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ljlkenin ve genel olarak, herbir kiginin
bagkalarrndan gelecek qegitli tecaviizlere
kargr korunmasl, guphesiz ki Devletin temel
odevlerinden olan "guvenlik saglama gorevi"ne dahildir. Ancak devlet bunu ozel konumu olanlar (devlet bagkanl, bagbakan, elqilik,
vs. gibi) drgrnda herbir kiginin veya kurulug
yahut igyerinin etrafrnr guvenlik elemanlarryla donatarak degil genel guvenlik gozetimi ve
denetimi biqiminde ve bu igle gorevli kamu
gorevlrleri eliyle yapar. Oysa gunumuzde igyerlerinin anlnda mudahaleye hazrr ve kendisine (daha dogrusu kendi otoritesine) tabi
personel taraflndan saglanan surekli bir
guvenlik ihtiyacr duymasl dogaldrr. Ancak
bunu devlet eliyle saglamak hem mumkun ve
hem de anlamlr gorulmediginden, onlara hiq
degilse belirli kogullarla kendi personeliyle
kendi guvenligini saglama imkanlnln tanrnmas1 yerinde olacaktlr. i ~ t ebu anlayr~tan
harekit ettigini ~ 6 ~ 1 e ~ e b i l e ~ yasak6yue~imiz
cu once 22.07.1981 tarih ve 2495 say111
"Bazr
Kurum ve Kuruluglarrn Korunmasr ve
Hakkrnda
Guvenliklerinin Saglanmasl
Kanun" adryla halen yururlukte olan bir yasa
qrkarmrg' sonrasrndaysa 02.07.1 992 tarih ve
3832 say111 kanun2 ile bu kanunda bazr
degigikliklere gitmigtir. Ancak geligme bununla da slnrrlr kalmamrg, (saptayabildigimiz
kadarlyla) en son 04.04.1995 tarih ve 4102
say111 yasa3 ile de anllan kanunda bazr
degigiklikler yapllmlgtlr. Bu arada 2495 say111
'

24.07.1981 tarih ve 17410 sy.RG. (1-7)
11.07.1992 tarih ve 21281 sy. RG. (20-22)
18.04.1995, tarih ve 22262 sy. RG. (1)
9 7 . 1 0 . 1 9 8 1 tarih ve 17497 sy. RG. (5-25)

Yasa'yl uygulamaya tagrmak uzere iqipleri
Bakanl~gr'nca 27.10.1 981 tarihinde "Bazl
Kurum ve Kuruluglarln Korunmasl ve
Guvenliklerinin
Saglanmasr
Hakkrnda
Kanunun Uygulanmaslna iligkin Yonetmelik"
adryla bir de yonetmelik qrkarrlm~gtrP.
lgte bu qalrgmamlzda anllan mevzuat
qerqevesinde istihdam edilen ve krsaca "0zel
Guvenlik Gorevlileri" diye adlandrrabilecegimiz kigilerin ig hukuku aq~srndanhukuk
konumlarlnl incelemeye gayret edecegiz.
Bunu
yaparken
degerlendirmelerimizi
"Bireysel ig Hukuku" (2), "Sendikalar
Hukuku" (3), "ig Mucadelesi" (4) ve "Toplu ig
Sozlegmesinden Yararlanma" (5) aqllarlndan
ayrr baglrklar altlnda sunacagrz.

2. B~REYSEL
I$ HUKUKU AGISINDAN
~ZEG
L ~ V E N L ~G~REvLILERININ
K
DURUMU
2495 sy. yasa (OGK. 15,191b) ve yonetmelik hukumleri (OGY. 44) dikkate allndrgrnda ozel guvenlik gorevlisinin hukuk
statusunun "igqi" olmasr kadar "memur" yahut
"diger bir kamu gorevlisi" olmasrnrn da
mumkun bulundugu anlagllmaktad~r.Ancak
memur ve diger kamu gorevlisi, vs. bizi
ilgilendirmediginden, biz dogrudan ig hukuku
i ~ i n d eele allnacak olan "igqi" statusundeki
ozel guvenlik gorevlilerinin bireysel ig hukuku
aqrs~ndani ~ i n d ebulunduklar~konumu agagrdaki gibi alt baglrklar altlnda sunacagrz.

