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5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Geçici Madde 1” ile 5188 sayılı 

Kanunun yürürlüğe girdiği 26.06.2004 tarihi itibariyle 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların 

Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak 

çalışanlara beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş, bu süre de 26.06.2009 tarihinde sona ermiştir. Çalışma 

izni dolan/dolacak olan özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimlerinin nasıl yapılacağı ve özel 

güvenlik hizmetlerinde uygulamada karşılaşılan bir takım sorunların giderilmesi hususunu düzenleyen 

yönetmelik değişikliği 26.09.2009 tarih ve 27358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.   

 

2495 sayılı Kanun kapsamında çalışmış ve çalışma izni sona eren özel güvenlik görevlileri ile 

5188 sayılı Kanun çerçevesinde temel eğitim almış olup, çalışma süreleri dolacak olan özel güvenlik 

görevlilerine 5188 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince verilecek yenileme eğitimleri 

aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir. 

 

1- Yerinde yenileme eğitimi için bünyesinde özel güvenlik birimi olan yerler tarafından 

yapılacak başvuru sonrası 5188 sayılı Kanunun “Eğitim” başlıklı 14’üncü maddesi “Yeterli bina, 

araç, gereç ve personel bulunması Ģartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik 

hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.” hükmünce, yerinde eğitime münhasır olmak üzere 

oluşturulacak inceleme komisyonunca EK’te gönderilen form doğrultusunda inceleme yapılacak, 

inceleme neticesinin olumlu olması halinde eğitim verilmesine müsaade edilecektir. İncelemeye dair 

raporlar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerinde muhafaza edilecektir. 

 

2- İhtiyaç duyulması halinde bir Şube Müdürü başkanlığında yine Özel Güvenlik Şube 

Müdürlüğü/Büro Amirliği ve Eğitim Şube Müdürlüğünden birer personelden oluşan ilave komisyonlar 

oluşturulabilecektir. 

 

3- 5188 sayılı Kanun’un sekizinci maddesinde belirtilen silahlı özel güvenlik görevlisi 

çalıştırılamayacak yerlerde yerinde eğitim söz konusu olması halinde, buralarda silah 

bulundurulamayacağından, yenileme eğitiminin 10 saatlik silah bilgisi ve atış eğitimi buralarda 

verilemeyecektir. Bu nedenle, sadece bu yerlere münhasır olmak üzere, 5188 Sayılı Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı  33’üncü maddesinin “Silah bilgisi 

ve atıĢ dersinin tüm uygulamaları ve silah atıĢ eğitimleri poligon ortamında yapılır.” hükmü 

çerçevesinde buralardaki diğer teorik eğitimler ve/veya silah bilgisi ve atış eğitiminin teorik bölümü 

bildirimde bulunacakları -ekteki inceleme formunda belirtilen kıstaslara uygun- bir başka eğitim 

ortamında da verilebilecek, silah bilgisi ve atış eğitiminin uygulamalı bölümü ise poligon ortamında 

yapılacaktır. 

Atış eğitimlerinde, atış eğitimi alacak olan personeli istihdam eden kurum/kuruluş demirbaşına 

kayıtlı özel güvenlik birimine ait silahlar da kullanılabilecektir.  

 

4- Özel güvenlik eğitim kurumları, yenileme eğitimlerinde bünyesinde özel güvenlik birimi 

olan yerlerde, başka illerde de yerinde eğitim verebilecek, bu amaca yönelik olarak hizmetlerin süratle 

yerine getirilmesi için irtibat bürosu açabileceklerdir. İl dışında verilecek eğitimlerdeki kursiyer 

bildirimleri eğitimin verildiği İl valiliğine yapılacaktır. 

 

 
 



5- Özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartları; yenileme eğitimi almaları, sınav takvimine göre 

sınava girmeleri, güvenlik soruşturmalarının yapılması, sağlık raporu almaları ve sertifika verilmesi 

gibi işlemler neticesinde yenilenebildiğinden, bahse konu işlemlerin tamamlanmasının zaman alacağı 

da göz önünde bulundurulduğunda, çalışma izinlerinin dolmasına en erken bir yıl, en geç altı ay süre 

kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceklerdir. Bu sürenin tespitinde 

işlemlerin takibi ve yeknesaklığın sağlanması bakımından özel güvenlik görevlilerinin temel eğitim 

sonrası başarılı olarak eğitim sertifikası almaya hak kazandığı sınavın tarihi, 5188 sayılı Kanun’un 

11’inci maddesi son fıkrası gereğince özel güvenlik temel eğitiminden  muaf tutulan özel güvenlik 

görevlilerinde ise, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı aldıkları tarih esas alınacaktır. 

