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ÖNSÖZ 

İş teftişi, devletin çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının izlenmesi, 

denetlenmesi ve teftişine verilen genel isimdir. Çalışma hayatının dinamik yapısı, meydana gelen 

hızlı değişim ve yenilikler, işçi ve işverenler için olduğu gibi iş teftişi için de önemli sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, değişen veya 

yeni oluşan riskler, kayıt dışı istihdam, olumsuz çalışma şartları, toplumsal ve ekonomik şartların 

değişmesi şeklinde sıralanabilir.  

Gerek belirtilen bu sorunların çözümüne yönelik olarak, gerekse iş teftişinin önlemedeki 

rolünü ve önlemeye katkısını sağlamak amacıyla oluşturulan teftiş yaklaşımı; çalışma barışının 

sağlanması ile toplumların gelişmelerine ve sosyal refahlarının artmasına olan etkisinden 

hareketle, işyeri çalışma ortamı ve şartlarından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaya yönelik 

olarak ‘Risk’, ‘İşkolu/Sektör’ ve ‘Alan’ esaslı programlı teftişler yapılması şeklinde 

özetlenebilir. 

İş teftişleri; işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan risklere karşı sağlık ve 

güvenliğin korunmasına, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, çalışma ortam ve koşulları 

konularında işçi ve işverenlerin bilgilendirilmesine, teftişlerde iş müfettişlerinin öncelikle bir 

rehber gibi davranmaları ve yol göstermelerine, yaş, cinsiyet ve benzeri nedenlerle özel olarak 

korunması gereken kişilerin korunmasına, güvenlik kültürü ve sosyal sorumluluk konularında 

bilinç oluşturulmasına katkı sağlayacak hedeflere yönelik olarak planlanmakta ve 

uygulanmaktadır. 

Yukarıda açıklanan hedeflere yönelik olarak, 2017 yılında gerçekleştirilen “Özel 

Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş”e ilişkin hazırlanan Genel 

Değerlendirme Raporu, çalışma hayatına katkı sağlaması amacıyla ilgili taraflara sunulmaktadır.  

 

 

 

                                                                                                                        Hulusi AY 
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BİLGİLENDİRME 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 65’inci maddesi ile 

kurulan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na verilmiştir. Bakanlığın adı 15 sayılı 

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. 

Yine 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 4’üncü maddesi ile 3146 sayılı kanunun “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” başlıklı 

15’inci maddesi mülga olmuştur. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yetki, görev ve sorumlulukları 

10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 78’inci maddesi ile 

kurulan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na verilmiştir.   

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2017 yılı iş teftiş faaliyetleri için hazırlanan 

bu raporda; iş teftiş faaliyetlerinin birleşmeden önceki İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 

yapılmış olması nedeniyle, bu raporun içeriğinde “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ile “İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı” unvanları kullanılmıştır. 
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GİRİŞ 

Güvenlik, insanlığın en temel gereksinimleri arasında yer almaktadır. Toplumlar binlerce 

yıldır güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar oluşturmuşlar 

ve kendi zamanlarının gereksinimlerine göre bu kurum ve kuruluşları biçimlendirmişlerdir. 

Günümüzde devlet, kamusal görevlerinin birçoğunu özel kesime devretme eğilimi içine girmiş 

ancak kamu hizmeti niteliği ağır basan bir kısım hizmetlerin özel kesim eliyle görülmesi, kamu 

gücünün denetim ve düzenleme görevini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
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Anayasaya aykırı olduğu düşüncesiyle yasalaşamamıştır. Uzun bir sürenin ardından ancak 2495 
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sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 

Kanun adıyla 22.07.1981 tarihinde çıkarılabilmiştir. 

2495 sayılı Kanun ile önemi olan kurum ve kuruluşların kendi görev alanlarında 

güvenliklerini sağlamalarına imkân verilmiştir (Mülga 2495 sayılı Kanun, madde 2). Böylece 

yasal bir zemin oluşmuş ve sonucunda özel güvenlik teşkilatları doğmuştur. Özel güvenlik 

teşkilatlarının kurulmasında Türkiye’de 1970’li yıllardaki terör olaylarının ve banka, iş merkezi 

gibi yerlerin kendi güvenliklerini kendilerinin sağlaması konusunun gündeme gelmesi etkili 

olmuştur. 

2495 sayılı Kanunda özel güvenlik teşkilatında görevli olanların Türk Ceza Kanunu’nun 

uygulanmasında memur sayıldıkları ve bu görevlilere karşı suç işleyenlerin Devlet memurları 

aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılacakları ayrıca özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitim 

sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı’na ait olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye’de 9 Ocak 1996 tarihinde Sabancı Center’ın 25. katında Sabancı Holding 

Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir SABANCI’nın bir suikast sonucu yaşamını yitirmesi ile 

işyerlerinde güvenlik zaafiyeti tartışmaları ülke gündeminde önemli bir yer oluşturmuştur.  

ABD’de meydana gelen 11 Eylül saldırıları, güvenlik sektörünün öneminin artmasına 

küresel bir ivme kazandırmış, İstanbul’da meydana gelen İngiliz Konsolosluğu ve HSBC 

Bankası’nın hedef alındığı saldırılar ile Türkiye’de özel güvenlik sektöründe yeni ve kapsamlı 

bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak güvenlik sektörünün 

düzenlenmesi amacıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 10.06.2004 

tarihinde kabul edilerek 26 Haziran 2004 Tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.1 

                                                 
1 http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/03.pdf 
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Şekil 1- Özel Güvenliğe İlişkin Temel Veriler ve Yasalaşma Süreci 

 Özel güvenlik, ülkemizde hizmet sektöründeki istihdam içinde %2 civarında bir paya 

sahiptir. Sektördeki firma sayısının son yıllarda hızla artması, artan rekabet koşulları ve karlılık 

oranlarının düşmesi hem sektördeki işletmeleri hem de çalışan güvenlik görevlilerini yakından 

etkilemiş olup bunun sonucunda Başkanlığımıza intikal eden şikayet başvurularında bir artış 

yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Sektörde çalışma barışının sağlanması ve önleyici teftiş 

yaklaşımı çerçevesinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca özel güvenlik işyerlerinde 2017 yılında 

tüm Türkiye çapında programlı teftiş yürütülmüştür. Teftişlerde önceden belirlenmiş risk 

faktörleri uyarınca mevzuata aykırı uygulamalar teftiş süreci içinde giderilmeye çalışılmış 

böylece hem özel güvenlik kuruluşları hem de işverenlikler ve işçilere mevzuata uyumları 

konusunda rehberlik edilerek çalışma barışına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

-İlk Yasa
Tasarısı

-Anayasaya
aykırılıktan
yasalaşamadı

31 OCAK 
1961

-İlk Kanun
(2495 sayılı)
-Bazı kurum ve
kuruluşlarda özel
güvenlik teşkilatı
kurulması

22 
TEMMUZ 

1981

• 5188 sayılı Kanun 
• Özel güvenlik 

"profesyonel bir meslek"
• Özel güvenlik alanındaki 

her bir faaliyetin kayıt 
altına, dolayısıyla da 
denetim altına alınması

• Polisin yükünün 
hafifletilerek asli 
görevlerini yapmasına 
imkan sağlanması

• Ülkede istihdam 
yaratılması

26 
HAZİRAN 

2004

• Türkiye'de özel güvenlik 
şirket sayısı: 1.404

• Özel güvenlik eğitim kurumu 
sayısı : 440

• Özel güvenlik birimi sayısı: 
9.119

• Özel güvenlik olarak çalışan 
sayısı: 284.399

31 
ARALIK 
2016
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1. BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER 

1.1 Teftiş Programının Adı 

Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş. 

1.2 Türkiye’de Özel Güvenliğin Genel Durumu 

Emniyet Genel Müdürlüğü verileri işyeri sayıları, güvenlik hizmeti sayıları, işçi sayıları, 

şirket merkezlerinin bulunduğu iller açısından incelendiğinde; Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından izin verilmiş 1.404 özel güvenlik şirketi, 440 özel güvenlik eğitim kursu ve 9.119 özel 

güvenlik biriminin bulunduğu, işyerlerinde toplam 284.399 güvenlik görevlisi istihdam edildiği, 

sertifikası olan özel güvenlik görevlisi sayısının toplam 1.500.000 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir2. Özel güvenlik izni olan yer sayısı ise 2014 yılı sonu itibariyle 65.187’dir. Kendi 

güvenliğini sağlamak üzere özel güvenlik yer sayısı toplam 59.158’dir. Şirket merkezlerinin 

yaklaşık %65’inin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya ilinde olduğu, özel güvenlik 

hizmetlerinin yaklaşık %80’inin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir, 

Konya, Kayseri, Trabzon, Samsun, Kocaeli, Erzurum ve Diyarbakır gibi kendi bölgelerindeki 

diğer illere göre sanayi ve hizmet sektörlerinin nispeten daha yoğun olduğu illerde yürütüldüğü 

anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de 2017 yılı temmuz ayı verilerine göre toplam sigortalı işçi sayısı 13.581.554, 

sendikalı işçi sayısı ise 1.623.638’tir, buna göre genel sendikalaşma oranı %11,95’tir3. Özel 

güvenlik sektöründeki sendikalı işçi sayısı 62.987, sendikalaşma oranı %22’dir, Buna göre özel 

güvenlikteki sendikalaşma oranı, Türkiye’deki genel sendikalaşma oranın yaklaşık iki katına 

tekabül etmektedir.  

                                                 
2 2014 yılı sonu itibariyle sertifika alan Ö.G.G. sayısı toplam 1.147.241 kişidir. Ortalama her yıl bu sayı 100.000 

civarında artmıştır.  
3 27 Temmuz 2017 Tarihli ve 30136 Sayılı Resmi Gazete. 
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Türkiye’de dünyadaki diğer gelişmekte olan ülkeler gibi işsizlik oranlarının artması, 

gelir dağılımındaki dengesizlikler, beraberinde suç ve suçlu sayısının artması ve gelişen 

teknoloji ile suçun farklı nitelikler kazanması durumlarıyla karşılaşılmış, bu durumlar özel 

güvenlik hizmetlerinin gerekliliğini ve kısa sürede büyümesini sağlamıştır. Özel güvenlik eğitimi 

veren şirket ve eğitim kurumlarından başka Türkiye’de bulunan üniversiteler de sektörün 

ihtiyacını görerek daha nitelikli personel yetiştirmek amacıyla, “Savunma ve Güvenlik’’ ve 

“Özel Koruma ve Güvenlik’’ programları isimleriyle iki yıllık bölümler açmaya başlamıştır. 

Türkiye’de özel güvenlik hizmetlerinin hızlı bir şekilde büyüdüğünün bir diğer kanıtı da 

3 Şubat 2009 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Emniyet Genel 

Müdürlüğü içerisinde Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın kurulmuş olmasıdır. 

Türkiye’de geçmişten günümüze bakıldığında özel güvenlik sektörünün büyümesiyle 

birlikte; ciddi bir istihdam oluşmuş, genel kolluğun iş yükü azalmış, polisin asli görevleri dışında 

kalan ve özel güvenlik hizmetleriyle yapılabilecek birçok iş havaalanlarında bagajların arama-

taramasının yapılması, kişi korumalığı gibi işler, özel güvenlik güçlerine geçmeye başlamış, 

Türkiye’nin uluslararası kongre ve organizasyonlara ev sahipliği yaptığı dönemlerde, ülke 

güvenliği açısından da hassas ve önemli görevlerde bulunan özel güvenlik, ülke kalkınmasına ve 

turizm faaliyetlerinin gelişmesine de önemli katkılar sağlamıştır. 

Türkiye’de hızla büyüyen özel güvenlik sektörü bu sektörde dünya çapında faaliyet 

gösteren güvenlik şirketlerinin de ilgisini çekmeye başlamıştır. Güvenlik sektöründe personel 

çalıştıran on büyük firmadan dördü uluslararası firmalardan oluşmaktadır. Dolayısıyla özel 

güvenlik sektöründe yabancı yatırımcıların da ülkemizde yatırım yaptığı görülmektedir4.  

Buna karşın Türkiye’de sayısı her geçen gün artan ve önemli bir noktaya gelen özel 

güvenlik sektörü büyüdükçe sorunları da beraberinde getirmiş, güvenlik şirketleri arasında 

oluşan rekabet nedeniyle neredeyse sıfır karla alınan ihaleler hem sektördeki işletmeleri hem de 

sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerini mağdur etmeye başlamıştır.  

                                                 
4 TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Sektör Raporu 2014, s. 18 
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1.3. Teftişin Amacı 

Programlı teftiş temel olarak T.C. Anayasası’nın Cumhuriyetin nitelikleri başlıklı 2. 

maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti ilkesine hizmet etmektedir. Anılan ilkenin yansıması 

olarak Anayasanın çalışma ile ilgili hükümler başlıklı V. Bölümünün 49. maddesinde hüküm 

altına alınan “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini 

yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı 

desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 

sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklindeki düzenleme ile 50. maddesinde yer alan “Kimse, 

yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve 

ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, 

çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları 
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kullandırılması, posta düzenine ve gece çalışma süresi sınırlarına uyulması, kadın işçiler için 
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getirilmiş bulunan haklardan kadınların faydalandırılması suretiyle çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesinin sağlanması ve kayıt dışı istihdamın 

engellenmesi ile çalışan maliyetlerinden kaynaklanan haksız rekabetin önüne geçilmesi ve 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Teftiş programı uygulamasındaki en önemli amaçlardan biri de teftiş programı sonucunda 

elde edilen iyileştirmelerin diğer bir ifadeyle teftiş sonuçlarının ölçülebilmesi ve doğru, güvenilir 

bilgilere ulaşılmasıdır. 

1.4 Programlı Teftişle İlgili Mevzuat 

5188 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan güvenlik görevlileri, 

hizmet akdi ilişkisi yönünden 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat, sigortalılık yönünden 

5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, vergi yönünden ise 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

hükümlerine tabidirler. Güvenlik görevlileri, yasal yetkileri ve sorumluluklarıyla ilgili olarak ise 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 

Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu, Adli ve 

Önleme Aramaları Yönetmeliği, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ve 5188 

Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki “özel güvenlik hizmetlerinin” yerine 

getirilmesi konusuna ilişkin usul ve esaslar 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair 

Kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır. 5188 Saylı Kanun, özel güvenlik izninin verilmesini bu 

hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasını ve denetlenmesine ilişkin 

hususları kapsamaktadır. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar 

bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi 

özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır.  Özel güvenlik komisyonun 

toplanması, kimlerden oluşacağı ve kararların alınma şekli Kanunun 4. maddesinde 

düzenlenmiştir.  

Şirketlerin özel güvenlik faaliyetinde bulunması İçişleri Bakanlığı iznine bağlıdır. Özel 

güvenlik şirketlerine faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve 

faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Yabancı kişilerin 

özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de Özel güvenlik hizmeti 

verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir. Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve 
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güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin 

belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bildirir. Alarm izleme 

merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Özel güvenlik 

görevlilerinde aranacak şartlar Kanunun 10. maddesinde düzenlenmiştir. Özel güvenlik 

görevlerinin yetkileri ise Kanunun 7. maddesinde yer almıştır.  

Buna göre özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: 

 Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, 

bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik 

sistemlerinden geçirme, 

 Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerle, cenaze ve 

düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini 

dedektörle arama, eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden 

geçirme, 

 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90. maddesine göre yakalama, 

 Görev alanında, haklarında yakalama emri ve mahkûmiyet kararı bulunan kişileri 

yakalama ve arama, 

 Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki 

işyeri ve konutlara girme, 

 Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik 

sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını X-Ray 

cihazından ve benzeri güvenlik sitemlerinde geçirme, 

 Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden 

veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı 

emanete alma, 

 Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, 

 Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut tehlikeden korunması amacıyla 

yakalama, 

 Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168. 

maddesine göre yakalama, 

 Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine göre (Zilyetin savunma hakkı), Borçlar 

Kanunu’nun 52. maddesine göre (haksız fiillerden doğan tazminatta indirim), Türk Ceza 
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Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerine göre (kanun hükmünü yerine getirme ve meşru 

müdafaa hakkı) zor kullanma. 

Özel güvenlik görevlileri yukarıda belirtilen yetkilerini sadece görevli oldukları süre 

içinde ve görev alanları içinde kullanabilirler. Özel güvenlik görevlileri yerine getirdikleri 

koruma ve güvenlik hizmetlerinde, özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenen usul ve 

esaslara göre ateşli silah bulundurabilirler. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık 

tesislerinde, talih oyun işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi 

çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda, spor müsabakalarında, 

sahne gösteri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. Koruma ve güvenlik 

hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat ilgili kişi ve kuruluş tarafından temin edilir. Özel 

güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine para 

ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel 

güvenlik eğitimi veren kurumlara silah eğitiminde kullanılmak üzere komisyon kararı ve 

valiliğin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir. Özel güvenlik görevlileri 

silahlarını görev alanları dışına çıkaramazlar. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları zorunlu 

hallerde özel güvenlik komisyonu kararıyla genişletebilir.   

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

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

çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu 

olanlara özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla valilikçe çalışma izni 

verilir. Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Özel güvenlik görevlileri görev 

alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görev veya işyerinin özelliği nedenleriyle gerekli 

görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyonca izin verebilir. 

Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka 

bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Özel güvenlik görevlileri lokavt 

dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.  

Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik 

görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali 

sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 
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Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı 

kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç 

işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. 

Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik 

görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya 

toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel 

hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi 

halinde iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir. 

Yukarıdaki fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 

ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilemez.5 

5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca; özel 

güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı 

sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin 

kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmet sözleşmesinin bir 

sureti koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili şirket 

tarafından valiliğe verilir. 

1.5. Teftişte Görev Alan Müfettişler 

            2017 yılında uygulanan Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı 

Teftiş kapsamında toplam 36 iş müfettişinden/iş müfettişi yardımcısından oluşan 18 heyet görev 

almıştır. 

1.6. Çalışma Takvimi 

Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş kapsamında 

Türkiye çapında özel güvenlik firmalarının, işin yürütümü yönünden ikişer müfettişten oluşan 18 

heyet ile 20.03.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki dönemde teftiş edilmesi planlanmıştır.  

                                                 
5 http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Sayfalar/ogg-yetki-ve-gorevleri.aspx 
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1.7. Görev Yapılan İller  

           Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş faaliyetleri, 

görevlendirilen heyetlerce Türkiye çapında yürütülmüş olup teftiş kapsamında 157 güvenlik 

şirketine ait 754 işyeri teftişi gerçekleştirilmiştir.  
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şirketine ait 754 işyeri teftişi gerçekleştirilmiştir.  
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2. BÖLÜM 

TEFTİŞİN TANIMI 

2.1. Gerekçe  

Özel güvenlik sektöründe faaliyete geçen işyeri sayısı ve işçi sayısında son dönemlerde 

bir artış gözlenmektedir. Sektördeki firma sayısının son yıllarda hızla artması, artan rekabet 

koşulları ve karlılık oranlarının düşmesi hem sektördeki işletmeleri, hem de çalışan güvenlik 

görevlilerini yakından etkilemiş olup 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan yasal hakların 

ödenmesi konusunda problemler ortaya çıkarmış ve bu nedenle İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 

yapılan şikayet dilekçelerinde önemli bir artış gözlenmiştir. Bu şikayet dilekçelerinin içeriği 

incelendiğinde işçi ücretlerinin (fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil) ödenmemesi ya da 

geç ödenmesi, ara dinlenmelerinin kullandırılmaması yada eksik kullandırılması, yıllık ücretli 

izinlerin kullandırılmaması yada eksik kullandırılması, posta düzenine ve gece çalışma sınırına 

uyulmaması ve hafta tatili günlerinde çalışma yaptırılması şeklinde ortaya çıktığı görülmüştür. İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden şikayet dilekçelerin ağırlıklı olarak özel sektör 

işyerlerinde güvenlik hizmeti sunan firmalara ilişkin olduğu gözlenmekle birlikte, kamu 

işyerlerinde özel güvenlik hizmeti sunan firmalardan da önemli sayıda şikayet dilekçesinin 

geldiği gözlenmiştir.  

Yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel 

güvenlik firmalarında programlı teftiş yapılarak, çalışanların mevcut çalışma koşullarının tespit 

edilmesi ve iyileştirilmesi, mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışanların yasal haklarının 

ödenmesinin sağlanması ve tarafların mevzuat hükümleri konusunda bilgilendirilmesi 

hedeflenmiştir. 

2.2. Yöntem 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca çalışma grupları oluşturulup, teftişe alınacak işyerleri 

belirlenmiş, ayrıca teftişlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla toplantılar yapılmış ve 

müfettişlerin teftişlerde izleyecekleri yol ve yöntemler açıklanmıştır. 
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Konuyla ilgili olarak sosyal taraflarla işbirliği yapılması amacıyla ilgili kurumları 

bilgilendirme ve duyarlılık oluşturma toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca teftiş yapılan illerde 

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine ve mülki amirliklere programlı teftişle ilgili bilgi 

verilmiştir.  

Programlı teftiş iki aşamalı olarak planlanmış, yapılan denetimlerde ilk aşama olarak 

işyerlerinde çalışma hayatına ilişkin mevzuat eksiklikleri tespit edilmiş, bu aşamadan sonra 

işyerlerinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla süre tanınmış, verilen süre sonunda teftişin ikinci 

aşaması yapılmış ve işyerlerine ilişkin raporların yazımı ile programlı teftiş sonuçlandırılmıştır.   

2.3. İşyerlerinin Seçim Kriterleri 

 Programlı teftişte yer alacak heyetlerin oluşturulması ve oluşturulan heyetlerin 4857 

sayılı İş Kanunu mevzuatı yönünden programlı teftiş uygulayacakları güvenlik firmalarının 

seçimi ve dağıtımı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından 

yapılmıştır. 

 Heyetler öncelikle kendilerine görev olarak verilen işveren kuruluşun merkez adresinde 

teftişe başlamışlardır. Her bir özel güvenlik hizmeti verilen işyerlerinde çalışma düzeni (postalar 

halinde, posta sayısı) esas alınarak çalışan işçi sayısı, işyeri sigorta sicil numarası, işyerinin 

adresini içeren listelerin alınması, alınacak listeye göre en fazla işçi çalıştıran işyerinden en az 

işçi çalıştıran işyerine doğru sıralama yapılması ve bu esasa göre yapılan sıralamada en az dört 

farklı lokasyonda (en az iki özel sektör ve en az iki kamu sektöründe faaliyet gösteren 

işyerlerinde verilen özel güvenlik hizmetleri üzerinden) ve farklı çalışma düzeninde faaliyet 

gösteren işyerlerinin seçilmesi, teftişlerin bu sıralama dikkate alınarak yürütülmesi sağlanmıştır. 

 Görev olarak verilen bazı işyerlerinin tek işyeri sigorta sicil numarası üzerinden işlem 

yürütmesi nedeniyle tek işyeri sigorta sicil numarası olan işyerlerinin hangi illerde hangi 

işyerlerinde kaç güvenlik görevlisi ile hizmet yürüttüğünün tespitinin yapılarak yukarıda 

açıklanan kriterler esas alınmak suretiyle işyeri teftişlerinin yapılması sağlanmıştır.  

 İster tek işyeri sigorta sicil numarasından olsun ister her bir işyeri için ayrı ayrı sigorta 

sicil numarası üzerinden olsun toplamda her lokasyonda en az 75 işçiye ulaşılması hedeflenmiş, 

işverenliğin ayrı lokasyonlarında bu sayıya ulaşılamaması halinde de toplamda en az 300 işçiyi 

kapsayacak lokasyonlar teftiş kapsamına alınmıştır. 

25



 
 

T.C. 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
 
 
 
 

26 

 

  

 Programlı teftiş kapsamında heyetlere görev olarak verilen işverenlikler ile ilgili olarak 

İş Teftiş Grup Başkanlıklarına intikal eden şikayet dilekçelerinin de seçilen lokasyonlardan 

bağımsız olarak aynı heyet tarafından teftişi gerçekleştirilmiştir. Heyetlere görev olarak verilen 

işverenliklerin lokasyonlarının dağınık olması ve istihdam edilen işçi sayısının programlı teftiş 

uygulama esaslarına uymaması durumunda; temel hedefin en az 4 lokasyonda 300 işçiye 

ulaşılması, bu durumun gerçekleşmemesi halinde ise işverenliğin en fazla işçi istihdam ettiği en 

çok 10 lokasyonda teftişin yapılması hususları göz önünde bulundurulmuştur. 

 Her özel güvenlik hizmeti için ayrı işyeri sigorta sicil numarası alınmış ise her işyeri için 

ayrı ayrı, tek bir işyeri sigorta sicil numarası alınmış ise tek bir tutanak düzenlenmiş, noksanlık 

ve aykırılık bildirimleri de bu esasa göre yapılmıştır. Ayrıca her bir işveren kuruluş için tek bir 

rapor düzenlenmiştir. 

2.4. Tanımlar 

 Güvenlik: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde (TDK, 1992) güvenlik; “Toplum 

yaşamında kanuni düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yasayabilmesi durumu, 

emniyet” olarak tanımlanmaktadır. Aynı sözlükte emniyet; “güven, inanma, itimat”, “polis 

işleri” karşılığı ile açıklanmıştır. 

 Genel Kolluk: Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla 

yükümlü silahlı birer kuvvet olan; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlikten oluşur. Polis; belediye 

sınırları içinde, jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı bulunmayan 

yerlerde, sahil güvenlik ise deniz, liman ve karasularımızda kamu düzeninin sağlanması ve 

korunması konusunda görevli ve yetkilidirler. 

 Özel Kolluk: Gümrük Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Kır ve Mahalle 

Bekçileri ve Zabıtadan oluşur. Sadece kendi bölgelerindeki güvenlikten sorumludurlar. 

 Özel Güvenlik Görevlileri: Özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek 

amacıyla istihdam edilen kişilerdir. Genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve Özel Güvenlik 

Komisyonunun kendisine tanıdığı alanda, daha çok suç önleme faaliyetinde bulunmakla görevli 

ve yetkilidirler.  

 Özel Güvenlik Eğitim Kurumları: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak 

isteyen adaylara ve yönetici olmak isteyenlere, müfredat dahilinde eğitim veren ticari 
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kuruluşlardır. Eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri 

Bakanlığının iznine tâbidir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir, şube açamazlar, il içi 

ve il dışı farklı bir adreste faaliyet göstermeleri, ayrı bir faaliyet iznine tabidir, Özel Güvenlik 

Müfredatı haricinde başka bir konuda eğitim veremezler. 

 Özel Güvenlik Şirketleri: Valiliklerden özel güvenlik izni almış olan kişi, kurum ve 

kuruluşlara silahlı/silahsız özel güvenlik hizmeti ve üçüncü kişilere koruma hizmeti veren, özel 

güvenlik görevlilerini istihdam eden, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ticari tüzel 

kişiliklerdir. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine 

tâbidir. Faaliyet izni için; 

 Şirket hisselerinin nama yazılı olması, 

 Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması, 

 Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel 

güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir. 

 Özel Güvenlik İzni: Özel güvenlik uygulamasının yapılabilmesi için kişi, kurum ve 

kuruluşların, Valiliklerden “Özel Güvenlik İzni” alması zorunludur. Bu uygulamaya tabi olmak 

ve çıkmak; kişi, kurum ve kuruluşların kendi istek ve taleplerine bağlıdır. Müracaatta; 

 Özel güvenlik hizmetinin silahlı/silahsız, 

 Kaç özel güvenlik görevlisi tarafından, 

 Bünyesinde istihdam etmek ve/veya hizmet alımı şeklinde, 

 Başkaca fiziki güvenlik tedbirlerinin olup olmayacağı, 

 Talebin haklı ve hukuki gerekçeleri, belirtilir. 

 İl Özel Güvenlik Komisyonu: Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Emniyet 

Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı, “Özel 

Güvenlik İzni” verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun 

temsilcisinden oluşur. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki 

kararları Valinin onayına sunulur. Komisyon; 

 Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personeli, 

 Bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, 

 Gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini, belirlemeye yetkilidir. 
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 Özel Güvenlik Birimi: Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi 

bünyesinde kurulan birimdir. 

 Devriye Hizmetleri: Yaya ve araç ile bir güzergâh üzerinde (iki nokta arasında) veya 

belirli noktaların periyodik olarak kontrol edilmesidir. 

 Özel Araştırma Hizmetleri (Dedektiflik): Dedektif; gerçek ve tüzel kişiler adına talep 

edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her türlü bilgiyi toplayıp derleyen, 

araştırma ve inceleme yapan, her türlü tecavüzleri engelleyen veya def eden, kuruluş, bina, mal 

ve eşyanın korunmasını sağlayan bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında bir suçla karşılaştığında 

genel kolluğa bilgi veren, genel kolluk gelinceye kadar suça el koyan ve delilleri koruyan, ilgili 

kanunun verdiği sınırlı yetkileri kullanan görevli olarak tanımlanmaktadır (3963 veto edilen Özel 

Dedektiflik Kanunu). Dedektiflik hizmetleri genel olarak kayıp vakaları, evden veya okuldan 

kaçan çocukların takibi, eşlerin birbirini izletmesi, kayıp veya çalıntı eşya ve araçlar için 

kullanılmakta olan bir hizmettir. 

 Alarm İzleme Merkezi: Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik 

donanım kullanarak bunları izleyen işletmelerdir.  

 Ulaştırma Hizmetleri: Değerli kâğıt, değerli eşya ve sınav kâğıtları gibi maddelerin bir 

yerden başka bir yere zırhlı araç, kargo ve kurye ile güvenli bir şekilde ulaştırılmasının 

sağlanması hizmetidir. 

 Danışmanlık Hizmetleri: İşyerleri için istenen risk analizlerini ve tedbirlerini kapsayan 

hizmettir. 

 Güvenlik Teknolojileri Sağlama Hizmetleri: Güvenlik sistem ve cihazlarının (X-ray 

cihazları, detektörler, kamera sistemleri gibi) kullanımını sağlama hizmetleridir. 

 Güvenlik Köpeği Hizmetleri: Bomba, silah, uyuşturucu, kimyasal maddeler gibi suç 

unsurlarını tespit etmek veya suçluları caydırmak için köpeklerin kullanılması hizmetidir. 

2.5. Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev ve Yetkileri 

Özel güvenlik hizmetleri çerçevesinde alınan her türlü güvenlik tedbirinin birinci hedefi 

suç girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamaktır. Caydırıcılığın sağlanamaması halinde 
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 Özel Araştırma Hizmetleri (Dedektiflik): Dedektif; gerçek ve tüzel kişiler adına talep 

edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her türlü bilgiyi toplayıp derleyen, 

araştırma ve inceleme yapan, her türlü tecavüzleri engelleyen veya def eden, kuruluş, bina, mal 

ve eşyanın korunmasını sağlayan bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında bir suçla karşılaştığında 

genel kolluğa bilgi veren, genel kolluk gelinceye kadar suça el koyan ve delilleri koruyan, ilgili 

kanunun verdiği sınırlı yetkileri kullanan görevli olarak tanımlanmaktadır (3963 veto edilen Özel 

Dedektiflik Kanunu). Dedektiflik hizmetleri genel olarak kayıp vakaları, evden veya okuldan 

kaçan çocukların takibi, eşlerin birbirini izletmesi, kayıp veya çalıntı eşya ve araçlar için 

kullanılmakta olan bir hizmettir. 

 Alarm İzleme Merkezi: Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik 

donanım kullanarak bunları izleyen işletmelerdir.  

 Ulaştırma Hizmetleri: Değerli kâğıt, değerli eşya ve sınav kâğıtları gibi maddelerin bir 

yerden başka bir yere zırhlı araç, kargo ve kurye ile güvenli bir şekilde ulaştırılmasının 

sağlanması hizmetidir. 

 Danışmanlık Hizmetleri: İşyerleri için istenen risk analizlerini ve tedbirlerini kapsayan 

hizmettir. 

 Güvenlik Teknolojileri Sağlama Hizmetleri: Güvenlik sistem ve cihazlarının (X-ray 

cihazları, detektörler, kamera sistemleri gibi) kullanımını sağlama hizmetleridir. 

 Güvenlik Köpeği Hizmetleri: Bomba, silah, uyuşturucu, kimyasal maddeler gibi suç 

unsurlarını tespit etmek veya suçluları caydırmak için köpeklerin kullanılması hizmetidir. 

2.5. Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev ve Yetkileri 

Özel güvenlik hizmetleri çerçevesinde alınan her türlü güvenlik tedbirinin birinci hedefi 

suç girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamaktır. Caydırıcılığın sağlanamaması halinde 
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meydana gelen olaylara, yasalarda özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler ve 

yükümlülükler çerçevesinde müdahale edilmesi gerekmektedir. 

Özel güvenlik görevlileri şirket yetkili temsilcileri tarafından valiliklere yapılan resmî 

bildirimlere istinaden alınan Özel Güvenlik İzninde adres olarak belirtilen, görev alanı veya 

güzergahı dahilinde şirket varlıklarına yönelik suç işlenmesini engelleyecek tedbirleri hukuka 

uygun usullerle alabilirler. Suç işlendiğinde kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya 

müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahalline davet eder. Genel kolluk kuvveti 

olay yerine gelene kadar, soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak bilgi, belge, 

doküman ve tanıkları  muhafaza eder, genel kolluğun olaya el koymasından itibaren genel 

kolluğun talebi halinde araştırma ve delil toplama  faaliyetine yardımcı olur. Özel güvenlik 

görevlilerinde aranacak şartlar; çalışma izni, kimlik, kıyafet, eğitim gibi hususları kapsar. Buna 

göre özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: 

 Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, 

bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik 

sistemlerinden geçirme. 

 Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve 

düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini 

detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden 

geçirme. 

 (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı 

maddesine göre yakalama. 

 (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri 

veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. 

 Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki 

işyeri ve konutlara girme. 

 Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik 

sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray 

cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. 

 Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden 

veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı 

emanete alma. 
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 Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. 

 Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 

yakalama. 

 (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 168 inci maddesine göre yakalama. 

 (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanunu’nun 981 inci 

maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25 inci 

maddelerine göre zor kullanma. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile polise verilen önleme araması yapma 

yetkisi 5188 sayılı Kanunla benzer şekilde özel güvenlik görevlilerine de verilmiştir. Özel 

güvenlik görevlileri asıl olarak önleme araması yapmaya yetkili olmakla birlikte, adli arama 

yetkisine de sahiptirler. Önleme araması görev alanında can ve mal güvenliğinin ve kamu 

düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış 

her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla güvenlik sistemleri 

vasıtasıyla yapılır. Önleyici amaçlı üst araması elle yapılamaz. Özel güvenlik görevlilerince 

yapılacak önleme aramalarında arama emri ve kararı aranmaz.  