I) lge Al~nma;
Bir kirnsenin igqi niteligindeki ozel
guvenlik gorevlisi olabilrnesi iqin gorev
yapacagl kurulugun igvereniyle araslnda bir
hizrnet sozlegrnesinin varllg~ zorunludur.
(BK.313, J~K.I) Hizrnet sozlegrnesi yapllmas1 konusundaki genel kurallar guphesiz
2495 sy. yasayla bagdagt~g~
takdirde ve nisbette burada da geqerlidir fakat bir kirnsenin
ozel guvenlik gorevlisi olarak hizrnet
sozlegrnesi yapabilrnesi iqin aranan bu genel
kogullar dlglnda 2495 sy. yasanln ongordugu

a) Turk vatandag~ve
b) En az ortaokul rnezunu olup

c)

Muvazzaf askerlik hizrnetini tamarnlarn~g
bulunrnak

d) A g ~ r hapis veya taksirli suqlar hariq
olrnak uzere alt~aydan fazla hapis yahut
c~
affa ugrarnrg olsa bile yuz k ~ z a r t ~bir
fiilden (suqtan) dolay1 hukurn giyrnernig
olrnak5,

e)

Karnu haklar~ndankrsltll bulunrnarnak,

t)

Yasad~g~ideolojik arnaql~ faaliyetlere,
anargi ve teror eylernlerine herhangi bir
suretle kar~grnarn~g
veya kat~lmarn~g
olrnak,

g)

Gorevini yaprnaslna engel olabilecek
vucut veya a k ~ lhastallgl veya vucut
sakatllg~ile ozurlu bulunrnamak,

h)

Yap~lacaksorugturrna sonucu, bagvur-

ma tarihine gore son beg y ~iqinde
l
herhangi bir siyas partiye uye olrnarnak
veya siyas partinin organlar~veya bag11
kuruluglar~ndagorev yaprnarnlg bulunrnak gartlar~n~
da tag~rnas~
gerekir.
(OGK. I)
Turn bunlar~ntek tek uzerinde durulrnayacak ise de yukar~dadeginilen b a z ~hususlara aq~kl~k
getirrnerniz gerekir. Ayrlca yasada aqlkqa deginilrnernig baz~konulara da
dikkat qekilebilir. 0rnegin yasada ozel guvenlik gorevlisi olabilrnek iqin herhangi bir "yag"
s ~ n ~ r ~ n dsozedilrnernigtir.
an
Bununla birlikte
kanunun "rnuvazzaf askerlik hizrnetini
tarnamlarn~g olrnak" biqirnindeki ifadesi
(OGK. 161c) askerligin en erken 20 yagln
ikmaliyle bagladlg~ve dururna gore 4, 8 veya
16 yahut 18 ay surdugu yahut daha az sureli arna bedelli oldugu dikkate al~nlrsa, 20
yaglndan kuquk olmarnak gerektigi sonucuna var~labilir.Bu ise hizrnet akdi iqin aranan
genel yag kogulundan (ig~.65,UrnHSK.173
vd.) farkl~bir dururndur.
Yasada uzerinde durulrnayan fakat
genel hukurnlere (AY.10) gore q~kart~labilecek bir sonuq da ozel guvenlik gorevlisinin
kadrn veya erkek olrnasln~nrnurnkun bulundugudur. Bu arada belirtrneliyiz ki bir kirnsenin ozel guvenlik gorevlisi olabilmesi iqin
Turk vatandag~olrnas~zorunlu bulundugundan yabancl birisinin boyle bir gorevde
qal~gtlrllrnak uzere hizrnet akdiyle ige allnmas1 rnurnkun degildir. Boylece "Turkiye'deki
Turk Vatandaglarlna Tahsis Edilen Sanat ve
Hizrnetler Hakk~ndaKanun" (klsaca 2007 sy.

