
YANLIfi

1- Ünite 3, Sayfa 44, “Sözleflme Yap›lmas›” bafll›kl›
konunun ilk paragraf›

Hizmet sözleflmesinin bir sureti koruma ve güvenlik
hizmetine bafllamadan en az bir hafta önceden ilgili
flirket taraf›ndan valili¤e verilir. 

2- Ünite 4, Sayfa 59, 2. paragraf›n ilk cümlesi

Güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik flirketlerine gör-
dürülmesi usulünde, özel güvenlik flirketinin, hizmetin
bafllamas›ndan en geç bir hafta önce ilgili valili¤e yani
hizmetten yararlanacak kamu tüzel kiflisinin bulundu-
¤u yer valili¤ine yaz›l› olarak bildirimde bulunmas› ge-
rekmektedir. Özel güvenlik flirketleri, hizmet vere-
cekleri kamu tüzel kiflisi ile imzalad›klar› sözleflmenin
bir suretini koruma ve güvenlik hizmetine bafllamadan
en az bir hafta önce  valili¤e vermek yükümlülü¤ü al-
t›ndad›r (5188 say›l› Kanun’un Uygulama Yönetmeli¤i,
madde 10).

3- Ünite 4, Sayfa 60, “Özel Güvenlik Birimi Kurma
Usulü” bafll›kl› konunun 2. paragraf›

Kamu tüzel kiflilerinin, özel güvenlik birimlerinde is-
tihdam ettikleri özel güvenlik personelinin listesini,
personelin göreve bafllad›¤› tarihten itibaren on befl
gün içinde, valili¤e verme yükümlülükleri vard›r
(5188 Say›l› Kanun’un Uygulama Yönetmeli¤i, mad-
de 8).

4- Ünite 4, Sayfa 62, “Güvenlik Hizmetinin Özel
Güvenlik fiirketlerine Gördürülmesi Usulü” bafl-
l›kl› konunun ilk paragraf› 3. ve 4. cümlesi

Güvenlik hizmetini görmek üzere kendisiyle söz-
leflme yap›lan özel güvenlik flirketinin, hizmetin
bafllamas›ndan en geç bir hafta önce hizmetten ya-
rarlanacak özel hukuk kuruluflunun bulundu¤u yer
valili¤ine yaz›l› olarak bildirimde bulunmas› gerek-
mektedir. Özel güvenlik flirketleri, hizmet verecekle-
ri özel hukuk kurulufllar› ile imzalad›klar› sözleflmenin
bir suretini koruma ve güvenlik hizmetine bafllamadan
en az bir hafta önce valili¤e vermek yükümlülü¤ü al-
t›ndad›r.

5- Ünite 4, Sayfa 66, “Kendimizi S›nayal›m” k›sm›-
n›n 6. sorusu

Kural olarak özel güvenlik flirketi, özel güvenlik hiz-
metinin bafllamas›ndan ne kadar süre önce Valili¤e bil-
dirimde bulunmak zorundad›r?

a) En geç üç gün önce

b) En geç bir hafta önce

c) En geç on befl gün önce

d) En geç bir ay önce

e) En geç üç ay önce

DO⁄RU

1- Ünite 3, Sayfa 44, “Sözleflme Yap›lmas›” bafll›kl›
konunun ilk paragraf›

Hizmet sözleflmesinin bir sureti, koruma ve güvenlik
hizmetine baflland›¤› günün mesai saati bitimine kadar
ilgili flirket taraf›ndan valili¤e verilir. 

2- Ünite 4, Sayfa 59, 2. paragraf›n ilk cümlesi afla¤›-
daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik flirketlerine gör-
dürülmesi usulünde, özel güvenlik flirketinin, hizmetin
bafllad›¤› günün mesai saati bitimine kadar ilgili valili¤e
yani hizmetten yararlanacak kamu tüzel kiflisinin bu-
lundu¤u yer valili¤ine yaz›l› olarak bildirimde bulun-
mas› gerekmektedir. Özel güvenlik flirketleri, hizmet
verecekleri kamu tüzel kiflisi ile imzalad›klar› sözlefl-
menin bir suretini koruma ve güvenlik hizmetine bafl-
lad›klar› günün mesai saati bitimine kadar valili¤e ver-
mek yükümlülü¤ü alt›ndad›r (5188 say›l› Kanun’un
Uygulama Yönetmeli¤i, madde 10).

3- Ünite 4, Sayfa 60, “Özel Güvenlik Birimi Kurma
Usulü” bafll›kl› konunun 2. paragraf› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

Kamu tüzel kiflilerinin, özel güvenlik birimlerinde is-
tihdam ettikleri özel güvenlik personelinin listesini,
personelin göreve bafllad›¤› tarihten itibaren on befl
gün içinde, geçici veya acil özel güvenlik izinlerinde
ise müracaat s›ras›nda valili¤e verme yükümlülükleri
vard›r. 

