ve Eğitim Sorunu Türkiye Gerçeği”,21. Yüzyılda 

Polisin Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Ekim 2000, Cilt A, 2000, s. 483-494 
38

 Ali ġafak, a.g.e., s.486 
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olması, koruma alanlarının geniĢletilmesi gibi konularda yenilik sağlamak amacıyla 

mevcut kanun güncellenerek yeni bir isimle ortaya çıkmıĢtır. 

 
10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 

özel güvenlik olmak detaylı standartlara kavuĢmuĢ, sektördeki çalıĢanların belirli ve 

standart bir eğitim almaları ve bu eğitimleri belli aralıklarla yineleme eğitimi olarak 

almaları yasalaĢmıĢtır. 

 

2.2.1. Türkiye’de Özel Güvenlik ile Ġlgili Kavramlar 

Özel Güvenlik Görevlileri; 

Genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine 

tanıdığı alanda, daha çok suç önleme faaliyeti yapmakla görevli kiĢilerdir. 

 
Özel Güvenlik Eğitim Kurumları; 

Silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylara ve yönetici olmak 

isteyenlere, müfredat dâhilinde eğitim veren ticari kuruluĢlardır. Eğitim kurumlarının 

özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ĠçiĢleri Bakanlığının iznine 

tâbidir.Gerçek ve Tüzel KiĢiler tarafından kurulabilir,ġube açamazlar, il içi ve il dıĢı 

farklı bir adreste faaliyet göstermeleri, ayrı bir faaliyet iznine tabidir,Özel Güvenlik 

Müfredatı haricinde baĢka bir konuda eğitim veremezler. 

 
Özel Güvenlik ġirketleri;  

Valiliklerden Özel Güvenlik izni almıĢ olan kiĢi, kurum ve kuruluĢlara silahlı/ silahsız 

özel güvenlik hizmeti veren ve özel güvenlik görevlilerini istihdam eden ticari tüzel 

kiĢiliklerdir. ġirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ĠçiĢleri 

Bakanlığının iznine tâbidir.  

 
Kurucu;  

Özel Güvenlik alanında faaliyet gösteren Ģirketin / eğitim kurumunun / alarm 

merkezinin sahibi konumundaki gerçek ve/veya tüzel kiĢidir. Kurucu Olma ġartları; 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı, 10/d kapsamındaki suçları iĢlememiĢ, Yabancılar 

için mütekabiliyet Ģartı. Tüzel KiĢi ortaklığı halinde, temsilcisi konumundaki gerçek 

kiĢide de bu Ģartlar aranır. 

 
Yönetici;  

Özel güvenlik Ģirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak 

güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiĢtirme 
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yetki ve sorumluluğuna sahip olanlar ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden 

sorumlu olan kiĢilerdir.   

 
Özel Güvenlik Görevlisi;  

Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla 

istihdam edilen, Silahlı / Silahsız görev yapan kiĢilerdir. Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaĢı, kamu haklarından yasaklı olmayan,10/d kapsamındaki suçları iĢlememiĢ, 

temel eğitim sertifikası sahibi.Silahsızlar için 18 yaĢını ikmal etmiĢ ilköğretim 

mezunu, silahlılar için 21 yaĢını ikmal etmiĢ lise mezunu,yeterli sağlık Ģartlarına haiz 

olma özelliklerini taĢıyan kiĢiler özel güvenlik görevlisi olabilirler. 

 
Özel Güvenlik Ġzni;  

Özel Güvenlik uygulamasının yapılabilmesi için kiĢi, kurum ve kuruluĢların, 

Valiliklerden “Özel Güvenlik Ġzni” alması zorunludur. Bu uygulamaya tabi olmak ve 

çıkmak; kiĢi, kurum ve kuruluĢların kendi istek ve taleplerine bağlıdır. 

  
Ġl Özel Güvenlik Komisyonu; 

 Vali Yardımcısının BaĢkanlığında, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Jandarma Komutanlığı, 

Ticaret Odası BaĢkanlığı, Sanayi Odası BaĢkanlığı, “Özel Güvenlik Ġzni” verilmesi ya 

da bu uygulamanın kaldırılması için BaĢvuran KiĢi ya da kuruluĢun temsilcisinden 

oluĢur. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki 

kararları Valinin onayına sunulur.39 

 

2.2.2. Türkiye’ de Özel Güvenliğin Görev ve Yetkileri 

Görev, bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iĢ, resmî iĢ, vazife  olarak 

tanımlanmaktadır. Özel güvenliğin temel görevi suçu önleyici bir varlık sağlamaktır. 

Suç oluĢmasına engel oluĢturmak için kullanılan cihazlarla birlikte güvenliği 

sağlamak ve kontrol altında tutmak diye de tanımlanabilir.  

 
Alınan önleyici tedbirlere rağmen suçun oluĢması neticesinde olaya ilk elden 

müdahale etmek, genel kolluk gelene kadar kiĢileri ve suçla ilgili delil, tanık, belge ve 

kayıtları muhafaza altına almaktan özel güvenlik görevlileri sorumludur. Suçun 

oluĢması neticesinde bu müdahaleleri yapabilmesi için genel kolluk kuvvetlerinde 

olduğu gibi yasalar çerçevesinde sınırlı olmak üzere yetkiler de verilmiĢtir. Suçun 

oluĢumundan sonra ilk olarak genel kolluk görevlileri ile iletiĢime geçmesi gereken 

özel kolluk, genel kolluk görevlileri gelinceye kadar muhafaza ettiği olay yerini, 

                                                           
39

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi BaĢkanlığı Resmi Ġnternet Sitesi, 

http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/ozel-guvenlik-kavramlari.aspx , (EriĢim Tarihi: 10.02.2019) 
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kiĢileri ve konuyu devreder. SoruĢturmada kullanılabilecek her türlü delil ve 

tanıkların bulunması ve araĢtırması konusunda genel kolluğa yardımcı olur. Sınırlı 

yetkiler dahilinde olsa da kendi görev alanında yetkilerini yine ilgili kanundan alan 

özel güvenlik görevlileri görevlerini yerine getirirken özel güvenlik kimliklerini görünür 

Ģekilde yakalarında bulundurmalıdır. Özel güvenlikler kimliklerinde belirtilen yer ve 

adres dıĢındaki olaylara müdahale yetkisi bulunmamaktadır.  

 
Silahlı özel güvenlikler ise görevli bulundukları alan dıĢında silah taĢıma ve 

kullanma yetkisine sahip olmadığından sadece genel kollukça düzenlenmiĢ ruhsat 

bilgileri dahilinde kendi çalıĢtığı alanda bunu kullanabilir ve görevi bittiğinde 

bulunduğu kuruma teslim eder. Genel kolluk görevlilerine göre daha sınırlı yetkilere 

sahip olan özel kolluk görevlilerine tanınan yetkilerin hepsi yasal düzenlemeler ile 

sağlanmıĢtır.  

 
Özel güvenliğin görevleri, 2495 sayılı “Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması 

ve Güvenliklerinin Sağlanması” hakkındaki kanunun yetersiz kalmasıyla, 5188 sayılı 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun yürürlüğe girmiĢ ve bu kanunun 3. 

maddesinde Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

 
Madde 3:  

“KiĢilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluĢlar bünyesinde özel 

güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin Ģirketlere gördürülmesi özel 

güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, 

sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eĢya nakli gibi geçici 

veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni 

verilebilir. 

 
KiĢi ve kuruluĢların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, 

güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve 

kuruluĢlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik 

Ģirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluĢ bünyesinde özel güvenlik birimi 

kurulmuĢ olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik Ģirketlerine hizmet 

gördürülmesine mani değildir. Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine 

getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taĢınabilecek silah ve teçhizatın 

azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini 

belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik 

tedbirlerine iliĢkin uluslararası yükümlülükler saklıdır. 
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Geçici haller dıĢındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce baĢvurulması 

Ģartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.” (Madde 3) 40 

 
KiĢi ve kuruluĢların talebinden doğan, geçici ve acil hallerdeki özel güvenlik 

ihtiyacı, özel güvenlik personelinin bulundurması gereken teçhizat bu maddede 

belirtilmiĢtir. 

 
Yetki ise, bir görevi, bir iĢi yasaların verdiği imkânlara göre, belli Ģartlarla 

yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet anlamlarına gelmektedir. Bir baĢka deyiĢle 

“yetki”,kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yapılması istenilen hizmetleri yapabilme 

gücü olarak tanımlanabilir. Yetkinin kaynağı ve sınırları Anayasa ve kanunlardır. 

Kimse kendiliğinden yetki kullanamaz. Bunun istisnası takdir yetkisidir. Özel 

güvenliğin yetkileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. 

maddesinde Ģu Ģekilde belirtilmektedir: 

 
Madde 7: 

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı 

kapıdan geçirme, bu kiĢilerin üstlerini dedektörle arama, eĢyaları X-ray cihazından 

veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. 

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile 

cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kiĢilerin 

üstlerini dedektörle arama, eĢyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik 

sistemlerinden geçirme. 

c)  1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127’nci maddesine göre 

yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama. 

d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı 

bulunan kiĢileri yakalama ve arama. 

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev 

alanındaki iĢyeri ve konutlara girme. 

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaĢım tesislerinde 

kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kiĢilerin üstlerini dedektörle arama, 

eĢyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. 

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek Ģartıyla, aramalar sırasında suç 

teĢkil eden veya delil olabilecek ya da suç teĢkil etmemekle birlikte tehlike 

doğurabilecek eĢyayı emanete alma. 

h) Terk edilmiĢ ve bulunmuĢ eĢyayı emanete alma. 
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i) KiĢinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması 

amacıyla yakalama. 

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama. 

k) Türk Medeni Kanununun 981’inci maddesine, Borçlar Kanununun 52’nci 

maddesine, Türk Ceza Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) 

numaralı bentlerine göre zor kullanma.41 

 
Bu maddede özel güvenliklerin görev aldığı ve alabileceği alanlar sıralanmıĢ; görev 

alanlarına girmeyen bölgeler açıklanmıĢtır. 

 

2.2.3. Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerinin Önemi 

Türkiye‟de özel güvenlik birimleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 

Daire BaĢkanlığına bağlıdır. Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı görevleri arasında; Özel 

Güvenlik ġirketi ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumu kurmak amacıyla gelen 

baĢvuruları almak ve müraacat iĢlemlerini yürütmek; özel güvenlik birimi mevzuatı 

ile ilgili gerekli analizleri yaparak bugünün koĢullarındaki uyumu çerçevesinde 

değerlendirme çalıĢmaları yapmak; görev alanı içerisindeki konular hakkında 

sunumlar, raporlar ve istatistik hazırlayarak, güvenlik hizmetlerini geliĢim boyutu 

hakkında görüĢ öneri ve değerlendirme sunmak; OGG olarak baĢvuru yapan 

kiĢilerin yazılı ve uygulamalı sınavı, silah bakım ve onarım yeri açma sınavı ve 

ateĢleyici yeterlilik sınavlarının planlamalarını yaparak, sınavlarını değerlendirmeye 

almak, sınav sonuçlarını ilan etmek sonuçlarını değerlendirmek ve baĢarı oranı 

tespiti hakkında kaynak teĢkil edecek istatistiki bilgileri toplamak; Özel Güvenlik, 

kuruluĢlarını denetlemek suretiyle, güvenlik hizmetlerindeki bulunması gereken 

standartları barındırıp barındırmadığının tespiti ve görev tanımlarının yapılması ile 

birlikte görev alacak personele gerekli eğitimin verilmesi ve bilgi birikiminin 

geliĢtirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimleri oluĢturmak ve görev alanında yürütülen 

hizmetlerle ilgili olarak Bakanlık veya valilikler tarafından verilmiĢ olan belge, 

sertifika ve kimlik kartlarının basım ve dağıtımı iĢlerini yapmak veya yapılmasını 

sağlamaktır. 

 
Emniyet Genel Müdürlüğünün web sitesinde verdiği istatistiklerin de gösterdiği 

üzere 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle 

birlikte özel güvenlik Ģirketlerinin sayısı günden güne düzenli olarak artmıĢtır. Kamu 

güvenlik maliyetlerinin artması, resmi kolluk güçlerinin bazı bölgelerden çekilmesine 
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ve bu bölgeleri özel güvenliklere devretmesiyle birlikte ayrı bir sektör oluĢmuĢtur. 

Grafik 1‟de 2008 yılından itibaren güvenlik sektörüne iliĢkin birtakım veriler 

sunulmuĢtur. 

 

 

Grafik - 1 Özel Güvenlik ġirket Sayısı42 

 

Kontrolü ve denetimleri Emniyet Genel Müdürlüğü gözetiminde yapılan özel 

güvenlik eğitimleri 120 saat silahlı ve 100 saat silahsız olmak üzere 

uygulanmaktadır. Avrupa ülkeri arasından örnek eğitim süreleri hakkında bilgi 

vericek olursak Macaristan‟ da 320 ile 430 saat arası bir eğitim alınması gerekirken, 

Ġspanya‟ da 180 saat, Romanya‟da 90 saat ile 360 saat, Portekiz 130 saat, 

Danimarka 111 saat, Finlandiya da ise 100 saat eğitim Ģartı vardır. AnlaĢılacağı 

üzere  AB üyesi ülkelerin kendi  aralarında dahi standartlaĢmıĢ bir eğitim kalıbı 

bulunmamaktadır. Bu durum Türkiyedeki Özel Güvenlik Sektörü‟ nün aslında 

önünde örnek alabileceği veya standart içine sokabileceği bir eğitim sisteminin 

bulunmadığını ortaya koymaktadır. Eğitimlerin veriliĢ Ģekli, zamanı ve bunların 
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 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvelik Dairesi BaĢkanlığı Resmi Ġnternet Sayfası, Özel Güvenlik 

Ġstatistikleri, http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/%C4%B0zin-verilen-yerler-

i%C3%A7erik.aspx(EriĢim tarihi:10.01.2016) 

Servet Acun, Özel Güvenlik TeĢkilatı: Türkiye Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, GeliĢim Üniversitesi, 

2018, s. 95. (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
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denetlenmesi her ülkede değiĢkenlik göstermektedir. 43  Eğitim saati açısından 

Türkiye Belçika, Fransa, Almanya ve Ġngiltere gibi birçok AB ülkesini geride 

bırakmaktadır. Nitelikleri açısından bütün AB kriterlerini barındırmıyor olsa da var 

olan bazı nitelikler AB standartlarına göre düzenlenmiĢtir. Grafik 2‟de 2008‟den 

Ocak 2018‟ e kadar gerekli eğitimi alarak aktif çalıĢan özel güvenlik görevlisi 

istatistikleri verilmiĢtir. 

 

 

Grafik - 2 Aktif Görev Yapan Özel Güvenlik Sayısı44 

 

1950'li yıllardan sonra büyük Ģehirlerde sanayileĢmenin artmasına ve 

geliĢmesine bağlı olarak mülklerin korunması zorunluluğu getirmiĢtir. Devlet eliyle 

sağlanan güvenlik tedbirlerinin yetersiz kalması neticesinde de özel bir güvenlik 

tedbiri olan özel güvenlik oluĢumu doğmuĢtur. Hukuki dayanağı olmaksızın bazı 

güvenlik firmaları kurulmuĢ ya da Ģirketler kendi güvenlik birimlerini oluĢturmuĢtur. 

Yıllarca bu durum hiçbir yasal zemine dayanmadan devam etmiĢtir. 22.07.1981 
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu, 

TOBB Yayınları, Ankara, 2012, Bölüm 8 
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 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvelik Dairesi BaĢkanlığı Resmi Ġnternet Sayfası, a.g.k. 
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tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin 

Sağlanması Hakkında Kanun ile özel güvenlik yasal bir zemine oturtulmuĢtur.45  

 
Türkiye‟de özel güvenlik olgusuna gereken ciddiyetle yaklaĢılmamıĢ bu 

nedenle sahip olması gereken önemi alamamıĢ meslek durumundadır. Bu problemin 

çözümü için 5188 sayılı Kanun‟da yapılacak değiĢiklik çalıĢmalarında sosyal haklar 

belirlenmeli ve mesleği kalifiye hale getirecek düzenlemeler yapılmalıdır. Görev 

yerleri ve sorumluluk alanları yeniden belirlenmeli ve güvenliği sağlanan yerler 

hakkında derecelendirme yoluna gidilmelidir. Örneğin silahlı ve silahsız çalıĢan 

personelin aynı haklara sahip olması veya stratejik yerlerin korunmasında görevli 

personelle, risk değeri düĢük yerlerde görev alan personelin aynı hak ve müdahale 

kanunlarına tabi olması yanlıĢ bir uygulamadır. Göreve hazırlanan personelin eğitim 

kalitesi yükseltilmeli, eğitim Ģartları ve saatleri gözden geçirilmeli, personelin çalıĢma 

koĢulları hizmet alan iĢverenin inisiyatifinden alınarak sadece kanunlara 

bağlanmalıdır. 

 
Mevzuatı gözden geçirme çalıĢmasında ilgili tüm taraflar; ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu Ġhale Kurumu ve Hazine MüsteĢarlığı 

temsilcileri birlikte çalıĢmalıdır. 

 
Eğitim müfredatı için ise, hizmet alan kurum ve kuruluĢların STK‟ları ile 

(Örneğin AlıĢveriĢ Merkezleri Derneği, turizm, sağlık ve diğer sektör sivil toplum 

kuruluĢları) istiĢare edilmeli, konular ihtiyaçlar ile örtüĢtürülmelidir.46 

 
10.06.2004 tarihinde 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” „a 

Kasım 2012‟de bir düzenleme getirilmiĢ ve bazı polis ile jandarmanın bazı 

bölgelerdeki sorumlulukları özel güvenliklere devredilmiĢtir. Bu düzenlemenin özel 

güvenlik görevlisi istihdamına olan ihtiyacı arttırması ÖGG mesleğine olan ilgi ve 

talebide arttırmıĢ ve kiĢilerin yeni bir iĢ imkanı olarak gördükleri ÖGG sertifikaları 

almalarına bunları kimlik kartlarına çevirmelerine katkı sağlamıĢtır. Grafik 3‟te 

konuyla ilgili istatistiklere yer verilmiĢtir: 
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu, 

TOBB Yayınları, Bölüm 9, Ankara, 2012.  
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu, 
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Grafik - 3 Ülke Geneli Özel Güvenlik Sertifikası Bulunan KiĢi Sayısı47 

 
 

Tabloyu incelediğimizde güvenlik sektörü içerisinde hızla büyüyen bir özel 

güvenlik görevlisi istihdamı olduğu anlaĢılmaktadır. Her geçen yıl artıĢ gösteren özel 

güvenlik sertifika sahibi kiĢilerin bu sektörde çalıĢtıkları söylenemese de hali hazırda 

ellerinde bulunan sertifika ile sektör içerisinde yer alma konusunda ilk adımı atmıĢ 

olan kiĢi sayısını gösterdiği söylenebilir.  

 
Sertifika sahibi olan kiĢilerin mevcut belgelerini kimlik belgelerine dönüĢtürme 

sayılarını incelediğimizde ise yine yükselen bir artıĢın olduğu gözükmektedir. Bu da 

kiĢilerin özel güvenlik sektörü içerisinde bir dönem güvenlik görevlisi olarak istihdam 

edildikleri ve hizmet verdiklerini bize göstermektedir. Fakat bu sayı Ģuan aktif görev 

yapan ÖGG sayısının çok altındadır. Aslında burada sektörün, içerisinde yer alan 

çalıĢanlarını tatmin etmediği veya özel güvenlik hizmeti iĢini geçici ya da dönemsel 

olarak yapan kiĢilerin olduğunu değerlendirebiliriz. Bu geçiĢ dönemi içerisinde daha 

iyi bir iĢ bulana kadar kiĢilerin büyüme hızı yani istihdamı fazla olan bu sektörü tercih 

etmeleri istatistiklere yansımaktadır. 
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Grafik - 4 Ülke Geneli Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bulunan KiĢi Sayısı48 

 

Güvenlik hizmetleri devamlılık  ve uzmanlık isteyen bir olgudur. Bu nedenle 

sektör içerisinde kalıcı olacak personelin olması ve bir takım uzmanlık eğitimleri ile 

kendini geliĢtirerek daha iyi hizmet verebilmesi amacı ile çalıĢma Ģartlarının 

düzeltilmesi ve imkanlarının iyileĢtirilmesi bu alandaki geçici personel yerine kalıcı 

özel güvenlik personeli kazanılmasını sağlayacaktır.  

 

2.3. Türkiye’deki Özel Güvenlik TeĢkilatının Avrupa’daki Yeri 

Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu CoESS, 30‟dan fazla ulusal özel 

güvenlik Ģirketi birliğinin oluĢturduğu bir kuruluĢtur. 1989 yılında faaliyetlerine 

baĢlayan CoESS, Avrupa iĢverenler organizasyonunun, özel güvenlik endüstrisinin 

tüm kollarının çıkarlarını savunan tek temsilcisidir ve Avrupa Komisyonu tarafından 

bu sıfatla resmi olarak tanınmaktadır. Konfederasyonun amacı, ulusal üye 

federasyonlar ile üye Ģirketlerin çıkarlarını Avrupa seviyesinde ve uluslararası 

seviyede savunmak ve baĢta ulusal özel güvenlik yasa ve yönetmeliklerinin uyumlu 
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hale getirilmesine yönelik olarak hedeflenen çalıĢmalara katılma suretiyle bu 

federasyon ve Ģirketlerin ortak çıkarlarını temsil etmektir.  

 
CoESS‟ in ana misyonu özel güvenlik endüstrisinin, özellikle AB kurumları ve 

diğer kilit paydaĢlarla olan iliĢkiler hususunda, bir bütün olarak endüstrinin mümkün 

olan en üst seviyeye ulaĢmasını sağlamak amacıyla Avrupa‟daki özel güvenlik 

sektörünün temsilcisi durumundadır.49  

 
Türkiye son yıllardaki büyük personel istihdamıyla Avrupa‟daki özel güvenlik 

sayısı en fazla olan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye‟nin katılımı ile birlikte 7 

AB üyesi olmayan ülkenin bulunduğu, bu ülkelerin yanında AB üye ülkelerinden 

oluĢan CoESS federasyonu üyesi olduğu 34 ülke ile ilgili 2013 yılında sunduğu 

raporda Türkiye‟nin Avrupa‟daki en büyük özel güvenlik gücüne sahip ülkelerden 

olduğu belirtilmiĢtir. 

