
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER 

 

667 SAYILI KHK  

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler  

MADDE  4  -(3)  Bu  maddeye  göre  görevlerine  son  verilenlerin  silah  ruhsatları,  gemi adamlığına 

ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya  

vakıf  lojmanlarından  on  beş  gün  içinde  tahliye  edilir.  Bu  kişiler  özel güvenlik şirketlerinin 

kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.  (1) 

 

668 SAYILI KHK  

Alınan tedbirler  

MADDE 2- (2) Birinci fıkranın (a) bendi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker 

kişilerin,  mahkûmiyet  kararı  aranmaksızın,  askeri  rütbe  ve  memuriyetleri  alınır  ve  bu kişiler 

yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, 

doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü 

mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve  sair  

görevleri  de  sona  ermiş  sayılır.  Bunların silah  ruhsatları,  gemi  adamlığına  ilişkin belgeleri ve 

pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından  

on  beş  gün  içinde  tahliye  edilir.  Bu  kişiler  özel  güvenlik  şirketlerinin kurucusu,  ortağı  ve  

çalışanı  olamazlar.  Bu  kişiler  hakkında  Milli  Savunma  Bakanlığınca ilgili   pasaport  birimine   

derhal   bildirimde  bulunulur.  Bu bildirim   üzerine  ilgili   pasaport birimlerince pasaportlar iptal 

edilir. (1)  

 

669 SAYILI KHK  

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma personeline ilişkin tedbirler  

MADDE  2-  (2)  Birinci  fıkrada  belirtilen  kişilerin,  mahkûmiyet  kararı  aranmaksızın, askeri 

rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Jandarma Genel   

Komutanlığı   teşkilatına   kabul   edilmezler;   bir   daha   kamu   hizmetinde   istihdam edilemezler, 

do÷rudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her  türlü  

mütevelli  heyet,  kurul,  komisyon,  yönetim  kurulu,  denetim  kurulu,  tasfiye  kurulu üyeli÷i ve 

sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve 

pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından  

on  beş  gün  içinde  tahliye  edilir.  Bu  kişiler  özel  güvenlik  şirketlerinin kurucusu, ortağı ve 



çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgisine göre Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca 

ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince 

pasaportlar iptal edilir. (2) 

 

670 SAYILI KHK  

Kamu personeline ilişkin tedbirler  

MADDE 2 - (2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı teşkilatından ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılan kişilerin,  

mahkûmiyet  kararı  aranmaksızın,  rütbe  ve/veya  memuriyetleri  alınır  ve  bu  kişiler görev  

yaptıkları  teşkilata  yeniden  kabul  edilmezler;  bir  daha  kamu  hizmetinde  istihdam edilemezler, 

doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her  türlü  

mütevelli  heyet,  kurul,  komisyon,  yönetim  kurulu,  denetim  kurulu,  tasfiye  kurulu üyeliği ve 

sair görevleri de sona ermiş sayılır; bunlar hakkında ayrıca 4 üncü madde hükümleri uygulanır.  

Bunların  silah ruhsatları, gemi  adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot  lisansları  iptal edilir ve bu 

kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. 

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu  kişiler  

hakkında  ilgili  bakanlık  ve  kurumlarca  ilgili  pasaport  birimine  derhal  bildirimde bulunulur. 

Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.  

 

672 SAYILI KHK  

Kamu personeline ilişkin tedbirler  

MADDE  2-(2)  Birinci  fıkra  gereğince  kamu  görevinden,  Emniyet  Genel  Müdürlüğü 

teşkilatından,  Jandarma  Genel  Komutanlığı  teşkilatından  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı 

teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri 

alınır  ve  bu  kişiler  görev   yaptıkları  teşkilata  yeniden  kabul  edilmezler;  bir  daha  kamu 

hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların 

uhdelerinde  bulunan  her  türlü  mütevelli  heyet,  kurul,  komisyon,  yönetim  kurulu,  denetim 

kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi 

adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu 

konutlarından  veya  vakıf  lojmanlarından  on  beş  gün  içinde  tahliye  edilir.  Bu  kişiler  özel 

güvenlik  şirketlerinin  kurucusu,  ortağı  ve  çalışanı  olamazlar.  Bu  kişiler  hakkında  ilgili 

bakanlık  ve  kurumlarca  ilgili  pasaport  birimine  derhal  bildirimde  bulunulur.  Bu bildirim 

üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.  

