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Abstract 
The aim of this study private security sector in Turkey in line with studies 

example to provide information about the development of the country, other 

aspects to assess in this area through the broken country examples. 

Firstly, it will focus on the emergence and development of private security and 

subsequently, the stage travels through the different country examples that will be 

evaluated and, ultimately, the development of private security services in Turkey 

will be discussed will focus on the evolution of private security and security 

services. 

At the end, one team shall be provided with statistical information on the state of 

the industry and private security will be assessed. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Özel güvenlik sektörünün gelişimi hakkında 

örnek ülke incelemeleri doğrultusunda bilgi vermek, bu alanın aksayan yönlerini 

diğer ülke örnekleri üzerinden değerlendirmektir. 

Çalışmada öncelikle özel güvenliğin doğuşu ve gelişimi üzerinde durulacak olup, 

akabinde farklı ülke örnekleri üzerinden kat ettiği aşama değerlendirilecek ve 

nihayetinde Türkiye’de özel güvenlik hizmetlerinin gelişimine değinilecek ve 

güvenlik hizmetlerinin özel güvenliğe evirilmesi üzerinde durulacaktır. 

Sonunda ise bir takım istatistikî bilgiler verilecek olup özel güvenlik sektörünün 

durumu değerlendirilecektir. 
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1. Giriş 

Çalışma aksayan yönlerine rağmen Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de hızla büyüyen bir sektörün özel güvenliğin sanayi devrimi sonrası 
kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkışını ve gelişimini irdelemektedir. 

Tarihin her döneminde insanoğlu güvenliğe güvende olmaya ihtiyaç duymuştur. 
Bu amaçla genel itibarıyla Devlet denen mekanizmanın varlığına ve onun sağladığı 
gücün gölgesine itibar etmiştir. Devlet insanın bir yandan barınacağı güvenli bir 
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limanı diğer taraftan da güvenliğini emanet edeceği makul bir yerleşke halini 
almıştır. Güvenlik insanın topluluk halinde yaşamaya başladığı andan itibaren 
sorun teşkil etmiştir. Bu sorunun çözümü ilk dönemlerde devlet vasıtası ile 
sağlanırken zamanla insan topluluklarının genişlemesi, sayılarının artması devletin 
gücünün sınırlarını zorlamıştır, devlet denen mekanizma artık yeter durumdan 
çıkmış, başka unsurlar eliyle güvenlik yükümlülüğünü yerine getirme gereği 
duymuştur. 

Artık güvenlik yeni ortaklar arasında paylaşılan bir hizmet birimi haline gelmiştir, 
devletin yetersiz kaldığı alanda yardımına koşan onun yükünü sırtlayan yeni aktör 
şüphe yok ki özel güvenlik. Bu hizmet özel sektör eliyle, güvenlik şirketleri 
vasıtasıyla verilmeye başlanmıştır. Bu güvenlik sektörünün devrimidir, özellikle 
ulus devletler bu durumu kabullenmekte güçlük yaşasalar da bu furyanın 
rüzgârına bir yerden sonra onlarda kapılmak zorunda kalmışlardır. 

Güvenlik kimi ulus devlete göre özel alana bırakılmayacak kadar kutsal bir saha 
olarak görülse de, artan nüfus devletin resmi unsurlarının yükünü eş değer olarak 
arttırmış ve ulus devletler bu kaçınılmaz durumu geçte olsa kabullenmek 
durumunda kalmışlardır. Neticede genel kolluğa ilave olarak özel kollukta hayat 
sahnesindeki rolünü üstlenmek durumunda kalmıştır. 

Tüm dünya’da olduğu gibi Türkiye’de, bu gerçekten kaçamamış ve özel güvenlik 
özellikle 90’lı yılların sonunda hızlı bir gelişim seyri izleyerek günümüzde devasa 
bir sektör haline dönüşmüştür. Hızlı büyümenin sorunlarını bünyesinde 
bulundurması bir engel olarak günümüzde kendini gösteren bir sorundur. Sağlıklı 
bir ivme kazanabilmesi öncelikle bu alanda yasal düzenlemelerin yapılması 
gerekliliğini doğurmuştur. 

