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SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI 
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SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI 
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ÖZELLĠKLERĠ: 

A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli 

B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli 

C: Yazılar Reflektif - Gümüş Renkli 

D: Zemin; Floresan Turuncu Renkli 

E: Biye; Gri Renkli 
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000-001 ÖN 

ARKA 

A 
B 

C 

E 

G 
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A: Görevlendiren yer logosu  

B: Özel Güvenlik Yıldızı 

C: Şirket logosu 

E: Siyah Renkli Özel Güvenlik Görevlisi sıra numarası (10 cm) 

G: Gümüş renkli reflektif yazı  (10 cm) 
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F: Gümüş renkli reflektif bant (3 cm)  

F 

F 

D 

D: Siyah Renkli Şirket faaliyet belge numarası(10 cm)  

000-001 E 
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ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ PROGRAMI 

 

Sıra 

No 
Ders Saat Yöntemi 

Uzman Öğreticinin 

Niteliği 
Program 

1 

Özel Güvenlik 

Hukuku ve 

Kişi Hakları 

20 İnteraktif 

       Asgari 5 yıl meslek 

tecrübesine sahip mülki 

idare amiri,  hâkim, savcı, 

avukat ve dört yıllık yüksek 

okul mezunu olan genel 

kolluk çalışanları ve 

bunların emeklileri. 

       5188 sayılı Yasa, özel 

güvenlik görevlisinin yetkileri, 

yetkilerin kullanılış şartları, 

yetkiler karşısında kişi hakları, 

İş Kanunu ve işçi hakları, 

2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanunu, özel 

güvenlik yetkilerinin aşılması 

durumunda Türk Ceza 

Kanununa göre uygulanacak 

yaptırımlar 

2 
Güvenlik 

Tedbirleri 
20 

15 saat 

teorik, 5 

saat 

uygulama 

        4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl hizmet 

tecrübesi sahibi olanlar. 

        Kontrol, nokta ve devriye 

hizmetleri; yakalama, arama, 

el koyma, zor kullanma, 

tutanak düzenlenmesi, temel 

uyuşturucu madde bilgileri, 

olay yerine ilk gelen ekibin 

görevleri ve olay yerinin 

önemi, şüpheli şahıs, paket ve 

poşetlerde alınması gereken 

tedbirler 

3 

Güvenlik 

Sistem ve 

Cihazları 

5 
Tümü 

Uygulama 

           Elektrik veya 

Elektronik Mühendisi veya 

güvenlik sistemlerinin her 

birisi ile ilgili sertifika sahibi 

olanlar 

        Kapı ve El tipi metal 

dedektörü, X-RAY cihazı, 

çevre güvenlik sistemleri, 

CCTV, CACS, 

patlayıcı/uyuşturucu koklama 

dedektörü ve güncel teknolojik 

sistemler. 

4 
Temel İlk 

Yardım 
10 

6 saat 

teorik, 4 

saat 

uygulama 

          Tıp doktoru veya ilk 

yardım eğitici sertifikasına 

sahip 4 yıllık yüksek okul 

mezunu sağlık personeli 

veya paramedik olmak 

         İlkyardımın tanımı, 

amacı, olay yeri 

değerlendirmesi, temel yaşam 

desteği; kanama, şok ve  

yaralanmalar; yanık, donma ve 

sıcak çarpmaları; kırık, çıkık 

ve burkulmalar; koma, 

zehirlenmeler, hasta ve yaralı 

taşıma teknikleri, hayvan ve 

böcek ısırmaları 

5 

Yangın 

Güvenliği ve 

Tabii 

Felaketlerde 

Müdahale 

Tarzı 

8 İnteraktif 

       Asgari 5 yıllık hizmet 

tecrübesine sahip itfaiyeci 

veya 4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan sivil savunma 

uzmanı  

          İtfaiye teşkilleri, yanma 

ve yangın, yangın sebepleri, 

doğalgaz, LPG, akaryakıt 

yangınları, önleyici tedbirler, 

söndürücü maddeler, 

söndürme ilkeleri, söndürme 

cihazları, yangın dolapları, 

yangın türleri, tabii 

felaketlerde yardım ve 

kurtarma yöntemleri 

Ek-11 

 



6 

Uyuşturucu 

Madde 

Bilgileri 

2 İnteraktif 

        4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl hizmet 

tecrübesi sahibi olanlar. 