Bu durumda, dzel guvenlik gdrevliligi i ~ i nbasvuran aday~nandan su~lardandolay1 edindigi mahkirmiyetini
(sablkaslnl) saklamamasl gerekir. lster soru uzerine isterse de soru ydnetilmeden ilgili mahkirmiyetin a~~klanrnasl
zorunludur. Sdzkonusu su~lardanmahkirmiyet henilz basta i$e al~nmayaengelken, i$e al~nd~ktan
sonra ger~eklesmesi durumunda akdin isverence derhal feshine gdturen bir neden olarak kabul edilmelidir. drneain bir dzel guvenlik gdrevlisinin i$yeri d~g~nda
igledigi h~rs~zl~k
s u y nedeniyle mahkirmiyete ugramas~IgK. 17/11 baglam~nda
"ahlBk ve
iyiniyet kurallar~nauyrnayan ha1 benzeri" say~larak bu sonuca var~labilir.(Ayn~ydnde bkz. 9.HD.28.04.1998,
241417815), Ancak dzel Guvenlik gdrevlileriyle llgili Ydnetmelik'in h~rs~zl~k
s u ~ uiglemeyi dzel guvenlik gdrevlisi
mesleainden veya igten ~lkarmacezaslyla karg~layanhukmuniln (6GY. 37lF.f) mutlaka akdin feshine gdturmeyecegi
akdin feshi yenne dzel guvenlik gtirevliliginden alln~pbir bagka ige nakline de imkBn verdigi sdylenebilir. Ayr~caigyeri
dlglndaki bir sustan mahkOmiyet sonucu ige devam edememe halinde zorlaylc~nedenle akdin feshinin (IgK. 171111)
kabul edildigi de unutulmamal~d~r.
Ancak igyeri dlglnda da olsa bir dzel guvenlik gdrevlisinin igledigi h~rslzllks u ~ u ,
onun statusuyle bagdaglr gdzukmez. Bu yuzden olay~IgK. 17/11 kapsamlnda degerlendirmek i ~ i n
dogasma uyan bir
Nzum tatz~d~r.
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Kanun) dlglnda bir yasa ile de yabancllara
yasak bir qal~grnaalan~ongorulrnug bulunrnaktadlr. Ancak bu noktada dikkate deger bir
husus, Turk Soylu Yabanc~larlnozel guvenlik
gorevlisi olarak ige allnrnak uzere geqerli bir
gekilde hizrnet akdi yaprnalar~n~n
rnurnkun
bulunup bulunrnadrg~d~r.Bilindigi uzere
25.09.1981 tarih ve 2527 sy. Kanun (ki biz
k~sacaTurk Soylu Yabancllarla llgili Kanun
diyebiliri~)~
Turk Soylu Yabancllar~nyasalarda Turk vatandaglarlnln yapabilecegi belirtilen sanat ve iglerde qallgtlr~labilrnelerine
irnk5n tanlrnaktadlr. (TSYHK.3 vd.) Acaba bu
yasa hukurnleri qerqevesinde Turk Soylu bir
yabanclnln ozel guvenlik gorevlisi olarak ige
allnrnas~rnurnkun rnudur? sorusuna net bir
cevap bulrnak zor ise de, 2527 sy. Yasa'nln
bir hukrnunun bunlar~ da kapsayip kapsarnayacag~ tart~gllabilir. Gerqekten Turk
Soylu Yabancllarla ilgili bu kanun Turkiye'de
ikarnet eden Turk soylu yabanc~larln"Turk
Silahl~ Kuvvetleri" ve "Guvenlik Tegkilat~"
hariq olrnak uzere karnu/ozel kurulug veya
igyerlerinde qal~gabilrnelerineolanak saglamay1 arnaqlad~glnlbelirtirken (TSYK. I ) , konurnuzia ilgili bir hukurn iqerrnektedir. Zira
yasanln Turk Soylu Yabancllara k a p a d ~ g ~
alanlardan birisi "Guvenlik TegkilatlMdlr.
Bununsa polis, vs. gibi devlete ait resrn
guvenlik tegkilat~gibi karnu veya ozele ait igyerlerindeki ozel guvenlik tegkilat~n~
da kaps a d ~ gsonucuna
~
var~labilir.
-