2. Güvenliğin Doğuşu ve Gelişimi 

“Günümüz medeniyet anlayışı, bilimsel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınarak demokrasinin tüm unsurlarıyla geliştirilmesini, küresel düzeyde 
toplumların barış içerisinde yaşamasını ve genel olarak adaletli bir sistemin 
işletilmesini hedeflemektedir. Böyle bir medeniyet, tüm toplumların katkısı ve 
kendilerinden bir şeyler bulması ile gerçekleşebilecektir ”(Erol vd., 2011: 28). 

Şüphesiz bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması yine güvenliğin 
teminatı olabilecek bir otoritenin varlığını kaçınılmaz kılmaktadır, bu otorite 
devlet erkinden başka bir şey değildir. Maslow’un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde 
fizyolojik ihtiyaçların hemen akabinde yer alan güvenlik ihtiyaçları; insanın 
kendisini ailesini ve sevdiklerini güvence içerisinde hissetme ihtiyacının bir 
ürünüdür ve bu ihtiyaç toplumsal hayatta baskı unsuru olacak bir güç tarafından 
karşılana gelmiştir, bu güç bazen ailede baba, kabilede kabile reisi, derebeylikte bir 
kral veya modern zamanların hukuk devletlerinde hukuksal gücün kendisidir. Bu 
bağlamda güvenlik insani bir ihtiyacın bir hissiyatın veya kaygının eseri olarak 
ortaya çıkmıştır. Dünyanın her yerinde bu amaçla veya endişenin eseri olarak 
doğmuştur. 

1215 tarihli manga carta devletin resmi otoritesi ile derebeylikler arasında 
imzalanan bir mütabakattır ve güvenliğin temini konusunda devletin rolünün 
etkinliğini göstermektedir. öte yandan esasen, nefsi müdafaa anlayışı özel güvenlik 
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bakımından hukuki olarak en bariz düzenlemedir. Kökeni anglo-sakson hukuk 
düzeni olan nefsi müdafaa ile bireye canını malını tehlikelere karşı koruma hakkı 
getirmiştir ki bu anlayışın ürünü olarak sanayi devrimi ile birlikte tüccarların 
fabrikalarında ürettikleri malları güvenli bir şekilde pazarlara ulaştırmasında en 
önemli rolü oynayacak günümüz özel güvenlik sektörünün temelini teşkil eden yol 
polisliğinin doğmasına imkan sağlamıştır. İsveç ve ABD özel güvenliğin sektörel 
anlamda doğup gelişmesinde en önemli katkısı olan iki gelenek olarak tarih 
sayfasındaki yerlerini almışlardır. 

Bu iki ülke, yangın, sel, doğal afet gibi yıkıcı ve tahrip edici faaliyetlerin önüne 
geçmek ve hasarı en aza indirmek adına eğitimli kişilerin kullanılmasının yanında 
1914 yılında sayıları 12 bini bulan ve tam polis yetkileri ile donatılmış demir yolu 
polisliği yine sektörün ciddi atılımları arasındadır. 

19.yy özel güvenlik alanının miladıdır, aynı zamanda hızlı bir şekilde gelişen sektör 
günümüz dünyasının devasa bir alan haline gelmesinin dönüm noktasıdır.  

Çalışmanın bu bölümünde dünya çapında özel güvenlik sektöründe söz sahibi olan 
ülke örnekleri üzerinde durulacaktır. 

3. Ülke Örnekleri ile Özel Güvenlik 

Güvenlik ve özel güvenlik temelde insanın kendini tehlikede hissettiği durumlarda 
karşı tedbirlerle ortaya çıkar, insanlar güvenlik hizmetini devlet denen otorite 
vasıtasıyla uzunca süre almış zamanla devletin güvenlik kuvvetlerine yardımcı 
birimler ortaya çıkarak özel güvenlik alanının gelişmesine zemin hazırlanmıştır. 
Her ülkenin güvenlik algısının gelişmesi ülkenin içinde bulunduğu toplumsal, 
sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik nedenlere bağlı olarak farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin toplumsal bir risk olarak terör kavramının ilk kez ortaya 
çıkışı Fransız devriminin hemen sonrasıdır. Devrim ortamında Fransız 
toplumunun içindeki kaos ortamında hayat bulmuştur.  