Uyuşturucu madde türleri ve 

genel olarak tanınması 

7 Etkili İletişim 12 İnteraktif 

       Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık, Halkla 

İlişkiler, Psikoloji veya 

İletişim alanında 4 yıllık 

yüksekokul mezunu olmak 

veya bu konularda yüksek 

lisans yada doktora yapmış 

olmak 

       İletişim teknikleri, empati, 

sempati 

8 
Kalabalık 

Yönetimi 
10 

4 saat 

teorik ders, 

6 saat 

uygulama 

       4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl hizmet 

tecrübesi veya konuyla 

ilgili hizmet içi eğitim 

sertifikası sahibi olanlar 

        Teorik olarak Toplum 

psikolojisi, grup dinamiği, 

çatışma nedenleri ve önleme 

yöntemleri, kalabalık oluşumu 

ve özellikleri; Pratik olarak 

önleme ve müdahale esasları,  

cop kullanma, göz yaşartıcı 

gazların özellikleri ve korunma 

yöntemleri 

9 Kişi Koruma 9 
Tümü 

uygulama 

       4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl hizmet 

tecrübesi veya konuyla 

ilgili hizmet içi eğitim 

sertifikası sahibi olanlar 

       Korumanın ilkeleri, 

suikastlar, yaya ve araçla 

koruma teknikleri, öncü 

çalışması 

10 

Genel 

Kollukla 

İlişkiler 

4 İnteraktif 

        4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl hizmet 

tecrübesi sahibi olanlar 

         Genel Kolluğun görev, 

yetki ve sorumlulukları, genel 

kolluk-özel kolluk ilişkileri ve 

bunun suç önlemedeki yeri ve 

önemi, özel güvenliğin genel 

kolluğa yardımcı olma 

yükümlülüğü, genel kolluğun 

özel güvenlik alanına girerken 

uyması gereken kurallar ve 

istisnai durumlar 

11 
Silah Bilgisi 

ve Atış 
20 

15 saat 

teorik, 5 

saat 

uygulama 

          4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kolluk ile TSK muharip 

sınıflarında asgari 5 yıl 

hizmet tecrübesi veya 

konuyla ilgili hizmet içi 

eğitim sertifikası sahibi 

olanlar 

               Silah mekaniği, silah 

temizliği ve bakımı, atış, 

güvenlik açısından dikkat 

edilecek hususlar 

 

 



 



 

 

ÖZEL GÜVENLĠK YENĠLEME EĞĠTĠMĠ PROGRAMI 

 

Sıra No Ders Saat Yöntemi 
Uzman Öğreticinin 

Niteliği 

Program 

 

 

1 

Özel Güvenlik 

Hukuku ve 

Kişi Hakları 

10 İnteraktif 

       Asgari 5 yıl meslek 

tecrübesine sahip mülki 

idare amiri,  hâkim, 

savcı, avukat ve dört 

yıllık yüksek okul 

mezunu olan genel 

kolluk çalışanları ve 

bunların emeklileri. 

            5188 sayılı Yasa, özel 

güvenlik görevlisinin yetkileri, 

yetkilerin kullanılış şartları, 

yetkiler karşısında kişi hakları, İş 

Kanunu ve işçi hakları, 2559 sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 

özel güvenlik yetkilerinin aşılması 

durumunda Türk Ceza Kanununa 

göre uygulanacak yaptırımlar 

2 
Güvenlik 

Tedbirleri 
10 

7 saat teorik, 3 

saat uygulama 

        4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl 

hizmet tecrübesi sahibi 

olanlar. 

         Kontrol, nokta ve devriye 

hizmetleri; yakalama, arama, el 

koyma, zor kullanma, tutanak 

düzenlenmesi, temel uyuşturucu 

madde bilgileri, olay yerine ilk 

gelen ekibin görevleri ve olay 

yerinin önemi, şüpheli şahıs, paket 

ve poşetlerde alınması gereken 

tedbirler 

3 
Güvenlik Sistem 

ve Cihazları 
3 

Tümü 

Uygulama 

        Elektrik veya 

Elektronik Mühendisi 

veya en az lise muzunu 

güvenlik sistemlerinin 

her birisi ile ilgili 

sertifika sahibi olanlar 

         Kapı ve El tipi metal 

dedektörü, X-RAY cihazı, çevre 

güvenlik sistemleri, CCTV, 

CACS, patlayıcı/uyuşturucu 

koklama dedektörü ve güncel 

teknolojik sistemler. 