2.5.1. Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri  

5188 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde güvenlik görevlilerinin yetkileri genel olarak 

sıralanmıştır. Güvenlik görevlileri tarafından, görev alanlarında suç işlenmesini engellemek ve 

görev alanlarına yönelik suç girişimlerini caydırmak maksadıyla önleme kapsamında 

kullanılabilecek yetkiler; 

 Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkisi: Görev yeri girişlerinde, hizmet binalarında 

görevli güvenlik görevlileri binaya giriş prosedürlerine uygun olarak kişileri durdurma ve kimlik 

sorma yetkisini kullanabilir. 

Durdurma ve kimlik sorma yetkilerinin kullanılması için ayrıca bir hakim kararına veya 

savcılık talimatına ihtiyaç yoktur. Ancak kişilerin, görev alanı girişinde kimlik göstermeyi kabul 

etmemesi halinde kişinin görev alanına girmesine izin verilmeyeceği uygun bir dille izah edilir. 
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Ayrıca, suç teşkil etmemesine rağmen görev alanına girmesine izin verilmeyen 

eşyaların emanete alınması sırasında, güvenlik görevlisi tarafından eşyanın sahibinin kimlik 

bilgilerinin tespit edilmesi maksadıyla kimlik sorma yetkisi kullanılır. 

Bir kişinin veya aracın durdurulması kontrol için ayrılan makul süreyi aşmamalıdır. 

Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri talep edilmesi halinde ilgiliye uygun şekilde açıklanır. 

Kontrolden sonra talep edilirse derhâl bir tutanak düzenlenir ve talep edilen kişiye imza karşılığı 

teslim edilir. 

 Arama Yetkisi: 5188 sayılı Kanunun güvenlik görevlilerine arama konusunda verdiği 

yetki; önleme araması kapsamında kişilerin detektörle, eşyaların ise x-ray cihazları ile aranması 

ile sınırlıdır. Güvenlik görevlileri bu çerçevede; görev alanına girmek isteyen kişileri duyarlı 

kapıdan geçirebilirler ve detektörle üst araması yapabilirler. Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından 

veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirebilirler. 

Aranan kişilerin arama yapılmasına dair hakim kararı talep etmeleri halinde kendilerine 

aramanın 5188 sayılı Kanunun 7. maddesine göre yapıldığı ve arama başlamadan önce aramaya 

rıza göstermezse binaya girmekten vazgeçmesi şartıyla arama yapılmayacağı kendisine sözlü 

olarak tebliğ edilir. Aranmayı kabul etmeyen kişilerin binaya giriş yapmasına izin verilmeyebilir.  

Güvenlik görevlilerinin, arama sırasında kimlik göstermeleri gerekmez. Ancak, güvenlik 

görevlisi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartını görünecek şekilde taşımak zorundadır. 

Önleme amaçlı aramada tutanak düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 

aramaya tabi tutulan şahsın talebi halinde tutanak düzenlenir ve bir sureti şahsa teslim edilir. 

Güvenlik görevlisinin arama yetkisini kullanması, sınırları özel güvenlik izni ile 

belirlenmiş kendi görev alanında ve kanunlarla kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olmalıdır. 

TCK; hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan 

bir yıla kadar hapis cezası verilmesini ön görmektedir. 

 Emanete Alma Yetkisi: Güvenlik görevlisi; suç teşkil etmemekle birlikte, koruma 

alanının özelliğine göre tehlike doğurabileceği değerlendirilen  eşyayı emanete alma yetkisine 

sahiptir. Şirket güvenlik talimatlarında binalara sokulması yasak olduğu belirtilen eşya, sahibinin 

rızası ile emanet eşya teslim fişi  ile emanete alınır. Eşyanın teslim alınması sırasında iki suret 

teslim fişi düzenlenir, birinci suret eşya ile birlikte bulundurulur, ikinci suret eşya sahibine 
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verilir. Eşyanın sahibine iadesi sırasında birinci suret eşya sahibine imzalatılarak güvenlik 

görevlisi tarafından muhafaza edilir. 

Bu kapsamdaki eşyasını emanete bırakmak istemeyen kişilerin korunan alana girişine 

müsaade edilmeyebilir. 

Henüz suç işlenmeden önce arama neticesi elde edilen tehlike yaratabilecek eşya 

tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla veya önleme amaçlı olarak emanete alınabilir. Önleme 

amaçlı arama sırasında bulundurulması suç olan eşyanın veya bir suç olayında kullanıldığı 

anlaşılan eşyalar hakkında da emanete alma yetkisi kullanılır. Ayrıca görev alanında  terk 

edilmiş ve bulunmuş eşya da emanete alınır. 

 Yakalama Yetkisi: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına 

yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği 

yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza 

altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına 

alınmasıdır. 

Güvenlik görevlileri,  görev alanı içinde kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin 

vücut hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi amacıyla suç unsurları tespit 

edildiğinde yakalama yetkisini kullanabilir. 

Yakalanan kişilerden, herhangi bir suçtan arandığı veya başka suçlarla ilgisi olduğu tespit 

edilenler, genel kolluk kuvvetlerinin talimatı ile haklarında adli işlemler yapılmak üzere genel 

kolluk kuvvetlerine teslim edilinceye kadar yakalanabilirler. Şüphe üzerine yakalananların 

durumu açıklığa kavuştuğunda, yakalama sebeplerinin ortadan kalktığı belirlenenler kolluk 

kuvveti ile görüşülerek derhal serbest bırakılır. 

Kişiye suçu işlerken veya fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delillerle 

rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya hemen 

kimliğini belirleme imkânının bulunmaması gibi hâllerde, herkes tarafından geçici olarak 

yakalama yapılabilir. 

Küçüklere veyahut beden veya akıl hastalığı yahut maluliyeti dolayısı ile kendisini 

idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlara karşı yakalama yetkisi kullanılabilir. 
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rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya hemen 

kimliğini belirleme imkânının bulunmaması gibi hâllerde, herkes tarafından geçici olarak 

yakalama yapılabilir. 
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Yetkili merciler tarafından haklarında tutuklama veya yakalama müzekkeresi 

bulunan,  ceza veya tutukevinden firar eden veya kolluk tarafından suç şüphelisi olarak 

yakalanmış iken kaçan kişiler üzerinde yakalama yetkisi kullanılabilir. 

Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 

yakalama yetkisi kullanılabilir. 

Görev alanı içerisinde olay yerini ve delilleri korumak maksadıyla işlemlere başlayan 

güvenlik personeli bu işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya yetkisi dahilinde olarak 

aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar yakalayabilirler. 

Özel güvenlik görevlileri, yakalamanın bütün şartları olmasına rağmen yakalamayı 

yaparken aşağıda belirtilen hususları daima göz önünde bulundurmalıdırlar: 

 Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar ile 15 yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizler 

suç nedeni ile yakalanamaz.  Küçüklerin kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur. 

Birden fazla kişi yakalandığında varsa, küçükler yetişkinlerden ayrı tutulur. 

 Yakalanan kişinin ilk olarak kimlik tespiti ve kaba üst araması yapılır,  kendisine veya 

başkalarına zarar verebilecek silah gibi unsurlardan arındırılması sağlanır ve bu 

işlemlerin yapıldığına dair tutanak düzenlenir. 

 Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını 

önleyecek tedbirler alınır. 

 Yakalama işlemi bir tutanakla tespit edilir. 

 Yakalanan kişiler derhal suç delilleriyle birlikte en kısa sürede genel kolluk görevlilerine 

tutanakla teslim edilmelidir. Olaya müdahale eden ve yakalamayı yapan özel güvenlik 
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 Her türlü tutanağın bir sureti mutlaka ilgili kişiye verilir. 

 Kelepçe Takılması: Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi 

bakımından kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınabilir. Yakalanan 

kişinin kaçma ihtimali yoksa; direnen veya saldırgan kişiliği de yoksa kelepçe takılmamalıdır.18 

yaşından küçüklere hiçbir surette kelepçe takılamaz, kendisine veya çevresine zarar verme 

ihtimali varsa gerekli güvenlik tedbirleri alınır. 
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 Yakalamada Zor Kullanma: Bir kişinin zor kullanılarak yakalanması, davet etmenin 

zor şeklidir. Zorla getirme, kişi özgürlüğü ile ilgili bir işlem olup, bazı kurallara bağlanmıştır. 

Bu kurallar: 

 Zor kullanılması kaçınılmaz olmalıdır. 

 Zor kullanılırken insan onuru zedelenmemelidir. 

 Orantılılık kuralı ihlal edilmemelidir. 

 Toplumda gelenek ve görenekler göz ardı edilmemelidir. 

 Yapılması gereken işlemler derhal yapılmalı, gereksiz gecikmelere yer verilmemelidir. 

Yetkilerin kullanılması sırasında kişilere kötü muamelede bulunulması kanunen 

yasaklanmış davranışlar  arasında olup, güvenlik görevlisinin ceza davasına uğraması  söz 

konusudur. 

Güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerini kullanmasında görev alanı açısından esas 

alınacak kriter; yakalamaya konu olan olayın şirket sınırları içerisinde veya insani nedenlerle 

müdahil olmayı gerekli kılacak kadar yakın mesafede gerçekleşmiş olmasıdır. 

 El Koyma Yetkisi: Bir eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin rızası dışında elinden 

alınmasıdır. Eğer şahıs rızası ile kendiliğinden, zorunluluk dışında eşyayı veriyorsa, el koymadan 

söz edilmez. El koymaya normal olarak hakim karar verebilir. Ancak gecikmesinde sakınca 

görülen hallerde Cumhuriyet savcıları ve bunların yardımcısı sıfatıyla kolluk memurları el 

koyma işlemini yapabilirler. 

 Adli Amaçlı El Koyma: Bir malın geçici olarak Devletçe muhafaza altında tutulması 

demektir. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında arama ve el koyma sayılan durumlar 

için genel kolluk birimleriyle işbirliği içinde olmaları ve yaptıkları iş ve işlemleri derhal genel 

kolluk birimlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bunun dışında, güvenlik görevlilerinin adli amaçlı 

el koyma yetkisi bulunmamaktadır. 

 Silah Bulundurma ve Kullanma Yetkisi: Özel güvenlik görevlileri silah taşıma 

yetkisine sahiptirler. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ile beraber silah 

taşıma/bulundurma belgesini taşımak zorundadır. Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık 

tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde, özel toplantılarda, spor 
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müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı özel güvenlik hizmeti 

verilmesi yasaklanmıştır. 

 Güvenlik Görevlilerinin Zor Kullanma Yetkisi: Güvenlik görevlileri, görevlerini ifa 

ederken durum gerektirdiğinde zor kullanma  yetkisine sahiptirler. Ancak, 5188 sayılı Kanun 

güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkilerini belirli şartlara bağlamış ve bu şartlar 7(k) 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede Türk Medeni Kanunu’nun 981.maddesine, Borçlar 

Kanunu’nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu’nun 49. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) 

numaralı bentlerine atıf yapılarak genel kurallar çerçevesinde zor kullanma yetkisi tanınmıştır.  

2.5.2. Özel Güvenlik Görevlilerinin Hukuki Statüleri 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 23 üncü maddesine göre, özel 

güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılır. Bunlara karşı 

görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır 

hükmü bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlileri, görevlerini yaparlarken genel kolluk 

kuvvetlerine tanınan bir kısım yetkileri de kullandıklarından, kendilerine karşı mukavemet, 

hakaret, tehdit, saldırı gibi suçlarla karşılaşmaları her zaman mümkündür. Bu nedenle özel 

güvenlik görevlilerinin görevli oldukları sürelerde hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine 

karşı işlenilen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul edilmiştir. Bu kapsamda, görevlerini 

ifa ederken veya görevli olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı kendilerine karşı suç 

işlenilmesi halinde, faillerin memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanmaları gerekir. Özel 

güvenlik görevlileri, güvenlik hizmetlerini yürütürken kolluk memurlarıyla ilişkilendirilen 

suçları (işkence, kötü muamele, vb.) işlemeleri halinde ise, memurlar gibi ceza alırlar. Ancak, 

memurların yargılanması için gerekli süreçler uygulanmadan (mülki amirin izninin alınması vb) 

genel hükümlere göre ceza yargılaması sürecine tabi olurlar. 

2.5.3. Güvenlik Görevlilerinin Kanuni Yükümlülükleri  

5188 sayılı Kanun uyarınca; özel güvenlik görevlileri Kanunda belirtilen koruma ve 

güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik personeli greve 

katılamaz. Özel güvenlik personeli, özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıramaz. 

Silahını görev alanı dışında taşıyamaz. Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana 

gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı 
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olmakla yükümlüdür. Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama 

faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca; özel güvenlik personeli, mülki idare amirinin ve 

genel kolluk amirinin emirlerini de yerine getirmek zorundadır. Olay yerine gelerek olaya el 

koyan genel kolluk amiri, özel güvenlik görevlilerine emir verebilir. Özel güvenlik görevlileri 

de, kolluk amirleri tarafından verilen bu emirlerin anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere 

uygun olup olmadığına bakar. Özel güvenlik görevlisi, emrinde bulunduğu Mülki Amirin veya 

Kolluk Amirinin ya da kendi amirinin emrinin, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı 

olduğunu görürse, emri yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, bu amirler 

emirlerinde ısrar eder ve bu emirlerini yazılı olarak yenilerlerse, emir yerine getirilir. Bu 

durumda emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine 

getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. 

 İhbar Yükümlülüğü: Özel Güvenlik görevlisi, 5188 sayılı Kanunun 23. maddesi gereği 

Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’na göre kamu 

adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak 

öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme 

gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle, 

güvenlik görevlileri ihbar yükümlülüklerini ihmal etmemelidir. 

Türk Ceza Kanunu, işlenmekte olan bir suçu veya işlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet 

verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara 

bildirmeyen kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. 

           Türk Ceza Kanunu’na göre; hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir 

kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, bir yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından 

saklandığı yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne 

göre cezalandırılır. Bu suçların kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi 

halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
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Güvenlik görevlisi, konusu açıkça suç teşkil ettiği bilinen suçlarla karşılaşması halinde 

ihbar yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bunun dışında görev şartları ile bağlantılı olan ve 

ihbar yükümlülüğü olan suçlardan bazıları ise aşağıdadır. 

 Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya 

elinde bulunduran bir kişinin kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken 

kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına 

yarar sağlaması, 

 Bir kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya 

koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine 

geçirmesi, 

 Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit 

kullanılması, 

 Bir kimsenin, işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma 

yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini 

kullanması, 

 Bir kişinin, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok 

etmesi, silmesi, gizlemesi, değiştirmesi veya bozması, 

 Bir kişinin muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli 

veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta 

bulunması, 

 Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının 

aynen korunmasını sağlamak için konulan mührün kaldırılması veya konuluş amacına 

aykırı hareket edilmesi, 

 Resmi ve özel bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin 

başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte resmi belgenin kullanılması, 

 Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu 

ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve 

savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın 

alınması, taşınması ve bulundurulmasıdır (6136 SK). 

 Olay Yerinin Korunması Yükümlülüğü: Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre; suçun 

işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri 
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de bağlantılı suç sayılır ve bu eylemleri işleyen kişiler suçun bir parçası olarak davaya dahil 

edilir. 

TCK Madde 28; gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini 

yok eden, silen, gizleyen, değiştiren ve bozan kişinin, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılmasını öngörmektedir. Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı 

olarak işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır. 

Bu nedenle; güvenlik görevlisinin görev alanında bir olayın meydana gelmesi halinde 

genel kolluk kuvvetleri müdahale edene kadar olay yerinin korunması esastır. Olayın işleniş 

tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye olay yeri denir. 

Olay yeri, olayın başlangıcı, takibi ve sonucunda geçtiği mekanları kapsar. Olayın işleniş tarzını, 

yöntemini, olayı işleyenlerin hareket tarzını, olaya ait iz ve bulguları içerir. Ayrıca, olay yeri 

suçun işleniş şeklini, suçtan zarar göreni suç sanıklarının olay karşısındaki sorumluluk 

derecelerini net olarak belirler. 

Bir olayın meydana gelmesi halinde güvenlik görevlisi, olayın seyri ve konumu ile olayla 

ilgili tüm nesne ve ipuçlarını, tanık veya sanık durumundaki kişilerin kimlik ve eşkal bilgilerini 

olay yerine gelecek  genel kolluk soruşturma ve uzman  birimlerine vermesi gerekmektedir. 

Olay yerindeki her şey delil olabilir. Delil;  suç, fail ve olay yeri arasında doğru 

bağlantının kurulmasını sağlayan bütün maddi bulgulardır. Bu nedenle, her hangi bir olayın 

hemen sonrasında dahi, yaralıların tahliyesi hariç, olay yerinin bozulmadan muhafaza edilmesi 

için her türlü tedbir alınır. 

Yaralıların tahliyesi sırasında olay yerinin bozulmaması için olayın meydana geldiği 

noktaların dışında bir tahliye istikameti belirlenir ve sağlık ekiplerinin bu istikametlerden tahliye 

yapması sağlanır. 

Görev yerindeki kamera kayıtlarının korunması için Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir 

ve kamera görüntüleri mümkünse yerinde, değilse uzaktan erişim yöntemiyle emniyete alınır. 