Aşağıda özel güvenlik sektörünün tarihsel süreçte ilk örneklerine rastladığımız 
ABD, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra birde güvenlik anlamında dünyada suç 
bakımından ilk sırada olan ve özel güvenlik istihdam bakımından polis sayısının 
yaklaşık 10 katı kadar özel güvenlik istihdam eden Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
özel güvenlik sektörüne değinilecektir. 

3.1. ABD’de Özel Güvenlik 

“1830’lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan 
güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içerisinde dünya genelinde pek çok ülkede 
gelişerek yaygınlaşmıştır ” ( Yetim, 2014: 25).  

“ABD genelinde sayıları 10000’ e yaklaşan özel güvenlik şirketlerinde 2 milyon 
kadar özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kaydedilmektedir ” (Atılgan, 2007: 21-
30). 

Özel güvenlik hizmetlerine yönelik talep 11 Eylül 2001 olaylarından hemen sonra 
% 10 oranında artmışsa da, 2003 yılında herhangi bir Pazar büyümesinin 
gerçekleşmemesi bunun büyük ölçüde geçici bir endişeden kaynaklandığına işaret 
etmektedir (Atılgan, 2007: 21-30). 



194                 Göç, E., Söyler, M., Taylan, S. & Karaaslan, Ü. (2017). Private Security and Turkey 

 

Muazzam bir Pazar hacmine sahip olan özel güvenlik sektörü “1990’lı yılların ilk 
yarısında yalnızca Amerikan havacılık sanayinde havaalanlarının güvenliğini 
sağlamak amacı ile güvenlik cihazları yerleştirmek yolcuları ve bagajları 
görüntülemek için 1 milyar dolar harcamıştır” (Atılgan, 2007: 21-30). 

“12 milyar dolardan fazla bir ekonomik büyüklüğe sahip olan kesimde düşük ücret, 
minimum özlük hakkı sınırlı ve dar bir görüşün hakim olduğu belirtilmektedir 
”(Uçkun vd., 2012: 28). 

Modern dünyada ABD gibi suç oranının yüksek olduğu ve liberal devlet 
politikalarının yaygın olduğu bir ülkede güvenlik devlet tekelinde olamaz, değildir 
de vatandaş gerek devletin sunduğu hizmetleri yetersiz görmesi gerekse de kendi 
ekonomik şartlarına bağlı olarak kendi güvenliğini kendi imkanları ile sağlama 
çabasına girmiştir. Bu düşünce özel güvenlik sektörünün gelişip büyümesinde 
önemli rol oynamıştır. Dedektiflik hizmetlerinin yine aynı sektörden devşirilmesi 
alanın cazibesini kuvvetlendirmiştir. 

3.2. İngiltere’de Özel Güvenlik 

Özel güvenlik alanında farklı istatistiki bilgilere rastlansa da İngiltere Avrupa 
ülkeleri arasında özel güvenlik personelinin istihdamı bakımından söz sahibi 
ülkelerden birisidir şöyle ki; “220 bin kişi ile güvenlik sektöründe Avrupa lideridir 
” (Atılgan, 2007: 21-30). 

Başka bir kaynağa göre ise “İngiltere güvenlik sektörü derneğinin ( british security 
ındustry association) 2001 yılı rakamlarına göre bu ülkede özel güvenlik 
sektöründe çalışanların toplam sayısı 350000 civarındadır. Bu kişilerin 125000’i 
özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktadır ” (Atılgan, 2007: 21-30).  

Tıpkı dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi İngiltere de de özel güvenlik 
sayısı neredeyse toplam polis sayısına eşit durumdadır.  

“İngiltere de özel güvenlik şirketleri, koruma görevliliği, para ve malzeme 
taşımacılığı, ziyaretçilerin kontrolü gibi faaliyetlerin yanında askeri üsler ve bazı 
polis kuvvetlerinin genel karargâhları gibi kamusal ya da devlete ait alanların 
korunması görevini de üstlenebilmektedirler ” (Atılgan, 2007: 21-30). 