'

lo

0grenirn dururnuna gelince, yasa ozel
guvenlik gorevlisi olacak kigilerin en az
ortaokul rnezunu olrnalarln~ da ararnlgt~r
(OGK. 16lb). Dolayls~yla ozel guvenlik
gorevlisinin lise veya yuksekokulMniversite
rnezunu olrnas~halinde bu kogulun oncelikle
gerqeklegecegi aqlkt~r.Bununla birlikte 8 yrl
kesintisiz ve zorunlu ogretirn yasasl diye de
anllan 4306 sy. yasa (ilk ve) ortaokulu
kaldlrdlglndan7 ozel Guvenlik Gorevlileri
Hakk~ndakiYasa'nln en az ortaokul rnezunu
olrnay~ arayan hukrnunun yeniden duzenlenerek "en az ilkogretirn okulu" biqirninde
degigtirilrnesi gerekecektir. Bu arada, ilkokul
rnezunu olanlarla hiq bir okul bitirrneyenlerin
kural olarak ozel guvenlik gorevlisi olarak ige
allnarnayacag~belirtilrnelidir".
Muvazzaf askerlik hizrnetinin tarnarnlanrnlg bulunrnas~n~
arayan hukurn (OGK. 161~)
de hizrnet akdi yapllabilrnesi iqin aranan ozel
bir koguldur. Bu bent hukrnunun gu anki
rnevzuatlrn~zdikkate allnlnca yaln~zcaerkekler iqin getirildigig ve rnuvazzaf askerligin
tarnarnlanrnlg sayllabilrnesi iqin yap~lan
askerligin k ~ s ayahut uzun donern, er veya
yede ksubay olarak yapllrnasl araslnda fark
bulunrnadlg~da belirtilrnelidiri0. Fakat onernli
bir husus (OGK. 16/gJde belirtilen nitelikte
olrnarnak kayd~yla)bir hastal~k,vs. nedeniyle
askerlikten rnuaf tutulan kirnselerin ozel
guvenlik gorevlisi olup olarnayacaklarrnln

-

BU yasanln tam ad1 'Turk Soylu Yabanc~larlnTurkiye'de Meslek ve Sanatlarlnl Serbest~eYapabilmelerine, Kamu,
Ozel Kurulug veya lgyerlerinde Cal~gt~r~labilmelerine
lligkin Kanun-dur.
Ancak bu duzenlemenin bile isabeUi oldugunu sdylemek zordur. Kan~mcadzel guvenlik gdrevlilerinin (hatta kamu
guvenlik elemanlarlnln) yuksekokul (ilniversite) mezunu olmasln~ve ayrlca insanlarla iligkilerin nas~lsaslanacag~
ydnunde egitimden geeirilmesi g a r t ~ naramak
~
daha uygun olurdu. Zira uygulamada s~keadzel gijvenlik gdrevlilerinin
hoyrat ve insan~rencide eder tutumlar~ylakarg~lagllrnaktad~r.
(Ornek olarak bkz. A.Vardar Guvenlikei Olmanln da Bir
Kurall Olmal~,
26.02.2000 tarihli Sabah Gazetesi, sf. 22) Bunu dnlemenin en uygun ydnteminin egitim oldugu kan~slndaylz.
Ancak zaten halen o kurulugta pl~ganbirisi dzel guvenlik glirevlisi olarak allnacaksa 'ortaokul mezunu olma" kogulu
aranmaz. (OGK. Gee.Md.1)
Yasan~ndzel guvenlik gdrevlisi olabilmek iQn muvazzaf askerlik hizmetinin yap~lrnasln~
$art kogan hukmu (OGGK.
16Ic) karg~slnda,askerligi ertelenmig (tecilli) bulunanlar~ndzel guvenlik gdrevlisi olamayacag~sonucuna var~lacakt~r.
Yine aynl hukmun yo1 aeabilecegi bir sorun (Turkiye'de kadlnlara muvazzaf askerlik yilkumu getirilmediginden) kad~nlarln dzel guvenlik gdrevlisi olrnalar~n~n
engellendisi mi sorusudur. Kan~m~zca
an~lanhukmu, kadlnlarln dzel guvenlik
gdrevlisi olmalar~n~
engelleyici degil sadece erkek adaylarda aranacak bir nitelik bieiminde degerlendirmek gerekir.
Kaldr ki kad~ndzel guvenlik gdrevlisi dzellikle ulkemizde bayanlar~nkontrol ve denetimi, aranmasl gibi noktalarda bir
zo~nlulukolarak da gdzukmektedir. Nitekim uygulamada bir eok kadlnln dzel guvenlik gdrevlisi olarak ~al~gt~rlld~g~nl