 
  Avrupa kıtası içerisinde yer alan hem AB üyesi ülkeler hem de AB üyesi 

olmayan ülkeler arasındaki farkları değerlendirme açısından belirli zaman 

aralıklarında raporlar yayınlayan Coess Fedarasyonu‟ nun en son yayınlamıĢ olduğu 

tabloyu incelendiğinde Türkiye‟deki Özel Güvenlik yapılanmasının geliĢim süreci 

izlenebilmektedir. 

 

2.3.1. CoESS Raporlarında Türkiye’deki Özel Güvenlik Sektörü  

Ülkemizde özel güvenlik yerini sağlamlaĢtırmıĢ ve büyümesi her daim devam 

eden bir sektör. Türkiye‟de özel güvenlik personellerini günlük yaĢamın her alanında 

görmek mümkün. Bu durum ne kadar güvendeyiz sorusunu akıllara getirse de 

aslında suçu önleme konusunda en önemli unsur. Önemli olan da zaten suç 

oluĢtuktan sonraki iĢlemlerden ziyade suçun önleyici tedbirleri sayesinde suç 

oluĢmadan veya iĢlenmeden suçun önüne geçebilmektir.  

 

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) bilgilerine göre, 

Türkiye‟de özel güvenlik yasasının çıkması ile birlikte yıllar içerisinde özel güvenlik 

Ģirketleri ve eğitim kurumlarının sayılarında büyük artıĢlar gerçekleĢtiği 

görülmektedir. GÜSOD‟ un 2000 yılında Avrupa Güvenlik Servisleri 

Konfederasyonu‟ na (CoESS) katılımcı üye olarak katılması sonrasında AB üyesi 

olmayan ülkelere tanınmıĢ olan bu hakkını iyi değerlendiren dernek, Avrupa çapında 
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övgüyle karĢılanan çabaları sonucunda, Konfederasyon‟un Tüzüğünde değiĢiklik 

yapmasını sağlayarak, 28 Ocak 2004‟te Brüksel‟deki CoESS Yönetim Kurulu‟nda 

tüm diğer AB üyesi ülkelerle eĢit statüde tam üyeliğini (active member) kabul 

ettirmiĢtir. Türkiye‟nin AB‟ye üyelik süreci ile ilgili çalıĢmalar devam ederken buna 

paralel olarak Özel Güvenlik Sektörü‟nün temsilci kuruluĢları AB‟ de var olan 

mütekabil kuruluĢlarına üye olarak kabul edilmiĢlerdir. Sektör açısından ve genel 

olarak ülkemiz açısından önemli bir geliĢmedir.50 

 
Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu (CoESS) raporlarında üyesi olan 

34 ülkenin güvenlik hizmetleri analizleri kapsamlı bir Ģekilde inceleyerek, ülkelerin 

özel güvenlik hizmetleri endüstrisini; ekonomik yönleri ve hukuki yönleri ile 

detaylandıran bir rapor sunmaktadır.  

 

Tablo - 1 COESS/ Avrupa‟da Özel Güvenlik/ Gerçekler ve Rakamlar 201551 
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Ekonomik olarak; ülkedeki özel güvenlik pazarını, özel güvenlik Ģirketlerini, 

özel güvenlik görevlilerini ve bu alandaki sözleĢmeleri incelerken, hukuki özellikte 

ise; Özel güvenlik alanındaki mevzuatı, denetim ve yaptırımları, bu sektörde yer 

alacak olan personelin giriĢ Ģartlarını ve yasaklarını, eğitim standartlarını, mevcut 

olan yetkilerini, silahlarını ve bunları kullanma Ģartlarını, kamu ve özel sektördeki 

payını ve toplu sözleĢmelerini inceler. 

 
Bu rapor en son detaylı bir incelemeyi 2013 yılında sunmasına rağmen ülkeler 

arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ayırt edilmesini kolaylaĢtıran en detaylı bilgi 

kaynağıdır. Çünkü mevcut rapor hem Avrupa Güvenlik Hizmetleri 

Konfederasyonunun üye federasyonları ile diğer ulusal özel güvenlik örgütleri ve 

Avrupa ülkeleri arasındaki istiĢare ve bilgi paylaĢımı sonucunda oluĢturulmuĢ, daha 

güncel ve ülkelerin kendi güvenlik alanlarında ayrıntılı bilgi paylaĢımı yaptığı bir 

rapor bulunmamaktadır. 

 
Türkiye bu raporlar incelendiğinde Avrupa ülkeleri arasındaki personel sayısı 

bakımından en büyük özel güvenlik gücüne sahip ülke konumunda bulunmaktadır. 

Günümüzde Emniyet TeĢkilatı tarafından koruma altında bulundurulan bir çok yer de 

dahil olmak üzere Özel Güvenlik birimlerine devredilmiĢ ve bu da sektörün 

büyümesine neden olmakla birlikte ülkedeki Özel Güvenlik personeli sayısını mevcut 

Emniyet Mensubu sayısından fazla hale getirmektedir. 

 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile üye olmayan ülkelerin kendi standartlarını 

uygulama noktasında aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenerek aslında 
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Türkiye‟nin Özel Güvenlik yapısı hakkında ve bu alandaki baĢarılı olduğu yönleri ve 

eksiklerini anlamak bakımından daha somut bir bilgi elde etmek amaçlanmaktadır. 

 
Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu (CoESS) raporlarında ülkemiz 

açısından yapılan araĢtırmaların değerlendirilmesi geliĢimi açısından ve 

sürdürüebilirlik açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle mevcut rapor ve 

güncelenen istatistikler ıĢığında Türkiye‟nin özel güvenlik sektörü içerisindeki 

ekonomik boyutları ve hukiki kapsamda yapılanlar incelenmiĢtir. 

 

2.3.1.1. Türkiye’deki Özel Güvenlik Sektörünün Ekonomik Durumu 

Ekonomik yönden CoESS Avrupa‟da Özel Güvenlik/ Gerçekler ve Rakamlar 

2015 52  tablosunun verileri incelendiğinde Türkiye‟nin 3.167 milyar Euro para 

harcadığı görülmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz üzere güvenlik ülkelerin milli 

gelirlerinin üzerinde harcama yaptığı kalemler arasında fakat burada dikkat çeken 

nokta birçok Avrupa ülkesinde bu oran iki katı bile değil iken, Türkiye‟nin dört 

katından fazla bir ciroya sahip olduğunu belirtmek gerekmektedir. Türkiye özel 

güvenlik pazarının çok hızlı büyüyen bir ülkesidir ve son 10 yıl içinde pazar 

payındaki büyümesine yıllık bazda bakıldığında yıllık ortalamasında %11,2 pazar 

büyümesi görülmüĢtür.53 

 
Özel güvenlik Ģirketlerinin ise bu pazarlardaki yerlerine baktığımızda Avrupa 

ülkererinde ilk üç güvenlik Ģirketinin toplam pazar payından aldığı yüzde %50‟den 

fazla iken, 2013 raporunda Türkiye‟de ilk üç özel güvenlik Ģirketinin toplam pazar 

payındaki yeri %12 de kalmıĢtır. 2015 raporunda ise Türkiye‟de ilk üç özel güvenlik 

Ģirketinin toplam pazar payındaki yeri %30 olarak tespit edilmiĢ olsa da oranlardan 

anlaĢılacağı üzere Avrupa‟da büyük özel güvenlik firmaları aslında ülkelerindeki 

sektörün büyük kısmını tekeline almıĢ iken, Türkiye‟de Ģirket sayısının fazlalığından 

da kaynaklı olmak üzere pazar birçok Ģirkete dağılmıĢ durumdadır. Bu oran aslında 

profesyonel hizmet veren ve marka değeri oluĢturmuĢ bir özel güvenlik Ģirketinin 

sağladığı güvenlik hizmetlerinden daha çok ihtiyacın görülmesi için öncelikli niteliğin 

maliyet olduğunu da göstermektedir. Öyle ki Avrupa merkezli  bir çok özel güvenlik 

firması Türkiye sınırları içerisinde personel istihdam edip güvenlik hizmetleri 
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sunmaktadır. Yabancı sermayeli Ģirketler ve büyük kurumsal Ģirketlerin de bu 

yabancı merkezli Ģirketlerden güvenlik hizmetleri aldığı gerçeği aslında Türkiye‟de 

yeterli hizmeti verebilen ve sektöre hakim olan büyük bir özel güvenlik Ģirketinin 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

 
Türkiye‟de özel güvenlik sektöründeki en büyük eksikliklerden biri de teknoloji 

ve uzman personel eksikliği haliyle bizlerin yaĢadığı bu sıkıntı raporlarda da yerini 

almıĢ olduğunu görmekteyiz. Türkiye‟de güvenlik alanında yalnızca teknolojiye 

dayalı çözümlerin payı %15 oranında kalırken, sadece Ġnsan gücüne dayalı 

çözümlerin payı ise %83 gibi büyük bir yüzdeye sahiptir. BirleĢtirilmiĢ bir çözüme 

yani insan girdisi teknolojisinde ise çözümlerin paylaĢımı %2 oranındadır. Bu da 

aslında bize insan gücünün Türkiye‟de bu denli yüksek yüzdeye sahip olmasının 

teknolojik ekipmanların yüksek maliyetlerinden ötürü mü tercih ediliyor sorusunu 

akıllara getiriyor. Fakat son 5 yıldaki yalnızca teknoloji odaklı güvenlik payının 

Türkiye‟de büyüme oranı %100 seviyesinde. Bu da aslında mevcut altyapıya 

eklemeler yaparak teknolojiyi daha çok kullanma yoluna giden ve bunun sektördeki 

payını arttırma hedefinde gözüken bir Türkiye‟yi bize göstermektedir. Sadece insan 

kaynaklı koruma çözümlerine baktığımızda yine son 5 yılda Türkiye‟nin büyüme 

oranı %100 olması Avrupa ülkerinden daha yüksek bir oran. Türkiye‟de aslında 

güvenlik sektörünün sadece teknolojik çözümlerle değil mevcut insan gücünü de 

arttırarak aslında kiĢi baĢına düĢen güvenlik görevlisi oranını da arttırmak amacında 

olduğu ve özel güvenlik alanının hız kesmeden büyümeye devam ettiğini 

göstermektedir. Ġnsan gücü ile teknolojik ekipmanların birleĢtiği güvenlik 

çözümlerinin son 5 yıldaki büyüme oranlarında Türkiye‟de %10 iken; 54  örneğin 

Avrupa‟da birçok uluslar arası toplantılara ev sahipliği yapan, en güvenli bankaların 

bulunduğu fakat AB üyeliği bulunmayan Ġsviçre‟ de %60 seviyesindedir.55 Bu da 

teknolojik ekipmanların insan gücü ile birleĢtirme konusunda Türkiye‟nin bu çözüm 

yolunda daha yavaĢ ilerlediğini Ġsviçre‟ nin ise iki ülkenin genel güvenlik çözümlerine 

oranladığımızda zaten 5 kat büyük olan insan girdi teknoloji çözümlerini 6 kat daha 

fazla büyüme ile devam ettirdiği gözlemlenmektedir.  

 
Aslında çağımızın gereksinimi olan teknoloji kendi ile birlikte yeni suç 

Ģekillerini de getirse de bunu önleme yönünde yine teknolojiden faydalanmak en 

kesin ve akılcı çözüm olarak görülmektedir. Ġnsan gücünün yetersiz kaldığı 

noktalarda teknolojinin de yardımı ile daha çok noktaya hakim olunabilmekte veya 
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gözle görülemeyen nesneler teknolojik cihazlar yardımı ile insan gücünü uyararak 

daha net sonuçlar verebilmektedir. Bu alanda en çok kullanılan cihazların baĢında 

kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) yer almaktadır. Ġnsan gücü ile bir noktanın 

kontrolü sağlanabilirken aslında ihtiyacı karĢılamaya yönelik akılcı bir kapalı devre 

kamera sistemi bir insanın birden fazla noktaya hakim olmasına ve bu noktaları 

kontrol altında tutmasına imkan sağlamaktadır. Uzaktan gözetim imkanı da sağlayan 

teknoloji sayesinde aslında kontrolün bizlerin elinde olmasını kolaylaĢtıran imkanlar 

sunduğu alarm, parmak okuyucu, göz retina tanıma sistemi gibi ileri teknoloji 

ekipmanlar ile güvenlik seviyesinin nerede ne kadar sağlanması gerektiğine kadar 

bizlerin seçimleri ile sağlanabilmesini kolaylaĢtırmaktadır. Türkiye ve diğer Avrupa 

ülkeleri de baĢta olmak üzere bir çok dünya ülkesinin kullandığı teknolojiye dayalı 

güvenlik ekipmanlarında bu cihazlar en baĢta gelmekte ve geleneksel insan gücü 

yöntemi yerine daha kolay eriĢilebilir bir sistem ağı tercih edilmektedir.  

 
Türkiye‟de teknoloji çözümleri olumlu olarak değerlendirilmiĢ fakat teknolojinin 

eğitimli uzman bir el altında mevcut olması gerektiğinin altı çizilmiĢtir. Bununla 

birlikte Ġnsan gücüne dayalı çözümler de negatif değerlendirilmiĢtir. Burada aslında 

özel güvenlik sektörü mensuplarının da planlı yerleĢmiĢ bir eğitim ve alanındaki 

uzmanlık seviyesinin yeterli düzeyde olmadığı belirtilmiĢtir. Sayısının fazla olması 

aslında avantaj gibi gözükse de güvenlik alanındaki uzmanlık aslında sayıdan daha 

etkin bir faktör. Alanında yetiĢtirilmiĢ ve eğitimleri güncellenen personel istihdamı 

verimliliği arttıracak ve fazla olan insan gücü ihtiyacını azaltmakta önemli bir rol 

oynayacaktır. Böylece mevcut personel sayısının pozitif olan etkisi uzmanlaĢmıĢ 

kadro sayesinde daha verimli bir sonuç ortaya koyacaktır. 

 
Özel güvenlik sektörünün teknoloji kadar önemli faktörü Ģüphesiz insan 

gücüdür. Bu sektörde çalıĢan insanların güvenlik alanında özel bir eğitime tabi 

tutulmaları bir ihtiyaçtan çok gereksinim. Özel güvenlik görevlisi olabilmenin bir 

takım özel Ģartları olması gerekliliğine ek olarak bu konuyla ilgili profesyonel bir 

eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitimlerinde belirli bir denetleyici tarafından 

kontrol altında tutulması ve standart bir uygulama olması da ayrı bir zorunluluk 

durumundadır. Özel güvenlik görevlileri için bu eğitimler sonucunda bu kursu baĢarı 

ile bitirenlere bir belge verilmesi zorunluluğu her ülke de uygulanmaktadır. 

Türkiye‟de 596.121 özel güvenlik görevlisinden 245.090 kiĢinin lisanslı özel güvenlik 

görevlisi olduğu belirtilmektedir. 56  2015 raporunda ise aktif görev yapan ÖGG 
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sayısının 321.558 olduğu belirtilmiĢtir.57 Bu da sektörde aktif olarak görev alan Özel 

güvenlik görevlilerinin sayısı ülkedeki mevcut eğitimli personelin yarısından az 

olduğunu göstermektedir. Avrupa‟da güvenlik alanında birçok ülkenin örnek aldığı 

Ġsviçre‟ de görevli özel güvenlik personel sayısı 16.220 kiĢi ve silah taĢımak için izin 

verilen özel güvenlik sayısı ise 2058‟dir. 58  Türkiye‟de ise silah taĢımaya yetkili özel 

güvenlik sayısı 65.000‟dir. 59  Silah taĢıma konusunda Ġsviçre‟ de ortalamayı baz 

aldığımızda her sekiz özel güvenlik görevlisinden birinin silah taĢımaya yetkisi var 

iken, Türkiye‟de aktif çalıĢan personel ile orantı kurulduğunda her dört özel güvenlik 

görevlisinden bir tanesi silah taĢımaya yetkili durumdadır. Özel güvenlik lisansı 

almanın maliyeti Avrupa ülkelerine nazaran lisans türüne göre de değiĢkenlik 

gösterdiği göz önüne alınırsa Türkiye‟de daha maliyetli olmaktadır.  

 
Toplu iĢ sözleĢmelerinde özel güvenlik personellerinin çalıĢma saatleri 

incelendiğinde Türkiye‟de günde maksimum sekiz saat olmak üzere haftada en fazla 

kırk beĢ saat çalıĢma süresi vardır. Mesai sonrası çalıĢılabilecek maksimum çalıĢma 

süresi üç saat hafta sonu ve gece ise yedi buçuk saat olarak belirlenmiĢtir. Ulusal 

mevzuat kapsamında ise özel güvenlik görevlilerinin günde maksimum 

çalıĢtırılabileceği süre on bir saat haftada toplam çalıĢma süresi ise kırk beĢ saattir. 

Mesai sonrasında günde üç saat çalıĢma süresi ile birlikte hafta sonu ve gece ise 

yedi buçuk saat azami çalıĢma saati vardır. Burada toplu iĢ sözleĢmelerinin ulusal 

mevzuat çerçevesinde hazırlandığı ve çalıĢma saatlerinin ve izin sürelerinin 

benzerlik gösterdiği görülmekte günde çalıĢılması gereken sürenin sözleĢme 

kapsamında daha iyi Ģartlarda çalıĢtırıldığı anlaĢılmaktadır. Burada dikkat çeken 

husus haftalık azami çalıĢma süresine ek olarak Türkiye‟deki özel güvenlik 

görevlilerinin mesai sonrasındaki günde üç saati bulabilecek çalıĢma süresidir. Bu 

süre Avrupa ülkelerinde yıllık olarak belirlenmiĢ ve saat limiti konulmuĢ durumdadır. 

Türkiye‟deki mesai süresinin Avrupa‟daki mesai saatlerini aĢabildiğini 

göstermektedir.  

 
Bu çalıĢmalar sonucunda Türkiye‟deki özel güvenlik personeli tarafından 

alınan ücretleri baz aldığımızda yine Ġsviçre‟deki değerlendirmeler üzerinden 

gidilecek olduğunda  Türkiye‟de lisanslı tam gün mesai ile silahsız olarak görev 

yapan temel özel güvenlik görevlisi fazla mesai, hafta sonu, gece mesaisi ve diğer 

ödenekler dikkate alınmadığında baĢlangıç maaĢının brüt 430 € net ise 307 € 

olduğu; tüm özel güvenlik görevlilerinde ise yine fazla mesai, hafta sonu, gece 
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mesaisi, diğer ödenekler ve iĢveren tarafından yapılan sosyal güvenlik ücreti  

sayılmaksızın ortalama aylık brüt 521 € net ise 372 € maaĢ aldığı belirtilmektedir. 60 

Ġsviçre‟ de ise lisanslı tam gün mesai ile silahsız olarak görev yapan temel özel 

güvenlik görevlisi fazla mesai, hafta sonu, gece mesaisi ve diğer ödenekler dikkate 

alınmadığında baĢlangıç maaĢının brüt 4223 € net ise 3589 € olduğu; tüm özel 

güvenlik görevlilerinde ise yine fazla mesai, hafta sonu, gece mesaisi, diğer 

ödenekler ve iĢveren tarafından yapılan sosyal güvenlik ücreti sayılmaksızın 

ortalama aylık brüt 4804 € net ise 4087 € maaĢ ile Türkiye‟de aynı görevi ifa ettiği 

meslektaĢlarından 10 kat daha fazla ücret aldığı gözükmektedir.61 Özel güvenlik 

sektöründeki standartların düĢük olması ve kolay elde edilebilirliğin vermiĢ olduğu 

fazla personel sayısının bir diğer negatif yönü de anlaĢılacağı üzere çok düĢük 

ücretlerle çalıĢtırılma durumunda bırakılmasıdır. Bu nedenle rakamlara bakıldığında 

özel güvenlik alanında çalıĢmak üzere lisans almıĢ fakat sonrasında bu iĢi 

yapmamıĢ veya lisansını yenilememiĢ kiĢilerin sayısı bugün Türkiye‟de çalıĢan özel 

güvenlik personeli sayısından fazladır. ÇalıĢma saatlerinin ise aynı olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda alınan ücreti saatlik ücret olarak kıyasladığımızda 

rakamlar arasında büyük farklılık ortaya çıkmakta bu da aslında aynı sektörde görev 

yapan bu iki ülkenin çalıĢanlarına aynı derece karĢılık vermediğini göstermektedir. 

Bu da yapılan iĢe yansımakta ve aslında bizler için çok önemli olan güven ortamının 

sağlanmasında açıklar oluĢturmaktadır. Ġhtiyaçlarını karĢılayamayan bu sektördeki 

personel farklı sektörde iĢ arayıĢlarına girmekte ve sürekli bir sirkülasyon 

olmaktadır. Nitekim özel güvenlik sektöründeki yıllık personel değiĢimlerine 

baktığımızda Türkiye‟de bu rakam %50 dolaylarında bulunmaktadır. Bu da bize her 

yıl 2 özel güvenlik personelinden birinin iĢini bıraktığını ve yerine baĢka biri gelerek 

ihtiyaç karĢılandığını göstermektedir.62 Bu değiĢim sonucunda kendi çalıĢtığı birim 

veya bölgeyi tanıyan güvenlik adına tüm eksiklikleri kendince belirlemiĢ ve önlemini 

alma yollarını saptamıĢ tecrübe sahibi olmuĢ güvenlik çalıĢanı ayrılıyor ve yerine 

yeni gelen personel aynı tecrübeyi sağlamak adına geçen zaman zarfı içerisinde 

güvenlik açıklarına  neden olabilmektedir. Bunun yanında sektörde deneyimli 

personel eksikliğine neden olmaktadır. Ġsviçre‟ ye baktığımızda özel güvenlik 

görevlilerindeki yıllık değiĢim hızı tam zamanlı çalıĢan personelde %13, yarı zamanlı 

çalıĢan personelde ise %23 olarak değiĢim olmaktadır. 63  Bu rakam her iĢ 

sektöründe gerçekleĢen yıllık sirkülasyon olarak göze çarpmaktadır.  
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Türkiye‟ de özel güvenlik endüstrisinde eĢit fırsatlar politikası uygulanmaktadır. 

Türkiye‟de özel güvenlik sektöründe yer alan personelin 26-28 yaĢ ortalamasında 

olduğu ve sektörde aktif olarak çalıĢan personelin kadın erkek yüzdesine 

bakıldığında sektörde çalıĢanların %80‟ ini erkeklerin kalan %20‟ lik kısmında ise 

kadınların yer aldığını64, 2015 raporunda ise bu oranların erkeklerde %85 kadınlarda 

ise %15 olarak güncellendiğini belirtmek gerekir.65 Bu rakamlar devletin güvenlik 

kurumlarındaki kadın güvenlik görevlisi personel eksikliği ihtiyacını da tamamlayıcı 

görev görmektedir.  