4 
Temel İlk 

Yardım 
4 

2 saat teorik, 2 

saat uygulama 

       Tıp doktoru veya ilk 

yardım eğitici 

sertifikasına sahip 4 

yıllık yüksek okul 

mezunu sağlık personeli, 

diş hekimi veya 

paramedik olmak 

       İlkyardımın tanımı, amacı, 

olay yeri değerlendirmesi, temel 

yaşam desteği; kanama, şok ve 

yaralanmalar; yanık, donma ve 

sıcak çarpmaları; kırık, çıkık ve 

burkulmalar; koma, zehirlenmeler, 

hasta ve yaralı taşıma teknikleri, 

hayvan ve böcek ısırmaları 

5 

Yangın 

Güvenliği ve 

Tabii 

Felaketlerde 

Müdahale Tarzı 

4 İnteraktif 

       Asgari 5 yıllık 

hizmet tecrübesine sahip 

itfaiyeci veya 4 yıllık 

yüksekokul mezunu olan 

sivil savunma uzmanı  

           İtfaiye teşkilleri, yanma ve 

yangın, yangın sebepleri, 

doğalgaz, LPG, akaryakıt 

yangınları, önleyici tedbirler, 

söndürücü maddeler, söndürme 

ilkeleri, söndürme cihazları, 

yangın dolapları, yangın türleri, 

tabii felaketlerde yardım ve 

kurtarma yöntemleri 
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6 
Uyuşturucu 

Madde Bilgileri 
1 İnteraktif 

        4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl 

hizmet tecrübesi sahibi 

olanlar. 

Uyuşturucu madde türleri ve genel 

olarak tanınması 

7 Etkili İletişim 8 İnteraktif 

           Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık, 

Halkla İlişkiler, 

Psikoloji veya İletişim 

alanında 4 yıllık 

yüksekokul mezunu 

olmak veya bu 

konularda yüksek lisans 

yada doktora yapmış 

olmak 

       İletişim teknikleri, empati, 

sempati 

8 
Kalabalık 

Yönetimi 

4 

 

2 saat teorik 

ders, 2 saat 

uygulama 

         4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl 

hizmet tecrübesi veya 

konuyla ilgili hizmet içi 

eğitim sertifikası sahibi 

olanlar 

      Teorik olarak Toplum 

psikolojisi, grup dinamiği, çatışma 

nedenleri ve önleme yöntemleri, 

kalabalık oluşumu ve özellikleri; 

Pratik olarak önleme ve müdahale 

esasları,  cop kullanma, göz 

yaşartıcı gazların özellikleri ve 

korunma yöntemleri 

9 Kişi Koruma 4 
Tümü 

uygulama 

        4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl 

hizmet tecrübesi veya 

konuyla ilgili hizmet içi 

eğitim sertifikası sahibi 

olanlar 

       Korumanın ilkeleri, suikastlar, 

yaya ve araçla koruma teknikleri, 

öncü çalışması 

10 
Genel Kollukla 

İlişkiler 
2 İnteraktif 

       4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kollukta asgari 5 yıl 

hizmet tecrübesi sahibi 

olanlar 

        Genel Kolluğun görev, yetki 

ve sorumlulukları, genel kolluk-

özel kolluk ilişkileri ve bunun suç 

önlemedeki yeri ve önemi, özel 

güvenliğin genel kolluğa yardımcı 

olma yükümlülüğü, genel 

kolluğun özel güvenlik alanına 

girerken uyması gereken kurallar 

ve istisnai durumlar 

11 
Silah Bilgisi ve 

Atış 
10 

5 saat teorik, 5 

saat uygulama 

       4 yıllık yüksekokul 

mezunu olan ve genel 

kolluk ile TSK muharip 

sınıflarında asgari 5 yıl 

hizmet tecrübesi veya 

konuyla ilgili hizmet içi 

eğitim sertifikası sahibi 

olanlar 

       Silah mekaniği, silah temizliği 

ve bakımı, atış, güvenlik açısından 

dikkat edilecek hususlar 

 

 