sdyieyebiliriz.
Ancak yurtd~glndayap~lm~g
bir askerligin muvazzaf askerliain tamamlanmas~kogulunun gereeklegmesine imkln verip
verrneyecegi askerlik mevzuat~~ereevesindeele allnacaktlr.

TC~H~S
tart~g~labilecegidir.Zira genellikle aserlikle
(veya
ilgili rnaddelerde askerligin yap~lrnas~
ertelenrnig) yahut rnuaf tutulrnan~narand~g~
dugunulurse, buradaki hukrnun onerni daha
da aqrga q~kar.Bir gorug olarak denebilir ki,
yasal duzenlerne a q ~ s ~ n d a onernli
n
olan
askerligin fiilen y a p ~ l ~bitirilrnig
p
bulunrnas~d~r
ve bu yuzdende (ertelenrnig yahut) rnuaf
tutulrnug birisini "rnuvazzaf askerlik hizrnetini
tarnarnlarnlg" olarak kabul etrnek zordur.
Kald~kiozel guvenlik gorevlisinin ustlenecegi
guvenlik gorevinin de s a g l ~ k l bir
~ yaplyl
gerektirdigi akla gelebilir. Ancak gorevine
engel olugturacak bir hastalrk yahut sakatl~k
tag~rnarnak ayrlca arand~glna(OGK. 16lg)
gore, bunun rnuvazzaf askerlikle ilgisinin
bulunrnad~glda dugunulebilir. Bununla birlikte sagl~knedeniyle askerlikten rnuaf tutulanlara "askerligini yaprnlgtlr" biqirninde degilde
"askerlige elverigli degildir" (quruk) karar~
uzerine ve iqeriginde bir belge verildiginden
bunlar~askerligi yapmlg gibi kabul etrnek igin
dogasma uygun bir tuturn olarak gozukrnernektedir kanls~ndayrz.
A g ~ r hapse veya taksirli suqlar hariq
olrnak uzere alt~aydan fazla hapis cezaslna
rnahkurn olrnak da bir engeldir. 0 halde hafif
hapse veya 6 ay yahut daha az hapis cezaslna rnahkurniyet ozel guvenlik gorevlisi
olrnaya engel degildir. A g ~ rhapse yahut taksirli suqlar d~grnda6 aydan fazla hapis cezasrna hukurn giyrne dururnundaysa, bunun ige
allnrnaya engel tegkil etrnesi iqin affa ugramarnlg bulunrnas~gerektigi soylenebilir. Eger
andan cezalar affedilrnigse engel niteligi de
ortadan kal kacakt~r, denilebilir. Zira sorun,
affedilrnig olsa bile ige allnrnaya engel olugturacak suqlar~n yuz klzartlc~ suqlar
oldugunu belirten aynr f~kradaki izleyen
hukurnle birlikte ele allnd~glndabu sonuca
var~labilecektir.igte bu noktada affa ugrasa
bile zirnrnet, ihtilas, irtikap, rugvet, h~rs~zlrk,
doland~rlcll~k;
sahtekarl~k,ernniyeti suistirnal,
'l
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dolanlr iflas gibi yuz krzartlcl bir fiilden dolay1