4- Ünite 4, Sayfa 62, “Güvenlik Hizmetinin Özel
Güvenlik fiirketlerine Gördürülmesi Usulü” bafl-
l›kl› konunun ilk paragraf› afla¤›daki flekilde de-
¤ifltirilmifltir.

Güvenlik hizmetini görmek üzere kendisiyle sözlefl-
me yap›lan özel güvenlik flirketinin, hizmetin bafllad›¤›
günün mesai saati bitimine kadar hizmetten yararla-
nacak özel hukuk kuruluflunun bulundu¤u yer valili¤i-
ne yaz›l› olarak bildirimde bulunmas› gerekmektedir.
Özel güvenlik flirketleri, hizmet verecekleri özel hu-
kuk kurulufllar› ile imzalad›klar› sözleflmenin bir sure-
tini koruma ve güvenlik hizmetinin bafllad›¤› gün me-
sai saati bitimine kadar valili¤e vermek yükümlülü¤ü
alt›ndad›r.

5- Ünite 4, Sayfa 66, “Kendimizi S›nayal›m” k›sm›-
n›n 6. sorusu afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Özel güvenlik flirketi, özel güvenlik hizmetine bafllad›-
¤›na iliflkin Valili¤e ne zaman bildirimde bulunmal›d›r?

a) Hizmete bafllamadan üç gün önce

b) Hizmete bafllad›¤› günün mesai saati bitimine kadar

c) Hizmete bafllamadan on befl gün önce

d) Hizmete bafllamadan bir ay önce

e) Hizmete bafllad›ktan üç ay sonra
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6- Ünite 6, Sayfa 97, 2. paragraf›n›n 2. cümlesi

Befl y›ll›k çal›flma izninin bitmesi üzerine, çal›flma izninin
yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinin özel
güvenlik yenileme e¤itimi sertifikas› almalar› gerekir.

7- Ünite 6, Sayfa 99, ilk paragraf afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kifli-
lerin 5188 say›l› Kanun’un 10. maddesinde say›lan ko-
flullar› sa¤lamalar› yan›nda, ayr›ca çal›flma izni almalar›
gerekmektedir. Çal›flma izni 5188 say›l› Kanun’un 11.
maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre; çal›flma izni,
silahl› olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri-
ne haklar›nda valilikçe yap›lacak güvenlik soruflturma-
s› sonucunun olumlu olmas› üzerine, silahs›z olarak
görev yapacak özel güvenlik görevlilerine ise haklar›n-
da yine valilikçe yap›lacak arfliv araflt›rmas› sonucuna
göre verilir. Güvenlik soruflturmas›n›n ve arfliv arafl-
t›rmas›n›n bir ay içinde tamamlanmas› gerekir. Çal›fl-
ma iznini vermeye yetkili makam valilik olup valilik bu
izni befl y›ll›¤›na verir.

8- Ünite 6, Sayfa 100, ilk paragraf

5188 say›l› Kanun’un Uygulama Yönetmeli¤i’nde ça-
l›flma izni için yap›lacak baflvurulara hangi belgelerin
eklenece¤i düzenlenmifltir (madde 17). Yönetmeli-
¤e göre özel güvenlik görevlisi çal›flma izni için ya-
p›lacak baflvurulara eklenmesi gereken belgeler
flunlard›r: Diploma fotokopisi, T.C. kimlik numara-
s›, dört adet vesikal›k foto¤raf, sa¤l›k raporu ve özel
güvenlik temel e¤itimi sertifikas›. Yönetmelik hük-
münde güvenlik soruflturmas›n›n özel güvenlik e¤i-
timine devam ederken de yapt›r›labilece¤i, bu du-
rumda baflvuruda özel güvenlik temel e¤itimi serti-
fikas›n›n istenmeyece¤i düzenlenmifltir.

9- Ünite 6, Sayfa 100, 2. paragraf 

Baflvuru sahiplerinden, haklar›nda yap›lacak güvenlik
soruflturmas› olumlu olanlara 5188 say›l› Kanun’un
24. maddesinde öngörülen ruhsat harc›n› yat›ranlara
befl y›l süreyle geçerli “özel güvenlik görevlisi kimlik
kart›” verilir. (5188 say›l› Kanun’un Uygulama Yönet-
meli¤i, madde 17). Kimlik kart›nda özel güvenlik gö-
revlisinin ad› ve soyad› ile silahl› ya da silahs›z oldu¤u
da belirtilir (5188 say›l› Kanun, madde 12).