 
Türkiye‟de özel güvenlik görevlilerini istihdam eden Ģirketlere bakıldığında 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi özel güvenlik Ģirketleri için ruhsat alınması gerekliliği 

zorunludur. 2013 raporu incelendiğinde özel güvenlik Ģirketlerinin sayısı Türkiye‟de 

1303‟tür. 66  Bu rakamın 2015 yılındaki raporda 1511‟e  ulaĢtığı görülmektedir. 67 

Personel sayılarını göz önünde bulundurduğumuzda aslında özel güvenlik 

Ģirketlerinin sayısı farklı yönlere dikkat çekmektedir. Personeli az olan bir özel 

güvenlik Ģirketinde Ģirketin personelin karakteri, iĢ yaĢamı ve disiplini hakkında bilgi 

sahibi olma olasılığı fazla olana oranla daha yüksek olacaktır. Fakat negatif yönü 

büyük organizasyonlarda tek baĢına güvenliği sağlamak konusunda yetersiz 

kalacaktır. Özel güvenlik Ģirketlerinin özel güvenlik faaliyetleri ile birlikte yaptığı tesis 

yönetimi, güvenlik danıĢmanlığı, soruĢturma hizmetleri ve diğer hizmetler Avrupa 

ülkelerindeki özel güvenlik Ģirketlerinin bünyelerinde yer alır iken, Türkiye‟de tek 

hizmetli özel güvenlik Ģirketlerinin yani sadece özel güvenlik faaliyetleri yürüten 

Ģirketlerin genele oranı %90‟ dır.68 Çok hizmetli özel güvenlik Ģirketleri ise Ġsviçre‟ de 

olduğu gibi özel güvenlik hizmetlerinin yanında yardımcı veya ilave hizmet sunan 

Ģirketler %10 seviyesindedir.69 

 

2.3.1.2. Türkiye’deki Özel Güvenlik Sektörünün Hukuksal Boyutu 

Türkiye‟nin özel güvenlik teĢkilat yapılanmalarının hukuki özellikleri ele 

alındığında özel güvenlik mevzuatında özel güvenlik endüstrisi ülkenin kanunları ile 

düzenlenmiĢtir.  Türkiye‟de Özel güvenlik hizmetlerine iliĢkin 2004‟te yürürlüğe giren 

5188 sayılı kanun 2005 ve 2008 yıllarındaki değiĢiklikler ile güncelleĢtirilmiĢ Ģekilde 

halen devam etmektedir.  Özel güvenlik yapılanmasını düzenleyen mevzuat 
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taslaklarının oluĢturulması ve değiĢtirilmesinden sorumlu yetkili makamlar ĠçiĢleri 

Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığıdır. Özel 

güvenliğin çalıĢma alanları, kesimleri ve sınırları yine bu mevzuatlar kapsamında 

belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma alanları genel koruma görevi, havalanı güvenliği, deniz 

güvenliği, nakit transferi izleme ve uzaktan gözetimdir. Özel güvenlik teĢkilatını 

denetlemeye ve denetiminden sorumlu yetkili ulusal otorite ĠçiĢleri Bakanlığı olup; 

yaptırımlar uygulamaktan sorumlu makam olarak gözükmektedir. Ġdari ve cezai 

yaptırımlar uygulayabilen bu makam para cezası, iki yıllık bir hapis cezası veya 

Ģirket ruhsatının geri çekilmesi gibi cezaları uygulayabilmektedir. 

 
Özel güvenlik sektörü içerisinde görev almak isteyen Ģirketlerin ve personelin 

belirli özellikler taĢıması gerekmektedir.  Bununla ilgili giriĢ Ģartları ülkeler tarafından 

ihtiyaçlar neticesinde belirlenmiĢ ve gereksinimlere uygun bu uygulamalar 

neticesinde izinler verilmektedir. Türkiye‟de özel güvenlik Ģirketleri ve özel güvenlik 

personelinin suç kayıtları incelenerek gerekli izinler verilmektedir. Özel güvenlik 

Ģirketi sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak ve 5188 sayılı Özel 

Güvenlik Hizmetleri Kanunu‟ nun 10 a-b maddeleri uyarınca en az 8 yıllık eğitim 

mezunu olmak gerekmektedir. Özel güvenlik yöneticilerinin en az lise mezunu ve 22 

yaĢını tamamlamıĢ olmaları bununla birlikte temiz bir adli sicil kayıtlarının olması 

gerekmektedir. Devlete karĢı iĢlenen suçlar veya nitelikli suçlar olan zimmete para 

geçirme, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, itaatsizlik, güven kötüye kullanma yasadıĢı 

kamu ihaleleri ve alımları, devlet istihbaratını açığa çıkarma, sözlü ve cinsel taciz, 

tecavüz, kaçırma, aracılık yapmak veya uyuĢturucu madde kaçakçılığı gibi suçları 

iĢlememiĢ olanlar ve görevin performansını engelleyen herhangi bir zihinsel veya 

fiziksel engeli bulunmayan kiĢiler kabul edilmektedir. Özel güvenlik olacak 

personelin özel güvenlik eğitimini baĢarıyla tamamlaması gerekmektedir. Özel 

Güvenlik görevlilerinin mesleğe girebilmeleri için asgari yaĢ yöneticiler için 22 yaĢ 

iken operasyonel personel için ise 18 yaĢ olarak belirlenmiĢtir. 70 

 
Türkiye‟de özel güvenlik personelinin üniformaları ile ilgili ĠçiĢleri Bakanlığı 

tarafından onaylanan özel Ģartlar bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlileri 

üniformalarını sadece çalıĢma saatleri içerisinde giymek zorundadır. Özel güvenlik 

görevlileri özel görevler için üniformasız görev yapmak için özel izin almaları 

gerekmektedir. Özel güvenlik görevlilerinin üniformaları ve ilgili giyim eĢyalarının 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis Kuvvetleri tarafından ayırt edici nitelikte olmak 
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zorundadır. Formalar özel güvenlik Ģirketinin ismini ve logosunu taĢımalıdır. Özel 

güvenlik personelinin kimlik belgesiyle ilgili belirli esaslar çerçevesinde; kimlik 

belgesi yerel yönetim tarafından verilmekte olup, kart üzerinde özel güvenlik 

görevlisinin adı soyadı bilgisi bulunmak zorundadır. Buna ek olarak görevlinin bir 

silah taĢımak için lisansının olup olmadığını belirtmesi gereklidir. Kimlik kartı, görev 

süresince üniformanın yakasında görünür Ģekilde takılmak zorundadır. 

 
Özel güvenlik alanındaki diğer üzerinde durulması gereken bir konu ise bu 

alandaki personelin sahip olduğu yetkiler ve uymaları gerektiği kurallardır. Güvenlik 

konusunda ülkelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yetkiler vermesi ve bu Ģekilde 

güvenlik kontrolünü sağlamaları sırasında o ülkede yaĢayan vatandaĢların güvenliği 

sağlanırken özgürlüklerinin ne denli kısıtlandığı da önem taĢımaktadır.  

 
Bu kapsamda özel güvenlik görevlilerinin yetki ve yeterlilikleri Türkiye‟de 

korunan bir bölgeye girmek isteğinde olan kiĢilerin bir metal dedektöründen 

geçmeleri veya üzerlerinin manuel bir metal dedektör cihazı ile aranarak girmelerini 

sağlamak, bireylerin eĢyalarının bir x-ray makinesinden veya benzer güvenlik 

sistemleri yoluyla denetlemesini yapmak özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 

içerisindedir. Toplantılar, konserler, sahne performansları veya benzeri etkinlikler 

gibi büyük kitlelerin katıldığı veya düğün ve cenaze törenleri sırasında güvenlik 

görevlileri ziyaretçi veya katılımcıların kimlik tespiti için kimlik isteyebilir yine metal 

detektörler yardımı ile üst ve eĢya aramalarını yapabilmektedir.  Bireylerin toplu 

taĢıma tesislerinin bulunduğu duraklarda, havaalanları, limanlar, demiryolu 

istasyonları ve diğer tesislerde veya kamuya ait tesislerde yine yardımcı cihazlar 

eĢliğinde arama yapabilmektedir. Bu aramalar sırasında bulunan yasadıĢı, tehlike 

arz eden veya suç delili olabilecek nesneleri muhafaza altına alabilmekte ve bahse 

konu durumdan derhal kolluk kuvvetlerini bilgilendirerek kuvvetler gelene kadar 

kontrol altında bulundurmakla yükümlüdürler.  Bir suçla ilgili delil ve emareleri 

saklayabilmekte olay yerini muhafaza altında tutabilmekte ve kendine, yakınındaki 

veya çevredekilere karĢı tehlike arz eden kiĢileri yakalayabilmektedir. Sınırlı bir polis 

haklarına sahip olan özel güvenlik görevlilerinin ara ve el koyma yetkileri de 

bulunmakta bu yetki korumakla görevli oldukları bir bina veya alanda suç olayı 

gerçekleĢtiğinde suçun Ģüphelisini veya tutuklama kararı olan bir Ģahsın aramasını 

ve tutuklaması yapar suç oluĢturan eĢyalara el koyar. Bu yetki polis kuvvetleri 

gelinceye kadar devam eder sonrasında görevli kolluk görevlilerine teslimi 

yapıldıktan sonra sona ermektedir. 
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Avrupa ülkelerindeki özel güvenlik görevlilerin yetki ve sorumluluklarına 

baktığımızda ise ülke vatandaĢları ile aynı yetkilere sahip oldukları anlaĢılmakta 

yetkililerin yapılacak güvenlik iĢlevinin ve gücünün ne derecede ve ne dereceye 

kadar polis kontrol ve sınırlamaları çerçevesinde olacağını,  polis önlemlerinin 

yasaya uygun olarak kullanılması gerekliliğini belirlemektedirler. Özel güvenlik 

görevlileri arama ve el koyma yetkilerine sahiptirler. Bu yetkinin sınırları yine yetkili 

makamlar tarafından tahsis edilmiĢtir. Özel güvenlik görevlilerinin suç ve suçluluk 

hallerinde kiĢilerin her türlü tutuklanmasına veya geçici olarak tutulmasına yetkileri 

bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlileri herkese açık delillerin olması halinde kolluk 

görevlilerine teslimi, idari para cezası ve buna benzer yaptırımlar ile her vatandaĢın 

yetkilerinin ötesine geçen diğer iĢlemleri yapma izinleri bulunmaktadır. 

 
Türkiye‟de özel güvenlik hizmetlerini sağlayan Ģirketlerin ve özel güvenlik 

alanında istihdam edilen personelinin silah kullanımı belirli süreliğine, yetkili 

makamlarca verilen lisans ile kullanılabilmektedir. Bu lisansı Ģirket ve kiĢisel 

seviyede alabilmek için belirli Ģartları sağlıyor olmak gerekmektedir. ġirketlerin 

yükümlülüklerine baktığımızda silahlı özel güvenlik hizmeti sağlayan özel güvenlik 

Ģirketleri için özel bir lisans gerekli olup bu lisansı veren yetkili ulusal makam 

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili makamlardır. Lisansın geçerlilik süresi beĢ 

yıl olup, gerekli Ģartların yeniden sağlanması halinde ve mevcut ihtiyaç durumunun 

bildirilmesi üzerine tekrar yenilenebilmektedir.   Silah sahibi özel güvenlik Ģirketleri 

için yine ayrıca bir lisans gerekli olup belgeyi veren yetkili kurum ĠçiĢleri Bakanlığıdır. 

Bu lisansın süresinin açık uçlu olduğu belirtilip herhangi bir süre kısıtlaması 

bulunmamaktadır. Silah lisansına sahip özel güvenlik Ģirketlerinin silahları 

depolamak için kilitli kutular kullanması yasal bir zorunluluk olup, kullanılacak olan 

mühimmat, silah sayısı ve silah türü ile ilgili sınırlamalar görevin niteliğine bağlı 

olarak yasa ile sağlanmıĢtır.   

 
Özel güvenlik görevlilerinin silah kullanımı ile alakalı olarak kiĢisel taĢıması 

gereken Ģartlar ve alması gereken eğitimlere bakıldığında silahlı özel güvenlik 

hizmetini sağlayacak özel güvenlik görevlileri için özel bir lisans gerekmekte olup, 

lisansı veren yasal makam ĠçiĢleri Bakanlığı ve yasal mercilerdir. Lisansın süresi beĢ 

yıl olup, Ģartların sağlanması halinde talep doğrultusunda yenilenebilmektedir. Özel 

güvenlik görevlileri yasalara göre silah taĢıyabilmeleri ve kullanabilmeleri için 

uzmanlaĢmaları için bu doğrultuda bir eğitim almaları zorunludur. Bu eğitim teorik ve 

hedef uygulamayı kapsamakta, eğitimin süresi silahsız eğitim için doksan saat, 
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silahlı eğitim için ekstra otuz saat eğitim alma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu 

eğitimin sertifikalı bir güvenlik eğitim enstitüsü tarafından sağlanması gerekmektedir. 

 
Ülkelerin silah taĢımayla ilgili yasal düzenlemelerine baktığımızda Türkiye‟de 

daha fazla kontrol altında tutulmak istenen devlet bünyesindeki kolluk kuvvetleri 

dıĢında kalan kısmın silah edinilmesini zorlaĢtıran bir anlayıĢ varken silah kullanma 

yetkisi verilecek olan personele silahsız görev yapacak özel güvenlik görevlisinden 

yalnızca otuz saat zorunlu bir eğitimle görev yapmasını beklemek çok sağlıklı bir 

çözüm olarak görülmemektedir.  Aksine Avrupa ülkelerinin mevcut yasalarına 

baktığımızda katı bir tutum olmamakla birlikte silah kullanacak özel güvenlik 

görevlisine verilecek eğitimin bireyin kendisinin geliĢimine bağlayarak eğitimi 

yönlendirmesi, uzatması nitelikli ve alanında uzman personel yetiĢtirmek için 

odaklandığını, tek düze eğitim  sistemiyle değil, bireyin yeterliliğine bağlı eğitimle 

verilen hizmetin kalitesinin aynı olmayacaktır. 

 
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan bir diğer unsur ise eğitimli köpeklerdir. 

Türkiye‟de bu köpekler özel güvenlik servisleri için kullanılabilmekte, güvenlik 

hizmetlerini sağlamak için köpek kullanan özel güvenlik Ģirketlerinin özel bir lisans 

alma zorunluluğu yoktur. Köpekler özel güvenlik endüstrisinin devriye görevi, etkinlik 

güvenliği ve kalabalık kontrolü, kapı gözetimi, havacılık güvenliği, deniz güvenliği ve 

tren, metro istasyonları vb. alanlarda kentsel güvenliği sağlamakta 

kullanılabilmektedirler. Özel güvenlik görevlileri köpekleri özel güvenlik hizmetlerinde 

kullanabilmek için yasalar gereği özel ve zorunlu eğitime tabi olmalıdırlar. Özel 

güvenlik faaliyetlerinde yasal olarak kullanılan köpekler için K9 eğitimi, akredite 

yarıĢlar gibi eğitim ve testler bulunmaktadır. Köpekler özel güvenlik hizmetleri 

içerisinde ticari emniyet koruması, devriye hizmeti, mobil alarm tepkisi, Ģirket içinde 

güvenlik personeli ile etkinlik güvenliği, kalabalığın kontrol altına alınması, kentsel 

güvenlik, kritik ulaĢım alt yapı korumasında görev yapabilmektedir. Özel güvenlik 

görevlileri, köpekleri özel güvenlik hizmetlerine kullanabilmek için belirlenmiĢ özel ve 

zorunlu eğitim almak zorundadır.  

 
Köpeklerin insanlardan koku alma duyularının çok daha geliĢmiĢ olması, bazı 

güvenlik açısından tehlikeleri bizlerden daha önce fark edebilmelerini sağlamakta bir 

nevi güvenlik görevlilerine yol gösterici olmaları ülkelerin eğitimli bu köpeklerin 

güvenlik alanları içerisinde bulunmalarını yasalar ile sağlamıĢtır. Ġncelenen iki ülkeye 

bakıldığında güvenliği sağlamak amacıyla köpekler aynı alanlarda ve aynı 

amaçlarda kullanılmaktadır. 
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Özel güvenlik alanında istihdam edilecek personelin eğitim alarak alanında 

uzmanlaĢması verilen hizmetin kalitesi açısından en önemli unsurdur. Burada 

verilen eğitimlerin yarattığı farklılık güvenlik alanında oluĢacak açıkların önüne 

geçmesiyle önem teĢkil etmektedir. Ülkeler de bünyelerindeki kolluk kuvvetlerinde 

olduğu gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerini, 

tıbbi ve psikolojik durumu ile ilgili standartlar getirerek istihdam sağlanmaktadır. 

 
Türkiye‟de özel güvenlik görevlilerinin yasa ile zorunlu olan eğitim programını 

tamamlamıĢ olmaları gerekmektedir. Eğitim, sertifikalı bir güvenlik enstitüsü 

tarafından sağlanmaktadır. Bu eğitim yasal süresi doksan saattir. Temel eğitimin 

baĢarıyla tamamlanmasının ardından özel güvenlik görevlilerine bir yeterlilik 

sertifikası verilmektedir. Bahse konu olan bu eğitim, her türlü özel güvenlik faaliyeti 

için zorunlu olup, özel eğitim gerektiren etkinlikler ise teorik eğitim ve uygulama, ilk 

yardım eğitimi, silahlı kuvvetler için hedef eğitimidir. Özel güvenlik Ģirketi yöneticileri 

için temel güvenlik görevlisi eğitimi gibi zorunlu uzmanlık eğitimi yasal olarak yoktur. 

Kanunen verilen temel güvenlik eğitiminin her beĢ yılda bir takip ve tazeleme eğitimi 

bulunmaktadır. Bazı özel güvenlik faaliyetleri için özel eğitimler öngörülmektedir. 

Örneğin, özel güvenlik eğitimi 90+30 saat, havacılık güvenliği 51 saat, ticari yerlerde 

nokta görevi yapan görevliler için 30 saat eğitim süreci vardır. Uzmanlık için gerekli 

bu eğitimler sertifikalı bir güvenlik eğitim enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. 

Bireysel bir özel güvenlik görevlisi lisans almak için baĢvurduğunda yasa gereği özel 

güvenlik görevlisinin genel sağlık raporu, psikoteknik ve psikolojik muayene,  polis 

tarafından yapılan güvenlik soruĢturması ve temiz ceza kaydı olması gerekmektedir. 

 
Bazı ülkelerde ise eğitimle ilgili hükümler incelendiğinde özel güvenlik 

görevlilerinin temel güvenlik eğitim programını alması yasa ile zorunlu olması ile 

birlikte dikkat çeken konu eğitimin özel güvenlik firmasının kendi bünyesinde baĢka 

bir aracı kurum olmadan sağlanmasıdır. Eğitim, Ģirket tarafından finanse edilmekte 

ve çalıĢanların temel eğitimini veren Ģirketler için herhangi bir ücret sistemi 

bulunmamaktadır. Temel eğitimin baĢarıyla tamamlanmasının ardından özel 

güvenlik görevlilerine bir güvenlik sertifikası verilmektedir. Özel Güvenlik alanındaki 

yöneticiler, operasyonel yönetim personeli, saha yöneticisinden CEO‟ya kadar 

kanunen zorunlu uzmanlık eğitimi bulunmaktadır. Takip ve tazeleme eğitimi her yıl 

düzenlenmekte ve yasa ile bu durum zorunlu tutulmuĢtur. Temel güvenlik eğitimi 

dıĢında kalan özel güvenlik faaliyetleri için özel eğitimler öngörülmektedir. Bunlar 

ticari alanda güvenlik görevi yapan nokta görevlileri, devriye görevleri, mobil alarm 

tepki ve çağrı servisleri, Ģirket içi güvenlik personeli, etkinlik güvenliği ve kalabalık 
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kontrolü, yakın koruma, para transferi hizmetleri, alarm ve CCTV (kapalı devre 

kamera sistemi) izleme, havacılık güvenliği, kentsel güvenlik, kritik alt yapı 

koruması, resepsiyonist hizmetleri ve K9 köpekleri ile sağlanan güvenlik 

hizmetlerinde için 20‟Ģer saat; alanında uzmanlık eğitimleri ayrıca verilmektedir. Bu 

uzmanlık eğitimleri Ģirketler ve sertifikalı güvenlik eğitim kurumu tarafından sağlanır. 

Bireysel olarak bir özel güvenlik görevlisinin lisans için baĢvuruda bulunduğunda 

yasada belirtildiği üzere; kanton polis ve adalet departmanları tarafından güvenlik 

soruĢturması, baĢvuruda bulunanın cezai bir suçunun bulunmaması gerekmektedir. 

Bununla birlikte özel güvenlik görevlisinin tıbbi muayeneye tabi tutulması ve bir 

nükleer enerji santralinde, göç merkezinde veya baĢka bir yerde çalıĢırken belirli 

çalıĢma koĢulları vardır. 

 
Eğitim düzenlemeleri incelendiğinde Türkiye‟de özel güvenlik görevlilerinin 

aldığı eğitimin yasal ve standart olduğu, sadece havaalanında çalıĢan ve nokta 

görevi yapan özel güvenlik görevlileri haricinde ayrıca özel bir eğitime tabi tutulma 

durumu söz konusu değilken Avrupa ülkelerinde standart eğitimin üzerine istihdam 

edilen personelin görev alanına göre ayrı bir uzmanlık eğitimi bulunup bu eğitimi 

tamamlaması ile görevin niteliği gereği bir nevi branĢlaĢma yolu izlenerek güvenlik 

eğitimleri verilmektedir. Burada nitelikli personel yetiĢtirerek ihtiyaca uygun eğitim 

çerçevesinde personelin bilgi sahibi olması sağlanmakta ve güvenlik açıkları bu 

Ģekilde en aza indirilmesi hedeflenmiĢtir.71 

 

Özel güvenlik Ģirketlerinin kamu ile olan iĢ birliklerine bakıldığında devletler 

daha önce de bahsettiğimiz üzere kendi üzerlerindeki sağlamakla yükümlü oldukları 

güvenlik görevini maliyetlerinin fazla olması durumundan dolayı bir kısım güvenlik 

hizmetlerini özel güvenlik Ģirketlerine devrederek üzerindeki yükü azaltmayı 

amaçlamaktadırlar. Bu yönden söz konusu ülkeler farklı politikalar izlemektedir. 