rnahkurniyetin ozel guvenlik gorevlisi olarak
ige al~nmaya engel olacaglnlda belirtelirn.
(OGK. 16/d)I1. Belirtilsin ki OGK. 16ld
bendinde sozu edilen hapis veya hukurnlu
bulunrnarnak deyirnlerini kesinlegrnig bir
rnahkurniyet hukrnu olarak algllarnak gerekir.
Yine bu bent hukrnuyle baglant~l~
bir h u s ~ s
igK. 25lB de duzenlenen eski hukurnluleri ige
alrna zorunlulugunun ilgili igyeriligletrnedeki
ozel guvenlik gorevliligi departman~nda
yukar~da deginilen
b a z ~ yonlerden
iglernedigidir. Krsaca soylernek gerekirse,
yuz k ~ z a r t ~ csuqlardan
~
rnahkurniyete
dayanan eski hukurnluluk ige al~nrnayarnutlak engel iken a g ~ hapse
r
yahut taksirli suqlar
dlglndaki bir suqtan dolay1 alt~aydan fazla
hapis cezaslna rnahkurniyete dayanan eski
hukurnluluk dururnundaysa, bunun bir engel
olarak gorulebilrnesi an~lan rnahkrniyetin
affedilrnernig olmas~na b a g l ~ d ~ r .Eger
affedilrnigse, ige al~nrnayaengel bir dururn
yok dernektir. Buna kargrn hafif hapse veya 6
ay yahut daha az bir hapse rnahkurniyetten
olugan eski hukurnluluk i g ~ 251B'ye
.
istisna
getirrneyip uygularna alan~iqinde bulunrnaktad~r.
Belirt~lsinkiOGK. 16 da say~langartlar~
tag~yanlar aqlslndan daha once guvenlik
hizrnetlerinde qal~grnlgolrnak tercih nedeni
olarak kabul edilrnektedir. (OGK. 1612)
0rnegin asker veya polis olarak yahut bekqi
olarak gorev yaprnlg olrnak gibi daha once
aynl veya bagka bir kurulugun ozel guvenlik
hizrnetinde qal~grn~gbulunrnak boyledir.
Bununla birlikte eski bir guvenlik gorevlisinin
ige allnrnas~nln zorunlu bir tercih oldugu
soylenernez gozukrnektedir. An~lannitelikte
bir adaya ragmen ilgili kururn veya kurulugun
(igverenin) bagka bir aday~ ige alrnas~
rnurnkundur. Uygularnada genellikle askerligini kornando olarak yaprnlg kirnselerin tercih edildigi gozlenrnektedir.

dzel guvenlik gorevlisi niteligini edindikten sonra i~yerindeveya i ~ y e rd151nda
i
bir yuz k ~ z a r t ~suq
c ~ (ornegin h ~ r s ~ z l ~ k
suqu) i~lenmesidurumundaysa, bunun "meslekten veya i ~ t e nq~karma"biqimindeki bir disiplin cezas~ylak a r ~ ~ l a ~ a bilecegi (OGY. 37/F, f), hatta l$K. 17/11 baglamlnda "ahlAk iyiniyet kurallar~nauymayan haller benzeri" say~larakakdin
derhal feshinin de mijmkun bulundugu daha once dile getirilmi~ti.(Bkz. yukar~da,dn.5).

