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A- Kişi, Kurum veya Kuruluş Yetkilisi (KKKY) 

Özel güvenlik izni ile ilgili başvuruları yapma, özel güvenlik izni 

alınan yere özgü iş ve işlemleri yerine getirme, özel güvenlik 

birimlerinde bildirimleri yapma veya yaptırma ile Kanun ve ilgili 

mevzuatında belirtilen yükümlülüklerden sorumlu kişidir. 

B- Özel Güvenlik Mevzuatı 

• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 

• 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 

• Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği, 

• Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi,  

• Kamu, Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Özel Güvenlik 

Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi, 

• Diğer genelge ve emir yazılar, 

• Diğer kanunlarda yer alan özel güvenlik görevlileriyle ilgili 

düzenlemeler (Spor Müsabakaları ve ÖSYM sınavları). 
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C- Kişi, Kurum veya Kuruluş Yetkilisinin (KKKY) 
Sorumlulukları ile Adli/ İdari Ceza veya Yaptırımlar 
 

 Özel güvenlik izin başvurularını yapmak.  

 

 Geçerli özel güvenlik kimlik kartı olan kişileri özel güvenlik 
görevlisi olarak istihdam etmek.  

 

 Mali sorumluluk sigortasını yaptırmak. 

 

 

 

- Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden 
kişiler veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis 
veya adli para cezası ile cezalandırılır (5188 /19-a). 
 

- İzin almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların 
yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli 
para cezası ile cezalandırılır (5188 /19-b). 

- Çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak 
istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yetkilileri üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (5188 /19-c). 

- Özel güvenlik  malî sorumluluk  sigortasını yaptırmadan özel 
güvenlik görevlisi istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin 
yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüz elli gün adlî para 
cezası ile cezalandırılır (5188 /19-d). 
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 Mülki idare amirlerince istenilen ilave tedbirleri almak. 

 

 Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel 
kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmek, göreviyle 
bağlantılı suç işlendiğini öğrendiğinde genel kolluğa bilgi 
vermek. 

 

 

 

 

- Mülki idare amirlerince istenilen ilave tedbirleri almayan  kişi, 
kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir (5188 /20-c). *2022 yılı için 15.480 TL 

- Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel 
kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen, bir suçun 
işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de bu suç ile ilgili 
yetkili genel kolluğa bilgi vermeyen özel güvenlik yöneticisi ve 
görevlileri ile bu emrin yerine getirilmemesi eylemine sebep olan 
özel güvenlik  yöneticisi ve görevlisinin  bağlı oldukları kişi, kurum, 
kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında 
görev alamazlar (5188 /20-d). 

Kişi, kurum veya kuruluşların; bekçi, danışman 
ve benzeri unvanlarla kişileri istihdam ederek ve 
üniformaya benzeyen kıyafetler giydirerek özel 
güvenlik görevlilerinin yetkilerini bu kişilere 
kullandırmaları kanuna aykırıdır. 
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 On beş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam 
edilmesi halinde güvenlik sorumlusunu görevlendirmek, 
yapılacak denetimlerde hazır bulunmasını sağlamak, 
denetleme kapsamında istenilen bilgi, belge ve kayıtları 
vermek. 

 

 Denetimlerde tespit edilen eksiklikleri verilen süre içerisinde 
gidermek. 

 

 Özel güvenlik görevlilerini koruma ve güvenlik hizmetleri 
dışında başka bir işte çalıştırmamak, özel güvenlik 
görevlilerini Bakanlıktan/Valilikten onaylı üniforma ile 
çalıştırmak. 

 

 

- Denetimlerde tespit edilen eksiklikleri süresi içerisinde gidermeyen 
kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı bin Türk Lirası 
idari para cezası verilir (5188 / 20-e). *2022 yılı için 15.480 TL 

- Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu 
veya yöneticiyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve 
kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere beş bin Türk 
Lirası idari para cezası verilir (5188/ 20-e). *2022 yılı için 12.901 TL 

- Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında 
başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilenin 
dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her 
tespit için üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir (5188 /20-f). 
*2022 yılı için 7.739 TL 
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 Özel güvenlik birimlerinde bildirimleri yapmak veya 
yetkilendirdiği kişiye yaptırmak. 

 

 

 

*Kanunda öngörülen idari para cezaları her yıl güncellenmektedir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Özel güvenlik görevlilerinin göreve başlama ve ayrılma bildirimlerini 
15 gün içerisinde yerine getirmeyenlere üç bin Türk Lirası idari para 
cezası verilir (5188 / 20-g).  *2022 yılı için 7.739 TL  

Özel güvenlik görevlileri yetkilerini;   

 Görev alanı içinde, 

 Görev sırasında,  

 Kimlik kartı görünür şekilde olmak 
 kaydıyla kullanabilirler. 

Üzerinde kimlik kartı olmayan 
özel güvenlik görevlileri 
yetkilerini kullanamaz. 
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D- Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri  

Kontrol (Arama): Kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin 

üstlerini detektörle arama, eşyaları x-ray cihazından veya benzeri 

güvenlik sistemlerinden geçirme. 

Yakalama/Arama: Görev alanında, suçüstü hali ile haklarında 

yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve 

arama. 

Kimlik sorma: Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri 

ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenleri, hava meydanı, 

liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik 

sorma. 

İş yeri ve konutlara girme: Yangın, deprem gibi tabiî afet 

durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve 

konutlara girme. 