10- Ünite 6, Sayfa 104, “Özet” k›sm›n›n 3. amaç
maddesi

Özel güvenlik görevlisi çal›flma izninin al›nma koflulla-
r›n› aç›klayabilmek.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kiflilerin
çal›flma izni almalar› gerekmektedir. Çal›flma izni, silahl›
özel güvenlik görevlilerine haklar›nda valilikçe yap›lacak
güvenlik soruflturmas› sonucunun olumlu olmas› üzeri-
ne, silahs›z özel güvenlik görevlilerine ise arfliv araflt›r-
mas› sonucuna göre verilir. Bu izin befl y›ll›¤›na verilir.
Befl y›l›n sonunda çal›flma izninin yenilenebilmesi için
özel güvenlik yenileme e¤itimini baflar›yla tamamlam›fl
olmak ve yap›lacak güvenlik soruflturmas› sonucunun
olumlu olmas› gerekmektedir. Özel güvenlik görevlileri-
nin, özel güvenlik görevlisi olmak için aranan flartlardan
birini kaybetmesi hâlinde çal›flma izinleri iptal edilir.

6- Ünite 6, Sayfa 97, 2. paragraf›n›n 2. cümlesi afla-
¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Befl y›l›n sonunda özel güvenlik görevlilerinin kimlik
kartlar›n›n yenilenebilmesi için yenileme e¤itiminin
al›nmas› gerekmektedir.

7- Ünite 6, Sayfa 99, ilk paragraf afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kiflile-
rin 5188 say›l› Kanun’un 10. maddesinde say›lan koflul-
lar› sa¤lamalar› yan›nda, ayr›ca çal›flma izni almalar› ge-
rekmektedir. Çal›flma izni 5188 say›l› Kanun’un 11.
maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre; çal›flma izni,
ateflli silah tafl›yarak görev yapacak özel güvenlik gö-
revlilerine haklar›nda valilikçe yap›lacak güvenlik so-
ruflturmas› sonucunun olumlu olmas› üzerine, ateflli si-
lah olmaks›z›n görev yapacak özel güvenlik görevlileri-
ne ise haklar›nda yine valilikçe yap›lacak arfliv araflt›r-
mas› sonucuna göre verilir. Güvenlik soruflturmas›n›n
ve arfliv araflt›rmas›n›n bir ay içinde tamamlanmas› ge-
rekir. Çal›flma iznini vermeye yetkili makam valiliktir.

8- Ünite 6, Sayfa 100, ilk paragraf afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.

5188 say›l› Kanun’un Uygulama Yönetmeli¤i’nde çal›fl-
ma izni için yap›lacak baflvurulara hangi belgelerin ekle-
nece¤i düzenlenmifltir (madde 17). Yönetmeli¤e göre
özel güvenlik görevlisi çal›flma izni için yap›lacak baflvu-
rulara eklenmesi gereken belgeler flunlard›r: T.C. kim-
lik numaras›, dört adet vesikal›k foto¤raf, özel güvenlik
temel e¤itim sertifikas›, temel e¤itimden muaf olanlar
için sa¤l›k raporu ve ö¤renim durumunu gösterir bel-
ge. Yönetmelik hükmünde güvenlik soruflturmas›n›n
özel güvenlik e¤itimine devam ederken de yapt›r›labile-
ce¤i, bu durumda baflvuruda özel güvenlik temel e¤iti-
mi sertifikas›n›n istenmeyece¤i düzenlenmifltir.

9- Ünite 6, Sayfa 100, 2. paragraf afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.

Baflvuru sahiplerinden, haklar›nda yap›lacak güvenlik
soruflturmas› olumlu olanlara 5188 say›l› Kanun’un
24. maddesinde öngörülen ruhsat harc›n› yat›ranlara
“özel güvenlik görevlisi kimlik kart›” verilir. (5188 sa-
y›l› Kanun’un Uygulama Yönetmeli¤i, madde 17).
Kimlik kart›nda özel güvenlik görevlisinin ad› ve soya-
d› ile silahl› ya da silahs›z oldu¤u da belirtilir (5188 sa-
y›l› Kanun, madde 12).

10- Ünite 6, Sayfa 104, “Özet” k›sm›n›n 3. amaç
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Özel güvenlik görevlisi çal›flma izninin al›nma koflulla-
r›n› aç›klayabilmek.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kifli-
lerin çal›flma izni almalar› gerekmektedir. Çal›flma iz-
ni, silahl› özel güvenlik görevlilerine haklar›nda valilik-
çe yap›lacak güvenlik soruflturmas› sonucunun olum-
lu olmas› üzerine, silahs›z özel güvenlik görevlilerine
ise arfliv araflt›rmas› sonucuna göre verilir. Özel gü-
venlik görevlilerinin, özel güvenlik görevlisi olmak için
aranan flartlardan birini kaybetmesi hâlinde çal›flma
izinleri iptal edilir.
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