Örneğin Türkiye‟de özel güvenlik Ģirketleri normalde polis kuvvetlerine veya kamu 

güvenlik makamlarına ait olan hizmet ve faaliyetleri sağlayamamaktadır. Daha önce 

örnek vererek karĢılaĢtırdığımız Ġsviçre‟ye baktığımızda ise tam tersine özel güvenlik 

Ģirketleri normalde polis kuvvetlerine ya da diğer kamu güvenlik mercilerine ait olan 

servis ve faaliyetler sunabilmektedir. Bu hizmetlere baktığımızda hapishane 

hizmetleri, mahkum transferi, demiryolu güvenliği, göç hizmetleri gibi kamu elinde 

olan hizmetler özel güvenlik Ģirketlerine devredilmiĢtir. Bu hizmetler ve faaliyetler için 

belirli bir mevzuat bulunmamakta ulusal ve yerel anlamda polisle herhangi bir 

anlaĢma bulunmamaktadır. Özel güvenlik Ģirketleri için daha kamusal faaliyet 
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öngörülen alanlarda trafik, devriye, otopark… vb. hizmetleri kolluk kuvvetlerinden 

alınarak özel güvenlik Ģirketlerine devredilmesi beklenmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYEDE ÖZEL GÜVENLĠK TEġKĠLATI MESLEK EĞĠTĠMĠ 

 
Türkiye‟de özel güvenlik hizmetleri her toplumda olduğu gibi ihtiyaç duyulan ve 

önem arz eden en önemli konular içerisindedir. Güvenlik teĢkilatlarının kamu veya 

özel olmasına bakılmaksızın devlet ve toplum gözündeki yeri de incelenmesi 

gereken bir husus olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 
Güvenlik kuvvetleri olarak görev ifa eden kiĢilerin uygulamalarının Avrupa 

standartlarına ulaĢması ve o ülkede yaĢayamını sürdüren bireylerle barıĢık olması 

verilen güvenlik hizmeti için olumlu bir algı yaratacağı bilinmelidir.  

 
Özel güvenlik hizmetlerinde de temel amaçlardan biri haline gelmesi gereken 

bu algı; meslek içerisinde görev alan personelin eğitimiyle yakından ilgilidir. Bu 

nedenle mesleki eğitim ile özel güvenlikte görevli personelin nasıl bir eğitim aldığı 

güvenlik açısından önemli bir kriterdir. 

 

3.1. Mesleki Eğitim Kavramı 

Eğitim her alanda olduğu gibi kiĢinin kendi geliĢimi kadar çalıĢtığı alanda 

verdiği hizmeti de yakından etkilemektedir. Mesleki eğitimler çalıĢan bireylerin 

yaptıkları iĢle ilgili uzmanlaĢmasını; özellikle de güvenlik gibi vazgeçilmez bir ihtiyacı 

karĢılamak amacıyla görev yapan insanlar için hayati önem taĢımaktadır. 

 
Eğitim uzmanlaĢmanın ilk ve en önemli araçlarından birisidir. Eğitim 

programlarında özel güvenlik personelinin hizmetleri hakkında  arz taleplerin 

insiyatiflarine bırakılması bu hizmetlerin niteliklerinin arttırılması yönünde yapılan 

çalıĢmaları engeller. Eğitim programlarında, ilgili süreçlere uzmanlık gerekleri vb. 

yasal düzenlemelerle kurumsallık kazandırılmalıdır.72  

 

3.1.1. Mesleki Eğitimin Tanımı ve Önemi 

Eğitim, insana görevlerini özümsetecek önemli toplumsal bir kurumdur. 73 

BaĢka bir ifadeyle eğitim, modern toplumun beklentilerini, birey özelinde 

gerçekleĢtirecek toplumsal bir yükümlülük taĢır. Ġnsana modern toplumda 

yaĢayabilmek için gerekli olan nitelikler, ancak eğitim yoluyla kazandırılabilir. Bunun 
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gibi özel güvenlik görevlisine gerekli olan nitelikler de ancak eğitim yoluyla 

kazandırılır. Bu nedenle kurum, kuruluĢ ve özel güvenlik Ģirketleri kendi güvenlik 

personellerine, mesleğe ilk giriĢte verilen temel eğitim ve beĢ yılda bir yapılacak 

yenileme eğitimiyle yetinmeyip, kendi kurum  kuruluĢ yada güvenlik Ģirketi 

bünysinde hizmet içi tekamül eğitimleri yaptırılmasına ağırlık verilmeli ve özel 

güvenlik personelinin periyodik aralıklarla yapılacak bu eğitimlerle, bilgilerini 

tazelemesi ve mesleklerinde uzmanlaĢması sağlanmalıdır.74  

 
Ülkemizde özel güvenlik hizmetlerini düzenleyen, 22.07.1981 tarihli ve 2495 

sayılı Bazı Kurum ve KuruluĢların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

Hakkında Kanun ve sonraki dönemde yetersiz kaldığından dolayı çıkarılan 

10.06.2004 tarihli 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun olduğundan 

bahsetmiĢtik. Ġste son çıkan kanun beraberinde herhangi bir yasal düzenlemeden 

uzak ve belirlenmiĢ standartları olmayan düzensiz bir boyuttan daha nitelikli ve 

sınırları belli bir çerçeve içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Bu yasal düzenlemeler 

bahsedeceğimiz üzere özel güvenlik teĢkilatı yapısı içerisinde yer alan personel 

eğitimlerine de yansımıĢ olup; denetim mekanizması ise Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Kaldı ki Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 

kurulan Özel Güvenlik Dairesi BaĢkanlığı hem eğitim kurumları üzerinde hem de 

eğitimin standartlara uygun Ģekilde verilip verilmediğinin denetimini 

gerçekleĢtirmektedir. Kanunda belirtilen Ģartları taĢıyan her Türk vatandaĢı Özel 

Güvenlik Eğitim kurumları aracılığı ile 120 saatlik silahlı veya 100 saatlik silahsız 

eğitimi alabilmektedirler. Bu eğitimlerde temel amaç güvenlik hizmetini sağlayan 

personelin kanuni ve branĢ bilgisi ile yasanın kendisine verdiği yetkiler dahilinde 

sınırın aĢılarak insan haklarına aykırı fiillerde bulunmasının engellenmesi buna bağlı 

olarak yasal bir düzen içerisinde güvenlik hizmetini sunmaktır. Bu sebeple özel 

güvenlik eğitimleri içerisinde yer alması kanun kapsamında uygun bulunan özel 

güvenlik hukuku ve kiĢi hakları, güvenlik tedbirleri, silahsız savunma, olay yeri 

koruma, patlayıcı maddeleri tanıma ve önlem alma, uyuĢturucu madde tespiti, temel 

ilk yardım, yangın güvenliği, tabii felaketlerde ve acil durumlarda müdahale, özel 

güvenlik etiği ve ahlâk kuralları, iletiĢim ve müĢteri odaklılık gibi derslerle özel 

güvenlik görevlileri bulundukları ortamlarda insanların güvenliklerini sağlayacak 

yetkinliğe kavuĢmaktadır. 

 
Bu eğitimler sonrasında nitelik kazanan personel sektör için umut vaat etse de 

eğitimin niteliği ve geliĢime açıklığı eleĢtirilebilmekte, bu konuda devreye sayıları 
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gün geçtikçe artan yüksek öğrenim düzeyindeki eğitimler ile üniversiteler 

girmektedir. Bakıldığında özel güvenlik teĢkilatı içerisindeki yetiĢmiĢ uzman personel 

yetersizliği sektörün en büyük eksikliği olarak değerlendirilmektedir. ĠĢte burada 

temel eğitimi alarak belirli bir standart eğitimi almıĢ alt kademe personel bulunmakta 

iken üst kademelerde görev alabilecek personel için herhangi bir eğitim ön 

görülmemiĢ ve bir standarda kavuĢturulmamıĢtır. Bu da güvenlik sektöründeki üst 

kademe personelin eksikliği konusundaki yetersizliğin devam etmesine ve geçici 

çözümlerde güvenlik gibi önemli bir ihtiyacın yanlıĢ yönlendirilerek hizmetin sekteye 

uğratılabilmesine ve açıklar oluĢmasına neden olabilecektir.  

 
Eğitimin güvenlik alanında istihdam edilen her kademedeki personele 

uygulanarak yenilikçi ve ihtiyacı karĢılayacak yetkinliği sağlayacak bir çözüm 

bulunmasının en büyük ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

 

3.1.2. Mesleki Eğitimin Amacı 

Kamu güvenliğinin temini ve sürekliliği hususunda görev yapan özel güvenlik 

teĢkilatı olarak özel güvenlik görevlilerinin çalıĢma alanlarında uzmanlaĢma 

gereksinimi bulunmaktadır. Bu uzmanlaĢmanın temelinde de mesleki eğitim 

bulunmaktadır. Her sektörde olduğu gibi güvenlik gibi önemli bir alanda da rastgele 

bir hizmet sunulması düĢünülemeyeceğinden bu sektör içerinde hizmet verecek olan 

personelin yetiĢtirilmesi ve belirli bir yeterlilik derecesine ulaĢtırılması gereklidir. 

 
Bunu sağlayacak olan yine ilgili kanun ve düzenlemelerle devletin kendisidir. 

Kamu görevininin bir kısmını özel teĢkilatlara bırakırken bunun denetleyici kolunu 

elinde tutarak alanda hizmet verecek olan Ģirketlerin, eğitim kurumlarının ve 

personelinin denetimleri yapmak durumundadır. Bu sebeple yürürlüğü konulmuĢ 

standartlar arasında bulunan mesleki eğitim Ģartı özel güvenlik personeli tarafından 

alınması zorunlu kılınarak belirli bir standart ve hizmet kalitesi sağlanması 

amaçlanmıĢtır. 

 

3.2. Özel Güvenlik TeĢkilatında Personel Eğitimi 

2495 sayılı kanunda belirtildiği üzere Türkiye‟de özel güvenlik görevlilerine 

eğitim yılda bir defa olmak üzere genel kolluk kuvvetleri tarafından verilmekte iken, 

bu kanun yerine gelen 5118 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine 
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eğitimi yine 5188 sayılı ÖGHK‟ nun 14. Maddesinde belirtilen Ģartları sağlayan ve 

izin belgesi alan özel güvenlik eğitim kurumları tarafından verilmektedir.75 

 
Türkiye‟de özel güvenlik personeli istihdamındaki artıĢ sektör içerisinde de 

yeni ihtiyaçları beraberinde getirmiĢtir. Özel Güvenlik Personeli eğitim kurumlarının 

sayılarında artıĢ yaĢanırken eğitimin kalite boyutları sorgulanmaya baĢlamıĢtır. 

Güvenlik kavramı daha önce de bahsettiğimiz gibi ciddi bir konu olmakla birlikte 

yapılan hataların neticesi telafisi güç durumlara neden olabilmektedir. Bu yüzden 

Güvenlik kavramı tüm ciddiyetiyle benimsenmeli gerekli tüm altyapı ve yeni 

teknolojiler ıĢığında kaliteli ve en az teori kadar uygulamalı eğitim verildiği bir 

standarda kavuĢturulmalıdır. Böylece Özel Güvenlik Görevlisi olarak istihdam 

edilecek personelin çalıĢtığı alan hakkında bilgi birikimi ve tecrübe etmek imkanı 

bulunacaktır. Güvenlik personelinin karĢılaĢabileceği olayların bir çoğu gündelik 

yaĢamı olumsuz etkileyebilecek durumlar olduğundan dolayı ne kadar kaliteli bir 

eğitim alırsa olaylar karĢısındaki yetkinliği de o derece artacaktır. BaĢından 

geçmemiĢ bir olayı tatbik etmesi olay gerçekleĢmeden önlemler alabilmesini, olay 

gerçekleĢtiğinde vereceği tepki ve müdahaleyi, olay sonrasında normale dönüĢü 

hızlı ve etkin bir Ģekilde sağlamasına olanak sağlayacaktır. Eğitimin güvenlik 

alanındaki en önemli unsur olduğu yadsınamaz. Fakat sektörün ihtiyacı alanında 

uzman personel ile birlikte yetiĢmiĢ yönetici personelin bulunmaması olarak 

görülmektedir. Burada yeni bir dönem olarak adlandırılabilecek Özel Güvenlik 

önlisans programları üniversitelerin Özel Güvenlik ve Mülkiyet Koruma Meslek 

Yüksekokulları içerisinde yer alsa da aslında bu yeni oluĢumun amacına uygun 

istihdam sağlamadığını da inceleyeceğiz. Önlisans eğitimini baĢarı ile tamamlayan 

bir öğrenci Özel Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilse de aslında 100 saatlik 

Özel Güvenlik Temel Eğitimi alan personel ile eĢit değerlendirilmektedir. Buda 

sektörün aslında nitelikli personelden çok sadece istihdama yönelik anlık çözümler 

üzerine gittiğini göstermektedir. 

 

3.2.1. Özel Güvenlik Temel Eğitim Kurumları 

Özel güvenlik sektörünün personel ihtiyacını büyük ölçüde karĢılayan Özel 

Güvenlik Temel Eğitimi veren kurumlar ihtiyaç duyulan özel güvenlik görevlisi 

istihdamı ile temel ihtiyaçları giderirken, aslında güvenlik boĢluklarının da sebebi 

haline gelmiĢtir. Mevcut yapı içerisinde yer alan güvenlik Ģirketlerinin çok düĢük kar 
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ile ihaleleri alarak burada istihdam ettikleri personeli de çoğunlukla asgari ücret 

üzerinden çalıĢtırmakta ve sadece iĢsizlik oranına etki etmektedir. Oysa ki özel 

güvenlik  daha önce bahsettiğimiz gibi devletin özel sektöre yönlendirdiği bir alan 

olsa da güvenlik yapılanması içerisinde yer alması güvenlik tedbirlerinin kimin 

sağladığından çok nasıl sağlandığını standarta bağlamamız gerektiğini bize 

göstermektedir. OluĢan güvenlik açıklarının sadece özel sektörün elinde bulunan 

yerleĢkeleri etkileyeceği düĢüncesi içinde bulunulamayacağı için özel güvenlik 

Ģirketleri veya personelinin oluĢturduğu güvenlik zafiyeti ülke içerisinde insanların 

güven duygularını kaybetmesinden, kaos yaratma, devlet güvenliğini tehlikeye 

sokabilecek derecelere kadar gitmesi düĢünülebilir. 

 
 Özel güvenlik görevlilerine eğitim veren bu kurumların 2008 yılından 

günümüze sayılarının sürekli artıĢ gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Bu denli 

hızlı büyüyen sektör içerisinde eğitim kurumlarının sayısının artıĢ göstermemesi 

aslında eğitim kurumlarının kalite konusundaki eksikliklerini ve buna paralel olarak 

ihtiyacı karĢılayabilme konusunda sıkıntılar yaĢadığını göstermektedir. Nitekim 

açılan yeni eğitim kurumları kadar kapatılan kurumların da olması hatta bazı yıllarda 

kapatılan eğitim kurumlarının sayısının fazla olması toplam eğitim kurumu sayısında 

düĢüĢe neden olmaktadır.   

 

 

Grafik - 5 Ülke Geneli Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Sayısı76 
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 Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvelik Dairesi BaĢkanlığı Resmi Ġnternet Sayfası, a.g.k. 

Servet Acun, a.g.e., s.95. 

http://www.hurriyet.com.tr/ozel-guvenlik-gorevlisi-sayisi-1-5-milyonu-asti-40704431 (EriĢim Tarihi: 

15.02.2019) 
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3.2.1.1. Temel Eğitim Programı 

5188 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin alacağı eğitimin 

süresi, görmesi gereken dersler  ve niteliği ile uzmanlık alanına iliĢkin ek eğitimlerin 

neler olduğu, kim tarafından verileceği belirtilmiĢtir. Kanun kapsamında;  

 

Madde 33- (DeğiĢik fıkra: RG-20.12.2013-28857) Özel güvenlik eğitimine alınan 

adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın yirmi saati silah ve 

atıĢ eğitimine ayrılır. AteĢli silah taĢımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve 

atıĢ eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aĢağı 

olmayacak Ģekilde düzenlenir. 18 inci madde gereğince alınması gereken “özel 

güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge 

temel eğitimden önce istenir. 

 

(DeğiĢik fıkra: RG-2.3.2016-29641) Özel güvenlik temel eğitiminde okutulacak 

dersler, asgari ders saatleri, uzman öğreticilerin nitelikleri Ek-11‟deki tabloda 

gösterilmiĢtir. 

 

(Ek fıkra: RG-26.9.2009-27358) Özel güvenlik görevlilerine çalıĢacakları yerin ve 

yapacakları görevin özelliğine göre alan eğitimleri verilebilir. 

 

(Ek fıkra: RG-26.9.2009-27358) Özel güvenlik temel eğitimi günlük sekiz saat ve 

haftada kırk sekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası 

en az on dakika ara verilir. Ġhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikiĢer dersten 

fazla olmayacak Ģekilde blok ders yapılabilir. Haftanın bir günü kursiyerlerin 

istirahatına ayrılır ve ders yapılmaz. 

 

(Ek fıkra: RG-26.9.2009-27358) Fiilen memur statüsünde çalıĢan uzman eğiticiler 

bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders 

vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. Emekli veya özel 

sektörde çalıĢan uzman eğiticiler ise bir haftada kırk beĢ saatten fazla ders 

veremezler. Bir uzman eğitici gerekli Ģartlara haiz olsa bile bir eğitim kurumunda en 

fazla üç farklı derse girebilir. 

 

(Ek fıkra: RG-26.9.2009-27358) Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah 

bilgisi ve atıĢ dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fiĢek üzerinden atıĢ 

yaptırılır. Kursiyerlerin atıĢ eğitiminde baĢarılı kabul edilmesi için 25 adet fiĢeğin en 
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az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli baĢarıyı gösteremeyen 

kursiyerlere ek fiĢek istihkakı alınmak suretiyle baĢarılı oluncaya kadar atıĢ yaptırılır. 

AtıĢ için alınan fiĢek istihkaklarının sarf edildiğine dair atıĢ yapılan yerin sorumlusu 

ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından imzalanacak tutanak tutulur. 

 

(Ek fıkra: RG-26.9.2009-27358) Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, 

istihdam edildikleri kurum/kuruluĢ veya Ģirket tarafından her yıl en az 25 fiĢek 

üzerinden hizmet içi eğitim atıĢı yaptırılır. 

 

(Mülga fıkra: RG-26.9.2009-27358) 

Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliğinin görev 

müddetince sürmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Silah Bilgisi ve AtıĢ dersinin tüm uygulamaları ve silah atıĢ eğitimleri poligon 

ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atıĢ poligonu bulunmaması 

halinde, özel kiĢilere veya genel kolluğa ait atıĢ poligonlarından yararlanabilir. Bu 

kurumlar, atıĢ eğitimini yaptıracağı atıĢ poligonunu, eğitim faaliyetine baĢladığı 

tarihten itibaren on beĢ gün içinde (DeğiĢik ibare: RG-11.9.2011-28051) 

Valiliğe bildirir. 

Güvenlik Sistemleri dersi, güvenlik cihazlarının kurulu bulunduğu alanlarda da 

yapılabilir.77 
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 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik a.g.e 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf (EriĢim Tarihi: 25.03.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf
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Tablo - 2 Özel Güvenlik Temel Eğitimi Programı78  

                                                           
78 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik a.g.e 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf (EriĢim Tarihi: 25.03.2019) 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf


 
 

56 
 

  



 
 

57 
 

 

 



 
 

58 
 

 

 

Belirtilen 120 saatlik eğitim programını baĢarı ile bitiren kiĢilere Özel Güvenlik 

Sertifikası verilmektedir.  

 
Özel Güvenlik personelinin mesleğinde giderek uzmanlaĢması ve gerçekten 

koruma ve güvenlik hizmetlerinin gereklerini yerine getirebilmesi, iyi yetiĢtirilmesine 

ve iyi eğitimne bağlıdır. Zannedildiği kadar kolay olmayan özel güvenlik mesleğinde, 

bugüne kadar uygulanan, özel güvenlik personelini çoğu zaman caydırıcılık 

sağlamak amacıyla, göstermelik bir biçimde bir yerde görevlindirerek çalıĢtırmanın 

ötesinde, koruma ve güvenliğin gerektirdiği diğer önemli görevleri de bireysel olarak 

yapabilen bir eleman haline dönüĢtürerek çalıĢtırılması zorunluluğu vardır. Bu 

nedenle özel güvenlik personelininin görevinde baĢarılı ve aktif bir Ģekilde 
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çalıĢmasını sağlayacak en en önemli unsur, sık sık ve periyodik aralıklarla hizmet içi 

eğitim almasını sağlayarak görevlerine devam etmeleridir.79  

 

3.2.1.2. Yenileme Eğitimi 

Özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin aĢağıda belirtilen maddelerine 

istinaden belirli aralıklarla yine kanunca belirlenmiĢ sürede yenileme eğitimi almaları 

öngörülmüĢtür. Yönetmeliğe göre;80 

  
Madde 34- (DeğiĢik fıkra: RG-11.9.2011-28051) Özel güvenlik görevlileri ile 

yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beĢ yılda bir yenileme eğitimi alır. 

 

(DeğiĢik fıkra: RG-26.9.2009-27358) Yenileme eğitimi altmıĢ ders saatinden oluĢur. 

Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atıĢ dersine ayrılır. Yenileme 

eğitiminde okutulacak ders konuları ve saatleri Ek-13‟de gösterilmiĢtir. 

Havalimanı ve deniz limanlarında görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi 

için uluslararası sözleĢmelerden kaynaklanan diğer hükümler saklıdır. 

 

(Ek fıkra: RG-26.9.2009-27358) Özel güvenlik yenileme eğitimi günlük sekiz saat ve 

haftada kırk sekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası 

en az on dakika ara verilir. Ġhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikiĢer dersten 

fazla olmayacak Ģekilde blok ders yapılabilir. 

 

(Ek fıkra: RG-26.9.2009-27358) Yenileme eğitimi, kendi bünyesinde özel güvenlik 

birimi olup, en az yirmi özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde, yeterli araç-

gereç ve materyal ile sınıf ortamı oluĢturulması ve il valiliği tarafından yerinde 

yapılacak incelemede uygun değerlendirilmesi halinde, Ek-13‟te belirtilen eğitim 

müfredatı doğrultusunda fiilen hizmet verilen yerlerde de yapılabilir. Ancak, özel 

güvenlik Ģirketlerinden koruma ve/veya güvenlik hizmeti alanlar yerinde yenileme 

eğitimi yapamazlar. 

 

 

 

 

                                                           
79

 Domaç, a.g.e., 2006, s.208. 
80 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, a.g.e. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf (EriĢim Tarihi: 25.03.2019) 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf
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(Mülga fıkra: RG-26.9.2009-27358) 

(Ek fıkra: RG-11.9.2011-28051) Yenileme eğitimine katılan özel güvenlik görevlileri 

ile yöneticilerin hizmet ve iĢ akitleri devam eder, eğitim süresince özlük haklarından 

yoksun bırakılamaz. 