T~JH~S
Hemen belirtelim ki ozel guvenlik
gorevlisi olarak allnacak kiginin o kurulugta 1
igyerinde ilk defa qal~gmakiqin bagvuran bir
kimse olmasr gibi bagka bir statude zaten o
igyerinde halen qallgan birisi o l m a s ~ da
mumkundur. Nitekim bu husus bizzat yasada
ongorulmugtur ve zaten o igyerinin personeli
olan birisi ige allnacaksa en az ortaokul
mezunu olma kogulununda (OGK. 16lb)
aranmayacag~ belirtilmigtir (OGK. Geqici
Md.1).
Yine uzerinde durulabilecek bir husus
ozel guvenlik gorevlisi al~nacak kiginin
"gorevini yapmaslna engel olabilecek vucut
ile
veya akll hastal~grveya viicut sakatl~g~
ozurlu bulunmamak" koguludur. Yasa hukmu
incelendiginde her tur hastal~k veya
sakatl~olndegil guvenlik gorevlisi olarak ige
allnacak kimsenin bu "ozel guvenlik gorevliligi" gorevini yapmaslna engel olugturacak
nitelikteki vucut yahut a k ~ lhastal~grnln bu
s~fatlaige a l ~ n m a siqin
~ hizmet akdi yap~lmasina mani oldugu anlagllmaktad~r. Bu
baglamda denebilir ki kalp yetmezligi, parkinson vs. gibi bir vucut (beden) hastalrg~buna
ornektir. Zira kogmak ve heyecan, bu gorevin
qogu kez kargllagllabilecek bir geregidir.
Oysa anllan vucut hastal~klar~
ilgili kimsenin
bu tur ihtiyaqlara cevap vermesini imkans~z
velveya anlams~zkllabilecektir. Buna kargrn
bulaglc~ da olsa nezle, grip, aids vs. gibi
vucut hastal~klar~n~n
ozel guvenlik goreviyle
bagdagamayacaglnl soylemek pek mumkun
gozukmemektedir. Belirtilsin ki, incelemeye
qal ~ g t r g ~ mbu
~ zbent anlam~ndaozel guvenlik
gorevliligine engel olabilecek nitelik taglyabilecegi belirtilen bir diger hastal~k " a k ~ l
hastal~gl"dlr.
Yasadaki duzenleme her tur akll
hastallglnln degil ozel guvenlik gorevinin
yap~lmaslna engel olacak turdeki akll
hastal~glnlnozel guvenlik gorevlisi olarak istihdam amac~ylahizmet akdi yaplmlnr onleyecegi anlam~ndad~r,
denilebilir. Ancak bunun
l2
l3
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iqine somut olarak hangi (adla an~lan)akll
hastal~glnlngirdigi t ~ pbiliminin verileri baz
allnarak ve ozel guvenlik gorevliliginin gereklerine dikkat edilerek saptanrnal~dlr.Bunun
iqin t ~ potoritesi/uzman~ kigilerin bilirkigi
olarak kullan~lmas~
(uyugmazlrk halinde) en
uygun yoldur. Ancak gu kadarlnl soyleyelim
ki, surekli biqimde temyiz kudretinin kayb~
sonucunu doguran bir akll hastal~g~nda
bu
nitelik mevcuttur. Yasakoyucu bu bentte yalnlzca hastal~k degil, ilgilinin gorevini yapmaslna engel olabllecek bir vucut sakatl~g~
ile ozurlu bulunmamay~ da a r a d ~ g ~ n d a n
somut olarak hangi bedensel sakatl~klar~n
ozel guvenlik gorevine engel olacag~yine t ~ p
ve emniyet / guvenlik uzmanl kigilerin bilgilerine bagvurularak tesbit edilebilir. Ancak
anrlan goreve engel olabilecek bedensel
sakatl~glnsaptanmas1 ile problem bitrnemekte, konunun igK. 25/A daki sakatloziirlu istihdarnln~ ongoren hukumle baglantlsl ve
sozkonusu hukum karglslndaki durumunun
da irdelenmesi gerekmektedir. Kan~mcaigK.
25/A daki sakatlozurlu istihdamlnl ongoren
hukumi2 somut olarak herhangi bir rneslek
vs. ayrlml yapmayan ve belirli kogullar~
tag~yanigyerlerinde ancak bel~rlibir oranda
ozurlu/sakat kimsenin ige a l r n m a s ~ n ~
ongoren hem "genel" ve hem de (2495 sy.
yasaya nazaran) "onceki" (tarihli) bir
hukumdur.
Halbuki
ozel
guvenlik
gorevlileriyle ilgili hukum hem yaln~zcabu
alana ozgulenmig "ozel" bir hukum hemde
( i g ~karglslnda)
.
"sonraki" (tarihli) bir kuraldlr.
Durum boyle olunca, o igyerindeki
sakatlozurlu igqi kontenjan~a q k da olsa ozel
guvenlik gorevini yapmaya engel bir
ozurlu/sakat adayrn ozel guvenlik gorevliligine yapt~grb a ~ v u r ureddediIecektirl3.
0zel guvenlik gorevlisi olarak al~nacak
kigilerde aranacak bir bagka ozellik "yap~lacak sorugturma sonucu bagvurma tarihine
gore son beg yll iqinde herhangi bir siyasi