Emanete alma: Genel kolluğa derhal bildirmek şartıyla, arama 

sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil 

etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek veya terk edilmiş ve 

bulunmuş eşyayı emanete alma. 

Zor kullanma: Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar 

Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci 

maddelerine göre zor kullanma. 

Olay yerini ve delilleri koruma: Olay yerini ve delilleri koruma, bu 

amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre 

yakalama (5188 /7). 
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E- Özel Güvenlik Görevlilerinin Suçla Karşılaştığında 

Yapması Gerekenler 
 

• Suça el koyar, 

• Suçun devam etmesini önler,   

• Şüphe/şüphelileri tespit eder ve yakalar, 

• Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder ve genel kolluğa 

teslim eder,  

• Genel kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama 

faaliyetine yardımcı olur (5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik / 16). 

 

 

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN 
EL İLE ARAMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR! 

 
- Hakkında özel kanun bulunan yerlerde (Spor 

Müsabakaları ve ÖSYM sınavları) özel güvenlik 
görevlisinin genel kolluk gözetim ve denetiminde 
el ile arama yetkisi bulunmaktadır. 

 
- Ayrıca, suçüstü halinde yakalanan kişinin, 

kendisine, başkalarına veya yakalama işlemini 
yapan görevlilere zarar vermesini önlemek 
amacıyla kaba üst araması özel güvenlik 
görevlileri tarafından yapılabilir.  
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F- Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Olmayan Yetkiler 

• Gözaltına alma, 

• El koyma, 

• Kimlik tespiti yapma, 

• İfade alma, 

• Kişisel verileri izinsiz kayıt etme, 

• Soruşturma yapma, 

• Delil inceleme, 

• Parmak izi, fotoğraf alma, 

• Olay yeri inceleme, 

• Trafik hizmetleri. 

 

G- Özel Güvenlik Görevlileri İçin Ceza Uygulamaları 

• Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri 
suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır,  

• Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç 
işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır 
(5188 / 23). 

 

H- Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu  

(KAAN Uygulaması) 

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik 

görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile 

koordinasyonunu sağlamak, aidiyet duygularını geliştirmek, suçu 

meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel 
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kolluğun en seri şekilde bilgisinin olmasını sağlamak, devam eden 

olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin 

sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla Özel 

Güvenlik Denetleme Başkanlığımız tarafından “Genel Kolluk-Özel 

Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması)” 

yürütülmektedir.  

 

Uygulamanın önemli bir fonksiyonu olan 

iletişimin etkin ve güvenli bir şekilde 

sürdürülebilmesi amacıyla “KAAN EGM 

Mobil Uygulaması” 160.000’den fazla özel 

güvenlik görevlisi tarafından aktif bir şekilde 

kullanılmaktadır.  
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KKKY TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ 

KİŞİ, KURUM VEYA KURULUŞ YETKİLİSİNİN  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

a) Özel güvenlik izni verilmesi, unvan değişikliği, personel ve (varsa) silah 
kadrolarının indirimi, artırımı, yeniden belirlenmesi veya özel güvenlik 
hizmet şeklinin değiştirilmesi ya da özel güvenlik uygulamasının sona 
erdirilmesi gibi İl Özel Güvenlik Komisyon kararı gerektiren iş ve 
işlemlerle ilgili başvuruları yapmak. 

b) Özel güvenlik birimi kurmak suretiyle faaliyet gösterilen yerlerde; 
kanunda belirtilen bildirimleri süresi içerisinde yapmak veya yaptırmak. 

c) Özel güvenlik birimlerinde fiilen on beş kişi ve üzerinde özel güvenlik 
görevlisi istihdam edilmesi durumunda güvenlik sorumlusunu atamak ve 
süresi içerisinde bildirimini yapmak, ayrıca haberli denetim esnasında 
güvenlik sorumlusunun hazır bulunmasını sağlamak. 

d) Yapılan denetimler sonucu özel güvenlik izni verilen yere ait tespit edilen 
eksikliklerin giderilmesini sağlamak. 

e) Özel güvenlik izninin silahlı olması halinde, 6136 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuatında belirtilen şartları taşımak kaydıyla, özel güvenlik izni verilen 
kişi veya yerin silah sorumlusu olarak görev yapmak ya da silah 
sorumlusunu atamak.   
 

 
AÇIKLAMALAR: 
 
Özel güvenlik birimlerince yapılacak bildirimler; kişi, kurum veya kuruluş 

yetkilisi tarafından yetkilendirilen kişi tarafından da yapılabilir. Bu durumda kişi, 
kurum veya kuruluş yetkilisi ile birlikte yetkilendirilen kişi müteselsilen sorumludur.  

Özel güvenlik izni verilen kişi veya yerlerde özel güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesinden sorumlu olan kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri, Kanun ve ilgili 
mevzuatındaki (kendisine verilen) yükümlülüklerden sorumludur.  

Kişi, kurum veya kuruluş yetkilisi, görevinin sona ermesi durumunda 
gecikmeksizin ilgili Valiliğe bildirimde bulunması gerekir. Görevinin sona erdiğini 
bildirmemesi durumunda tüm sorumlulukları devam eder. 

……… Belge No.lu …………………………………… unvanlı yerde kişi, 
kurum ve kuruluş yetkilisi olarak görevlendirilen ……………………’e yukarıda 
sayılan görev ve sorumlulukları tebliğ edilmiştir.  …/…/20.. 

 
 

            Tebliğ Eden          Tebellüğ Eden     

                 Kişi, Kurum veya Kuruluş Yetkilisi 
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