 

Tablo - 3 Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Programı81 

                                                           
81 5188 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik a.g.e 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf (EriĢim Tarihi: 25.03.2019) 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5188.pdf


 
 

61 
 

 

 



 
 

62 
 

 

 



 
 

63 
 

 

 

Özel güvenlik görevlileri çalıĢma izinlerinin süresi sona erdikten sonra, çalıĢma 

izninin yenilenebimesi için, Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi sertifikası istenir. Eğer  

ÖGG silahlı olarak çalıĢıyor ise yenileme eğitiminin 10 ders saati silah eğitimine 

ayrılır.  

 
Yenileme eğitiminden sonra personel yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur. 

Eğitim sonrasında almıĢ olduğu yazılı ve uygulama sonuçlarının yazılı olduğu 

yenileme eğitimi sertifikası düzenlenir. 

 

3.2.2. Yükseköğretim Kurumlarında Özel Güvenlik Eğitimi 

 Yükseköğretim kurumlarına bağlı üniversitelerin meslek yüksekokulları ile 

açıköğretim fakülteleri içerisinde bulunan iki yıl dört dönem boyunca süren Özel 

Güvenlik ve Koruma ön lisans programları; özel güvenlik sektörü içerisinde ihtiyaç 

duyulan özel güvenlik personeli, amirleri, yöneticileri ve alanda geleceğin 

akademisyenleri yetiĢtirmek amacıyla oluĢturulmuĢ eğitim programlarıdır. 

3.2.2.1. Yükseköğretim Kurumlarında Özel Güvenlik Eğitiminin Ortaya ÇıkıĢı 

Üniversitelerin ilgili meslek yüksekokulları bünyesi içerisinde özel güvenlik ve 

koruma ön lisans programları kendisine yer bulmaya baĢlamıĢ ve sayıları da hızla 

artmaya baĢlamıĢtır. Özel güvenlik alanında özel güvenlik eğitim kurumlarında 

eğitim almıĢ kiĢilere nazaran bilgi birikimini arttırmak, donanımlı ve uzmanlaĢmıĢ 

personel yetiĢtirmek maksadı ile üniversiteler de sektör içerisindeki ihtiyaç 

doğrultusunda nitelikli personel yetiĢtirmek hedefi gözeterek, “Savunma ve 



 
 

64 
 

Güvenlik” ve “Özel Koruma ve Güvenlik” programları isimleriyle iki yıllık bölümler 

açmaya baĢlamıĢtır. Bu programların öncüsü olarak Ġstanbul Üniversitesi‟nde 

“Savunma ve Güvenlik Bölümü” açılarak 2002-2003 eğitim öğretim döneminde 

eğitime baĢlamıĢ, 2009 yılında ismi değiĢtirilerek “Özel Güvenlik ve Koruma” adıyla, 

özel güvenlik personelini yüksek öğretim düzeyinde yetiĢtiren ilk eğitim programı 

olmuĢtur. Ġkinci olarak Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bölüm açılmıĢtır. Üniversite 

yönetimleri bu programın açılma nedenini; güvenlik ihtiyacının giderek artması, 

çalıĢma alanlarının çeĢitlenmesi ve bu ihtiyaca cevap verecek eğitimli personelin 

bulunmaması olarak belirtmektedirler. Türkiye‟de Ġstanbul Üniversitesi ve Kocaeli 

Üniversitesi‟nden sonra birçok üniversite, bünyesinde özel güvenlik ve koruma 

programı açmıĢ, hatta üniversitelerin bazıları aynı bölümün ikinci öğretim programını 

da açarak eğitim vermeye baĢlamıĢtır.82 

 

3.2.2.2. Yükseköğretim Kurumlarında Özel Güvenlik Eğitiminin GeliĢim 
Süreci 

Günümüzde açıköğretim fakülteleri bünyesinde dahi kendisine yer bulan özel 

güvenlik ve koruma ön lisans programı 2014 yılında yayımlanmıĢ olan Türkiye Özel 

Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporunda belirtilen 20 üniversitede açılmıĢtır. 

Özel güvenlik sektörü içerisinde en büyük eksikliklerinden biri olduğu belirtilen 

alanında uzmanlaĢmıĢ personel ihtiyacını karĢılaması amacıyla büyük önem taĢıyan 

yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlar ve kontenjanları incelenmiĢ, 2014 

yılındaki rapordaki istatistiklerden de yola çıkarak son iki yılda üniversitelerin 

kontenjanları ve yerleĢen öğrenci sayıları tablo haline getirilerek yıllık bazda ne 

kadar özel güvenlik ve koruma önlisans mezunu öğrenci kapasitesi bulunduğu 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.83 

 

2014 yılındaki tabloda görüleceği üzere 20 üniversitede kontenjan 

incelendiğinde birinci öğretimde 1007 öğrenci, ikinci öğretimde 490 öğrenci olmak 

üzere toplamda 1516 öğrencinin eğitim alabileceği kontenjan bulunmaktadır 

 

                                                           
82 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu, 

TOBB Yayınları, Ankara, 2014. 
83 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  a.g.e., 2014. 
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Tablo - 4 Yükseköğretim Kurumlarında Özel Güvenlik ve Koruma Programları ve 
Kontenjanları 201484 

 

Bu süreç içerisinde özel güvenlik hizmetlerine duyulan ihtiyaç ile birlikte 

sektörün eksikliği olarak adlandırılan alanında uzmanlaĢmıĢ personelin eksikliği 

üniversiteler bünyesindeki bu programların ve kontenjanların sayısında artıĢa 

yöneltmiĢtir. 2014 yılından yola çıkarak 2017 ve 2018 yıllarını incelediğimizde Özel 

Güvenlik ve Koruma önlisans programını sunan üniversite sayısının ve 

kontenjanlarının 2 katına çıktığı anlaĢılmaktadır. 

 

                                                           
84 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu, 

TOBB Yayınları, Ankara, 2014, s.17. 
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Tablo - 5 Yükseköğretim Kurumlarında Özel Güvenlik ve Koruma Programları ve 
Kontenjanları 2017-201885 

  

                                                           
85 Ġlgili bilgiler YÖK‟ün internet sitesinden derlenmiĢtir. Yükseköğretim Kurumu Resmi Ġnternet Sitesi, 

https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=40003 ( EriĢim Tarihi: 20.03.2019) 

 

https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=40003
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Tablodaki veriler incelendiğinde 2018 yılı itibariyle 41 farklı üniversite çatısı 

altında birinci öğretim, ikinci öğretim ve açıköğretim olmak üzere 58 program yer 

almaktadır. 

 
2017 yılı içerisinde üniversitelerde bulunan 48 program dahilinde 3598 kiĢilik 

kontenjanın tamamına öğrenci yerleĢtirilmiĢ olması bu alanda temel oluĢturarak 

kendine meslek edinme amacında olan öğrenci yeterliliğinin olduğunu 

göstermektedir. 2018 yılı itibariyle bir önceki yıla oranla arttırılan kontenjanlar, ikinci 

öğretim olarak açılan programlar ile farklı üniversitelerin de yeni açılan programları 

bugün 58 program ile kontenjanı 3905 kiĢiye çıkarmıĢtır. Yine geçtiğimiz sene 

içerisinde bu porgramın neredeyse tamımının dolduğunu görülmektedir. Bu sektörün 

yıllar içinde çoğalan ihtiyacı karĢısında yeteri kadar yetiĢmiĢ personel istihdamını 

sağlama konusunda önemli bir etkendir. 

 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Meslek Yüksekokulları Türkiye‟deki Özel 

Güvenlik sektörü içerisindeki uzmanlaĢmıĢ personel ihtiyacını görmesi açısından bir 

geliĢme olmakla birlikte verilen eğitim ve program mezunlarının kariyer olanaklarının 

da göz önünde bulundurulması gerektiği sektörün geleceği açısından önemli 

konumdadır.   

 

3.2.2.3. Yükseköğretim Kurumlarında Özel Güvenlik Eğitiminin Amaçları 

Yükseköğretim Kurumuna bağlı tabloda belirtilmiĢ olan üniversitelerin 

bünyesinde bu programlarda verilen dersler özel güvenlik sektörü içerisinde yer 

alacak öğrenciler açısından bilgi birikimi, mevzuat bilgisi ve teorik uygulama tecrübe  
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bakımından önem arz etmektedir. Alanda eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

sektör içerisinde uzmanlaĢmıĢ personel istihdamına katkıda bulunabilmesi için 

programın temelinde eğitimin amaçlarının planlanması hedeflenmelidir. Genel olarak 

programların amacını Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 Topluma çalıĢmakta olduğu güvenlik ve savunma alanları içerisinde kaliteli 

hizmet sunabilecek özel güvenlik görevlileri ve özel güvenlik yöneticilerini 

yetiĢtirebilmek, 

 Çağımızın geliĢen teknolojisini yakalamıĢ olan ve gelecekte oluĢabilecek 

güvenlik tehditleri hakkında öngörüsü ve buna karĢı alınacak tedbirleri 

tasarlabilme becerisi olan güvenlik personeli yetiĢtirmek, 

 Güvenlik konusunda akademisyen yetiĢtirmek amacıyla bunun alt yapısını 

oluĢturmak, 

 Güvenlik sektörü içerisinde meydana gelen değiĢimlerin farkında olan ve 

buna uygun önlemlerin alınması planlayan veya yenilikçi önlemler 

geliĢtirebilen elemanlar yetiĢtirmek, 

 Özel güvenlik alanı ile ilgili yabancı dil bilgi birikimi ve beceri kaabileyeti 

kazandırmak, 

 Mesleğini icra ederken karĢılaĢtığı problemi tanımlayabilme ve analiz 

edebilme becerisi kazandırılarak çözüm önerileri getirebilmesi konusunda 

becerilerini geliĢtirmesini sağlamak, 

 Mesleğin etik kurallarını ilke edinmesi ve çalıĢma arkadaĢları ile koordine bir 

Ģekilde görev yapabilme bilinci oluĢturmak, 

 Etikili iletiĢim kurabilen, kendini hayatı boyunca geliĢtimeye yatkın  giriĢimci 

bireyler yetiĢtirmek, 

 Özel güvenlik alanı ile ilgili yabancı dil bilgi birikimi ve beceri kaabileyeti 

kazandırmak, 

 Güvenlik  hizmetleri alanında kendini yetiĢtirmiĢ ve gerekli donanım ve bilgi 

birikimini almıĢ gelecekteki Özel Güvenlik yöneticilerini yetiĢtirmektir. 

 

 

3.2.2.4. Yükseköğretim Kurumlarında  Özel Güvenlik Eğitim Sistemi 

Üniversitelerin bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokulları içerisinde ön lisans 

programı olarak belirlenmiĢ bu eğitim; Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Yüksekokulu 

veya Açıköğretim Fakülteleri içersinide Özel Güvenlik ve Koruma adını taĢımaktadır. 

Özel Güvenlik ve Koruma önlisans bölümü olması sebebiyle 4 yarıyıl dönemi 

boyunca eğitim vermekle, programa kayıt olan öğrencilerin 30 kredilik dersi baĢarı 
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ile tamamlaması halinde mezun olabilmekte ve kendilerine Özel Güvenlik ve 

Koruma önlisans diploması verilmektedir. Bu diploma ile silahsız özel güvenlik 

görevlisi olarak 5 yıl  çalıĢabilmektedir. Silahlı özel güvenlik görevlisi olacak kiĢilerin 

ise yine Özel Güvenlik Eğitim  kurumlarından silah derslerini alması ilgili mevzuata 

göre uygun görüldüğü anlaĢılmaktadır. 5 yılın sonunda Meslek yüksekokullarından 

mezun olan ÖGG çalıĢanlarının çalıĢma süreleri biteceğinden yenileme eğitimine 

tabi tutulmaları gerekmektedir. 86 

 
Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen ve ilgili mevzuat kapsamında her 

önlisans öğrencisinin alması gereken zorunlu dersler dıĢında öğrencilere seçmeli 

dersler de verilmektedir.  Zorunlu bu dersler arasında Türk Dili ve Edebiyatı 1 ve 2, 

Yabancı Dil 1 ve 2 , Atatürk Ġlkeleri ve Ġnlikap Tarihi 1 ve 2 ile Temel Bilgi ve 

Teknolojileri 1 ve 2 dersleri bulunmaktadır.87 

 

3.2.2.4.1. Açıköğretim Fakültelerinde Özel Güvenlik ve Mülkiyet Koruma 
Programı 

Açıköğretim Fakülteleri içerisinde yer alan Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 

Anadolu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinde bulunmakta Anadolu Üniversitesi 

ndeki bölüme 2017 ve 2018 yıllarında 513 kiĢi yerleĢirken Atatürk Üniversitesi de 

2017 ve 2018 yıllarında 1025 öğrenciyi kontenjanına katmıĢtır. Bu veriler ıĢında son 

iki yıla baktığımızda her yıl Açıköğretim Fakültelerinde toplam 1538 Özel Güvenlik 

ve Koruma öğrencisi önlisans eğitimi için yerleĢmiĢtir. 

 
Ġki üniversitenin dersleri karĢılaĢtırıldığında Güvenlik Eğitimi alanında fark 

yaratacak, farklı uzmanlık gerektirecek dallarda çalıĢacak personel istihdamını 

sağlayacak dersler bulunmamakla birlikte; programlar içerisindeki ders çeĢitliliği ve 

eğitim süresi ile ders saatleri göz önüne alındığında Özel Güvenlik Eğitim 

kurumlarında verilen eğitimin üstünde olduğu görülmektedir.  

 

Güvenlik hizmetlerinde görev alacak personelinin kiĢi hak ve hürriyeti baĢta 

olmak üzere ilgili mevzuatın olduğu hukuki konularda, güvenlik görevlisi olarak 

kendisinin yetki ve görevleri konusunda ve olaya müdahale ve önleyici tedbirler 

                                                           
86

Yükseköğretim Kurumu Resmî Ġnternet Sitesi, “Bologna Süreci”, 
https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/bologna , http://bologna.yok.gov.tr/ (EriĢim Tarihi: 
23.04.2019) 
87 ÖSYM Resmî Ġnternet Sitesi , “Zorunlu Dersler”, http://www.osym.gov.tr/TR,1374/zorunlu-dersler-ve-
ogretim-suresi.html (EriĢim Tarihi: 23.04.2019) 

https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/bologna
http://bologna.yok.gov.tr/
http://www.osym.gov.tr/TR,1374/zorunlu-dersler-ve-ogretim-suresi.html
http://www.osym.gov.tr/TR,1374/zorunlu-dersler-ve-ogretim-suresi.html
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konusunda kendisine katkı sağlayacak bir eğitim alması güvenlik hizmetleri 

açısından önemli baĢlıklardır. 

 

Ġki üniversitenin ders içeriklerini karĢılaĢtırıldığında benzer dersler ağırlıklı 

olmakla birlikte çeĢitlilik olduğu da belirtilmelidir. Özel Güvenlik Hukuku, Güvenlik 

Sistemleri, Ceza Hukuku, Hukukun Temel Kavramları, Suç Önleme Modelleri, Temel 

Ġlk Yardım Bilgisi, Krimonoloji, Psikoloji, DavranıĢ Bilimleri gibi ortak dersler 

bulunmakta iken; programları birbirinden ayıran Özel Güvenlik Meslek Etiği,  

Olaylara Müdahale Esasları ve hatta Silah Bilgisi gibi farklı eğitimlerin verildiği 

dersler bulunmaktadır.88 

 

Tablo - 6 Açıköğretim Fakültelerinde Özel Güvenlik ve Koruma Programları89 

 

                                                           
88  “Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Özel Güvenlik ve Koruma Programı”, 

http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/1625/13; “Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Özel 
Güvenlik ve Koruma Programı”, https://www.ataaof.edu.tr/Program/DersIcerik/31 (EriĢim Tarihi: 
01.04.2019) 
89  “Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Özel Güvenlik ve Koruma Programı”, 

http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/1625/13; “Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Özel 

Güvenlik ve Koruma Programı”, https://www.ataaof.edu.tr/Program/DersIcerik/31 (EriĢim Tarihi: 

01.04.2019) 

 

http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/1625/13
https://www.ataaof.edu.tr/Program/DersIcerik/31
http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/1625/13
https://www.ataaof.edu.tr/Program/DersIcerik/31
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Açıköğretim Fakültelerindeki bu eğitimler ile örgün eğitimlere oranla zayıf 

kalmaktadır. Sonraki kısımda bazı örgün eğitimleri incelediğimizde açıköğretim 

fakültelerinde yer almayan beden eğitimi, silah bilgisi ve staj gibi eğitimlerin 

olmaması bu fakültelerin eksi yönleri olarak değerlendirilmektedir. Örneğin; Atatürk 

Üniversitesindeki Özel Güvenlik ve Koruma programında yer alan Patlayıcı 

Maddeler dersi Temel Eğitim Ders programında yer almayan bir derstir. Bu eğitim 

insanların toplu bulundukları havaalanı, gar, alıĢveriĢ merkezleri, toplantı, gösteri ve 

yürüyüĢ alanlarında görevli bulunan ÖGG personelin alması gereken nitelikli bir 

eğitimdir. Bahse konu derslerin içerikleri mezun olarak bu sektör içerisinde kendine 

yer bulacak olan kiĢiler için bilgi birikimi, teorik ve pratik açıdan önem taĢımakla 

birlikte, farklı alanlarla ki derslerin yeterince geniĢ olan güvenlik kavramının farklı 

boyutlarını da ele almalarını sağlayacaktır.  

 

3.2.2.4.2. Örgün Eğitim Veren Meslek Yüksekokullarında Özel Mülkiyet ve 
Koruma Programı 

Üniversitelerin meslek yüksekokulları içerisinde genellikle Mülkiyet Koruma ve 

Güvenlik alanı içerisinde yer alan Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programları 

dört yarıyıl eğitim veren birinci ve ikinci öğretim süreçleri ile örgün öğretim veren 

eğitim kurumlarıdır. Adaylar diğer bölümlerde olduğu gibi ÖSYM tarafından yapılan 

sınav ve sonucunda alınan puan karĢılığında bu programlara yerleĢtirilmekte ve 2 yıl 

boyunca eğitim almaktadırlar. Program içerisinde daha önce bahsettiğimiz gibi 
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Yükseköğretim Kurumuna bağlı her üniversitenin önlisans programında vermekle 

yükümlü olduğu zorunlu ortak dersler dıĢında meslekleri ile ilgili dersler görmektedir. 

Burada değiĢiklik gösteren dersler aslında üniversiteler arasındaki programların da 

yeterlilik ve kalite yönünden öne çıkmasını sağlayan önemli unsurlar arasındadır. 

Eğitimi veren akademisyen kadronun tecrübe, bilgi birikimi ve konuya iliĢkin aktarımı 

da bölümde yer alan derslerde öğrenicinin maksimum düzeyde fayda sağlamasını 

etkileyen bir baĢka unsur olarak değerlendirilebilir. 

 
Türkiye‟deki Mülkiyet koruma ve Güvenlik meslek yüksekokulları içerisindeki 

Özel Güvenlik ve Koruma programlarının ders programları dönem dönem 

incelendiğinde verilen eğitimlerde zorunlu derslerin dıĢında büyük farklılıklar 

bulunmaktadır.90 Bazı bölümlerde özel güvenlik alanı ile doğrudan iliĢkili derslerin 

yanında spesifik alanları kapsayacak ve burada çalıĢmak için gerekli olan özel 

eğitimin verildiği derslerin bulunması diğer programlar için de örnek teĢkil edici bir 

geliĢmedir. Örneğin; havalanı güvenliği gibi bir dersin veriliyor olması bu alanda 

gerekli olan uzmanlık eğitiminin temelini oluĢturmakta ve eğitim hayatı sonrasında 

havalanlarında göreve baĢlayan mezunların bu konuda teorik yeterli bilgi seviyesine 

sahip olmasını sağlamaktadır. BaĢka bir örnek verecek olursak kiĢi koruma görevi 

de ifa eden özel güvenlik görevlilerinin yakın koruma eğitimlerinin olması sektör 

içerisinde kendilerine bu alanda yer bulmaları konusunda yardımcı olacaktır. 

 
Ders programları incelendiğinde özel güvenlik görevlilerinin hizmet verdikleri 

alan düĢünüldüğünde öncelikle belirli sağlık Ģartlarını hatta boy ve kilo endeksleri ile 

sağlık açısından bu mesleği icra etme konusunda yeterli bulunduklarını yapılacak 

ölçüm ve alıanacak raporlar neticesinde göstermeleri gerekliliği hem kendi 

açılarından hemde sundukları hizmetin kalitesi bakımından önemli bir kriter olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Burada bazı üniversitelerin bu endeks kriterlerini hatta sağlık 

raporlarını Ģart tutmadıkları gözükmektedir. 

 
Özel güvenlik ve koruma programları içerisinde yer alması gereken diğer bir 

husus öğrenicinin eğitim hayatı sırasında öğrenmiĢ olduğu teorik bilgi birikimini 

sahada uygulama fırsatı sunulmasıdır. Güvenlik hizmetleri sunan kiĢilerin ne zaman 

ne ile karĢılaĢacağ konusunda çeĢitliliğin fazla olması sebebiyle kendisini yetiĢtirme 

ve alt yapı oluĢturması konusunda stajlar  fayda sağlayacaktır.  Staj eğitiminin yine 

bu programların bir çoğunda bulunmaması sadece teorik bilgiye sahip olan güvenlik 

görevlilerinin sahada bildiklerini uygulama noktasında belirli bir zaman harcaması 

                                                           
90

 Ek-A : Özel Güvenlik ve Koruma programlarının ders programları 
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gerektiği gerçeğini ortaya çıkaracak, bu da bu zaman dilimi içerisinde güvenlik 

hizmetlerinin iĢleyiĢini zayıflatarak zafiyet oluĢturacaktır. Özel güvenlik görevlilerinin 

karĢılacağı problemlerin çeĢitliliği ve zamanının belirsizliğinden yola çıkarak tehlike 

durumu oluĢturacak en önemli unsur can güvenliğinin sağlanması konusudur. Bu 

yüzden güvenlik sektöründe çalıĢan bu bireylerin önleyici ve koruma görevi 

görebilmeleri açısından tehlikeyi oluĢturan unsurları öncelikle tanımaları 

gerekmektedir. Örneğin; patlayıcı maddeler veya ateĢli silahlar ile ilgili bilgisi 

olmayan bir güvenlik görevlisinin bu tehlikeyi bertaraf etme olasılığı düĢüktür. Çünkü 

problemle ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değildir. Problemi çözmek için önce onunla 

ilgili çözümü oluĢturabilecek kadar bir bilgisi olması gereklidir.  