Olay yeri koruma alanı belirlenirken amaç sadece delillerin korunması değil ayrıca olay 

yerinden kaynaklanabilecek tehlikelerin (patlayıcı maddeler, zehirli veya patlayıcı gazlar, 

tehlikeli kimyasallar, biyolojik veya radyoaktif maddeler) çevreye verebilecekleri zararın da 
38



 
 

T.C. 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
 
 
 
 

38 

 

  

de bağlantılı suç sayılır ve bu eylemleri işleyen kişiler suçun bir parçası olarak davaya dahil 
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bertaraf edilmesidir. Bu gibi durumlar hakkında olay yerine ilk müdahaleyi yapan kolluk 

kuvvetine bilgi verilir. 

2.5.4. Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerinin Sınırları 

Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri ancak 
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güvenlik görevlisi kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımak şartıyla, 

üniformalı olarak, görevli oldukları süre içerisinde ve görevli oldukları alanlarda kullanabilirler. 
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şirket tarafından verilen ve genel kolluk tarafından ruhsat düzenlenmiş olan silahlarını, ancak 

görev alanı içerisinde taşırlar. Gerekli izinler alınmadan şirket envanterindeki silahın görev alanı 

dışına çıkarılması 6136 sayılı Kanun kapsamında kanuni takibata uğrarlar. 

Ayrıca 5188 sayılı Kanun 120 saatlik temel eğitim şartı getirmiş ve bu eğitimin geçerliliği 

5 yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıl sonunda 60 saatlik yenileme eğitimi zorunlu olup 5 yıldan fazla 

görev yapan özel güvenlik görevlileri ile en az 5 yıl fiili görev yapmış ve görevinden ayrılmış 

genel kolluk görevlileri bu eğitim şartı dışında tutulmuştur. 

Özel güvenlik görevlilerinin sahip oldukları yetkilerin zaman bakımından sınırını, görevli 

oldukları süre oluşturur. Nitekim görev alanını düzenleyen 5188 sayılı Kanunun 9. Maddesinde 

özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini, görevli oldukları süre içinde görev alanında 

kullanabilirler. 

Özel güvenlik görevlileri yetkilerini kullanırken Kanunda öngörülen koşulların 

gerçekleşmiş olması gerekir. Bu koşullar gerçekleşmeden yetki kullanılması halinde yapılan 
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güvenlik artık “profesyonel bir meslek” halini almıştır. Kanun ile hedeflenen başlıca diğer 

amaçlar ise; 

 Ticaret Kanunu’na göre kurulan şirketlerin faaliyetlerinin yasal bir zemine oturtulması, 

 Özel güvenlik alanındaki her türlü faaliyetin kayıt altına alınması dolayısıyla, denetim 

altına  alınması, 

 Polisin yükünün hafifletilerek asli görevlerini yapmasına imkân sağlanması, 

 Ülkede istihdam yaratılmasıdır.6 

 

 

  

                                                 
6 http://www.istiklalguvenlik.com.tr//index.php/ozel-guvenlik-gorevlilerinin-yetkileri-ve-yukumlulukleri. 
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3. BÖLÜM 

TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

3.1. Hazırlık Aşaması 

3.1.1. Teftiş Heyetlerinin Oluşturulması 

Teftiş heyetleri iki iş müfettişinden oluşturulmuştur. Heyetteki müfettişlerin birlikte 

çalışması esas alınmıştır.  Programlı teftişe 13 heyet İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı’ndan, 3 

heyet İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’ndan, 2 heyet İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı’ndan 

iştirak etmiştir. Programlı teftiş tüm Türkiye çapında özel güvenlik faaliyeti yürütülen ve teftiş 

kapsamına alınan iş yerlerinde yürütülmüştür. Bu kapsamda, programlı teftişte görevli 

müfettişlerden oluşan heyetlere İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından uygulamaya esas olmak 

üzere heyet numaraları (kodları) verilmiştir.  

3.1.2. Çalışma Planının Hazırlanması 

 Teftiş yapılacak sektörle ilgili ayrıntılı bilgiler toplanmış, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

tarafından programlı teftiş yapılacak özel güvenlik firma listeleri kesinleştirilmiş, teftiş heyetleri 

arasındaki görev dağılımı ve yıllık işyeri görev listesi ile çalışma planı hazırlanarak Bakanlık 

Onay’ına sunulmuştur. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca programlı teftiş faaliyetlerinin etkin ve 

verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin hususları içeren “Programlı Teftiş Uygulama Esasları” 

başlıklı bir rehber hazırlanmış ve teftişte görevli olan heyetlere tebliğ edilmiştir. İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı’nın uygulama planı doğrultusunda ek olarak programlı teftiş kapsamına alınan 

güvenlik firmalarından gelecek olan şikayet dilekçelerinin de teftiş programına alınması esası 

kabul edilmiştir. 

 Programlı teftiş kapsamında, 19 Numaralı “Savunma ve Güvenlik” işkolunda yer alan, 

80.10 – Özel Güvenlik meslek kodu ile Türkiye genelinde özel güvenlik faaliyeti gösteren 187 

özel güvenlik firmasında teftiş gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
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187 özel güvenlik firmasının,  2 özel ve 2 kamu sektöründe faaliyet gösteren ve her bir 

lokasyonda en az 75 özel güvenlik görevlisinin çalıştığı projelerinin programlı teftiş kapsamına 

alınması planlanmıştır. Özel güvenlik firmalarına yönelik programlı teftişin uygulama 

esaslarında belirtildiği üzere; heyetlerin öncelikle kendilerine görev olarak verilen işveren 

kuruluşun merkez adresinde teftişe başlamaları ve ilk aşamada işveren kuruluşun hizmet verdiği 

özel güvenlik işyerlerinin kamu-özel olarak ayrımının yapılması, her bir özel güvenlik hizmeti 

verilen işyerlerinde çalışma düzeni (postalar halinde, posta sayısı gibi) esas alınarak çalışan işçi 

sayısı, işyeri sigorta sicil numarası, işyerinin adresini içeren listelerin alınması, alınacak listeye 

göre en fazla işçi çalıştıran işyerinden en az işçi çalıştıran işyerine doğru sıralama yapılması ve 

bu esasa göre yapılan sıralamada en az dört farklı lokasyonda (en az iki özel sektör ve en az iki 

kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde verilen özel güvenlik hizmetleri üzerinden) ve 

farklı çalışma düzeninde faaliyet gösteren işyerlerinin seçilmesi, teftişlerin bu sıralama dikkate 

alınarak yürütülmesi esas alınmıştır. 

Programlı teftiş kapsamında heyetlere görev olarak verilen işverenlikler ile ilgili olarak İş 

Teftiş Grup Başkanlıklarına intikal eden şikayet dilekçelerinin de seçilen lokasyonlardan 

bağımsız olarak aynı heyet tarafından şikayete konu işyerini/işyerlerini de kapsayacak şekilde 

teftişi planlanmıştır. Ayrıca işverenlikler hakkında İş Teftiş Grup Başkanlıklarına intikal eden 

şikayet dilekçelerinin müfettişler tarafından teftiş edilmek üzere seçilen lokasyonlar dışında 

kalan yerlerden gelmesi halinde; ihbar/şikayet dilekçesindeki iddiaların işverenliğin merkez 

işyerinden çözümlenmesinin mümkün olması halinde incelenmesi; ancak işyerine gidilmesini, 

fiili tespit yapılmasını gerektiren durumlarda ise dilekçelerin iade edilmesi; ilgili İş Teftiş Grup 

Başkanlıkları tarafından dilekçelerin program dışı teftiş kapsamında incelenmesi planlanmıştır. 

 Heyetlere görev olarak verilen işverenliklerin lokasyonlarının dağınık olması ve istihdam 

edilen işçi sayısının programlı teftişin uygulama esaslarına uymaması durumunda; temel hedefin 

en az 4 lokasyonda 300 işçiye ulaşılması esas alınarak, bu durumun gerçekleşmemesi halinde ise 

işverenliğin en fazla işçi istihdam ettiği en çok 10 lokasyonda teftişin yapılması planlanmıştır.  

Bu şartlara uymayan özel güvenlik firmalarına ilişkin görevler İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 

iade edilip, yeni özel güvenlik firmasının teftiş programı kapsamına alınması sağlanmıştır. 

Programlı teftiş heyetlerine görev olarak verilen işveren kuruluşlarının lokasyonlarında 

tespit edilen mevzuata aykırılık ve noksanlıkların söz konusu işveren kuruluşun teftişe alınmayan 

diğer lokasyonlarında da mevcut olduğuna ilişkin müfettiş tarafından tespitte bulunulması ve söz 
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konusu durumun işverenlik tarafından da beyan edilmesi halinde teftişin tüm lokasyonları 

kapsayacak şekilde genişletilmesi esas alınmıştır. 

Programlı teftiş faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, gerekli bilgi 

akışının ve heyetler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla bir whatsapp grubu ve e-posta 

adresi oluşturulmuş, gerekli iletişim ve bilgilendirme faaliyetleri bu ağlar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

3.1.3. Toplantılar 

Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftişte görevli 

müfettişlerle 13.03.2017 ve 02.06.2017 tarihlerinde Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda 

Programlı Teftiş Uygulama Esasları, uygulamada birlikteliğin sağlanması, teftiş esnasında 

karşılaşılabilecek muhtemel sorunların belirlenmesi ve gerekli çözüm önerilerinin üretilmesi 

amacıyla toplantılar düzenlenmiştir. Ayrıca programlı teftişin ağırlıklı kısmını oluşturan İş Teftiş 

Ankara Grup Başkanlığı’nda görevli müfettişlerin katılımıyla koordinatör başkanlığında 

05.04.2017 tarihinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Toplantı Salonunda programlı teftiş 

kapsamında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  

Programlı teftiş kapsamında, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Güvenlik Servisleri 

Organizasyon Birliği Derneğinin (GÜSOD) işbirliği sonucunda 29.03.2017 tarihinde Ankara 

Bilkent Otel’de sektörde faaliyet gösteren tüm özel güvenlik firmalarına yönelik farkındalık ve 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 
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Bilkent Otel’de sektörde faaliyet gösteren tüm özel güvenlik firmalarına yönelik farkındalık ve 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 
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3.2.  Programlı Teftiş Döneminde Yapılan Mevzuat Değişiklikleri 

        Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde Değişiklik. (18.08.2017 tar./30158 say. RG)  

         03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yıllık 

Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 6. Maddesi; 

 “Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 

 Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde 

verilmesi zorunludur. 

 Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on 

günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. 

 İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya 

dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 

 Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili 

ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. 

 Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek 

olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda 

geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek 

zorundadır. 

 İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde İş Kanunu’nun 17 nci 

maddesinde belirtilen bildirim süresi ile 27 nci maddesi gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni 

iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. 

 İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi 

tutmak zorundadır.” şeklinde düzenlenmişti. 
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 Ancak 18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile şu 

değişiklikler yapılmıştır: 

 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin 

Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” 

ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam 

edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak 

hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık 

ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde 

kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir 

örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.” 

 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak 

uygulanır.”  

 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında 

Yönetmelik’te Değişiklik. (19.08.2017 tar./30159 say. RG) 

24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kadın 

Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesi; 

 “Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla 

çalıştırılamaz.” şeklinde düzenlenmişti.  

 Ancak 19.08.2017 tarih ve 30159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile şu değişiklikler yapılmıştır: 
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24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kadın 

Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesi; 

 “Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla 

çalıştırılamaz.” şeklinde düzenlenmişti.  
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 24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın Çalışanların 

Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, 

özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde 

faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının 

alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” 

 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik.(19.08.2017 tar./30159 say. RG) 

07.04.2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesi; 

“İşçi postaları; 

a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde 

işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası 

çalıştırılacak şekilde düzenlenir.  

b) Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 

saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, 4857 

sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen 

günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir. 

c) Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi 

postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinin 

son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde 

düzenlenir. 

         d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma 

Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı 
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Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 

Kanununun 43 üncü maddesi hükümleri göz önünde tutulur.” şeklinde düzenlenmişti.  

Yönetmeliğin 7. Maddesi;  

“Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde,  İş Kanunu’nun 42 ve 43 üncü 

maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve 

Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ıncı  maddesi ile 4857 

sayılı İş Kanunu’nun 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında, 

işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.  

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece 

çalışması sayılır.” şeklinde düzenlenmişti.  

Yönetmeliğin 12. Maddesi; 

“İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her 

postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde sunmak 

üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmişti. 

 Ancak 19.08.2017 tarih ve 30159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile şu değişiklikler 

yapılmıştır: 

 7/4/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi 

Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

“Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin 

yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde 

düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir.” 

 Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 

üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında 

işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır. Ancak turizm, özel 

güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi 

buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Bu fıkranın uygulanmasında; 

a) Turizm hizmet yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye 

tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen 

tesislerde, 

b) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca faaliyet izni verilen özel 

güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde, 

c) Sağlık hizmet yürütülen işler; sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile 

kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan 

şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda tanımlanan 

sosyal hizmet kuruluşlarında, 

çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsar. 

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece 

çalışması sayılır.” 

 Aynı Yönetmeliğin 12’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her 

postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeleri Bakanlıkça talep edildiğinde 

sunmak üzere işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. 

49



 
 

T.C. 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
 
 
 
 

50 

 

  

3.3. Teftiş Aşaması 

3.3.1. Teftiş Faaliyetleri 

Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftişte;  İş Teftiş 

Tüzüğü, İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 2015/4 sayılı Genelge eki Teftiş Rehberi ve İş Teftiş 

Kurulu Başkanlığı'nın uygulama planı esas olmak üzere çalışma hayatına ilişkin mevzuatın 

öngördüğü sorumluluk ve yükümlülükler yerine getirilmiştir.  

  Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftişler kapsamında 

gerçekleştirilen denetimler; Bakan Oluru ile 2017 yılı Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten 

İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş Uygulama Esasları’nda belirtilen hususlara uygun olarak 

Mart 2017 – Aralık 2017 döneminde 18 heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Özel 

Güvenlik İşyerleri ile ilgili programlı teftişlerde işin yürütümü açısından risk olarak belirlenen 

konular dikkate alınarak teftişler gerçekleştirilmiştir.  

3.4. İstatistikler 

3.4.1. Teftiş Yapılan İşyerlerine İlişkin Tespitler 

            Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş esnasında 

denetime tabi tutulan işveren veya işveren vekillerine "işveren bilgi formu" olarak adlandırılan 

maktu formlar doldurtulmuştur. Ayrıca teftiş sonucu yapılan tespitler ve formlar aracılığıyla, 

teftiş edilen işyerlerinin büyüklükleri, toplu iş sözleşmesi uygulanıp uygulanmadığı, 

işyerlerindeki işçilerin cinsiyetlerine, yaş durumlarına, yapılan iş sözleşmesi türlerine, 

niteliklerine (çocuk-genç, engelli ve yabancı uyruklu), kıdemlerine göre dağılımı ve ücret ödeme 

sistemlerinin tespiti amaçlanmıştır. Elde edilen bilgiler alt başlıklar halinde aşağıda ele 

alınmıştır. 

İşyeri Ölçekleri 

            Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş kapsamında teftişi 

gerçekleştirilen işyerlerinin ölçekleri aşağıdaki gibidir: 
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öngördüğü sorumluluk ve yükümlülükler yerine getirilmiştir.  

  Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftişler kapsamında 

gerçekleştirilen denetimler; Bakan Oluru ile 2017 yılı Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten 

İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş Uygulama Esasları’nda belirtilen hususlara uygun olarak 

Mart 2017 – Aralık 2017 döneminde 18 heyet tarafından gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı Özel 

Güvenlik İşyerleri ile ilgili programlı teftişlerde işin yürütümü açısından risk olarak belirlenen 

konular dikkate alınarak teftişler gerçekleştirilmiştir.  

3.4. İstatistikler 

3.4.1. Teftiş Yapılan İşyerlerine İlişkin Tespitler 

            Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş esnasında 

denetime tabi tutulan işveren veya işveren vekillerine "işveren bilgi formu" olarak adlandırılan 

maktu formlar doldurtulmuştur. Ayrıca teftiş sonucu yapılan tespitler ve formlar aracılığıyla, 

teftiş edilen işyerlerinin büyüklükleri, toplu iş sözleşmesi uygulanıp uygulanmadığı, 

işyerlerindeki işçilerin cinsiyetlerine, yaş durumlarına, yapılan iş sözleşmesi türlerine, 

niteliklerine (çocuk-genç, engelli ve yabancı uyruklu), kıdemlerine göre dağılımı ve ücret ödeme 

sistemlerinin tespiti amaçlanmıştır. Elde edilen bilgiler alt başlıklar halinde aşağıda ele 

alınmıştır. 

İşyeri Ölçekleri 

            Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş kapsamında teftişi 

gerçekleştirilen işyerlerinin ölçekleri aşağıdaki gibidir: 
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Şekil 2- İşyerlerinin Ölçeklerine Göre Yüzde Dağılımı 

 Grafik incelendiğinde; teftişi yapılan işyerlerinin işçi sayısına göre ağırlıklı olarak mikro 

ve orta ölçekli işyerleri olduğu anlaşılmaktadır. Teftişi gerçekleştirilen işyerlerinin %40’ının orta 

ölçekli, %28’inin mikro ölçekli, %18’inin küçük ölçekli ve %14’ünün büyük ölçekli işyeri 

olduğu görülmektedir. 

 Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması  

            Programlı teftiş kapsamında; 157 güvenlik şirketine ait toplam 754 işyeri denetlenmiş 

olup denetime alınan işyerlerinin yaklaşık %21 inin toplu iş sözleşmesinin bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

            İşin Niteliği 

            Kamu ve özel sektör işyerlerinde yürütülen özel güvenlik hizmetidir. 

 Tehlike Sınıfı 

            Programlı teftiş kapsamında teftiş edilen işyerlerinin tamamı “tehlikeli” sınıfta yer 

almaktadır.  

3.4.2. İşçilere İlişkin Tespitler 

 Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftişi kapsamında teftişi 

gerçekleştirilen işyerlerinde çalışan işçilere ilişkin genel durumu gösteren bilgiler aşağıdaki 

tablodaki gibidir. 
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Tablo 1- İşçilere İlişkin Teftiş Kapsamında Elde Edilen İstatisiki Bilgiler  
H

EY
ET

 N
O

 

İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı İş Sözleşmesi Türlerine Göre 

Ücret Ödeme Sistemine 

Göre İşçilerin Dağılım 

Sayısı 

Ücret Ödeme Sistemine 

Göre İşçilerin Dağılım 

Sayısı 

Erkek Kadın Toplam 
Belirsiz Süreli Belirli Süreli Asgari Ücretli (Ay) 

Asgari Ücretin Üzerinde 

(Ay) 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

1 5759 673 6432 3648 622 4270 2111 51 2162 927 13 940 4832 660 5492 

2 1662 182 1844 721 86 807 941 96 1037 0 0 0 1662 182 1844 

3 5383 550 5933 3476 384 3860 1907 166 2073 3451 105 3556 1932 445 2377 

4 2212 233 2445 322 21 343 1890 212 2102 338 26 364 1874 207 2081 

5 2691 317 3008 994 139 1133 1697 178 1875 256 28 284 2435 289 2724 

6 3879 526 4405 451 31 482 3428 495 3923 699 70 769 3180 456 3636 

7 2371 311 2682 378 76 454 1993 235 2228 0 0 0 2371 311 2682 

8 1716 417 2133 401 95 496 1315 322 1637 9 2 11 1707 415 2122 

9 3041 723 3764 2031 544 2575 1010 179 1189 125 70 195 2916 653 3569 

10 2624 198 2822 1860 147 2007 764 51 815 357 17 374 2223 225 2448 

11 2191 521 2712 790 259 1049 1401 262 1663 629 89 718 1562 432 1994 

12 1399 113 1512 144 0 144 1255 113 1368 186 14 200 1213 99 1312 

13 3380 325 3705 2275 142 2417 1105 183 1288 898 50 948 2482 275 2757 

14 1676 547 2223 645 59 704 935 584 1519 14 0 14 1662 537 2209 

15 1806 205 2011 0 0 0 1704 199 1903 47 1 48 1759 204 1963 

16 2031 345 2376 0 0 0 2031 345 2376 679 43 722 1352 302 1654 

17 3291 218 3509 572 14 586 2719 204 2923 186 3 189 3105 215 3320 

18 2939 350 3289 1059 92 1143 1880 258 2138 184 55 239 2755 295 3050 

Genel Toplam 50051 6754 56805 19767 2711 22470 30086 4133 34219 8985 586 9571 41022 6202 47234 

İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılım 

 "İşveren bilgi formu" aracılığıyla tespit edilen bilgilerden biri de işçilerin cinsiyet 

itibariyle nasıl bir dağılım gösterdiğidir. Bu dağılıma ilişkin grafikler aşağıda yer almaktadır. 
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H
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 N

O
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16 2031 345 2376 0 0 0 2031 345 2376 679 43 722 1352 302 1654 
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İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılım 

 "İşveren bilgi formu" aracılığıyla tespit edilen bilgilerden biri de işçilerin cinsiyet 

itibariyle nasıl bir dağılım gösterdiğidir. Bu dağılıma ilişkin grafikler aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 3- İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Sayısal Dağılımı 

 

Şekil 4- İşçilerin Cinsiyetlerine Göre Yüzde Dağılımı 

 Programlı teftiş kapsamında toplamda 56.805 işçiye ulaşılmıştır. Bu işçilerden %88’inin 

erkek işçi, %12’sinin ise kadın işçi olduğu görülmektedir.  Özel güvenlik sektörü, erkek işçi 

sayısının kadın işçi sayısından oldukça fazla olduğu sektörlerden birisidir. 

 İşçilerin İş Sözleşmesi Türlerine Göre Dağılımı 

 Programlı teftiş kapsamında çalışan işçilerin sözleşme türlerine göre sayısal ve yüzdesel 

dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir: 

 
Şekil 5- İş Sözleşmesi Türlerinin Sayısal Dağılımı 
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Şekil 6- İş Sözleşmesi Türlerinin Yüzde Dağılımı 

 Yukarıdaki grafik incelendiğinde teftişi yapılan işyerlerinde çalışan işçilerden %60’ının 

belirli süreli iş sözleşmesiyle, %40’ının ise belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştığı 

görülmektedir.  

 İşçilerin Kıdemlerine Göre Dağılımı 

 Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş kapsamında 

sektörde çalışan işçilerin kıdemlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir: 

 

Şekil 7- İşçilerin Kıdemlerine Göre Sayısal Dağılımı 
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Şekil 6- İş Sözleşmesi Türlerinin Yüzde Dağılımı 
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Şekil 8- İşçilerin Kıdemlerine Göre Yüzde Dağılımı 

 Denetimi gerçekleşen işyerlerinde çalışan işçilerin %4’ünün kıdemi 6 aydan az, 

%17’sinin 6 ay - 1,5 yıl aralığında, %26’sının 1,5 yıl-3 yıl aralığında, %26’sının 3 yıl-5 yıl 

aralığında, %21’inin 5 yıl-10 yıl aralığında ve %6’sının kıdemi ise 10 yıldan fazladır. Bu durum 

sektördeki işçi sirkülasyonunun fazla olduğunu bir başka anlatımla kıdemli işçi sayısının az 

olduğunu göstermektedir. 

 İşçilerin Ücret Ödeme Sistemlerine Göre Dağılımı 

 Programlı teftiş kapsamında teftişi yapılan işyerlerinde çalışan işçilerin ücret ödeme 

sistemlerine göre dağılımı aşağıdaki şekillerde belirtilmiştir: 

 

Şekil 9- Ücret Ödeme Sistemlerinin Sayısal Dağılımı 
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Şekil 10- Ücret Ödeme Sistemlerinin Yüzde Dağılımı 

 

 Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftişi kapsamında 

çalışanların ücret ödeme sisteminin büyük çoğunlukta aylık ücret sistemi olduğu, günlük ücret 

alan işçi oranının sadece %6 olduğu, ayrıca saatlik ücret alan işçinin bulunmadığı görülmektedir. 

  İşçilerin Ödenen Ücretlere Göre Dağılımı 

 

Şekil 11- İşçilere Ödenen Ücret Tutarlarının Sayısal Dağılımı 
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Şekil 10- Ücret Ödeme Sistemlerinin Yüzde Dağılımı 
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Şekil 12- İşçilere Ödenen Ücret Tutarlarının Yüzde Dağılımı 

 İşçilere ödenen ücretlerin %83’ünün asgari ücretin üzerinde, %17’sinin asgari ücret 

seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere özel güvenlik sektöründe çalışan işçilerin 

büyük çoğunluğu asgari ücretin üzerinde ücret almaktadırlar. 
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4. BÖLÜM 

MEVZUATA AYKIRILIKLAR 

4.1.Mevzuat İhlalleri 

4.1.1. İşin Yürütümü Yönünden Mevzuat İhlallerinin Dağılımı 

4.1.1.1. 4857 sayılı İş Kanunu’na Göre Mevzuat İhlallerinin Dağılımı 

 Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş kapsamında 

Türkiye genelinde toplam 157 güvenlik şirketine ait 754 işyerinde yapılan teftişler sonucunda 

tespit edilen ve giderilmesi istenilen mevzuata aykırılıklar bölümler itibariyle aşağıdaki tablodaki 

gibidir: 

Tablo 2- 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Mevzuat İhlallerinin Dağılımı 

4857 SAYILI YASAYA GÖRE İHLALLER TEFTİŞİN BİRİNCİ AŞAMASI 

İhlalin Adı 
Madde 

Numarası 

İşyeri 

Sayısı  
İşçi Sayısı 

*ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ 3 0 0 

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 

 

0 0 

Alt işverence bildirim yükümlülüğüne uymamak 

 

0 0 

*EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK 5 0 0 

Eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 

 

2 91 

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep                                                        

vb. sebeplere dayalı ayırım yapmak 

 

0 0 

Tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye farklı işlem yapmak  

 

0 0 

Belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem 

yapmak  

 

0 0 

İş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve 

sona ermesinde cinsiyet / gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem 

yapmak  

 

0 0 

Cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırmak 

 

0 0 

59



 
 

T.C. 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
 
 
 
 

60 

 

  

4857 SAYILI YASAYA GÖRE İHLALLER TEFTİŞİN BİRİNCİ AŞAMASI 

İhlalin Adı 
Madde 

Numarası 

İşyeri 

Sayısı  
İşçi Sayısı 

*GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMAK 7 0 0 

İşçinin yazılı rızasını almamak 

 

0 0 

Geçici iş ilişkisi süresine uymamak 

 

0 0 

Geçici iş ilişkisi kurulamayacak işlerde çalıştırmak 

 

0 0 

*İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE 

AYKIRIK 8 0 0 

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek 

 

114 10453 

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmesini yazılı yapmamak 

 

3 1652 

2 aylık süre dolmadan sözleşmenin feshi halinde çalışma koşulları belgesini 

vermemek 

 

0 0 

*ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 14 0 0 

Çağrı üzerine çalışma sözleşmesini yazılı yapmamak 

 

0 0 

Çağrıyı en az 4 gün önceden yapmamak 

 

0 0 

*ÇALIŞMA BELGESİNİ VERMEMEK 28 0 0 

 İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi 

yazmak 

 

0 0 

*TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 29 0 0 

Toplu çıkarmayı 30 gün önceden bildirmemek 

 

0 0 

30 günlük önceden bildirim süresi ile fesih bildirimlerinin iç içe geçmesi 

 

0 0 

6 aylık süre içinde aynı nitelikte işçiyi işe çağırmamak 

 

0 0 
*ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAMAK 30 0 0 

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmamak 

 

0 0 

*ÜCRETE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRILIK 32 0 0 

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan                                                               

ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 

 

538 32525 

Ücretlerin zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 

 

17 1227 

*ÜCRET HESAP PUSULASI DÜZENLEMEMEK 37 0 0 

Ücret hesap pusulası düzenlememek 

 

282 17193 

 *ÜCRET KESME CEZASINA AYKIRILIK 38 0 0 

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 

 

6 119 

*ASGARİ ÜCRET HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 39 0 0 

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 

 

2 17 

*FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 41 0 0 

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek veya eksik ödemek  

 

265 14778 

İşçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak ya da eksik kullandırmak 

 

4 290 

 Fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak 

 

69 5158 
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4857 SAYILI YASAYA GÖRE İHLALLER TEFTİŞİN BİRİNCİ AŞAMASI 

İhlalin Adı 
Madde 

Numarası 

İşyeri 

Sayısı  
İşçi Sayısı 

*GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMAK 7 0 0 

İşçinin yazılı rızasını almamak 

 

0 0 

Geçici iş ilişkisi süresine uymamak 

 

0 0 

Geçici iş ilişkisi kurulamayacak işlerde çalıştırmak 

 

0 0 

*İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE 

AYKIRIK 8 0 0 

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek 

 

114 10453 

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmesini yazılı yapmamak 

 

3 1652 

2 aylık süre dolmadan sözleşmenin feshi halinde çalışma koşulları belgesini 

vermemek 

 

0 0 

*ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 14 0 0 

Çağrı üzerine çalışma sözleşmesini yazılı yapmamak 

 

0 0 

Çağrıyı en az 4 gün önceden yapmamak 

 

0 0 

*ÇALIŞMA BELGESİNİ VERMEMEK 28 0 0 

 İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi 

yazmak 

 

0 0 

*TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 29 0 0 

Toplu çıkarmayı 30 gün önceden bildirmemek 

 

0 0 

30 günlük önceden bildirim süresi ile fesih bildirimlerinin iç içe geçmesi 

 

0 0 

6 aylık süre içinde aynı nitelikte işçiyi işe çağırmamak 

 

0 0 
*ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMAMAK 30 0 0 

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmamak 

 

0 0 

*ÜCRETE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRILIK 32 0 0 

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan                                                               

ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 

 

538 32525 

Ücretlerin zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 

 

17 1227 

*ÜCRET HESAP PUSULASI DÜZENLEMEMEK 37 0 0 

Ücret hesap pusulası düzenlememek 

 

282 17193 

 *ÜCRET KESME CEZASINA AYKIRILIK 38 0 0 

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 

 

6 119 

*ASGARİ ÜCRET HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 39 0 0 

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 

 

2 17 

*FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 41 0 0 

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek veya eksik ödemek  

 

265 14778 

İşçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak ya da eksik kullandırmak 

 

4 290 

 Fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak 

 

69 5158 
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4857 SAYILI YASAYA GÖRE İHLALLER TEFTİŞİN BİRİNCİ AŞAMASI 

İhlalin Adı 
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İşyeri 

Sayısı  
İşçi Sayısı 

İşçiden serbest zaman kullanma onayı almamak 

 

19 343 

Yılda 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırmak 

 

80 3309 

Fazla çalışma yapılamayacak işlerde fazla çalışma yaptırmak 

 

0 0 

Fazla çalışma yaptırılmayacak işçilere fazla çalışma yaptırmak 

 

0 0 

Fazla çalışma sürelerini gösteren belge düzenlememek 

 

37 1788 

 *ULUSAL BAYRAM VE TATİL ÇALIŞMALARINA AYKIRILIK 

 

0 0 

Ulusal Bayram ve genel tatil çalışmaları için işçi onayı almamak 44 18 2216 

Çalışılan genel tatil ücretlerini ödememek 47 164 9762 

*HAFTA TATİLİ ÇALIŞMALARINA AYKIRILIK 46 0 0 

Yedi günlük zaman içinde en az 24 saat dinlenme vermemek 

 

72 3229 

Çalışılmayan hafta tatili günü ücretini ödememek 

 

0 0 

Çalışılmış gibi sayılan günleri hafta tatili ücretine hak kazanmada saymamak 

 

0 0 

Zorlayıcı nedenlerle çalışılmayan günler için yarım hafta tatili ücreti vermemek 

 

0 0 

Yüzde usulü uygulanan yerlerde hafta tatili ücretini ödememek  

 

0 0 

*YÜZDE USULÜNE AYKIRILIK 52 0 0 

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 

 

0 0 

*YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 

 

0 0 

Yıllık ücretli izin hakkı ve sürelerine uymamak 53 83 7374 

Yıllık ücretli izne hak kazanma dönemi hesabına uymamak 54 44 2871 

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi halleri saymamak 

 

1 276 

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek 56 117 5818 

Ücretsiz yol izne vermemek 

 

3 145 

İzin kayıt belgesi tutmamak 

 

142 13193 

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 57 247 26672 

İzinde çalışmak 58 3 30 

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 60 187 11118 

*ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILMAYACAK HALLERE AYKIRILIK 62 0 0 

Ücretten indirim yapmak 

 

0 0 

*ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK 

 

0 0 

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 63 273 18627 

Denkleştirme esaslarına aykırı davranmak 

 

0 0 

Günlük çalışma sürelerini belgeleyememek 

 

59 2318 

Telafi çalışması usullerine uymamak 64 0 0 

Çalışma saatlerini duyurmamak 67 131 10281 

Ara dinlenmesini uygulamamak 68 31 3526 

İşçileri gece 7,5 saatten fazla çalıştırmak 69 58 2459 

*POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 76 1 94 

Gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 

 

132 12255 

Posta listeleri ve sağlık listelerini vermemek 

 

100 9542 

Postalar halinde çalışmayı işyerinde ilan etmemek 

 

30 3782 

En az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada işçi çalıştırmak 

 

22 2283 
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İhlalin Adı 
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İşyeri 

Sayısı  
İşçi Sayısı 

*HAZIRLAMA TAMAMLAMA TEMİZLEME İŞLERİ İLE İLGİLİ YÖN. UYMAMAK 70 0 0 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri ile ilgili yönetmeliğe uymamak  

 

0 0 

*ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞINA AYKIRILIK 

 

0 0 

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 71 0 0 

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 73 4 312 

*YER VE SUALTINDA ÇALIŞTIRMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 72 0 0 

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 

 

0 0 

*ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 74 0 0 

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak  

 

0 0 

Doğum izni sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin vermemek 

 

0 0 

Hamilelik süresince periyodik kontroller için ücretli izin vermemek 

 

0 0 

Süt izni vermemek 

 

0 0 

*İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 75 0 0 

İşçi özlük dosyasını düzenlememek 

 

0 0 

*İŞ VE İŞÇİ BULMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 90 0 0 

İş ve işçi bulmaya aracılık hükümlerine uymamak 

 

0 0 

*ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 

 

0 0 

Çağrıldıkları zaman gelmemek, kolaylık göstermemek 92 8 503 

İfade veren işçilere telkinde veya kötü davranışlarda bulunmak  96 0 0 

Teftişin sonuçlanmasını engellemek 107 0 0 

TOPLAM   

 

237.629 

4.1.1.2. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık 

 İşyerlerinde yapılan teftişlerde 2 işyerinde 91 işçi için, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. 

maddesine muhalefet edildiği tespit edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesine aykırılık 

oluşturan konuların işçilere sağlanan yemek yardımı ve ücret ödemelerinde kıdemin dikkate 

alınmaması, tam süreli/kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışan işçiler arasındaki uygulamalardan 

kaynaklandığı, kadın işçilerle ilgili bir cinsiyet ayrımcılığı yapıldığına ilişkin bulgu elde 

edilmediği anlaşılmıştır. 