2001 yılında çıkan özel güvenlik yasasına kadar sektörel dernekler vasıtasıyla 
sektörün kendi kendini denetleme refleksi geliştirilmiştir. Özel güvenlik İngiltere 
de sektörel olarak geniş mali bütçeye sahiptir. 

3.3. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Özel Güvenlik 

Dünyanın kimi ülkesinde güvenlik hizmetleri genel kolluktan ziyade suç oranına 
göre özel kolluk aracılığı ile daha fazla verilmektedir. Tüm dünyada istatistiksel 
anlamda suç oranının en fazla olduğu ülke Güney Afrika Cumhuriyetidir. Buna 
bağlı olarak ta güvenlik hizmetlerinin özel kolluk tarafından sunulma oranı ciddi 
rakamlardadır, şöyle ki; Güney Afrika Cumhuriyetinde polis mevcudunun yaklaşık 
10 katı kadar özel güvenlik personeli güvenlik hizmeti sunmaktadır. 

Buda sektöre ayrılan bütçenin dünya standartlarının üzerinde bir rakama tekabül 
etmesine sebep olmaktadır. “BBC’nin bir haberine göre Güney Afrika da özel 
güvenlik sektörü 1.3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır ” (Atılgan, 2007: 21-
30).  
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“Güney Afrikalılar, can ve mal güvenliklerinin tedarikini artan bir biçimde özel 
güvenlik sektörüne bırakmaktadırlar ” (Atılgan, 2007: 21-30). 

“Ülkede 4300 den fazla kayıtlı özel güvenlik şirketi bulunmakla birlikte bunların 
yalnızca 12’si sektörün % 36’sını elinde bulundurmaktadır ” (Atılgan, 2007: 21-
30). 

Yukarıda gelişmiş, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülke fark etmeksizin özel 
güvenlik sektörünün güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi bakımından genel kolluk 
ile aynı hatta bazı yerlerde daha fazla sorumluluk aldığını ve bu sektörün 
çarklarının işlemesinde yadsınamaz bir katkısının olduğunu ülke örnekleri 
üzerinden yüzeysel olarak inceledik. 

Dünya da işler böyle ilerlerken Türkiye’de bu alanın tarihsel gelişimi ne düzeyde 
seyir izlemiş hali hazırda hangi aşamadayız sektör adına yapılanlar, yapılmayanlar 
yapılması gerekenler nelerdir biraz bunlara değineceğiz, Türkiye’nin sektöre girişi, 
gelişimi ve mevcut durumu nedir? 

4. Türkiye’de Özel Güvenlik 

Emniyet teşkilatı kanunun 3. Maddesine göre yurt içinde emniyet ve düzeni 
korumakla görevli devlet güçleri genel kolluk ve özel kolluk olarak tarif 
edilmektedir. “ silahlı bir kuvvet olan genel kolluk polis ve jandarma teşkilatlarıdır, 
bunun yanında sahil güvenlik normal zamanlarda yani barış dönemlerinde genel 
kolluk vazifesinde bulunur. Özel kolluk ise genel kolluk görevi yerine getiren polis 
ve jandarma dışındaki, özel kanunlarla kurulan ve belirli görevleri yerine getiren 
güvenlik kuvvetleridir. Nitekim belediye zabıtası, liman zabıtası, orman muhafaza, 
gümrük muhafaza ve özel güvenlik teşkilatları özel kolluk sınıflandırması 
içerisinde yer almaktadır. Diğer bir sınıflandırma ise yardımcı kolluktur” (Karakurt 
ve Bal, 2003: 84-85). 

“Özel güvenlik suçların çeşitlenerek çoğalması sonucu devletin toplumun tüm 
kesimlerine sunduğu kamu güvenliğinde zaaflar yaşanması üzerine kamu 
güvenliğini tamamlayıcı olarak 1981 yılında 2495 sayılı bazı kurum ve 
kuruluşlarının korunması güvenliklerinin sağlanması hakkında kanunla 
başlamıştır.” 