 

Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların silahlı özel güvenlik olarak 

mezun olmayacakları, silahlı özel güvenlik olmak isteyenlerin özel güvenlik temel 

eğitim kurumlarından silah eğitimi almaları gerekmesi bir neden olarak 

gösterilmemelidir. Aksine bir özel güvenlik görevlisinin 2 yıllık öğrenim hayatı 

boyunca silah bilgisi eğitimi almıĢ olması temel bilgi düzeyinin oluĢması hem kiĢinin 

kendi güvenliği hemde koruduğu alani bölge veya kiĢinin güvenliği açısından 

önemlidir. Güvenliği sağlama noktasında ÖGG‟nin öncelikle kendi güvenliğini 

sağlaması ve gelen tehlikeyi önlemesi noktasında kendisini veya üçüncü bir kiĢiyi 

savunabilme kabileyetine sahip olması gereklidir. Bu da uygulamalı eğitim ile 

sağlanabilir. Yakın savunma eğitimi alan bir güvenlik görevlisi mesleki görevleri 

uhdesinde savunma hakkını kullanabilir ve tehlikeyi uzaklaĢtırabilir. Fakat 

uygulamalı bir yakın savunma eğitimi almayan bir ÖGG‟nin savunma ve zor 

kullanmasını gerektirecek durumlarda ne yapacağını bilmemesi baĢka bir problem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 
Yükseköğretim kurumlarında verilen bu eğitimlerin incelenmesi neticesinde 

Tablo 7‟de bir özel güvenlik ve koruma programı içerisinde yer alması gereken 

derslerin kaç programda bulunduğunun listesi çıkarılarak bir değerlendirme 

yapılmıĢtır. Tabloda görüleceği üzere birinci öğretim, ikinci öğretim ve açıköğretim 

programları dahil olmak üzere 37 farklı üniversitede bulunmaktadır. 37 üniversite 

içerisinde 1 vakıf üniversitesi 36 devlet üniversitesi bulunmakla birlikte; Atatürk 

Üniversitesi bünyesinde hem açıköğretim hem de örgün öğretim veren iki ayrı 

program bulunmaktadır.  
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Tablo - 7 Özel Güvenlik ve Koruma Programları YerleĢme KoĢulları, Zorunlu Staj, 
Silah Eğitimi ve Yakın Savunma Eğitim Durumu91 

 

 

                                                           
91 Ek-A ve https://yokatlas.yok.gov.tr/ „den derlenerek oluĢturulmuĢtur. 
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Özel güvenlik ve koruma önlisans programlarına yerleĢme koĢulları 

incelendiğinde Tablo 13 te belirtilmiĢ olan 87, 217, 273 ve 744 numaralı koĢullar; 

 
“ KoĢul 87: Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam 

teĢekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu 

mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen 

heyet raporu alınması gerekir. 

 
KoĢul 217: KoĢul 217 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 

10. maddesi d, e, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
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Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen 

Ģartlara sahip olmak gerekmektedir. 

 
KoĢul 273: Kayıt için tam teĢekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği 

yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 

m'den, kız adayların 1.63 m'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun 

ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun'un 10. Maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına 

dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir. 

 
KoĢul 744: Tam teĢekküllü bir hastaneden "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" 

ibareli sağlık raporu ile adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi 

istenir. ”92 

 
Yükseköğretim kurumlarının bazınlarında hiç koĢul aranmaz iken bazılarında 

yukarıda belirtilmiĢ olan dört koĢulun ikisinin bulunması da belirli bir standardın 

olmadığını göstermektedir. 

 
Özel güvenlik ve koruma programları incelendiğinde 38 farklı programdan 

sadece 26 sında staj zorunluluğu bulunmaktadır. 12 programda staj zorunluluğu 

bulunmaması yukarıda örneklerini verdiğimiz üzere özel güvenlik görevlisi olarak 

mezun olacak olan personelin teorik konusundaki bilgi birikimini uygulama 

noktasında problemler yaratacaktır. 

 
Silah eğitimi ise 38 programın 28 tanesinde bulunmakta 10 programda silahla 

ilgili eğitim verilmemektedir. Silahlı veya silahsız olarak görev yapması 

farketmeksizin bir güvenlik görevlisinin tehlike kaynağı olan silahlar hakkında bilgisi 

bulunması gerekmektedir. 

 
Yakın savunma eğitimi ile ilgili olarak uygulamalı bir eğitim olması açıköğretim 

programları açısından bir dezavantaj olmaktadır. Açıköğretim programı olarak 

verilen özel güvenlik ve koruma önlisans eğitimi içerisinde yakın savunma eğitimi 

bulunmaması yanında 37 farklı üniversiteden sadece 2 örgün eğitim programında bu 

eğitimlerin bulunmaması bir standardın sağlanması noktasında eksiklik 

yaratmaktadır.  

 

                                                           
92

 ÖSYM Resmi Ġnternet Sayfası, “Yükseköğretim Programlarının KoĢul ve Açıklamaları”, 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/EKYERLESTIRME/kosullar14082015.pdf  

(EriĢim Tarihi: 15.04.2019) 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/EKYERLESTIRME/kosullar14082015.pdf
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3.2.2.5. Yükseköğretim Kurumlarında Özel Güvenlik Eğitiminin Sektöre 
Katkısı 

Kamu güvenliğini sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerinin belirli bir eğitim 

alması ve bu eğitimi baĢarı ile bitirmesi sonrasında göreve baĢladığı gibi özel 

güvenlik kuvvetlerinin de belirli bir mesleki eğitim almaları ve uzmanlaĢmaları 

gerekmektedir. Güvenlik hizmetlerinin alanı geniĢ olduğundan hizmeti sunan 

personelin çalıĢtığı yer, birim ve alan konusunda uzmanlık gerektiren hususlarda da 

ayrı bir eğitim almamıĢsa görevlendirilmemesi ya da gerekli uzmanlık eğitimin 

verilmesi gerekmektedir. ĠĢte bu konuda üniversitelerin verdikleri ayırt edici dersler 

ve eğitimler sektör içerisinde ayrıcalık yaratmakta ve ihtiyaç duyulan personelin 

bulunması konusunda sektöre büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

 
Özel güvenlik ve koruma eğitimi veren üniversiteler özel güvenlik sektörü 

içerisinde bulunan personelin eğitim düzeyini de yükselterek verilen güvenlik 

hizmetlerinin kalitesi arttırmakta bu da aynı doğrultuda daha çok güven duygusu 

içinde yaĢayan toplum zemini oluĢturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Ülkemizde güvenlik sektörü hızla geliĢmekte ve kamuya ait birçok alan 

hastane, adliye, üniversite vb. özel güvenlik Ģirketleri tarafından 

korunmaktadır. GeliĢen ve küreselleĢen yenilikçi dünya düzeninde özel güvenlik 

sektörünün de yerinde sayması beklenemez bir durumdur. Teknolojinin geliĢmesiyle 

yeni suç türlerinin ortaya çıkması, güvenlik duvarları da aynı teknolojiyi yakın takip 

etmesi ve önleyici unsurlar yaratması kaçınılmaz olmalıdır. Ülkelerden Ģirketlerin 

yönetimine doğru kayıĢ, güvenlik sektörünü de içine almıĢ ve ülkeler kamu elinde 

bulunan güvenlik hizmetlerinin çoğunu özel sektöre devrederek iĢ yükü azaltırken, 

ekonomik yönden de kendine çıkar sağlamıĢtır. Mevcut düzen içerisindeki bu 

durumun kontrolünü elinde tutmanın tek yolu ise devredilen hizmetlerin kalitesini 

sağlamak, sürekli olarak denetimini yapmak ilk sırada gelmelidir.  

 
Bilindiği üzere 5188 sayılı kanunun çıkmasıyla birlikte güvenlik sektörü 

tırmanıĢa geçmiĢ ve bu alanda birçok Ģirket ve eğitim kurumu açılmıĢtır. ġirketler  ve 

eğitim kurumları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire BaĢkanlığı 

denetiminde olmasına rağmen bu kursların denklikleri tartıĢmalı durumdadır. Türkiye 

bu sektördeki standartlarını belirleyebilmek; mevcut hizmetleri daha yükseğe 

taĢımak için birçok Avrupa ülkesinin de içinde bulunduğu Avrupa Güvenlik 

Hizmetleri Konfederasyonunun (CoESS) eğitim standartlarını gerçekleĢtirmelidir. 

 
Bir baĢka tartıĢılması gereken konu ise özel güvenlik eğitimi alan personelin 

niteliğinin net bir Ģekilde çizilmemiĢ olmasıdır. Anadolu Ajansının verdiği istatistiklere 

göre, eğitim durumları baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise çalıĢanların 60 

bin 742'si ortaokul, 193 bin 380'i lise, 21 bin 527'si meslek yüksekokulu, 10 bin 578'i 

ise üniversite mezunu93dur. Bu istatistiklerden de görüldüğü üzere özel güvenlik 

personelinin hangi alanda eğitim alıp uzmanlaĢması gerektiği muammadır. 

 
Özel Güvenlik sektöründeki çalıĢma sahası çok geniĢtir. Birçok iĢ merkezi, 

konaklama tesisleri, eğitim öğretim kurumları, sağlık kuruluĢları, havalimanı, 

limanlar, toplu taĢıma alanları ve istasyonları, her türlü ticari iĢletmelerin yükleme, 

üretim ve depolama alanları, her türlü spor müsabakaları ile sahne gösterileri ve 

açık ya da kapalı toplantılar özel güvenlik görevlileri tarafından korunmaktadır. 

 

                                                           
93

Anadolu Ajansı, http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/489303--turkiyenin-ozel-guvenlik-profili, (EriĢim tarihi: 

25.05.2017) 

http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/489303--turkiyenin-ozel-guvenlik-profili
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ÇalıĢma alanının geniĢ olması standart bir eğitim ile güvenliğin sağlanmasını 

zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle özel güvenlik görevlilerine çalıĢtıkları sektör 

içerisindeki özel durumlarla ilgili bilgilendirme yapılmalı aynı zaman da güvenlik 

hizmetlerinin aksamaması için sektörün özelliklerine dair eğitimin verilmesi 

gerekmektedir.  

 
Eğitimin yetersizliği noktasında geliĢime açık bir harita belirlenmeli ve sadece 

temel eğitim ve yenileme eğitimi bile personel istihdam edilmemelidir. Bu arada özel 

güvenlik ve koruma meslek yüksekokulundan mezun olan özel güvenlik görevlileri 

ile temel eğitim bitirmiĢ olan özel güvenlik görevlilerinin aynı statü ve Ģartlarda 

çalıĢması kaldırılması gereken birincil sorundur. 

 
Özel güvenlik önlisans eğitimi alan bir kiĢinin temel eğitim alan kiĢiden eğitim 

düzeyinin yüksek olduğu aĢikardır. Güvenlik hizmetleri içerisinde görev yapan ilgili 

önlisans mezunu bu kiĢilerin aslında sektörün en büyük eksiği olan uzmanlaĢmıĢ 

personel açığını kapatmada kullanılması gerekmektedir.  

 
Eğitimin önemi üzerinde durulması özel güvenlik temel eğitimi alabilecek 

kiĢilerin asgari Ģartlarının en az önlisans düzeyine getirilmesi sunulan güvenlik 

hizmetinin kalitesini arttıracaktır. Buna ek olarak eğitimi veren kiĢilerin ise eğitimci 

olarak görev almaları için eğitimci eğitimi almaları bir hitayaç olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

 
Özel güvenlik ve koruma programından mezun olan kiĢilerin ise güvenlik 

alanından baĢka sektörlere kaymalarını önlemek amacıyla çalıĢma Ģartları, statüleri 

ve mesleğinde yükselme imkanlarının geniĢletilmesi gerekmektedir. Özel güvenlik 

alanında çalıĢmamaıĢ fakat sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Emniyet Mensubu 

olarak görev yapmıĢ olan kiĢilerin de bu sektöre entegre olabilmeleri amacıyla 

yönetici pozisyonlarına giriĢlerinde bir eğitim koĢulu oluĢturulmalı ve eğitimin baĢarılı 

bir Ģekilde bitirilmesi ile istihdam edilmesi gerekmektedir. 

 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kolluk kuvvetlerinin alımı en az lisans 

düzeyinde eğitim görmüĢ ve Kamu Personeli Seçme Sınavından belirlenmiĢ baraj 

puanını almıĢ kiĢiler arasından seçilmekte, 2001 yılında açılan polis meslek yüksek 

okullarının sayısı düĢürülerek polis meslek eğitim merkezlerine döndürülmektedir. 

 

Bu örnekten yola çıkarak Emniyet Genel Müdürülüğü tarafından izlenen yol 

referans alınarak bir önlisans taban eğitim Ģartı konulması, bununla birlikte lisans 
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Ģartını taĢıyan belirli bir süre özel güvenlik görevilisi olarak hizmet vermiĢ olanlardan 

sınav sonucu polis meslek eğitim merkezlerine polis adayı kabul edilmesi eğitim 

konusunda özel güvenlik görevlilerine bir teĢvik olacaktır. Yapılan bu düzenlemeler 

güvenlik hizmetleri içerisindeki personelin çalıĢma azmi ile eğitim düzeyini geliĢtirme 

isteğine yansıması ile güvenlik hizmetleri daha kaliteli bir hal alacaktır. 

 
Yine özel güvenlik ve koruma önlisans programının devamı niteliğinde lisans 

tamamlama programları ile fakülte düzeyinde eğitim programları açılması ve 

ülkemizde polis akademisi ve milli savunma üniversitesi dıĢında yer bulamamıĢ 

güvenlik bilimleri fakültelerinin oluĢturulması sektörün yönetici ve akademik 

çalıĢmalar ile geliĢtirecek personelin zeminini oluĢturacaktır. 

 

Güvenlik alanında, kalite olgunun sağlanabilmesi amacıyla üniversitelerin ve 

özel güvenlik ve koruma programından mezun olan personelin sektörle 

bütünleĢtirilmesi gerekmektedir. Uzmanlık alanlarının sadece yatay uzmanlık 

alanları ile kalmaması aynı zamanda sektördeki güvenlik amiri ve güvenlik müdürü 

ihtiyacının karĢılanması için dikey uzmanlık eğitimlerinin oluĢturulması daha nitelikli 

personelin sektör içerisinde yer almasını sağlayacaktır. 

 
 Günümüzdeki nüfus artıĢını, dıĢ ülkelerden gelen göçleri, terör olaylarını göz 

önünde bulundurursak özel güvenliğe olan ihtiyacımız elbette ki yadsınamaz. Fakat 

bu güvenlik birimin sahip olması gereken özellikler, eğitimlerinin niteliği ve bu 

eğitimlerin sürekliliği bazı çerçevelerde belirlenebilirse daha sağlıklı olacaktır. 
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KRĠZ YÖNETĠMĠ 

SPOR, TURĠZM 
VE ALIġVERĠġ 

GÜVENLĠĞĠ 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ 

VE KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

TEMEL HUKUK 
KAVRAMLARI 

ACĠL DURUM 
PLANLAMASI 

PROJE 
YÖNETĠMĠ, 

RAPORLAMA VE 
YAZIġMA 

TEKNĠKLERĠ 

LĠMAN VE 
HAVAALANI 
GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

UYUġTURUCU 
MADDE ĠLE 
MÜCADELE 

TEMEL ĠNSAN 
HAKLARI 

ÖRGÜTSEL 
DAVRANIġ VE 

GENEL 
KOLLUKLA 
ĠLĠġKĠLER 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

YAKIN SAVUNMA 
I 

YAKIN 
SAVUNMA II 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠLERĠ  

GENEL 
SOSYOLOJĠ 

STAJ I STAJ II 

SUÇ ÖNLEME 
YÖNTEM VE 

YAKLAġIMLARI 

SEÇMELĠ 1 SEÇMELĠ I 

SEÇMELĠ 2 
SEÇMELĠ 2 

SEÇMELĠ(SKS)3 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
ĠġVE SOSYAL 

GÜVENLĠK 
HUKUKU 

YAKIN SAVUNMA 
II 

TEMEL HUKUK 
ÖZEL GÜVENLĠK 

HUKUKU 
CEZA HUKUKU ĠLK YARDIM 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

HAVALĠMANI 
GÜVENLĠĞĠ 

SĠLAH BĠLGĠSĠ VE 
UYG. 

BĠYOLOJĠK 
SAVAġ 

UNSURLARI VE 
KORUNMA 

GENEL ĠġLETME 
KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

SOSYOLOJĠ 
SPOR,TURĠZM VE 
AVM GÜVENLĠĞĠ 

GENEL ĠLETĠġĠM 
SOSYAL 

PSĠKOLOJĠ 

VĠP LĠMAN VE 
HASTANE 

GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠK VE 
PROJELENDĠRME 

KAMU YÖNETĠMĠ 
HALKLA 

ĠLĠġKĠLER 
RĠSK ANALĠZĠ 

TEHLĠKELĠ, 
YANICI, 

PATLAYICI 
MADDE VE 

ÖNLEMLERĠ 

BĠLGĠ VE 
ĠLETĠġĠM 

TEKNOLOJĠSĠ 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 

TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

SEÇMELĠ ALAN 
DERSĠ IV 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

YAKIN SAVUNMA 
I 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ 

SEÇMELĠ DERS I SEÇMELĠ DERS I 

SEÇMELĠ ALAN 
DERSĠ III SEÇMELĠ ALAN 

DERSĠ I 
SEÇMELĠ ALAN 

DERSĠ II 
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ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ II 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I 
BEDEN EĞĠTĠMĠ 

II 

CEZA VE CEZA 
MUHAKEMELERĠ 
USUL HUKUKU 

SEKTÖR 
UYGULAMALARI 

HUKUKUN 
TEMEL 

KAVRAMLARI 

SOSYAL 
PSĠKOLOJĠ 

STAJ 
DEĞERLENDĠRME 

GĠRĠġĠMCĠLĠK 

TEMEL 
BĠLGĠSAYAR 

BĠLĠMLERĠ 

TÜRKĠYE'NĠN 
YÖNETĠM YAPISI 

VE ANAYASA 
HUKUKU 

OLAY YERĠ VE 
KORUMA 

TEDBĠRLERĠ 

SEÇMELĠ DERS 
II 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

SEÇMELĠ DERS I 

AFET VE KRĠZ 
YÖNETĠMĠ 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

KRĠMĠNOLOJĠ 
GÜVENLĠK 

TEDBĠRLERĠ 

ĠLK YARDIM GENEL ĠLETĠġĠM 

YABANCI DĠL I TÜRK DĠLĠ II 

TÜRK DĠLĠ I YABANCI DĠL II 
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ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

SĠLAH VE 
PATLAYICI 

MADDE 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI II 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I BEDEN EĞĠTĠMĠ II 
ATLETĠZM VE 

GÜÇ 
GELĠġTĠRME 

SEKTÖR 
UYGULAMASI / 

STAJ 

BĠLGĠSAYAR I BĠLGĠSAYAR II  
GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ I 
PROTOKOL 
YÖNETĠMĠ 

TEMEL HUKUK 
ĠSTĠHBARAT VE 
ĠSTĠHBARATA 
KARġI KOYMA 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER 

TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

ACĠL DURUM 
PLANLAMASI VE 

YÖNETĠMĠ 
KĠġĠ KORUMA 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

GENEL 
KOLLUKLA 
ĠLĠġKĠLER 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TABĠ 
FELAKETLERDE 

MÜDAHALE 
TARZI 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

OLAY YERĠ 
KORUMA VE 

KRĠMĠNALĠSTĠK 

UYUġTURUCU 
MADDE 

BĠLGĠLERĠ 

ĠLK YARDIM 
Ġġ VE SOSYAL 

GÜVENLĠK 
HUKUKU 

ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM 

SEÇMELĠ DERS II 

YABANCI DİL I TÜRK DİLİ II 
SEÇMELİ DERS I 

TÜRK DİLİ I YABANCI DİL II 
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ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 
KRĠMĠNOLOJĠ 

YAZ STAJI: 30 Ġġ 
GÜNÜ 

TÜRK DĠLĠ VE 
EDEBĠYATI I 

TÜRK DĠLĠ VE 
EDEBĠYATI II 

SĠLAH 
UYGULAMALARI 

I 

OLAYLARA 
MÜDAHALE 
ESASLARI 

YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ VE 
ACĠL DURUM 

PROSEDÜRLERĠ 

SĠLAH 
UYGULAMALARI 

II 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

GÜVENLĠK VE 
TERÖR 

SPOR,TURĠZM 
VE AVM 

GÜVENLĠĞĠ 

TEMEL HUKUK 
ÖZEL GÜVENLĠK 

HUKUKU 

SĠVĠL SAVUNMA 
VE KRĠZ 

YÖNETĠMĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HĠZM. GÜVELĠK 

ÖNLEMLERĠ 

MATEMATĠK ĠLK YARDIM 
ALAN DIġI 
SEÇMELĠ I 

ALAN DIġI 
SEÇMELĠ II 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

SEÇMELĠ DERS I 
SEÇMELĠ DERS 

III 

ĠLETĠġĠM 

TEMEL 
BĠLGĠSAYAR 

TEK. VE 
KULLANIMI 

SEÇMELĠ DERS II 
SEÇMELĠ DERS 

IV DAVRANIŞ 

BİLİMLERİ VE 

SUÇ 

SOSYOLOJİSİ 

İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ 
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ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

SĠLAH BĠLGĠSĠ III 
MESLEK 

UYGULAMA 

TÜRK DĠLĠ  I TÜRK DĠLĠ  II 
GÜVENLĠK 

PROJELENDĠRME 
I 

MESLEK ETĠĞĠ 

YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 

ADLĠ BĠLĠMLER 
VE OLAY YERĠ 

KORUMA 
ĠNCELEME 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

II 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TERÖRLE 
MÜCADELE 

SĠLAH BĠLGĠSĠ IV 

TEMEL HUKUK 
ÖZEL GÜVENLĠK 

HUKUKU 
CEZA HUKUKU 

EMNĠYET VE 
KORUMA 

PLANLAMA 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠSĠ 

SĠLAH BĠLGĠSĠ II 
SEÇMELĠ DERS 

III 
ORTAK SEÇMELĠ 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ II SEÇMELĠ DERS 
IV 

SEÇMELĠ DERS V 

SĠLAH BĠLGĠSĠ I 
SEÇMELĠ DERS I 

SEÇMELİ DERS II 
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ĠNGĠLĠZCE 
GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ II 