4.1.1.3. İş Sözleşmesi Türleri, Çalışma Koşullarına İlişkin Belge Yükümlülüğüne Aykırılık 

 Teftişler esnasında sık karşılaşılan ihlallerin başında; iş sözleşmelerinin mevzuata uygun 

olarak düzenlenmemesi ve düzenlenen sözleşmelerin bir nüshalarının işçilere verilmemesi veya 

yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işçinin çalışma koşullarını gösterir belgenin işçilere 
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4857 SAYILI YASAYA GÖRE İHLALLER TEFTİŞİN BİRİNCİ AŞAMASI 
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Sayısı  
İşçi Sayısı 

*HAZIRLAMA TAMAMLAMA TEMİZLEME İŞLERİ İLE İLGİLİ YÖN. UYMAMAK 70 0 0 

Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri ile ilgili yönetmeliğe uymamak  

 

0 0 

*ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞINA AYKIRILIK 

 

0 0 

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 71 0 0 

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 73 4 312 

*YER VE SUALTINDA ÇALIŞTIRMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 72 0 0 

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 

 

0 0 

*ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 74 0 0 

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak  

 

0 0 

Doğum izni sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin vermemek 

 

0 0 

Hamilelik süresince periyodik kontroller için ücretli izin vermemek 

 

0 0 

Süt izni vermemek 

 

0 0 

*İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 75 0 0 

İşçi özlük dosyasını düzenlememek 

 

0 0 

*İŞ VE İŞÇİ BULMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 90 0 0 

İş ve işçi bulmaya aracılık hükümlerine uymamak 

 

0 0 

*ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK 

 

0 0 

Çağrıldıkları zaman gelmemek, kolaylık göstermemek 92 8 503 

İfade veren işçilere telkinde veya kötü davranışlarda bulunmak  96 0 0 

Teftişin sonuçlanmasını engellemek 107 0 0 

TOPLAM   

 

237.629 

4.1.1.2. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık 

 İşyerlerinde yapılan teftişlerde 2 işyerinde 91 işçi için, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. 

maddesine muhalefet edildiği tespit edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesine aykırılık 

oluşturan konuların işçilere sağlanan yemek yardımı ve ücret ödemelerinde kıdemin dikkate 

alınmaması, tam süreli/kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışan işçiler arasındaki uygulamalardan 

kaynaklandığı, kadın işçilerle ilgili bir cinsiyet ayrımcılığı yapıldığına ilişkin bulgu elde 

edilmediği anlaşılmıştır. 

4.1.1.3. İş Sözleşmesi Türleri, Çalışma Koşullarına İlişkin Belge Yükümlülüğüne Aykırılık 

 Teftişler esnasında sık karşılaşılan ihlallerin başında; iş sözleşmelerinin mevzuata uygun 

olarak düzenlenmemesi ve düzenlenen sözleşmelerin bir nüshalarının işçilere verilmemesi veya 

yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işçinin çalışma koşullarını gösterir belgenin işçilere 
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verilmemesi gelmektedir. Gerçekleştirilen teftişler sonucunda 114 işyerinde toplam 10.453 

işçiye çalışma koşullarına ilişkin belgenin verilmediği, 3 işyerinde ise toplam 1.652 işçi ile 

süresi 1 yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı olarak yapılmadığı belirlenmiştir.  

4.1.1.4. Ücrete İlişkin Yasal Düzenlemelere Aykırılık  

 Teftişi yapılan 538 işyerinde 32.525 işçiye İş Kanunu’ndan, toplu iş sözleşmesinden ya 

da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten zamanında ödenmediği veya eksik ödendiği, 

ücretlerin eksik ödenmesindeki esas nedenin ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 48. maddesi gereği 

maktu aylıklı ücretle çalışan işçilere raporlu (sıhhi izin) oldukları dönemlerde Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin mahsup edildikten sonra geri kalan 

ücret tutarının tam olarak ödenmemesi olduğu belirlenmiştir. Yapılan teftişlerde işyerlerindeki 

genel uygulamanın işçilerin raporlu oldukları günlerin ücretlerinin tamamen kesildiği veya ilk iki 

günlerin ücretlerinin ödenip, geri kalan raporlu günlerin ücretlerinin tamamen kesildiği tespit 

edilmiştir. İşçilerin raporlu (sıhhi izin) oldukları günlerin ücretlerin kesilmesinin işverenlerce 

aylık maktu ücret sisteminin bilinmemesinden ve mevzuata uygun olarak uygulanmamasından 

kaynaklanmaktadır. 

 17 işyerinde de toplam 1.227 işçiye işyerlerindeki toplam çalışan işçi sayılarının beşin 

üzerinde olmasına rağmen ücretlerin zorunlu olarak banka hesabına ödenmesi gerektiği halde 

elden ödendiği belirlenmiştir. 

4.1.1.5. Ücret Hesap Pusulası Düzenlenmesine Aykırılık  

4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesi gereğince; işveren, işyerinde veya bankaya 

yaptığı ödemelerde işçiye ücret ve ekleri ile yapılan tüm kesintileri gösterir imzalı veya işyerinin 

özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Kanunun ilgili hükmüne rağmen 282 

işyerinde 17.193 işçiye ücret ödenmesini müteakip ücret hesap pusulası verilmediği tespit 

edilmiştir.  

4.1.1.6. Ücret Kesme Cezasına Aykırılık 

 Yapılan teftiş faaliyetleri sonunda 6 işyerinde toplam 119 işçinin ücretinden yasaya aykırı 

olarak ceza kesintisi yapıldığı veya kesintinin sebep ve hesabının işçilere bildirilmediği 

belirlenmiştir. 
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4.1.1.7. Fazla Çalışma Hükümlerine Aykırılık 

Teftişi yapılan 265 işyerinde 14.778 işçiye fazla çalışma yapmalarına rağmen fazla 

çalışma ücretlerinin ödenmediği veya eksik ödendiği, 4 işyerinde toplam 290 işçiye hak ettikleri 

serbest zamanın altı aylık süre zarfında kullandırılmadığı veya eksik kullandırıldığı, 19 işyerinde 

343 işçiden talep ve onay almaksızın serbest zaman kullandırıldığı, 69 işyerinde 5158 işçiden 

fazla sürelerle yapılacak çalışmalar için onaylarının her yıl yazılı olarak alınmadığı, 80 işyerinde 

3.309 işçiye yılda iki yüz yetmiş saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiştir.  

Yapılan teftiş faaliyetleri esnasında fazla çalışma yapılamayacak işlerde işçilere fazla 

çalışma yaptırılması veya fazla çalışma yapması yasak olan işçilere fazla çalışma yaptırılması 

gibi uygulamalarla karşılaşılmamıştır. 

Ayrıca teftiş faaliyetleri süresince toplam 37 işyerinde 1.788 işçinin yapmış oldukları 

fazla çalışma sürelerini gösterir herhangi bir belgenin işverenliklerce düzenlenmemiş olduğu 

belirlenmiştir.  

4.1.1.8. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışmasına Aykırılık 

Yürütülen teftiş faaliyetleri sonucunda toplam 18 işyerinde 2.216 işçiden ulusal bayram 

ve genel tatil günlerinde çalışma yapmaları için yazılı onaylarının alınmamış olduğu, ayrıca 164 

işyerinde çalışan 9.762 işçinin de yaptıkları ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları 

karşılığında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi gereğince ödenmesi gereken ilave ücretlerin 

ödenmediği tespit edilmiştir. 

4.1.1.9. Hafta Tatili ve Ücretine Aykırılık 

Teftişlerde toplam 72 işyerinde 3.229 işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesi 

gereği yedi günlük zaman dilimi içinde en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmediği 

tespit edilmiştir.  

4.1.1.10. Yıllık Ücretli İzin Hakkına Aykırılık 

Yıllık ücretli izin uygulamasında 83 işyerinde 7.374 işçinin izin hakkına ve sürelerine 

uyulmadığı, 44 işyerinde 2.871 işçi ile ilgili izne hak kazanma ve kullandırma dönemi hesabına 
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4.1.1.7. Fazla Çalışma Hükümlerine Aykırılık 

Teftişi yapılan 265 işyerinde 14.778 işçiye fazla çalışma yapmalarına rağmen fazla 

çalışma ücretlerinin ödenmediği veya eksik ödendiği, 4 işyerinde toplam 290 işçiye hak ettikleri 

serbest zamanın altı aylık süre zarfında kullandırılmadığı veya eksik kullandırıldığı, 19 işyerinde 

343 işçiden talep ve onay almaksızın serbest zaman kullandırıldığı, 69 işyerinde 5158 işçiden 

fazla sürelerle yapılacak çalışmalar için onaylarının her yıl yazılı olarak alınmadığı, 80 işyerinde 

3.309 işçiye yılda iki yüz yetmiş saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiştir.  

Yapılan teftiş faaliyetleri esnasında fazla çalışma yapılamayacak işlerde işçilere fazla 

çalışma yaptırılması veya fazla çalışma yapması yasak olan işçilere fazla çalışma yaptırılması 

gibi uygulamalarla karşılaşılmamıştır. 

Ayrıca teftiş faaliyetleri süresince toplam 37 işyerinde 1.788 işçinin yapmış oldukları 

fazla çalışma sürelerini gösterir herhangi bir belgenin işverenliklerce düzenlenmemiş olduğu 

belirlenmiştir.  

4.1.1.8. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışmasına Aykırılık 

Yürütülen teftiş faaliyetleri sonucunda toplam 18 işyerinde 2.216 işçiden ulusal bayram 

ve genel tatil günlerinde çalışma yapmaları için yazılı onaylarının alınmamış olduğu, ayrıca 164 

işyerinde çalışan 9.762 işçinin de yaptıkları ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları 

karşılığında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi gereğince ödenmesi gereken ilave ücretlerin 

ödenmediği tespit edilmiştir. 

4.1.1.9. Hafta Tatili ve Ücretine Aykırılık 

Teftişlerde toplam 72 işyerinde 3.229 işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesi 

gereği yedi günlük zaman dilimi içinde en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmediği 

tespit edilmiştir.  

4.1.1.10. Yıllık Ücretli İzin Hakkına Aykırılık 

Yıllık ücretli izin uygulamasında 83 işyerinde 7.374 işçinin izin hakkına ve sürelerine 

uyulmadığı, 44 işyerinde 2.871 işçi ile ilgili izne hak kazanma ve kullandırma dönemi hesabına 
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uyulmadığı,117 işyerinde 5.818 işçiye izin kullandırılırken izinlerin Kanun ve Yönetmelik 

hükümlerine aykırı şekilde bölünerek kullandırıldığı, 142 işyerinde 13.193 işçiyi kapsayan izin 

kayıt belgelerinin tutulmadığı, 247 işyerinde 26.672 işçinin izin ücretinin yasaya aykırı olarak 

ödendiği veya eksik ödendiği, 187 işyerinde 11.118 işçiye Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği usul 

ve esaslarına uygun olarak yıllık ücretli izin kullandırılmadığı veya eksik kullandırıldığı tespit 

edilmiştir. 

4.1.1.11. Çalışma Sürelerine İlişkin Hükümlere Aykırılık 

İşyerlerinde çalışma sürelerine ilişkin hususlar incelendiğinde toplam 273 işyerinde ve 

18.627 işçiyi kapsayacak şekilde çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet edildiği 

görülmüştür. Ayrıca toplam 59 işyerinde günlük çalışma sürelerinin belgelenmediği, 131 

işyerinde de çalışma saatlerinin işçilere uygun araçlarla duyurulmadığı, toplam 31 işyerinde 

3.526 işçiye günlük çalışma sürelerinin ortalama bir zamanında ara dinlenmesi kullandırılmadığı 

ve 58 işyerinde 2.459 işçinin yazılı onayları alınmadan gece döneminde 7,5 saatten fazla 

çalıştırıldıkları belirlenmiştir. 

4.1.1.12. Postalar Halinde Çalışma Hükümlerine Aykırılık 

Çalışma süreleri ile bağlantılı olarak postalar halinde çalışma sürelerinde de birçok 

işyerinde mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiştir. Teftişi yapılan 132 işyerinde gece ve 

gündüz postalarının mevzuata uygun olarak birer haftalık periyodlarda veya işin niteliğine göre 

en geç 2 haftalık zaman dilimlerinde değiştirilmediği, posta değişimlerinin aylık olarak yapıldığı 

veya hiç yapılmadığı, 100 işyerinde posta listelerinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 

verilmediği, 30 işyerinde postalar halinde çalışmanın işyerinde ilan edilmediği ve 22 işyerinde de 

işçilerin bir postadan ayrıldıktan sonra 11 saat dinlenmeden diğer postada tekrar işe başlatıldığı 

belirlenmiştir. 

4.1.1.13. Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağına Aykırılık 

 Yapılan teftişlerde çocukların çalıştırılma yaşı ve çalıştırılma yasakları konularında 

herhangi bir eksiklikle karşılaşılmamıştır. Ancak toplam 4 işyerinde çocuk ve genç işçilerin gece 

çalıştırılmaları ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmeleri konularında eksiklikler 

tespit edilmiştir. 

65



 
 

T.C. 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
 
 
 
 

66 

 

  

4.2. Mevzuat İhlalleriyle İlgili Yapılan İyileştirmeler 

4.2.1. İşin Yürütümü Yönünden Yapılan İyileştirmeler 

 Eşit Davranma İlkesi: Programlı teftişin birinci aşamasında 2 işyerinde eşit davranma 

ilkesine aykırılık tespit edilmiş olup teftişin ikinci aşamasında söz konusu aykırılıkların 

tamamının giderilmesi sağlanmıştır. Aykırılığın giderilme oranı %100’dür. 

 İş Sözleşmesi Türleri, Çalışma Koşullarına İlişkin Belge Yükümlülüğü: Programlı 

teftişin birinci aşamasında 114 işyerinde iş sözleşmelerinin veya sözleşme yapılmayan 

durumlarda çalışma belgelerinin işçilere verilmediği, 3 işyerinde de süresi bir yıl ve üzerinde 

olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmadığı belirlenmiş olup, teftişin ikinci aşamasında bu 

aykırılıkların tamamının giderilmesi sağlanmıştır. Aykırılığın giderilme oranı %100’dür. 

 Ücret ve Ücretin Ödenmesi: Programlı teftişin birinci aşamasında 538 işyerinde ücretin 

zamanında ve tam ödenmesi yükümlülüğüne aykırılık tespit edilmiş olup, ikinci aşamasında 476 

işyerinde bu aykırılıklar giderilmiş, 62 işyerinde ise mevcut aykırılıkların devam ettiği 

belirlenmiştir. Teftiş kapsamında toplam 476 işyerinde, 26.742 işçiye 5.263.940,69 TL/Brüt 

ücret ödenmesi sağlanmıştır. Bu ödemelerin içeriği daha çok geçici iş göremezlikten 

kaynaklanan ödemeleri içermektedir.  Aykırılığın giderilme oranı %88’dir. 

 Teftişin birinci aşamasında 17 işyerinde 1.227 işçinin ücretinin elden ödendiği 

belirlenmiş, teftişin ikinci aşamasında 16 işyerinde noksanlığın giderildiği ve işçi ücretlerinin 

banka aracılığıyla ödenmeye başlandığı tespit edilmiş, 1 işyerinde ise 110 işçinin ücretinin elden 

ödenmesine devam edildiği belirlenmiştir. Aykırılığın giderilme oranı %94’tür. 

 Ücret Hesap Pusulası: Teftişlerin birinci aşamasında 282 işyerinde ücret hesap pusulası 

düzenleme yükümlülüğüne aykırılık tespit edilmiş olup, teftişin ikinci aşamasında 276 işyerinde 

aykırılığın giderildiği, ücret hesap pusulalarının düzenlendiği, işçilere imzalatıldığı ve bir 

nüshalarının işçilere verilmeye başlandığı belirlenmiştir. 6 işyerinde ise ücret hesap pusulası 

düzenlenmesi ve işçilere verilmesine ilişkin aykırılığa devam edildiği belirlenmiştir. Buna göre 

aykırılığın giderilme oranı %97’dir. 

 Ücret Kesme Cezası: Programlı teftişin birinci aşamasında 6 işyerinde toplam 119 

işçinin ücretinden yasaya aykırı olarak ceza kesintisi yapıldığı veya kesintinin sebep ve 

hesabının işçilere bildirilmediği belirlenmiştir. Teftişin ikinci aşamasında ise eksiklik tespit 
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edilen bütün işyerlerindeki mevcut uygulamaların düzeltilmiş olduğu ve mevzuata uygun hale 

getirildiği tespit edilmiştir. Buna göre aykırılığın giderilme oranı %100’dür.  

 Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma ve Ücreti: Programlı teftişin birinci 

aşamasında 265 işyerinde 14.778 işçiye fazla çalışma yapmalarına rağmen fazla çalışma 

ücretlerinin ödenmediği veya eksik ödendiği, 4 işyerinde toplam 290 işçiye hak ettikleri serbest 

zamanın altı aylık süre zarfında kullandırılmadığı veya eksik kullandırıldığı, 19 işyerinde 343 

işçiden talep ve onay almaksızın serbest zaman kullandırıldığı, 69 işyerinde 5.158 işçiden fazla 

sürelerle yapılacak çalışmalar için onaylarının her yıl yazılı olarak alınmadığı, 80 işyerinde 3.309 

işçiye yılda iki yüz yetmiş saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiştir.  

Yapılan teftiş faaliyetleri esnasında fazla çalışma yapılamayacak işlerde işçilere fazla 

çalışma yaptırılması veya fazla çalışma yapması yasak olan işçilere fazla çalışma yaptırılması 

gibi uygulamalarla karşılaşılmamıştır. 

Ayrıca teftişin birinci aşamasında toplam 37 işyerinde çalışan işçilerin yapmış oldukları 

fazla çalışma sürelerini gösterir herhangi bir belgenin işverenliklerce düzenlenmemiş olduğu 

tespit edilmiştir.   

 Teftişin ikinci aşamasında yukarıda belirtilen noksanlıklardan 41 işyerinde 1.278 işçiye 

fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği, 1 işyerinde 12 işçiden fazla çalışma yapmaları için yazılı 

onaylarının alınmadığı, 16 işyerinde 336 işçinin yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla çalışma 

yapmaya devam ettikleri belirlenmiştir. Diğer noksanlıkların tamamı giderilmiştir. Bu kapsamda 

toplam 224 işyerinde 13.500 işçiye toplam 7.450.793,96 TL/Brüt fazla çalışma ücreti ödenmesi 

sağlanmıştır. 

 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması: Programlı teftişin birinci aşamasında 

164 işyerinde ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma ücreti ödenmesi yükümlülüğüne 

aykırılık tespit edilmiş olup teftişin ikinci aşamasında 144 işyerinde iyileştirme sağlanmış, 20 

işyerinde ise bu aykırılık devam etmiştir. Bu kapsamda 144 işyerinde toplam 9.035 işçiye ulusal 

bayram ve genel tatil günü çalışma yapması karşılığı toplam 1.186.564,58 TL/Brüt ücret 

ödenmesi sağlanmıştır.  

 18 işyerinde işçilerden ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaları için 

onaylarının alınmadığı belirlenmiş, teftişin ikinci aşamasında 18 işyerinde de noksanlığın 
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giderildiği belirlenmiştir. Buna göre ulusal bayram ve genel tatil ile ilgili olarak aykırılıkların 

giderilme oranı %80’dir. 

 Hafta Tatili ve Ücreti: Programlı teftişin birinci aşamasında 72 işyerinde hafta tatili 

kullandırılması ve ücretinin ödenmesi yükümlülüğüne aykırılık tespit edilmiş olup, teftişin ikinci 

aşamasında 68 işyerinde aykırılıklar giderilmiş, 4 işyerine ise hafta tatili kullandırılmaması 

konusunda aykırılıkların devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 68 işyerinde 2.966 işçiye 

hafta tatili ücreti olarak toplam 206.490,62 TL/Brüt ücret ödemesi sağlanmıştır. Aykırılığın 

giderilme oranı %94’dür. 

 Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları: Yıllık ücretli izin uygulamasında 83 işyerinde 7.374 

işçinin izin hakkına ve sürelerine uyulmadığı, 44 işyerinde 2.871 işçi ile ilgili izne hak kazanma 

ve kullandırma dönemi hesabına uyulmadığı, 117 işyerinde 5818 işçiye izin kullandırılırken 

izinlerin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde bölünerek kullandırıldığı, 142 

işyerinde 13.193 işçiyi kapsayan izin kayıt belgelerinin tutulmadığı, 247 işyerinde 26.672 işçinin 

izin ücretinin yasaya aykırı olarak ödendiği veya eksik ödendiği, 187 işyerinde 11.118 işçiye 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği usul ve esaslarına uygun olarak yıllık ücretli izin 

kullandırılmadığı veya eksik kullandırıldığı belirlenmiştir.  

Teftişin ikinci aşamasında yukarıda sayılan noksanlıkların 60 işyeri hariç tamamının 

giderildiği, 60 işyerinde 2.767 işçiye yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığı veya eksik 

kullandırıldığı, yıllık ücretli izinlerin yasaya aykırı şekilde bölündüğü, izin ücretinin ödenmediği 

veya eksik ödendiği belirlenmiştir. Buna göre yıllık ücretli izin ile ilgili aykırılıkların giderilme 

oranı %92’dir. 

Çalışma Süreleri ve Düzenlenmesi: Programlı teftişin birinci aşamasında toplam 273 

işyerinde ve 18.627 işçiyi kapsayacak şekilde çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet 

edildiği görülmüştür. Ayrıca toplam 59 işyerinde günlük çalışma sürelerinin belgelenmediği, 131 

işyerinde de çalışma saatlerinin işçilere uygun araçlarla duyurulmadığı, 31 işyerinde 3.526 işçiye 

günlük çalışma sürelerinin ortalama bir zamanında ara dinlenmesi kullandırılmadığı ve 58 

işyerinde 2459 işçinin yazılı onayları alınmadan gece döneminde 7,5 saatten fazla çalıştırıldıkları 

belirlenmiştir. 

 Teftişlerin ikinci aşamalarında 72 işyerinde çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere 

muhalefete, 2 işyerinde günlük çalışma sürelerini belgelememeye ve 13 işyerinde de işçilerden 
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konusunda aykırılıkların devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 68 işyerinde 2.966 işçiye 

hafta tatili ücreti olarak toplam 206.490,62 TL/Brüt ücret ödemesi sağlanmıştır. Aykırılığın 

giderilme oranı %94’dür. 

 Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları: Yıllık ücretli izin uygulamasında 83 işyerinde 7.374 

işçinin izin hakkına ve sürelerine uyulmadığı, 44 işyerinde 2.871 işçi ile ilgili izne hak kazanma 

ve kullandırma dönemi hesabına uyulmadığı, 117 işyerinde 5818 işçiye izin kullandırılırken 

izinlerin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde bölünerek kullandırıldığı, 142 

işyerinde 13.193 işçiyi kapsayan izin kayıt belgelerinin tutulmadığı, 247 işyerinde 26.672 işçinin 

izin ücretinin yasaya aykırı olarak ödendiği veya eksik ödendiği, 187 işyerinde 11.118 işçiye 

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği usul ve esaslarına uygun olarak yıllık ücretli izin 

kullandırılmadığı veya eksik kullandırıldığı belirlenmiştir.  

Teftişin ikinci aşamasında yukarıda sayılan noksanlıkların 60 işyeri hariç tamamının 

giderildiği, 60 işyerinde 2.767 işçiye yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığı veya eksik 

kullandırıldığı, yıllık ücretli izinlerin yasaya aykırı şekilde bölündüğü, izin ücretinin ödenmediği 

veya eksik ödendiği belirlenmiştir. Buna göre yıllık ücretli izin ile ilgili aykırılıkların giderilme 

oranı %92’dir. 

Çalışma Süreleri ve Düzenlenmesi: Programlı teftişin birinci aşamasında toplam 273 

işyerinde ve 18.627 işçiyi kapsayacak şekilde çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet 

edildiği görülmüştür. Ayrıca toplam 59 işyerinde günlük çalışma sürelerinin belgelenmediği, 131 

işyerinde de çalışma saatlerinin işçilere uygun araçlarla duyurulmadığı, 31 işyerinde 3.526 işçiye 

günlük çalışma sürelerinin ortalama bir zamanında ara dinlenmesi kullandırılmadığı ve 58 

işyerinde 2459 işçinin yazılı onayları alınmadan gece döneminde 7,5 saatten fazla çalıştırıldıkları 

belirlenmiştir. 

 Teftişlerin ikinci aşamalarında 72 işyerinde çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere 

muhalefete, 2 işyerinde günlük çalışma sürelerini belgelememeye ve 13 işyerinde de işçilerden 
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onay almadan gece 7,5 saatin üzerinde çalışma yaptırmaya devam edildiği belirlenmiştir. Buna 

göre çalışma sürelerine ilişkin aykırılıkların giderilme oranı %85’tir. 

 Postalar Halinde Çalışma Hükümlerine Aykırılık: Programlı teftişin birinci 

aşamalarında teftişi yapılan 132 işyerinde gece ve gündüz postalarının mevzuata uygun olarak 

değiştirilmediği, 100 işyerinde posta listelerinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 

verilmediği,30 işyerinde postalar halinde çalışmanın işyerinde ilan edilmediği ve 22 işyerinde de 

işçilerin bir postadan ayrıldıktan sonra 11 saat dinlenmeden diğer postada tekrar işe başlatıldığı 

belirlenmiştir. 

 Teftişlerin ikinci aşamalarında 118 işyerinde posta değişimlerinin mevzuata uygun olarak 

yapılmaya başlandığı, 100 işyerinde posta listelerinin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 

verildiği, 19 işyerinde işçilerin 11 saat dinlenmeden diğer postada çalıştırılmamasına dikkat 

edildiği ve 23 işyerinde postalar halinde çalışmanın işyerlerinde duyurulduğu belirlenmiştir. 

Buna göre postalar halinde çalışan ile ilgili aykırılıkların giderilme oranı %91 olmuştur. 

4.2.1.1. İşçilere Yapılan Ödemeler 

Toplam 52.243 işçiye ücret, fazla çalışma ücreti, fazla sürelerle çalışma ücreti ve genel 

tatil günlerine ilişkin ücretler, hafta tatili ücreti ile diğer ödemeler karşılığı olarak 15.734.642,95 

TL/Brüt ödeme yapılması sağlanmış olup, yapılan bu ödemeler içerikleri itibariyle aşağıdaki 

grafiklerde gösterilmiştir(Aynı işçiye ücret, fazla çalışma, genel tatil veya hafta tatili 

ücretlerinden her biri veya bazıları için ödeme yapılmış hak sahibi bulunmayan işçilere ise 

ödeme yapılmamıştır). 

 

Şekil 13- Teftişler Sonucu İşçilere Yapılan Toplam Ödemeler(Brüt)  
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Şekil 14- İçerikleri İtibariyle İşçilere Yapılan Ödemeler(Brüt) 

 

 

Şekil 15- İşçilere Yapılan Ödemelerin Yüzdesel Dağılımı 
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2.445.340,53 TL  gelir vergisi ve damga vergisi ile  4.855.706,36 TL sigorta ve işsizlik 

sigortası primi kesilmiş ve toplamda 7.301.046,89 TL kamu geliri sağlanmıştır. 

 

Şekil 16- İşçilere Yapılan Ödemelerden Doğan Kamu Gelirleri 
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5. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri ve Yapılan İdari İşlemler 

5.1.1.  Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri  

5.1.1.1. İşin Yürütümü Yönünden Giderilemeyen Mevzuat İhlalleri 

 Ücret ve Ücretin Ödenmesi: Teftişlerin birinci aşamalarında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

32. maddesine aykırı olarak 538 işyerinde 32.525 işçiye Kanundan, iş sözleşmesinden veya toplu 

iş sözleşmesinden doğan ücretin ödenmediği veya eksik ödendiği, 17 işyerinde de işçilerin 

ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmediği belirlenmiş, ikinci aşama teftişlerde de 62 işyerinde İş 

Kanunu’nun 32. maddesine muhalefet halinin devam ettiği, 1 işyerinde de işçi ücretlerinin banka 

aracılığıyla ödenmemesine devam edildiği belirlenmiştir. 

 

 Ücret Hesap Pusulasının Düzenlenmesi: Birinci aşama teftişlerde 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun 37. maddesine aykırı olarak 282 işyerinde ücret hesap pusulasının düzenlenmediği 

veya işçilere imzalatılıp bir nüshalarının verilmediği tespit edilmiş, ikinci aşama teftişlerde ise 6 

işyerinde ücret hesap pusulalarının düzenlenmemesi veya imzalatılıp işçilere verilmemesi 

uygulamalarına devam edildiği belirlenmiştir. 

 

 Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma ve Ücreti: Programlı teftişin birinci 

aşamasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesine aykırı olarak 265 işyerinde 14.778 işçiye 

fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği veya eksik ödendiği, 69 işyerinde işçilerden fazla çalışma 

yapmalarına ilişkin yazılı onaylarının alınmadığı, 80 işyerinde ise işçilere yılda 270 saatin 

üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiş; ikinci aşama teftişlerde ise 41 işyerinde 1 .278 

işçiye fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, 1 işyerinde işçilerden fazla 

çalışma yapmalarına ilişkin yazılı onaylarının alınmaması ve 16 işyerinde de yılda 270 saatin 

üzerinde fazla çalışma yaptırılması uygulamalarına devam edildiği belirlenmiştir.  
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 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması: Programlı teftişin birinci 

aşamasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesine aykırı olarak 164 işyerinde 9.762 işçiye 

Ulusal Bayram ve genel tatil günü çalışma yapmalarına karşılık ilave ücretlerinin ödenmediği 

tespit edilmiş, teftişlerin ikinci aşamasında 20 işyerinde 727 işçi için söz konusu aykırılığa 

devam edildiği belirlenmiştir. 

 

 Hafta Tatili ve Ücreti: Programlı teftişin birinci aşamasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

46. maddesine aykırı olarak 72 işyerinde 3.229 işçiye yedi günlük bir zaman içinde en az 

yirmidört saat dinlenme verilmediği tespit edilmiş, teftişlerin ikinci aşamasında 4 işyerinde 263 

işçi için söz konusu aykırılığın devam ettiği belirlenmiştir. 

 

 Yıllık Ücretli İzin: Programlı teftişin birinci aşamasında 4857 sayılı İş Kanunu ve Yıllık 

Ücretli İzin Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak 187 işyerinde 11.118 işçiye yıllık ücretli 

izinlerinin kullandırılmadığı veya eksik kullandırıldığı, 117 işyerinde yıllık ücretli izinlerin 

yasaya aykırı olarak bölünerek uygulandığı, 247 işyerinde izin ücretinin yasaya aykırı şekilde 

ödendiği, 3 işyerinde ise işçilerin izinde oldukları günlerde çalışma yaptıkları tespit edilmiş, 

teftişlerin ikinci aşamasında 52 işyerinde 1.898 işçiye yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmaması 

veya eksik kullandırılması, 3 işyerinde yıllık ücretli izinlerin yasaya aykırı olarak bölünmesi, 1 

işyerinde yıllık izin ücretinin yasaya aykırı şekilde ödenmesi ve 1 işyerinde de işçilerin izinde 

oldukları günlerde çalışma yapmaları uygulamalarına devam edildiği belirlenmiştir.   

 

 Çalışma Süreleri ve Düzenlenmesi: Teftişlerin birinci aşamasında 273 işyerinde 4857 

sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi ile belirtilen maddeye dayanılarak hazırlanmış olan İş 

Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği hükümlerine aykırılık, 59 işyerinde günlük 

çalışma sürelerinin belgelenmediği, 58 işyerinde ise işçilerin gece dönemlerinde 7,5 saatten fazla 

çalıştırıldıkları tespit edilmiş, teftişlerin ikinci aşamasında ise 72 işyerinde çalışma süreleri 

yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak çalışma yapılması, 2 işyerinde günlük çalışma sürelerinin 

belgelenmemesi ve 13 işyerinde ise işçilerin gece 7,5 saatten fazla çalıştırılması uygulamalarına 

devam edildiği belirlenmiştir.    
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 Postalar Halinde Çalışma: Teftişlerin birinci aşamasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

76/2. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen 

İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 

132 işyerinde işçilerin gece gündüz posta değişimlerinin haftalık periyotlarda yapılmadığı, 30 

işyerinde postalar halinde çalışmanın ilan edilmediği, 22 işyerinde de işçilerin en az 11 saat 

dinlendirilmeden diğer postalarda çalıştırıldığı belirlenmiş, teftişlerin ikinci aşamasında 14 

işyerinde gece gündüz posta değişimi hükümlerine, 7 işyerinde postalar halinde çalışmanın 

işyerinde ilan edilmesi hükmüne ve 3 işyerinde de işçilerin 11 saat dinlenmeden diğer postada 

çalışamayacağı hükmüne aykırılığa devam edildiği belirlenmiştir. 

5.1.2. Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 

5.1.2.1. İşin Yürütümü Yönünden Uygulanan İdari Para Cezaları 

5.1.2.1.1.  4857 Sayılı Kanuna Göre Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 

Programlı teftiş sonucunda mevzuata aykırı uygulamaların devam ettiği tespit edilen 

işverenlikler hakkında uygulanması istenilen toplam idari para cezaları, 4857 sayılı İş 

Kanunu’ndaki muhalefet ve ceza maddelerini içerir şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 3- 4857 Sayılı Kanuna Göre Uygulanan İdari Para Cezaları 

  4857 SAYILI YASAYA GÖRE İHLALLER 

 

İhlalin Adı 
Madde 

Nu. 