Kolluk çeşitleri aşağıdaki gibi sistematik hale getirilebilir. 

Kolluk çeşitleri 

 Genel Kolluk ( polis, jandarma, sahil güvenlik ) 

 Özel Kolluk ( özel güvenlik teşkilatları, belediye zabıtası, liman zabıtası, 
orman muhafaza, gümrük muhafaza ) 

 Yardımcı Kolluk ( çiftçi mallarını koruma bekçileri, kır bekçileri, çarşı ve 
mahalle bekçileri, gemi kaptanları, köy muhtarları, köy korucuları ) 

Yukarıda detaylı olarak sıraladığımız kolluk çeşitleri içerisinde konumuzla ilgili 
olarak özel kolluk sınıflandırması içerisinde yer alan özel güvenlik teşkilatları 
üzerinde durulacaktır. 
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Özel güvenlik hizmetleri Türkiye de tarihsel gelişim içerisinde piyasadaki 
gelişimini batılı ülkelere nazaran geriden takip etmiş olsa da. Belli bir dönemden 
sonra beklenenden hızlı gelişim seyri izlemiştir.  

Sektör 2000’li yıllarda tam manasıyla bir patlama yaşamıştır. Hem özel güvenlik 
kursları bağlamında hem üniversiteler bünyesinde yer alan Meslek 
Yüksekokulların da çok hızlı ve maalesef plansız bir şekilde yaygınlaşmış ve 
beraberinde büyük ama sorunlu bir sektörün doğmasına sebep olmuştur. 

Barajları koruma kanunu ile başlayan özel güvenlik serüveni 1981 yılında 2495 ve 
nihayetinde 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair 
kanunun kabulü ile sektörün sorunlarına çözümler bulunulmaya çalışılmıştır. 

5188 sayılı kanunun amacı; “ kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel 
güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir ” 
(Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik[ÖGHY ],2004: madde 1). 

Genel kolluğun hizmet bakımından yetersiz kaldığı alanlarda yardımcı olmak 
amacını taşıyan özel güvenlik kamusal güvenliğin en büyük alternatif gücü olma 
özelliğini günümüzde de arttırarak devam etmektedir. 

“Türkiye de güvenlik hizmetleri 1981 yılına kadar resmi kolluk görevlileri ( polis, 
jandarma, bekçi) ile sağlanmaktaydı 1981 yılında çıkarılan 2495 sayılı kanunla 
birlikte özel güvenlik dönemi resmen başlamış, bazı kurum ve kuruluşlarda özel 
güvenlik teşkilatlarının kurulması çalışması da ivme kazanmıştır ” (Yetim, 2014: 
25). 

Esasen 1981 yılına gelinmeden “özel güvenliğe geçiş adına ilk girişim 1960’lı 
yıllarda başlamış, ancak 1974 yılında TBMM’ye sunulan ve adalet komisyonunda 
görüşülen bir tasarı, özel güvenlik teşkilatı kurulmasının devletin kamu güvenliğini 
koruyamamasının bir itirafı olacağı gerekçesi ile reddedilmiştir ” (Mil, 2014: 119). 

Ulus devletlerde genel anlamda yukarıdaki algınında etkisiyle özel güvenlik ilk 
etap da pekte sıcak bakılmayan hatta bazı alanlarda kullanılmasının kesinlikle 
sakıncalı görüldüğü bir sektör olarak algılanmaktan da kendine düşen payı 
almıştır. 

5. Özel Güvenliğe Dair Kavramlar 

Güvenlik: “Farklı şekillerde tanımı yapılmakla birlikte, bunun en kabul edilebilir 
tanımı olarak; tehlike bulunmaması hali, emin ve rahat olma durumu ve kişilerin 
mallarının ırz ve namuslarının her türlü saldırı, tehdit ve muhtemel kazalara karşı 
korunmasıdır”. (Nuri Ahmet AKTAŞ, Mevlüt POLAT, 2009: 13). 