ATATÜRK ĠLKE 
VE ĠNKILAP 

TARĠHĠ 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠLERĠ 

TEMEL 
MATEMATĠK 

CEZA HUKUKU 
SĠLAH VE 
TECHĠZAT 

BĠLGĠSĠ 

PATLAYICI VE 
PARLAYICI 
MADDELER 

GENEL HUKUK 
ÖZEL GÜVENLĠK 

KANUNIU 
UYUġTURUCU 
MADDE BĠLGĠSĠ 

SAVUNMA 
SPORLARI II 

GENEL ĠġLETME 
GÜÇ 

GELĠġTĠRME 
EGZERSĠZLERĠ II 

SAVUNMA 
SPORLARI I 

HAVAALANI VE 
VĠP GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

ETKĠLĠ VE GÜZEL 
KONUġMA 

ĠLK YARDIM VE 
TRAFĠK BĠLGĠSĠ 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

GÜÇ 
GELĠġTĠRME 

EGZERSĠZLERĠ I 
TÜRK DĠLĠ 

SEÇMELĠ DERS 
III 

STAJ 

SEÇMELĠ DERS I 

SEÇMELĠ DERS II 
SEÇMELĠ DERS 

IV 
GENEL SEÇMELĠ 

DERS I 
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ĠNSAN HAKLARI KRĠMĠNOLOJĠ 
CEZA HUKUKU 

VE CMK 
GÜVENLĠK 

PROJELENDĠRME 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
VE FĠZĠKSEL 

GELĠġĠM I 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
VE FĠZĠKSEL 
GELĠġĠM II 

YAKIN SAVUNMA 
I 

ÖZEL GÜVENLĠK 
VE MESLEK 

ETĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

HAVA, DENĠZ, 
LĠMAN 

GÜVENLĠĞĠ VE 
KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE 

YAKIN SAVUNMA 
II 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

STAJ I 
UYUġTURUCU 
MADDELERLE 

MÜCADELE 

HUKUKA GĠRĠġ 
ATATÜRK 

ĠLKELERĠ VE 
ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ĠLK YARDIM VE 
TRAFĠK BĠLGĠSĠ 

STAJ II 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 
TÜRK DĠLĠ II 

SEÇMELĠ DERS 
III 

SEÇMELĠ DERS 
VI 

TÜRK DĠLĠ I YABANCI DĠL II 
SEÇMELĠ DERS 

IV 
SEÇMELĠ DERS 

VII 

YABANCI DĠL I 
SEÇMELĠ DERS I SEÇMELĠ DERS 

V 
SEÇMELĠ DERS 

VII 
SEÇMELİ DERS II 
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GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ I 
GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ II 
SĠLAH BĠLGĠSĠ I SĠLAH BĠLGĠSĠ II 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

STAJ VIP GÜVENLĠĞĠ 

TEMEL ĠLK 
YARDIM 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
VE VÜCUT 

GELĠġTĠRME II 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TABĠĠ 
FELAKETLERLE 

MÜCADELE 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
VE VÜCUT 

GELĠġTĠRME I 
KAMU HUKUKU 

UYUġTURUCU 
MADDE BĠLGĠSĠ 

Ġġ ETĠĞĠ VE 
SOSYAL 

SORUMLULUK 

MESLEKĠ 
YAZIġMA 

TEKNĠKLERĠ 

TEMEL ĠLETĠġĠM 
BECERĠLERĠ 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

GENEL 
KOLLUKLA 
ĠLĠġKĠLER 

TEMEL HUKUK 
ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI 

SEÇMELĠ DERS 
III 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ VE 

ACĠL DURUM 
PROSEDÜRLERĠ 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠLERĠ 

KULLANIMI 
YABANCI DĠL II 

SEÇMELĠ DERS 
IV 

SEÇMELĠ DERS 
VI 

YABANCI DĠL I 
ATATÜRK 

ĠLKELERĠ VE 
ĠNKILAP TARĠHĠ I 

SEÇMELĠ DERS 
V 

SEÇMELĠ DERS 
VII 

ATATÜRK 

İLKELERİ VE 

İNKILAP TARİHİ I 

TÜRK DİLİ I 

TÜRK DİLİ I 
SEÇMELİ DERS I 

SEÇMELİ DERS II 
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TOPLUMSAL 
DUYARLILIK 
PROJESĠ I 

TOPLUMSAL 
DUYARLILIK 
PROJESĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

GENEL HUKUK ÇEVRE KORUMA CEZA HUKUKU 
DENĠZ VE 

HAVALĠMANI 
GÜVENLĠĞĠ 

GENEL MESLEK 
ETĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEM VE 
CĠHAZLARI 

ETKĠNLĠKLERE 
KATILIM 

GÜVENLĠK 
YÖNETĠMĠ 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

ĠNGĠLĠZCE II 
GÜVENLĠK 

PROJELENDĠRME 
VE RĠSK ANALĠZĠ 

ĠSTĠHBARAT 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER VE 

ĠLETĠġĠM 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

GÜVENLĠK VE 
ACĠL DURUM 

TOPLUM 
DESTEKLĠ 
GÜVENLĠK 

HĠZMETLERĠ 

ĠLK YARDIM SĠLAH BĠLGĠSĠ 
PROTOKOL 

BĠLGĠSĠ YAKIN SAVUNMA 
VE KORUMA 

TEKN. II ĠNGĠLĠZCE I SPOR EĞĠTĠMĠ VIP KORUMA 

ĠNSAN HAKLARI 

TÜRK DĠLĠ II YAKIN SAVUNMA 
VE KORUMA 

TEKN. I 

YÖNLENDĠRĠLMĠġ 
ÇALIġMA YANGIN 

GÜVENLİĞİ 

TEMEL 

MATEMATİK 

SEÇMELİ DERS II 

SEÇMELİ III SEÇMELİ VI 

TÜRK DİLİ I SEÇMELİ IV SEÇMELİ VII 

TÜRKİYE'NİN 

YÖNETİM YAPISI 
SEÇMELİ V SEÇMELİ VIII 

SEÇMELİ DERS I 
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ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ADLĠ BĠLĠMLER 
VE OLAY  YERĠ 

KORUMA 

CEZA USUL 
HUKUKU 

DAVRANIġ 
BLĠMLERĠ VE 

SUÇ 
SOSYOLOJĠSĠ 

GÜVENLĠK 
ĠLETĠġĠMĠ VE 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER 

CEZA HUKUKU 
DENĠZCĠLĠK VE 

HAVACILIK 
GÜVENLĠĞĠ 

GENEL ĠġLETME 
GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ 

ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM 
VE KALABALIK 

YÖNETĠMĠ 

GÜVENLĠKTE 
PLANLAMA VE 
RĠSK ANALĠZĠ 

ĠNGĠLĠZCE I ĠNGĠLĠZCE II 
GÜVENLĠK 
TEORĠLERĠ 

KĠġĠ KORUMA VE 
SĠLAHLARI 

TANIMA BĠLGĠSĠ 

KOLLUK 
HĠZMETLERĠNE 

GĠRĠġ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

ĠLK YARDIM 
SĠVĠL SAVUNMA 

VE KRĠZ YÖNETĠMĠ 

TEMEL 
BĠLGĠSAYAR 

TOPLUMSAL 
DUYARLILIK 
PROJELERĠ 

ĠNSAN 
KAYNAKLARI 

YÖNETĠMĠ 
SEÇMELĠ DERS IV 

TEMEL HUKUK TÜRK DĠLĠ II 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HĠZMETLERĠNDE 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

SEÇMELĠ DERS V 

TÜRK DĠLĠ I 

YAKIN 
SAVUNMA II 

YURTTAġLIK VE 
ĠNSAN HAKLARI 

SEÇMELĠ DERS VI 

YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 
SEÇMELİ DERS VII 

YAKIN 

SAVUNMA 1 

SEÇMELİ DERS II SEÇMELİ III SEÇMELİ DERS VIII SEÇMELİ DERS I 

GENEL SEÇMELİ 

DERS I 
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YABANCI DĠL I STAJ 
UYUġTURUCU 

MADD. VE 
KAÇAKÇI. MÜC. 

VIP KORUMA 

TÜRK DĠLĠ I YABANCI DĠL II 
HAVA VE DENĠZ 

LĠMANI 
GÜVENLĠĞĠ 

PATLAYICI VE 
PAR. MADD. VE 

ÖNLEM. 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 
TÜRK DĠLĠ II 

TOPLUM 
DESTEKLĠ 

GÜVENLĠK HĠZ. 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

II 

TEMEL HUKUK 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

DEVLET GÜV. VE 
TERÖRLE MÜC. 

RĠSK 
DEĞERLENDĠRME 

VE OLAY YÖN. 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK VE 
ACĠL DURUM 

PRO. 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

I 

YANGIN 
GÜVENĠĞĠ 

GENEL ĠLETĠġĠM 
ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI 

ÇEVRE 
ĠLĠġKĠLERĠ 

TOPLUMSAL 
HĠZMET 

PROJELERĠ 

TÜRKĠYE'NĠN 
YÖNETĠM YAPISI 

ÖZEL GÜVENLĠK 
VE MESLEK 

ETĠĞĠ 

SOSYAL 
PSĠKOLOJĠ 

CEZA HUKUKU 
VE CMK 

ĠLK YARDIM 
GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ II 

Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE 
ĠġÇĠ SAĞLIĞI 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

TEMEL BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ 

I 

OLAY YERİ 

KORUMA VE 

KRİMİNALİSTİK 

GİRİŞİMCİLİK VE 

KÜÇÜK İŞLETME 

YÖNETİMİ 

OLAYLARA 

MÜDAHALE 

ESASLARI 

SUÇ ÖNLEME 

MODELLERİ 

AVM GÜVENLİĞİ 

GENEL 

KOLLUKLA 

İLİŞKİLER PROTOKOL 

BİLGİSİ 

HASTANE 

GÜVENLİĞİ 

ORGANİZASYON 

GÜVENLİĞİ 
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YABANCI DĠL I 

GENEL KOLLUK 
ĠLĠġKĠLERĠ VE 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

CEZA HUKUKU 
VE CMK 

GÜVENLĠKTE 
HALKLA 

ĠLĠġKĠLER 

TÜRK DĠLĠ I YABANCI DĠL II 

ATLETĠZM VE 
GÜÇ 

GELĠġTĠRME 

HAVAVE DENĠZ 
LĠMANI 

GÜVENLĠĞĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 
TÜRK DĠLĠ II GENEL ĠġLETME 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

TEMEL HUKUK 
ATATÜRK 

ĠLKELERĠ VE 
ĠNKILAP TARĠHĠ II 

ĠSTĠHBARAT VE 
ĠKK 

SABOTAJ VE 
KARġI KOYMA 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME  

SĠLAH BĠLGĠSĠ II 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI 

SAĞLIK 
TEDBĠRLERĠ VE 

ĠLK YARDIM 

VÜCUT 
GEĠġTĠRME 

EGZERSĠZLERĠ 

ĠLETĠġĠM 

UYUġTURUCU 
MADDELER VE 
KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE 

SĠLAH BĠLGĠSĠ I 
YÖNETĠM VE 

ORGANĠZASYON 

OFĠS 
PROGRAMLARI 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

STAJ 
YURTTAġLIK VE 
ĠġSAN HAKLARI 

YAKIN 

SAVUNMA 

TEKNİKLERİ I 

SEÇMELİ DERS II 

YANGIN 

GÜVENLİĞİ 

TEDBİRLERİ 

SEÇMELİ DERS 

IV 

SEÇMELİ DERSI 

SEÇMELİ DERS 

III 

SEÇMELİ DERS 

IV 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-A 
 

A-14 
 

 

 

 

ÜNĠVERSĠTE 1. DÖNEM 2.DÖNEM 3. DÖNEM 4. DÖNEM 

Ġn
ö

n
ü

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
s

i 
ĠNGĠLĠZCE I KRĠMĠNOLOJĠ SĠLAH BĠLGĠSĠ SĠLAH UYG II 

TÜRK DĠLĠ I YABANCI DĠL II KORUMA CEZA HUKUKU 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 
TÜRK DĠLĠ II 

ÖRGÜTSEL 
DAVRANIġ 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

GENEL HUKUK 
BĠLGĠSĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

ĠSTĠHBARAT VE 
ĠSTĠH. KARġI 

KOYMA 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ 

PATLAYICI 
MADDE VE 

ÖNLEMLERĠ 

ĠNSAN HAKALRI 
TEMEL MESLEKĠ 

HUKUK 
TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

YAKIN SAVUNMA 
IV 

ĠLK YARDIM 
OFĠS 

PROGRAMLARI II 
YAKIN SAVUNMA 

III 

LĠMAN 
HAVAALANI VE 
VIP GÜVENLĠĞĠ 

OFĠS 
PROGRAMLARI I 

YAKIN SAVUNMA 
II 

UYUġTURUCU 
MADDELER 

MARKA 
YÖNETĠMĠ 

YAKIN 

SAVUNMA  I 

GENEL VE 

TEKNİK İLETİŞİM 

SPOR, TURİZM 

VE AVM 

GÜVENLİĞİ 

GİRİŞİMCİLİK 

MATEMATİK 

HALKLA 

İLİŞKİLER  
MESLEKİ YAZ 

STAJI 

SEÇMELİ DERS I 
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YABANCI DĠL I CEZA HUKUKU 

ENDÜSTĠRĠYEL 
TESĠSLERDE 

GÜVENLĠK 

BĠYOLOJĠK SAVAġ 
UNSURLARI VE 

KORUNMA 

TÜRK DĠLĠ I YABANCI DĠL II 

GÜVENLĠK VE 
PROJELENDĠRME 

I 

GÜVENLĠK VE 
PROJELENDĠRME 

II 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
I 

TÜRK DĠLĠ II 
TEMEL MESLEKĠ 

HUKUK I 

ISPS CODE 
ULUSLAR ARASI 
GEMĠ VE LĠMAN 
TESĠSĠ EMNĠYET 

KODU 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

ĠNSAN HAKLARI 

GÜZEL 
SANATLAR I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ 

KALĠTE GÜVENCE 
VE 

STANDARTLARI 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER 

GÜVENLĠK VE 
ACĠL DURUM 

PROSEDÜRLERĠ 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ 

PATLAYICI 
MADDE VE 

ÖNLEMLERĠ 

ĠLK YARDIM 
Ġġ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLĠĞĠ 

YAKIN SAVUNMA 
III 

TEMEL MESLEKĠ 
HUKUK II 

KARĠYER 
GELĠġĠMĠ 

ÖZEL 
GÜVENLĠK 

MESLEK BĠLGĠSĠ 

UYUġTURUCU 
MADDELER VE 
KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE 

MESLEKİ 

YAZIŞMA VE 

RAPORLAR 

SİLAH BİLGİSİ VIP KORUMA 

TEMEL HUKUK 
SUÇ 

SOSYOLOJİSİ 

YAKIN SAVUNMA 

IV 

YAKIN 

SAVUNMA I 

YAKIN 

SAVUNMA II 

YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 

GÜZEL 

SANATLAR II 

HAVALİMANI 

GÜVENLİĞİ 
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YABANCI DĠL I ĠNSAN HAKLARI 
UYUġTURUCU 

MADDE VE 
KAÇAKÇILIĞI 

SĠLAH BĠLGĠSĠ II 

TÜRK DĠLĠ I YABANCI DĠL II 
KALABALIK 
YÖNETĠMĠ I 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ II 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 
TÜRK DĠLĠ II 

Ġġ GÜVENLĠĞĠ 
VE SAĞLIĞI 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TEDBĠRLER 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠLERĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

KĠġĠ KORUMA 
VIP 

OLAY YERĠ 
KORUMA 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TERÖRLE 
MÜCADELE 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU II 

TEMEL ĠLETĠġĠM 
ANAYASA 
HUKUKU 

SĠLAH BĠLGĠSĠ I 
PATLAYICI VE 

PARL. MADDELER 

PROTOKOL VE 
DAVRANIġ 
KURALLARI 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

CEZA HUKUKU 
OLAY YÖNETĠMĠ 

VE RĠSK 
DEĞERLENDĠRME 

TEMELHUKUK ĠLK YARDIM 

SAVUNMA 
TAKTĠKLERĠ II 

SUÇ VE SUÇLU 
PSĠKOLOJĠSĠ 

SAVUNMA 

TAKTİKLERİ  I 

SİVİL SAVUNMA, 

KRİZ YÖNETİMİ 

VE PLANLAMA SUÇ ÖNLEYİCİ 

HİZM. 
GÜVENLİK 

MESLEK ETİĞİ 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
CEZA HUKUKU 

VE CMK 

UYUġTURUCU 
MADD. VE 

KAÇAKÇI. MÜC. 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
ÖZEL GÜVENLĠK 
ÖNLEMLERĠVE 
KORUMA HĠZM. 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

HAVA DENĠZ 
LĠMAN 

GÜVENLĠĞĠ 

SUÇ ÖNLEME 
YÖNTEM VE 

YAKLAġIMLARI 

HUKUKA GĠRĠġ KRĠMĠNOLOJĠ 
YANGIN 

GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEM 

CĠHAZLARI 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI 

RĠSK 
DEĞERLENDĠRME 

VE OLAY 
YÖNETĠMĠ 

VĠP KORUMA 

ĠNSAN HAKLARI 
BEDEN EĞĠTĠMĠ 

VE FĠZĠKSEL 
GELĠġĠM II 

YAKIN SAVUNMA 
TAKTĠKLERĠ I 

YAKIN SAVUNMA 
TAKTĠKLERĠ II 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
VE FĠZĠKSEL 

GELĠġĠM I 

ENDÜSTRĠYE 
DAYALI EĞĠTĠM 

ENDÜSTRĠYEL 
TESĠSLERDE 

GÜVENLĠK 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

ĠLK YARDIM 
SEÇMELĠ DERS 

III 
SEÇMELĠ DERS V 

SEÇMELĠ DERS 
VIII 

SEÇMELİ DERS I 
SEÇMELİ DERS 

IV 

SEÇMELİ DERS VI 
SEÇMELİ DERS 

VIIII 

SEÇMELİ DERS II SEÇMELİ DERS VII SEÇMELİ DERS X 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TERÖRLE 
MÜCADELE 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ 
TEDBĠRLERĠ 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
BĠLGĠ VE 
ĠLETĠġĠM 

TEKNOLOJĠLERĠ 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ VE 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

ĠLK YARDIM 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

UYUġTURUCU 
MADDELER VE 
KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE 

EMNĠYET VE 
KORUMA PLANI 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ 

ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ KĠġĠ KORUMA 
LĠMAN VE 

HAVAALANI 
GÜVENLĠĞĠ 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

STAJ 
SEÇMELĠ DERS 

VI 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

STAJ 
SEÇMELĠ DERS 

V 
SEÇMELĠ DERS X 

SEÇMELĠ DERS I SEÇMELĠ DERS II 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TERÖRLE 
MÜCADELE 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ 
TEDBĠRLERĠ 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
BĠLGĠ VE 
ĠLETĠġĠM 

TEKNOLOJĠLERĠ 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ VE 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

ĠLK YARDIM 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

UYUġTURUCU 
MADDELER VE 
KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE 

EMNĠYET VE 
KORUMA PLANI 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ KĠġĠ KORUMA 
LĠMAN VE 

HAVAALANI 
GÜVENLĠĞĠ 

ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM 
YAKIN SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ I 
STAJ 

SEÇMELĠ DERS 
VI 

OFĠS 
PROGRAMLARI 

STAJ 

SEÇMELĠ DERS 
V 

SEÇMELĠ DERS X 

BĠREYSEL Ġġ 
HUKUKU 

SEÇMELĠ DERS II 
DAVRANIŞ 

BİLİMLERİ 

TEMEL HUKUK 

SEÇMELİ DERS I 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
SOSYAL 

DUYARLILIK 

SĠLAH 
UYGULAMALARI 

II 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
ÖZEL GÜVENLĠK 

HUKUKU 
TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

SOSYAL 
PSĠKOLOJĠ 

VIP KORUMA 

MATEMATĠK 
ĠSTĠHBARAT VE 
ĠSTĠHBARATA 

KARġI KORUNMA 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

OFĠS 
PROGRAMLARI 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

I 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

II 

TEMEL HUKUK 
SĠLAH 

UYGULAMALARI I 
TEMEL ĠNSAN 

HAKALRI BĠLGĠSĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HĠZMETLERĠNDE 

GÜVENLĠK 
ÖNLEMLERĠ 

SĠLAH BĠLGĠSĠ STAJ 
GÜVENLĠK 

SĠSTEMLERĠ SEÇMELĠ DERS 
IV 

SEÇMELĠ DERS I SEÇMELĠ DERS II 
SEÇMELİ DERS 

III 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II PROJE I PROJE II 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II STAJ I STAJ II 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ VE 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ I 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ VE 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ II 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠLERĠ 

KULLANIMI 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

I 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

II 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

ACĠL DURUM 
PLANLAMASI 

ĠNSAN 
KAYNAKLARI 

YÖNETĠMĠ 

LĠMAN VE 
HAVAALANI 
GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

KĠġĠ KORUMA 

ÖZEL 
DEDEKTĠFLĠK 
ARAġTIRMA 
TEKNĠK VE 
METOTLARI 

ĠġLETME VE 
TOPLAM KALĠTE 

YÖNETĠMĠ 
RĠSK ANALĠZ 

SPOR, TURĠZM 
VE AVM 

GÜVENLĠĞĠ 

GENEL 
KOLLUKLA 

ĠLĠġKĠLER VE 
UYUġTURUCU 
ĠLE MÜCADELE 

KĠġĠ HAKLARI VE 
ÖZEL GÜVENLĠK 

HUKUKUNA 
GĠRĠġ 

YAKIN 
SAVUNMA II 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ VE 

PATLAYICI 
MADDE 

ÖNLEMLERĠ 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

ĠLK YARDIM 
ÜNĠVERSĠTE 
SEÇMELĠ I YAKIN 

SAVUNMA I 
ÜNĠVERSĠTE 
SEÇMELĠ I 
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GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ VE 

SĠSTEMLERĠ 

TEKNOLOJĠK VE 
BĠLĠġĠM SUÇLARI 

SĠLAH BĠLGĠSĠ VE 
UYGULAMASI 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 

HUKUKUN 
TEMEL 

KAVRAMLARI 

ADLĠ BĠRĠMLER 
VE OLAY YERĠ 

KORUMA 
ĠNCELEME 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 

TÜRK DĠLĠ 

DEMOKRASĠ VE 
ĠNSAN HAKLARI 

PATLAYICI, 
PARLAYICI 

MADDELER VE 
ÖNLEMLER 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TERÖRLE 
MÜCADELE 