 

Yenileme eğitimlerine belirtilen süreden geç müracaat edilmesine bağlı olarak çalışma izni 

dolduğu halde kimlik kartı yenileme işlemleri neticelendirilmeyen özel güvenlik görevlilerinin, yeni 

kimlik kartı çıkıncaya kadar çalışmalarına müsaade edilmeyecektir. 

 

6- Yenileme eğitimlerini tamamladıktan sonra ilk sınava herhangi bir mazeretinden 

(kurum/kuruluşta oluşacak güvenlik zafiyeti ve sağlık gibi) dolayı katılamayacak olan özel güvenlik 

görevlileri çalışmış oldukları kurum/kuruluştan mazeretlerini İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik 

Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği kanalıyla Bakanlığımıza bildirmeleri halinde bir sonraki sınava da 

katılmalarına müsaade edilebilecektir. 

 

7- 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 34’üncü maddesinin altıncı 

fıkrası gereğince, hizmet satışı kapsamında çalışan veya çalışma iznine haiz ancak herhangi bir yerde 

çalışmayan özel güvenlik görevlileri yerinde eğitim kapsamında eğitim alamayacaktır. Sözkonusu özel 

güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimleri, özel güvenlik eğitim kurumlarında yapılacaktır. 

 

8- Yenileme eğitimlerini tamamlayarak en geç 16 Kasım 2009 tarihine kadar bildirilen özel 

güvenlik görevlileri 13 Aralık 2009 tarihinde yapılacak olan özel güvenlik yazılı ve uygulamalı 

sınavına katılabileceklerdir. 2010 yılı sınav takvimi ise bilahare bildirilecektir. 

 

Yukarıda belirtilen hususların ilinizde faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumlarına tebliğ 

edilmesi, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, 2495 sayılı Kanuna göre çalışmakta  

olanların yenileme eğitimlerinin en geç 31.12.2009 tarihinde bitecek olması nedeniyle yenileme 

eğitimlerine yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak ivedilikle başlanması ve uygulamada 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim. 
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5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü Maddesi Gereğince Yerinde 

Eğitim Verilecek Ortamın Ġncelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 

 

YerleĢim Planı 1- Derslikler en fazla 40 kursiyere eğitim verecek şekilde planlanır. 

2- Dersliklerde yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer 

bulundurulamaz. 

Derslik Kapıları 1- Derslik kapılarının genişliği en az 90 cm olmalıdır. 

2- Dersliğin bulunduğu binaya giriş ve çıkışların güven içinde, süratli bir 

şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapısı bulunmalıdır. 

Merdivenler 1- Dersliğin bulunduğu binanın merdivenleri kursiyerlerin bir anda 

rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.  

Derslik Ġçi Ölçüler ve 

Havalandırma 

1- Dersliklerde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.50 metreden 

aşağı olmamalıdır. 

2- Derslik pencereleri derslik taban alanının % 10’undan aşağı olmamalı 

veya yeterli havalandırma sistemi olmalıdır. 

Koridorlar 1- Bir veya birden çok derslik kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf 

kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip 

çıkmalarına olanak vermelidir. 

Ġnceleme 1- Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edip 

edemeyecekleri,  

2- Kaç kursiyerin eğitim göreceği ve kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim 

öğretim görmelerine yardım edici etkiler tek tek dikkate alınarak 

düzenlenecek raporda bu hususlara ayrı ayrı yer verilecektir. 

Derslikte Bulunması 

Gereken Araç-

Gereçler 

1- Türk Bayrağı 

2- Çerçeveli Atatürk Resmi 

3- Çerçeveli İstiklal Marşı 

4- Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı 

5- Yazı Tahtası 

6- Öğretmen Masası ve Sandalyesi 

7- Kursiyer Masa ve Sıraları 

 