Genel Kolluk-Özel Kolluk: “Genel kolluk, Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliktir. 
Görev alanlarına göre Türkiye’nin her yerinde görevlidir. Özel kolluk, gümrük 
muhafaza memuru, orman muhafaza memuru, kır ve mahalle bekçileri ve 
zabıtadır. Sadece kendi bölgelerinde güvenlikten sorumludur”. (Uçkun, G.C., Yüksel, 
A., Demir, B., 2012: 24) 

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu: “Silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi olmak 
isteyen adaylara ve yönetici olmak isteyenlere, müfredat dahilinde eğitim veren 
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ticari kuruluşlardır. Eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette 
bulunması İçişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir”. (Mil, 2014: 120). 

Özel Güvenlik Görevlisi: “Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini 
yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, genel kolluğun sorumluluğunda bulunan 
ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı alanda, daha çok suç önleme 
faaliyeti yapmakla görevli silahlı/silahsız görev yapan kişilerdir”. (Mil, 2014: 120). 

Yönetici: “özel Güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta 
etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme 
ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olanlar ile özel güvenlik eğitim 
kurumlarında eğitimden sorumlu olan kişilerdir. Yönetici olma şartları; 

 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, 

 4 yıllık Üniversite Mezunu 

 0/d kapsamındaki suçları işlememiş, 

 Temel Eğitim Sertifikası Sahibi. (Uçkun, G.C., Yüksel, A., Demir, B., 2012: 24) 

6. Güvenlik Hizmetlerinin Özelleşmesi 

“Devletin Gölgesi hemen hemen bütün beşeri faaliyetlerin üstüne düşer. Eğitimden 
iktisadi işletmeye, sosyal refahtan halk sağlığını korumaya ve iç düzenden dışa 
karşı savunmaya kadar, devlet şekillendirir ve denetler, şekillendirip 
denetlemediği yerde ise düzenler, teftiş eder, yetki verir veya yasaklar.  Hayatın 
genellikle kişisel ya da kişiye özgü olduğu düşünülen boyutları bile ( evlilik, 
boşanma, kürtaj, ibadet vs.) nihai anlamda devlet otoritesine tabidir”. ( Heywood, 
A. 2006: 123) 

Buradan hareketle devletin toplum hayatı üzerindeki etkinliği, devlet kurulalı beri 
yadsınamaz boyutta varlığını devam ettirmektedir. Polis devletlerinden günümüz 
modern devlet yapısına kadar her dönem toplum hayatı üzerinde geniş inisiyatif 
kullanabilme yetisini kendinde gören devlet, hele ulus devlet ise güvenlik erkinin 
kendisi dışında bir güce devrine hiçbir zaman sıcak bakmamıştır. Nüfusun artması 
büyük kentlerin kurulması ülkelerin küresel kentler haline gelmesi güvenlik 
alanında bir evrilmeyi, bir değişmeyi kaçınılmaz kılmıştır.  

Artık devlet bazı hizmetleri sunmada hantallaşmış, vatandaş beklentisi her geçen 
gün artmış, resmi bazı kurumlar ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kalmıştır. 
Buda önce çok uluslu devletlerde daha sonra istemese de ulus devletlerde bazı 
hizmetlerin dönüştürülmesini zorunlu kılmıştır. Güvenlik hizmeti artık daha hızlı 
ve etkili sunulsun diye resmi kolluk alanında daha iyi hizmet versin diye özel 
güvenlik işin içine çekilmeye başlanmış, bu sayede resmi kolluğun yükü 
hafifletilmeye çalışılmıştır. 

Büyük güvenlik şirketlerinin devreye girmesiyle birlikte kolluk hizmetlerinin yükü 
büyük oranda azalmış hatta bazı ülkelerde resmi kolluktan daha fazla alana hitap 
etme imkanına kavuşmuştur. Ulus devletlerde her ne kadar istenen seviyeye 
gelemese de yardımcı kolluk birimi bakış açısıyla ciddi bir sektör oluşturmuştur. 

Günümüzde ciddi bir piyasa hacmi olan özel güvenlik, güvenlik hizmetlerinin 
özelleştirilmesinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik hizmetlerinin  
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özelleştirilmesi kaçınılmaz bir vakıadır olmazsa olmaz oluşu küreselleşme, uluslar 
arası ilişkilerin gelişmesi, devasa küresel kentlerin kurulması vs. gibi sebeplerle 
devletin etkin hizmet sunma çabasının ürünü olarak karşımıza çıkar.   