YABANCI DĠL 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

Ġġ GÜVENLĠĞĠ VE 
ĠġÇĠ SAĞLIĞI 

UYUġTURUCU 
MADDELER VE 
KAÇAKÇILIKLA 

MÜCADELE  

Ġġ YERĠ 
UYGULAMA 

EĞĠTĠMĠ 

MESLEKĠ 
YABANCI DĠL 

CEZA HUKUKU 
HAVA VE DENĠZ 

LĠMANI 
GÜVENLĠĞĠ 

KRĠMĠNOLOJĠ VE 
SUÇ 

SOSYOLOJĠSĠ 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

ORGANĠZASYON 
VE GÜVENLĠK 

YÖNETĠMĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
VE TEMEL ĠLK 

YARDIM I 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
VE TEMEL ĠLK 

YARDIM II 
VIP KORUMA 

SOSYAL 
SORUMLULUK 

PROJESĠ 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 

ACĠL DURUM 
PROSEDÜRLERĠ 

GÜVENLĠKTE 
HALKLA 

ĠLĠġKĠLER 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

SABOTAJ VE 
KARġI KOYMA 

BĠLGĠ VE 
ĠLETĠġĠM 

TEKNOLOJĠLERĠ I 

BĠLGĠ VE 
ĠLETĠġĠM 

TEKNOLOJĠLERĠ 
II 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

SĠLAH BĠLGĠSĠ RĠSK ANALĠZĠ 

YAKIN SAVUNMA 
I 

YAKIN SAVUNMA 
II 

MESLEKĠ 
ÇALIġMA VE 
SEMĠNER I 

MESLEKĠ 
ÇALIġMA VE 
SEMĠNER II 

SOSYAL VE 
KÜLTÜREL 
ETKĠNLĠK I 

SOSYAL VE 
KÜLTÜREL 
ETKĠNLĠK II 

CEZA HUKUKU 
MESLEK STAJI 
II(30 Ġġ GÜNÜ) 

ĠġLETME 
YÖNETĠMĠ I 

GÜVENLĠKTE 
DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

MADDE 
BAĞIMLISI 

BĠLGĠSĠ 

LĠMAN, 
HAVAALANI VE 
VIP GÜVENLĠĞĠ 

TEMEL HUKUK 
YAKIN SAVUNMA 

II 

SPOR, TURĠZM 
VE AVM 

GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠKTE 
KALĠTE 

YÖNETĠMĠ VE 
ĠLETĠġĠM 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 

GENEL KOLLUK 
ĠLĠġKĠLERĠ 

KĠġĠ KORUMA 
GÜVENLĠKTE 

SUÇ 
SOSYOLOJĠSĠ 

YEREL YÖNETĠM 
MESLEK STAJI I 

(30 Ġġ GÜNÜ) MESLEKĠ 
YABANCI DĠL I 

MESLEKĠ 
YABANCI DĠL II 

KAMU YÖNETĠMĠ 
YURTTAġLIK VE 
ĠNSAN HAKLARI 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II GENEL ĠġLETME 
ADALET 

PSĠKOLOJĠSĠ 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II ĠLK YARDIM 
EMNĠYET VE 

KORUMA PLANI 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

ĠSTĠHBARAT VE 
ĠKK 

GÜVENLĠK VE 
ACĠL DURUM 

PROSEDÜRLERĠ 

BĠLĠġĠM 
TEKNOLOJĠLERĠ I 

BĠLĠġĠM 
TEKNOLOJĠLERĠ 

II 

PATLAYICI VE 
PARLAYICI 
MADDELER 

Ġġ HUKUKU 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

GENEL 
SOSYOLOJĠ 

SĠLAH BĠLGĠSĠ I SĠLAH BĠLGĠSĠ II 

GÜVENLĠK 
ĠLETĠġĠMĠ 

GÜÇ 
GELĠġTĠRME 

EGZERSĠZLERĠ 
STAJ 

YANGINLA 
MÜCADELE 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ 

LĠMAN, 
HAVAALANI VE 
VIP GÜVENLĠĞĠ 

MATEMATĠK I MATEMATĠK II 
YANGIN 

GÜVENLĠĞĠ 
TEDBĠRLERĠ 

GÜVENLĠKTE 
KALĠTE 

YÖNETĠMĠ VE 
ĠLETĠġĠM 

TEMEL HUKUK 
ĠSTATĠSTĠK VE 

ARAġTIRMA 
YÖNTEMLERĠ 

ARAġTIRMA 
YÖNTEM VE 
TEKNĠKLERĠ 

GÜVENLĠKTE 
SUÇ 

SOSYOLOJĠSĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I BEDEN EĞĠTĠMĠ II GĠRĠġĠMCĠLĠK I GĠRĠġĠMCĠLĠK II 

ATLETĠZM 

ÖZEL GÜVENLĠK 
KANUNU 

ACĠL DURUM 
PROSEDÜRLERĠ 

PROJE 
YÖNETĠMĠ 

SAVUNMA 
SPORLARI 

MEDYA 
OKURYAZARLIĞI 

UYUġTURUCU 
MADD. VE 

KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE 

CEZA HUKUKU 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TERÖRLE 
MÜCADELE 

ĠLETĠġĠM 

KĠMYASAL VE 
BĠYOLOJĠK 

SĠLAHLARLA 
MÜCADELE 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ VE 

SĠSTEMLERĠ 

GÜVENLĠKTE 
PROJE 

YÖNETĠMĠ VE 
RAPORLAMA 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
HALKLA 

ĠLĠġKĠLER 

GÜVENLĠK VE 
ACĠL DURUM 

PROSEDÜRLERĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 
ĠNSAN HAKLARI KRĠMĠNOLOJĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I MESLEK ETĠĞĠ 
KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

OLAY YERĠ 
KORUMA 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

YAKIN SAVUNMA 
II 

TESĠS KORUMA STAJ 

MATEMATĠK 
SOSYAL 

PSĠKOLOJĠ 
YAKIN SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ I 
YAKIN KORUMA 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU I 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU II 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠSĠ 

KULLANIMI 

TEMEL ĠLK 
YARDIM 

CEZA HUKUKU 
VE CMK 

KĠMYASAL VE 
BĠYOLOJĠK 

SĠLAHLARLA 
MÜCADELE 

HUKUK 
BAġLANGICI 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I 
PROTOKOL 
KURALLARI 

GÜVENLĠKTE 
SUÇ 

SOSYOLOJĠSĠ 

AB VE TÜRKĠYE 
ĠLĠġKĠLERĠ 

GÜVENLĠK 
ĠLĠġKĠLERĠ 

UYUġTURUCU 
MADDELER 

MESLEKĠ 
YABANCI DĠL II TÜRKĠYE'NĠN 

YAPISI VE 
HUKUK SĠSTEMĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-A 
 

A-26 
 

 

 

ÜNĠVERSĠTE 1. DÖNEM 2.DÖNEM 3. DÖNEM 4. DÖNEM 

N
iğ

d
e

 Ö
m

e
r 

H
a

li
s

 D
e

m
ir

 Ü
n

iv
e
rs

it
e

s
i 

YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II SĠLAH BĠLGĠSĠ III SĠLAH BĠLGĠSĠ IV 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
GÜVENLĠK 

PROJELENDĠRME 
I 

VIP KORUMA 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

II 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

ADLĠ BĠLĠMLER 
VE OLAY YERĠ 

KORUMA 
ĠNCELEME 

SĠVĠL SAVUNMA, 
KRĠZ YÖNETĠMĠ 
VE PLANLAMA 

GÜVENLĠK 
ĠLETĠġĠMĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

ENDÜSTRĠYE 
DAYALI EĞĠTĠM 

(STAJ) 

ENDÜSTRĠYE 
DAYALI EĞĠTĠM 

(STAJ) 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ II 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN KORUMA 

SĠLAH BĠLGĠSĠ I SĠLAH BĠLGĠSĠ II 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ VE 

TERÖRLE 
MÜCADELE 

ÖZEL GÜVENLĠK 
VE MESLEK ETĠĞĠ 

TEMEL HUKUK 
KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ 
TEDBĠRLERĠ 

RĠSK 
DEĞERLENDĠRME 

VE OLAY 
YÖNETĠMĠ 

TEMEL 
BĠLGĠSAYAR 

ĠLETĠġĠM 

KRĠMĠNOLOJĠ 
GÜVENLĠK VE 

KALĠTE 

ĠLK YARDIM VE 
SAĞLIK 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
CEZA 

HUKUKUNA 
GĠRĠġ 

CEZA 
MUHAKEMESĠ 

HUKUKU 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
YÖNETĠM VE 

ORGANĠZASYON 

ĠSTĠHBARAT VE 
ĠSTĠHBARATA 
KARġI KOYMA 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

ESDÜSTRĠYEL 
TESĠSLERDE 

GÜVENLĠK 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠLERĠ I 

TEMEL BĠLGĠ 
TEKNOLOJĠLERĠ 

II 

YANGIN 
GÜVENLĠĞĠ  

MESLEKĠ 
UYGULAMA 

TEMEL 
MATEMATĠK I 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU 

TEKNĠK 
MALZEME 
BĠLGĠSĠ VE 

UYGULAMASI 

ÖZEL GÜVENLĠK 
MESLEK ETĠĞĠ 

TEMEL ĠLK 
YARDIM 

GÜVENLĠK VE 
ACĠL DURUM 

PROSEDÜRLERĠ 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

TEMEL ĠLK 
YARDIM 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GĠRĠġĠMCĠLĠK VE 
KÜÇÜK ĠġLETME 

YÖNETĠMĠ 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

TEMEL ĠNSAN 
HAKLARI BĠLGĠSĠ 

ĠSTATĠSTĠK VE 
ARAġTIRMA 

YÖNTEMLERĠ 
SEÇMELĠ DERS I 

SEÇMELĠ DERS 
IV 

HUKUKUN 
TEMEL 

KAVRAMLARI 

GĠRĠġĠMCĠLĠK VE 
KÜÇÜK ĠġLETME 

YÖNETĠMĠ 
SEÇMELĠ DERS II SEÇMELĠ DERS V 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER VE 

ĠLETĠġĠM 
BEDEN EĞĠTĠMĠ II 

SEÇMELĠ DERS 
III 

SEÇMELĠ DERS 
VI BEDEN EĞĠTĠMĠ I Ġġ YERĠ 

UYGULAMASI 
(STAJ) ÜNĠVERSĠTE 

KÜLTÜRÜ 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 

YURTTAġLIK VE 
ĠNSAN HAKLARI 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
TOPLUM 

PSĠKOLOJĠSĠ 

TÜRKĠYE'NĠN 
TOPLUMSAL 

YAPISI 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 
CEZA HUKUKU 

YAKIN SAVUNMA 
IV 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU I 

ENDÜSTRĠYE 
DAYALI 

ÖĞRENĠM (STAJ 
30 Ġġ GÜNÜ) 

HAVA VE DENĠZ 
LĠMANI 

GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
ĠLETĠġĠMĠ VE 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ 

KĠġĠ KORUMA 
YAKIN SAVUNMA 

III 
UYUġTURUCU 
MADDE BĠLGĠSĠ 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ I 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU II 

ÖZEL GÜVENLĠK 
VE MESLEK 

ETĠĞĠ 
ĠLK YARDIM 

ANAYASA I ANAYASA II 
MÜLKĠYET 

TARĠHĠ 
SUÇ 

SOSYOLOJĠSĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I 
ÖZEL GÜVENLĠK 

YÖNTEMĠ 
GÜVENLĠK VE 

TERÖR 
SUÇ ÖNLEME 
MODELLERĠ 

TEMEL 
BĠLGĠSAYAR 

YAKIN SAVUNMA 
II 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HĠZMETLERĠNDE 

GÜVENLĠK 
ÖNLEMLERĠ 

KRĠMĠNOLOJĠ 

YAKIN SAVUNMA 
I 

BEDEN EĞĠTĠMĠ II 
OLAYLARA 
MÜDAHALE 
ESASLARI 

VÜCUT 
EGZERSĠZLERĠ 

HUKUKUN 
TEMEL 

KAVRAMLARI 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ II 

ACĠL DURUM 
PROSEDÜRLERĠ 

SUÇ VE SUÇLU 
PSĠKOLOJĠSĠ 

GÜVENLĠĞĠN 
SOSYAL 

TEMELLERĠ 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
YAKIN SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ I 
YAKIN SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ II 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
CEZA VE CEZA 
USUL KANUNU 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

RAPORLAMA VE 
SUNUM 

TEKNĠKLERĠ 

TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

HUKUKA GĠRĠġ 
ÖZEL GÜVENLĠK 

TEġKĠLATI 
MEVZUATI 

RĠSK ANALĠZĠ VE 
KRĠZ YÖNETĠMĠ 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

GÜVENLĠK 
YÖNETĠMĠ 

SPOR, TURĠZM 
VE AVM 

GÜVENLĠĞĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I BEDEN EĞĠTĠMĠ II 

BĠYOLOJĠK 
SAVAġ 

UNSURLARI VE 
KORUNMA 

YÖNTEMLERĠ 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 

ĠLK YARDIM 
PROTOKOL 

BĠLGĠSĠ 

ENDÜSTRĠYE 
DAYALI EĞĠTĠM 

(STAJ) 
SEÇMELĠ VII 

SEÇMELĠ I SEÇMELĠ III SEÇMELĠ V SEÇMELĠ VIII 

SEÇMELĠ II SEÇMELĠ IV SEÇMELĠ VI SEÇMELĠ IX 
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SEÇMELĠ 

YABANCI DĠL I 
SEÇMELĠ 

YABANCI DĠL II 
TOPLUM 

PSĠKOLOJĠSĠ 
Ġġ HUKUKU 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II CEZA HUKUKU ĠLK YARDIM 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

MÜLKĠYET 
TARĠHĠ 

UYUġTURUCU 
MADDE BĠLGĠSĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I KĠġĠ KORUMA 
GÜVENLĠK 

TEDBĠRLERĠ 

TÜRKĠYE'NĠN 
TOPLUMSAL 

YAPISI 

OFĠS 
PROGRAMLARI 

BEDEN EĞĠTĠMĠ II 

YAN. GÜV. VE 
TABĠĠ 

FELAKETLERDE 
MÜD. TARZI 

ÖZEL GÜVENLĠK 
MESLEK ETĠĞĠ 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM 
VÜCUT 

GELĠġTĠRME VE 
EGZERSĠZLERĠ 

ÖZEL GÜVENLĠK 
SEKTÖR 

UYGULAMALARI 

GÜVENLĠK 
SĠSTEM VE 
CĠHAZLARI 

GENEL 
KOLLUKLA 
ĠLĠġKĠLER 

ÜNĠVERSĠTE 
SEÇMELĠ 

DERSLERĠ 
SEÇMELĠ VII 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI I 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI II 
SEÇMELĠ V SEÇMELĠ VIII 

SEÇMELĠ I SEÇMELĠ III 

SEÇMELĠ VI SEÇMELĠ IX 

SEÇMELĠ II SEÇMELĠ IV 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
Ġġ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLĠĞĠ 
SĠLAH BĠLGĠSĠ VE 

ATIġ 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

GENEL 
KOLLUKLA 
ĠLĠġKĠLER 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

YAN. GÜV. VE 
TABĠĠ 

FELAKETLERDE 
MÜD. TARZI 

OLAY YERĠ 
KORUMA VE 
ĠNCELEME 

TEMEL 
BĠLGĠSAYAR 

TEKN. 
KULLANIMI 

ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM CEZA HUKUKU I CEZA HUKUKU II 

HUKUKUN 
TEMEL 

KAVRAMLARI 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ II 

UYUġTURUCU 
MADDE 

BĠLGĠLERĠ 
KĠġĠ KORUMA 

YAKIN 
SAVUNMA 

TEKNĠKLERĠ I 

ÖZEL GÜVENLĠK 
HUKUKU VE KĠġĠ 

HAKLARI  
MESLEK ETĠĞĠ 

SUÇ ÖNLEME 
MODELLERĠ 

ĠLK VE ACĠL 
YARDIM 

GÜVENLĠK 
SĠSTEM VE 

CĠHAZLARI II 

BĠYOLOJĠK VE 
KĠMYASAL 

SĠLAHLARLA 
MÜCADELE 

ANAYASA 

GÜVENLĠK 
SĠSTEM VE 
CĠHAZLARI I 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

GĠRĠġĠMCĠLĠK I GĠRĠġĠMCĠLĠK II 

PATLAYICI 
MADDE VE 

ÖNLEMLERĠ 

TEMEL ĠNSAN 
HAKLARI 

SPOR, TURĠZM 
VE AVM 

GÜVENLĠĞĠ 

RĠSK 
DEĞERLENDĠRME 

VE OLAY 
YÖNETĠMĠ 

TÜRKĠYE'NĠN 
YÖNETĠM VE 

HUKUK SĠSTEMĠ 

YAZ STAJI (30 Ġġ 
GÜNÜ) 

PROTOKOL 
KURALLARI 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
GÜVENLĠK 
YÖNETĠMĠ 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
CEZA VE CEZA 
USUL HUKUKU 

HAVA/DENĠZ 
LĠMAN 

GÜVENLĠĞĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

OLAY YERĠ 
KORUMA VE 
PATLAYICI 
MADDELER 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

HUKUKA GĠRĠġ 
ÖZEL GÜVENLĠK 

TEġKĠLATI 
MEVZUATI 

RĠSK ANALĠZĠ VE 
GÜVENLĠK ACĠL 

DURUM 
YÖNETĠMĠ  

TOPLUM 
DESTEKLĠ 
GVENLĠK 

HĠZMETLERĠ 

GÜVENLĠK 
TEDBĠRLERĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

STAJ 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER VE 

ĠLETĠġĠM 

PROTOKOL 
BĠLGĠSĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
III 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
IV 

TÜRKĠYE'NĠN 
YÖNETĠM YAPISI 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

SEÇMELĠ VI SEÇMELĠ IX 

ĠLK YARDIM BEDEN EĞĠTĠMĠ II SEÇMELĠ VII SEÇMELĠ X 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I SEÇMELĠ III 

SEÇMELĠ VIII SEÇMELĠ XI SEÇMELĠ I SEÇMELĠ IV 

SEÇMELĠ II SEÇMELĠ V 
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ĠNGĠLĠZCE I ĠNGĠLĠZCE I SĠLAH BĠLGĠSĠ 
CEZA USUL 

HUKUKU 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
YAKIN SAVUNMA 

I 
YAKIN SAVUNMA 

II 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 
CEZA HUKUKU 

RĠSK ANALĠZ VE 
KRĠZ YÖNETĠMĠ 

TEMEL HUKUK 
ACĠL DURUM 

PROSEDÜRLERĠ 

Ġġ VE SOSYAL 
GÜVENLĠK 
HUKUKU 

ĠNSAN 
KAYNAKLARI 

YÖNETĠMĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ 

HALKLA 
ĠLĠġKĠLER VE 

ĠLETĠġĠM 

Ġġ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLĠĞĠ 

TOPLUM 
PSĠKOLOJĠSĠ VE 

KALABALIK 
YÖNETĠMĠ 

DAVRANIġ 
BĠLĠMLERĠ 

ĠDARĠ YARGI 
TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

KRĠMĠNOLOJĠ 

ANAYASA 
TEMEL MESLEKĠ 

HUKUK 
BĠLGĠ ĠLETĠġĠM 
VE TEKNOLOJĠ 

SPOR, TURĠZM 
VE AVM 

GÜVENLĠĞĠ 

ĠLK YARDIM STAJ 
HAVAALANI VE 
VIP GÜVENLĠĞĠ 

SEÇMELĠ VIII 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I BEDEN EĞĠTĠMĠ II 

UYUġTURUCU 
MADDE VE 

KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE 

ÖZEL GÜVENLĠK 
MESLEK ETĠĞĠ 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON 

ÖZEL 
GÜVENLĠKTE 

OLAY 
ĠNCELEMESĠ 

MESLEKĠ 
ĠNGĠLĠZCE I 

MODERN DANS 
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YABANCI DĠL I YABANCI DĠL II 
OLAY YERĠ 
KORUMA 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
YAKIN 

SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ I 

MESLEK ETĠĞĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ 
II 

HAVA/ DENĠZ 
LĠMAN 

GÜVENLĠĞĠ 

YAKIN SAVUNMA 
TEKNĠKLERĠ II 

HUKUKA GĠRĠġ KRĠMĠNOLOJĠ CEZA HUKUKU 
ĠSTATĠSTĠK VE 

ARAġTIRMA 
YÖNTEMLERĠ 

ETKĠLĠ ĠLETĠġĠM 
BECERĠLERĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

DEVLET 
GÜVENLĠĞĠ 

TEKNĠK MALZEME 
BĠLGĠSĠ 

ĠLK YARDIM 
ÖZEL 

GÜVENLĠK 
HUKUKU 

ANAYASA 
HUKUKU 

Ġġ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLĠĞĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

STAJ (30 Ġġ 
GÜNÜ) 

SOSYAL 
GÜVENLĠK 
SĠSTEMĠ 

TOPLAM KALĠTE VE 
STANDARTĠZASYON 

BĠLGĠSAYAR  
TERÖR VE 
TERÖRĠZM 

YÖNETĠM VE 
ORGANĠZASYON  

SOSYAL 
SORUMLULUK 

PROJESĠ 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
I 

BEDEN EĞĠTĠMĠ 
II 

SEÇMELĠ DERS 
I 

ÖZEL 
GÜVENLĠKTE 

OLAY 
ĠNCELEMESĠ 
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ĠNGĠLĠZCE I ĠNGĠLĠZCE II 
YAKIN SAVUNMA 

I 
YAKIN SAVUNMA 

II 

TÜRK DĠLĠ I TÜRK DĠLĠ II 
HAVA-DENĠZ-

LĠMAN 
GÜVENLĠĞĠ 

SUÇ ÖNLEME 
MODELLERĠ 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ I 

ATATÜRK 
ĠLKELERĠ VE 

ĠNKILAP TARĠHĠ II 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ II 

SĠLAH BĠLGĠSĠ 

AKADEMĠK 
DANIġMANLIK 

VE 
ORYANTASYON 

BEDEN EĞĠTĠMĠ II STAJ KRĠMĠNOLOJĠ 

GÜVENLĠK 
SĠSTEMLERĠ I 

GÜVENLĠK VE 
ACĠL DURUM 

PROSEDÜRLERĠ 

UYUġTURUCU 
ĠLE MÜCADELE 

GÜVENLĠK 
YÖNETĠMĠ 

RĠSK ANALĠZĠ VE 
KRĠZ YÖNETĠMĠ 

GÜVENLĠK 
PROJELENDĠRME 

VE SÜREÇLERĠ 
VIP KORUMA 

GÜVENLĠK 
ĠLETĠġĠMĠ 

ĠLK YARDIM 
ÖZEL GÜVENLĠK 

TEġKĠLATI 
MEVZUATI 

ALAN DIġI 
SEÇMELĠ DERS 

ALAN DIġI 
SEÇMELĠ DERS II 

BEDEN EĞĠTĠMĠ I 

 