Ceza 

Maddesi Uygulanan Toplam İPC 

ÜCRETE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERE AYKIRILIK, ULUSAL BAYRAM VE TATİL 

ÇALIŞMALARINA AYKIRILIK  

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den ya da iş 

sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik 

ödemek, Çalışılan genel tatil ücretlerini ödememek 
32,47 102/a 3.628.435,05 

ÜCRET HESAP PUSULASI DÜZENLEMEMEK 

Ücret hesap pusulası düzenlememek 
37 102/b 4.848,00 
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FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK  

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek veya eksik ödemek, 

İşçiden serbest zaman kullanma onayı almamak 
41 102/c 387.566,00 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK  

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek 
56 103 14.160,00 

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 
57 103 7.660,00 

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni 

kullandırmamak veya eksik kullandırmak 
60 103 224.230,00 

ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK  

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 
63 104 164.617,00 

Ara dinlenmesini uygulamamak 
68 104 1.619,00 

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak 
69 104 21.407,00 

POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK  

Gece ve gündüz postalarını değiştirmemek, Posta listeleri ve 

sağlık listelerini vermemek, En az 11 saat dinlendirilmeden 

diğer postada işçi çalıştırmak 
76 104 35.612,00 

İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK  

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, 

gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş 

Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için 

kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir 

ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 
92/2 107/1-a 117.616,00 

TOPLAM     4.607.770,05 

Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş kapsamında tespit 

edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların bazılarının işverenlikler tarafından yerine 

getirilmemesi neticesinde toplamda 4.607.770,05 TL idari para cezası uygulanmış olup 

giderilmeyen mevzuata aykırılıklar ve noksanlıklar ile uygulanması istenilen idari para 

cezalarına aşağıdaki grafiklerde yer verilmiştir. 
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Şekil 17- Uygulanması İstenilen İdari Para Cezaları 
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makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunulması veya bilgi ve 

belge ibraz edilmemesi, %1’in altında bir oranı ise postalar halinde çalışma hükümlerine 

uyulmaması oluşturmaktadır.  

5.1.3.  Suç Duyurusu ve İhbarlar 

Tablo 4- Kurumlara Yapılan İhbarlar 

İhbar Yapılan 

Kurumlar 

İhbara Konu Kanun ve 

Madde Numarası 
İhbara Konu Fiil 

İşyeri 

Sayısı 

İşçi 

Sayısı 

Vergi Dairesi 193 Sayılı Gelir vergisi 

Kanunu 94. Md. 

Kayıt dışı ücret  115 6.174 

SGK 5510 SSGSSHK 80. Md. Prime esas kazancın 

eksik bildirilmesi 

106 6.061 

5.2. Teftişin Sonuçları İle İlgili Genel Değerlendirme 

Özel Güvenlik Faaliyeti Yürüten İşyerlerine Yönelik Programlı Teftiş, 2017 yılında ülke 

genelinde 36 iş başmüfettişi, iş müfettişi ile iş müfettişi yardımcılarından oluşan 18 heyet 

tarafından yürütülmüştür. 

 Yapılan Programlı Teftişte; 

 Teftişi yapılan işyerlerinde 50.051 erkek, 6.754 kadın olmak üzere toplam 56.805 işçiye 

ulaşılmıştır. Çalışanların %88’i erkek, %12’si kadın işçidir. 

 Programlı teftişi yapılan işyerleri, işçi sayıları bakımından incelendiğinde; işyerlerinin  

%28’sinin mikro (1-9 işçi), %18’inin küçük(10-49 işçi), %40’ının orta (50-249 işçi) ve  

%14’ünün ise büyük (250-+) ölçekli işyerleri olduğu belirlenmiştir.  

 İşyerlerinde istihdam edilen işçilerin kıdemlerine göre dağılımı incelendiğinde %4’ünün 

6 aydan az, %17’sinin 6 ay-1,5 yıl, %26’sının 1,5-3 yıl, %26’sının 3-5 yıl, %21’inin 5yıl-

10 arası ve %6’sının 10 yıldan fazla hizmetinin olduğu tespit edilmiştir.  

 İşçilerin  % 17’sinin asgari ücret seviyesinde, %83’ünün ise aylık asgari ücretin üzerinde 

ücret aldığı tespit edilmiştir.  
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 Başkanlığımıza iletilen toplam 218 adet şikayet dilekçesinin 147’si programlı teftiş 

faaliyetleri kapsamında incelenmiş ve rapora bağlanmıştır, 71 şikayet dilekçesi ise 

inceleme teftişi kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili Grup Başkanlığına iletilmiştir. 

5.3. Programlı Teftiş Sonucu Yapılan İyileştirmeler   

5.3.1. İşçiler Açısından Yapılan İyileştirmeler  

Teftiş yapılan işyerlerinde 52.243 işçiye 5.263.940,69-TL/Brüt ücret, 7.450.793,96-

TL/Brüt fazla çalışma ücreti ve 1.186.564,58-TL ulusal bayram ve genel tatil ücreti, 206.490,62 

.-TL / Brüt hafta tatili ücreti, 1.626.853,10 diğer ücretler olmak üzere toplamda 15.734.642,95-

TL/Brüt tutarında ödeme yaptırılmıştır(Aynı işçiye ücret, fazla çalışma, genel tatil veya hafta 

tatili ücretlerinden her biri veya bazıları için ödeme yaptırılmış hak sahibi bulunmayan işçilere 

ise ödeme yaptırılmamıştır). Bu ödemelerin % 47’si fazla çalışma ücreti, % 34’ü ücret, % 8’i ise 

ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti, %1’i hafta tatili ücreti ve %10’u diğer ücretlerden 

oluşmaktadır.   

5.3.2. Kamusal Yönden Yapılan İyileştirmeler 

Fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti, hafta tatili ücreti ve 

diğer ödemeler dolayısıyla işçilere yaptırılan ücret ödemelerinden kesinti yoluyla kamuya 

4.855.706,36-TL sigorta primi, 2.445.340,53-TL vergi geliri olmak üzere toplamda 

7.301.046,89-TL aktarılması sağlanmıştır..   

5.3.3. Kayıt Belge Düzenlenmesinde Sağlanan İyileştirmeler  

Programlı teftişte işverenliklerce işçilere; çalışma belgelerinin verilmesi, iş 

sözleşmelerinin usulüne uygun olarak düzenlenerek bir suretinin verilmesi aksi takdirde iki ay 

içerisinde çalışma şartlarını gösterir yazılı bir belge verilmesi, ücret hesabını gösterir ücret hesap 

pusulasının düzenlenerek verilmesi, denkleştirme ve telafi çalışması ile serbest zaman 

kullanımının belgeye dayandırılması, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların 

belgelendirilmesi, işçilerden her yıl işçi başına 270 saati geçmeyecek şekilde yaptırılacak fazla 

çalışmalara ilişkin onay alınması, mevzuata uygun yıllık izin kullanımına ilişkin gerekli defter ve 

kayıtların tutulması, postalar halinde çalışılarak yürütülen işlerde postaların yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak düzenlenip işçilere duyurulması, çalışma süreleri ve ara dinlenmesi 
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sürelerinin işyerlerinde ilanı, belgelendirilmesi ve belirlenen sürelere uyulması, işçi özlük 

dosyası tutulması vb hususlarda bilgilendirmede bulunulmuş ve mevzuat gereği düzenlenmesi 

ve saklanması gerekli kayıt ve belgelerin önemi vurgulanmıştır. Programlı teftişin kayıt-belge 

düzeninin yerleşmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir fonksiyonu olduğu da görülmüştür.  

5.3.4. Programlı Teftişte İyileştirme Sağlanan Öncelikli Riskler 

 Ücretin (normal, fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil) ödenmemesi/geç 

ödenmesi/eksik ödenmesi/elden ödenmesi,  

 Fazla çalışma,  

 Ara dinlenmelerinin kullandırılmaması ya da eksik kullandırılması, 

 Yıllık ücretli izin kullandırmaması ya da eksik kullandırılması,  

 Hafta tatili gününde çalışma yaptırılması, 

 Posta düzenine ve gece çalışma sınırlarına uyulmaması.   

5.4. Sektör/Alan Temsilcilerinin Önerileri  

 Görev esnasında aniden rahatsızlanan veya çeşitli özel ve acil nedenlerle görev yerini 

terk eden veya göreve gelmeyen personelin yerine alınacak işçilerin sigorta girişlerinin 

(sigorta girişinin bir gün önce yapılması zorunluluğu nedeniyle) yapılması zor 

olmaktadır. Özel güvenlik şirketlerine, inşaat firmalarında olduğu gibi işçinin işe 

başlamasından sonra sigorta girişinin yapılabilmesi imkânı getirilmelidir.   

 Yıllık ücretli izin kullanan, hafta tatili izni kullanan veya uzun süredir raporlu olan 

personelin yerine takviye yapılarak başka işçi istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla “Joker Personel” dediğimiz personel istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır. Joker 

personel herhangi bir projede (işyerinde) sürekli olarak çalışan personel olmayıp, 

ihtiyaç duyulan projelerde (işyerlerinde) yıllık izin kullanan veya raporlu olan 

personelin yerine çalıştırılan personeldir. Emniyet Genel Müdürlüğü özel güvenlik 

firmalarına izin verirken joker personel sayısını %10’unu geçmeyecek şekilde sınırlıyor. 

Bu sınırlama hem istihdamı engelliyor, hem de izin ve rapor kullanan işçilerin yerine 

işçi takviyesini sekteye uğratıyor. Bu nedenle eğer bu sınırlama mevzuattan 

kaynaklanıyorsa mevzuatın düzeltilmesi, uygulamadan kaynaklanıyorsa ilgili 

kurumların talimatlandırılması gerekmektedir.  
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kurumların talimatlandırılması gerekmektedir.  
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 Özel güvenlik şirketleri işçilerine ödedikleri ücretleri hizmet verdikleri asıl işverenden 

almaktadırlar ve kar payları da çok düşüktür. Sektördeki rekabet şartları da göz önüne 

alındığında işçilere çok düşük ücret (genellikle asgari ücret) ödenebilmektedir. Ayrıca 

ücretler üzerindeki vergi ve sigorta primi yükleri de çok ağırdır. Bu nedenle ücretlerdeki 

vergi tarifelerinin yeniden düzenlenmesi, özellikle de birinci dilim vergi oranının 

%15’den %7 veya %8’e düşürülmesi, ücretlerdeki artan oranlı tarifeden vazgeçilmesi ve 

birinci gelir diliminin 14.800 TL’den 30.000 TL’ye çıkarılması gerekmektedir.    

 Özel güvenlik personeline verilen yol ve yemek gibi sosyal yardımların sigorta 

priminden ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Uygulamadaki yasal 

düzenlemeye göre sigorta priminden muaf olan yemek yardımı günlük 3,55 TL’dir ve 

bu tutarla bir öğün yemek yenilemeyeceği de açıktır. Diğer yandan işyerinde ayni olarak 

verilen yemek (işyeri aşçıları tarafından hazırlanarak işyerinde sunulan yemek) vergi ve 

sigorta priminden istisnadır. Bu tarz bir uygulamayı çalışma ortam ve şartları dikkate 

alındığında özel güvenlik personeline uygulamak imkânsızdır. Bu nedenle; yerleşim 

yerinden çok uzak yerlerde, gece geç saatlerde, toplu taşıma araçlarının olmadığı ücra 

yerlerde veya dağ başında görev yapan özel güvenlik personeline verilen yol ve yemek 

paralarının ayni yardım gibi kabul edilerek vergi ve sigorta priminden muaf tutulmaları 

sağlanmalıdır.  

 Asıl işverenler ve kurumlarla yapılan hizmet sözleşmelerinde belirlenen personel 

sayılarının sabit tutulabilmesi; işletmenin yoğunluğuna göre personel sayısının artış 

veya azalış göstermesi zorunluluğu, özel güvenlik personel yetersizliği veya mücbir 

sebepler gibi nedenlerle zaman zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hizmet 

sözleşmelerinde belirlenen personel sayıları esnek olmalı, işyerindeki mevcut durumlara 

göre bu sayılarda artış/azalış yapabilme esnekliği sağlanmalı ve bu durum mevzuata 

aykırı olarak değerlendirilmemelidir.  

 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yıllık 270 saatlik fazla çalışma üst sınıra özel 

güvenlik sektörü açısından bir istisna getirilmeli, bu yasal sınır işçinin yazılı onayı ile 

artırılabilmelidir. Örneğin bu rakam 350-400 saat seviyesine çıkarılmalıdır. Bu şekilde 

personelin muvafakati ile yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yapılabilmesi işleyişi 

daha kolay bir hale getirecektir. 

 Yasal düzenlemelere göre ihale şartnamelerinin İş Kanunu’na aykırı olarak 

yapılamayacağı belirtilmesine rağmen çoğu şartname bu hükme aykırı olarak 
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düzenlenmekte ve cezası özel güvenlik firmalarına kesilmektedir. Bu konuda yeniden 

kapsamlı bir düzenleme yapılması gerekmektedir.  

 Kamu İhale Kurumu’nun hazırlamış olduğu fiyat teklif cetvelinde İş Kanunu’nda 

düzenlenen ödemelere ilişkin bir sütun bulunmamaktadır. Bu konudaki aksaklığın 

giderilmesi gerekmektedir.  

 İşçilerin çalışma koşulları ile ilgili denetimler alt işverenler nezdinde yapılmaktadır. 

Ancak alt işveren işçilerine emir ve talimatlar asıl işverenliklerce verilmekte, çoğu kez 

çalışma koşulları da asıl işveren tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin asıl işvereni de kapsayacak 

şekilde yapılması daha faydalı olacaktır.    

5.5. İş Müfettişlerinin Değerlendirme ve Görüşleri  

 Toplumun güvenlik ihtiyacı doğrultusunda özel güvenliğe duyulan ihtiyaç da artmıştır. 

Özel güvenlik faaliyeti bir uzmanlık alanına dönüşmüştür. Birçok üniversitede özel 

güvenlik bölümleri açılmıştır. Bu nedenle özel güvenliğin faaliyet gösterdiği alanlarda 

çeşitlilik meydana gelmiştir. Türkiye İş Kurumu’nun yürütmekte olduğu işgücü 

yetiştirme kursları özel güvenlik sektörüne yönelik ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle ilgili kanun ve yönetmelikten kaynaklanan özel güvenlik 

görevlilerine ilişkin hizmet içi eğitim sürelerinin artırılması gerekmektedir. 

 Kamu kesiminde istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin ücretleri ve sosyal hakları 

yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan toplu sözleşmelerle belirli bir düzeye 

getirilmiştir. Buna karşı özel sektör işyerlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin 

ücretleri ağırlıklı olarak asgari ücrettir. Bu durum kamuda görev yapan özel güvenlik 

görevlileri ile özel sektörde görev yapan özel güvenlik görevlileri arasında ücret ve 

diğer sosyal haklar bakımından açık bir eşitsizlik yaratmaktadır. Kamu ve özel kesim 

arasındaki bu ücret farkının sektördeki faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve önemi göz 

önüne alınarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi 

özel güvenlik sertifikası olan kişilerin sektörde çalışma yönündeki taleplerinde bir artışa 

sebep olacak ve sektördeki işgücü arz ve talebi arasındaki dengesizliği de ortadan 

kaldıracaktır. 

 696 sayılı Kararname ile kamu kesiminde özel güvenlik görevi yapan personelin sürekli 

kamu işçisi statüsünde istihdam edilmesi düzenlemesi getirilmiştir. Şu an için kamu 
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iktisadi teşekküllerinde ve iktisadi devlet teşekküllerinde görev yapan güvenlik 

görevlileri bu düzenlemeden istisnadır. Kamu İhale Kurumu’nun denetimlerine tabi 

olan güvenlik sektörü hizmet alım sözleşmelerinin teknik şartnamelerinde personelin 

yıllık izin, rapor ve mazeret izni gibi yasal haklarını kullanması durumunda bu personel 

yerine görevlendirme yapılarak eksiksiz çalışma yapılmasına ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Buna karşın idari şartnamelerde yıllık izin hakkını kullanan personele 

ait maliyetin teklif fiyatına yansıtılmadığı görülmektedir. Hukuki sözleşmelerin 

kanunlara uygun olması esas olduğundan bu konuda İş Kanunu hükümlerine uygun 

olarak sözleşmelere hüküm konulması gerekmektedir.  

 Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinin 5188 sayılı Kanuna aykırı olması halinde bu 

durum Kamu İhale Kurumu’nca iptal gerekçesi olarak sayılmakta olup İş Kanununa 

aykırı olarak düzenlenen ihalelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Bu durum, ihale makamlarını hizmet alım sözleşmelerini imzalarken diğer yasaların 

yanında İş Kanunundan doğan yükümlülüklerine de tam anlamıyla uymalarını 

sağlayacaktır. Dolayısıyla alt işverenlik bünyesinde istihdam edilen güvenlik görevlileri 

ile işverenleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat açısından ortaya çıkan 

ve Bakanlığımıza yansıyan uyuşmazlıklarda da azalma yaşanacaktır.  

 Özel güvenlik sektörüne yönelik olarak yürütülen programlı teftiş sonucunda 5188 

sayılı Kanunun mevcut haliyle özel güvenlik görevlilerini ve özel güvenlik işverenlerini 

tatmin etmediği görülmüştür. Yasada sosyal taraflar tam anlamıyla istediklerini 

bulamamakta ve yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duymaktadırlar. Söz konusu yasada 

yeniden yapılacak düzenlemelere ilişkin olarak sektörün her kesiminden katılım olması 

gerektiği kanaati bulunmaktadır. 5188 Sayılı Kanunda genel olarak güvenlik 

görevlilerinin çalışma koşulları, ücretleri ve sosyal hakları açıklığa kavuşturulmamıştır. 

Sektörün bugünkü durumu ve büyüme süreci göz önüne alındığında, sektöre ilişkin 

yasal değişiklik ihtiyacı bulunduğu gözlemlenmekte ve yapılacak değişiklik ile güvenlik 

görevlilerinin sosyal haklarının belirlenmesi ve mesleği kalifiye hale getirecek 

düzenlemeler yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.  
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