7. İstatistiksel Bilgiler 

İlk olarak İstanbul üniversitesinde 2002-2003 eğitim öğretim döneminde savunma 
ve güvenlik bölümü adı altında eğitime başlamış 2009 yılında ismi değiştirilerek 
özel güvenlik ve koruma adıyla özel güvenlik personelini yüksek öğretim 
düzeyinde hali hazırda yetiştiren eğitim programıdır. 

2002 yılından günümüze yaklaşık 15 yıllık bir zaman diliminde özel güvenlik alanı 
lisan ta da hızlı bir ivme yakalamış ve bugün devlet, vakıf ve özel üniversitelerin 
bünyesinde 30 MYO’da mülkiyet güvenlik ve koruma bölümü altında eğitim veren 
ve yaklaşık yarısı kadarında da 2. Öğretimiyle birlikte eğitimine devam eden özel 
güvenlik ve koruma programı bulunmaktadır. 

Özel güvenlik sektörünün hızla gelişme gösterdiği günümüz dünyasında hiç şüphe 
yok ki sosyal hayatın en kritik alanı olan güvenlikte de ülkemiz de yüksekokul 
seviyesinde özel güvenlik işinin ilmi olarak öğretilmesi ve daha donanımlı personel 
yetiştirme anlamında ciddi adımlar geride bıraktığımız 15 yılda atılmıştır ve 
atılmaya devam etmektedir.  

Sektör Türkiye’de sağlık, milli eğitim, emniyet gibi çoğu dev kurum ile personel 
yetişmiş eleman bakımından yarışacak duruma gelmiş, hatta mevcut eleman 
bakımından çoğunu geride bırakmıştır. 

8. Sonuç 

Bu çalışma Özel güvenlik alanının büyümesi ile sonuçları yani piyasaya yansımaları 
arasında ters orantı olduğunu, özel güvenlik alanının hızla büyümesine karşın 
gerek yasal düzenlemeler noktasında gerek piyasaya bakan tarafında yani özel 
sektör de gereken önemin verilmediğini bizlere göstermektedir. 

Sayıları yaklaşık bir buçuk milyona yaklaşmış olan sektör kendi içinde dizayn 
edilmeyi gerek yasal anlamda gerekse de özel sektör bağlamında gözden 
geçirilmeyi şüphesiz hak etmektedir. Devlet ve özel sektör temsilcileri zaman 
zaman özel güvenliğin sorunlarına dair toplantılar çalış taylar yapsa da pratikte 
net sonuçların alınamadığı maalesef gözle görünür seviyelere ulaşmıştır. 

Özel güvenlik alanının farklı ülkelerde değişik gelişim seyri izlemesi, normal 
toplumsal gerçeklerle örtüşse de bazı toplumlarda ihtiyaçlara cevap verebilecek 
yasal düzenlemelerin yapılmasına karşın, bazıları hızla büyümelerine rağmen 
hukuksal bazda hakkettiği yerde olmaması dikkat çekici bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de 2004 yılından itibaren piyasa bazlı hızlı bir 
gelişim gösteren özel güvenliğin bu ani ve hızlı büyümesinin sosyal-ekonomik 
anlamda desteklenmediği görülmekte bu durumda sağlıksız işleyen bir özel 
güvenlik mecrasını doğurmaktadır. Güvenlik hizmetlerin hem şirket bazında hem 
okul bazında kontrol altına alınması bu sektörün daha düzenli işlemesine ve 
günümüzde rastladığımız çoğu aksaklığın yaşanmamasına sebep olacaktır. 
Nihayetinde özel güvenlik toptan bir revizyon edilmeyi bekleyen alanlar arasında 
yerini almış bulunmaktadır, eğitim, yenileme, iş alanı, yüksekokul ve kurs mezunu 
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arasındaki denge vb. bakımlardan üzerinde ciddiyetle durulması ve yasal 
düzenlemelerle güvence altına alınması gereken bir alandır. 
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