 



675 SAYILI KHK  

Kamu personeline ilişkin tedbirler  

MADDE 1-  (2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı 

aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden  

kabul  edilmezler;  bir  daha  kamu  hizmetinde  istihdam  edilemezler,  doğrudan  veya dolaylı  

olarak  görevlendirilemezler;  bunların  uhdelerinde  bulunan  her  türlü  mütevelli  heyet, kurul, 

komisyon,  yönetim  kurulu, denetim  kurulu, tasfiye kurulu üyeliği  ve sair görevleri  de sona ermiş 

sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve 

bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde  tahliye  

edilir.  Bu  kişiler  özel  güvenlik  şirketlerinin  kurucusu,  ortağı  ve  çalışanı olamazlar.  Bu  

kişiler  hakkında  bakanlıkları  ve  kurumlarınca  ilgili  pasaport  birimine  derhal bildirimde 

bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.  

 

Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler  

MADDE  2- (1)  4.6.1937  tarihli  ve  3201  sayılı  Emniyet  Teşkilat  Kanununun  55  inci maddesinin  

on  dokuzuncu  ve  yirminci  fıkraları  ile  geçici  27  nci  maddesi  uyarınca  resen emekliye sevk 

edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre 

meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli  güvenliğe  tehdit  

oluşturduğu  tespit  edilen  FETÖ/PDY  terör  örgütüne  aidiyeti,  iltisaklı veya irtibatı olan ve ekli 

(2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu    

görevlerine    yeniden    kabul    edilmezler,    doğrudan    veya    dolaylı görevlendirilemezler;   

ayrıca   bunlar   uhdelerinde   taşımış   oldukları   mesleki   unvanları   ve sıfatlarını   kullanamazlar   

ve   bu   unvan   ve   sıfatlarına   bağlı   olarak   sağlanan   haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin 

uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, 

tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların  silah  ruhsatları,  emekli  polis  

kimlikleri,  gemi  adamlığına  ilişkin  belgeleri,  pilot lisansları  ve  ilgili  pasaport  birimlerince  

pasaportları  iptal  edilir.  Bu  kişiler  özel  güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı 

olamazlar.  

 

680 SAYILI KHK  

MADDE 66- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5 inci 

maddesinin başlığı “Faaliyet izni” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı 

maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü 

fıkrasında yer alan “Kurucu” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, temsilci” ibareleri eklenmiştir. 



“Kurucu, yönetici, eğitici ile şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilcilerde de 10 uncu 

maddenin birinci fıkrasının (a), (d), ve (h) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca 

lisans mezunu olmaları ve 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla 

tamamlamış olmaları gerekir. 

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik 

birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik 

görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Güvenlik sorumlularında 

10 uncu maddede belirtilen şartlara ilave olarak en az önlisans mezunu olma şartı aranır.” 

MADDE 67- 5188 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen 

yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler 

aldırmaya yetkilidir.” 

MADDE 68- 5188 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Özel güvenlik görevlileri 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde 

ve görev alanlarında kullanabilirler. 

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı 

veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı 

tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda 

güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir. 

Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte 

olduğunda ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırlarıdır.” 

MADDE 69- 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak. 

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 

uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 



3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam 

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.” 

“h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.” 

MADDE 70- 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm 

izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak 

çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.  Soruşturma 

sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini 

başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırması bir ay içinde tamamlanır.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik 

verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Şirketlerde eğitici ve temsilci olacaklar ile şirket 

ortağı tüzel kişi ortaklarında da kurucularda aranan şartlar aranır ve güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırması yapılır.” 

“Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan 

herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir.” 

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen 

kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.” 

MADDE 71- 5188 sayılı Kanunun 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“İdari para cezası veya yaptırım gerektiren fiiller 

MADDE 20- Bu Kanunda öngörülen idari para cezasını veya yaptırımı gerektiren fiiller 

şunlardır: 

a) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve 

görevlisine üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı 

valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. 

b) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede 

belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim 

için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

c) 6 ncı madde uyarınca mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, 

kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 



d) Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği 

emirleri yerine getirmeyen veya 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. 

e) Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneticiyi 

bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve 

şirketlere beşbin Türk lirası, denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen 

kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

f) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, 

üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve 

kuruluşlara her tespit için üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

g) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri 

süresinde yerine getirmeyenlere üçbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

h) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen 

veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silâhını bu 

Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe 

iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. 

ı) Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri altı ay süreyle özel güvenlik alanında 

görev alamazlar. 

Bu maddede öngörülen cezalar mahalli mülki amir tarafından verilir.” 

MADDE 72- 5188 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine 

aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu tespit edilen şirketlerin faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde 

faaliyet izni iptal edilen şirketlerin kurucu, temsilci ve yöneticileri özel güvenlik alanında faaliyette 

bulunamazlar.” 

 

 

 

 