Sakat istihdarn~konsunda ayr~ntlllbilgi i ~ i n
bkz. M.F.Usan, Ig Hukukunda Sakat lstihdarn~,
Ankara 1999, 3 vd."
Ancak bzel guvenlik gorevliligi departman1 i ~ i nyapllan red iglerni, sozkonusu bagvurunun (diger kogullar~varsa ve
bagvuran da istiyorsa) bagka bir departrnanda dziirlulsakat statusuyle (ozurlulsakat kontenjanlndan) ige alfnrnaya
engel olrnad~glda soylenebilecektir.

partiye uye olmamak veya siyas partinin
yap~ldlg~
tarihten baglayarak onceye dogru
organlan veya bag11 kuruluglarlnda gorev
en qok beg yll iqinde yaganmlg bulunmasl
yapmamlg bulunmak"t~r. ( ~ G G K . 16th)
gerekir. Beg ylldan daha onceki bu tur bir
faaliyet 1 gorevlilik / uyelik ozel guvenlik
Burada, ozel guvenlik gorevlisi olacak kiginin
gorevlisi olmaya engel degildir. Keza halen
daha once hiqbir siyasi faaliyette bulunmamas1 aranmlg degildir. Getirilen yasak
devam ediyor olsa bile siyasi parti veheya
ona bag11kuruluga tabi olmadan bag~ms~zca
sadece ozel guvenlik gorevlisi olmak iqin
yaptrg~ bagvuru tarihinden 5 yll oncesine
yurutulen bir siyasal faaliyetin de yine bu gekilde ozel guvenlik gorevlisi olmaya mani tegkkadar herhangi bir siyasi partide uye olmak
il etmeyecegi belirtilmelidiri6. 0zel guvenlik
vetveya ona bag11kuruluglarda gorev yapmlg
bulunmakt~r.Bir siyasi partide uye olmak ve
gorevliligi iqin bagvuran adayln yukar~da
onda veya ona bag11kuruluglarda gorev yapbelirtilen ozellikleri tag~yanbir yasak siyasi
manln iqerigi uzerinde biraz durmakta yarar
faaliyette bulunup bulunmad~gln~n
nasll sapvard~r.Buradaki siyasi partinin, hergeyden
tanacag~da yasada belirtilmigtir. Yasa bunun
"yapllacak sorugturma sonucu" ortaya qlkonce Siyasi Partiler Kanunu anlamrnda bir
siyasi parti ve uyeligin de boyle bir siyasi parmas~ndansozetmektedir. (oGGK. 16th) Pek
tiye uyelik olarak algllanmasl dugunulmea q ~ k l ~ kbulunmamakla birlikte bunun
lidir". Anllan yasa baglamlnda siyasi parti
"Emniyet Mudiirlugunce" yap~lacaglbelirtilen
olarak nitelenemeyecek bir olugumdaki uye"guvenlik sorugturmas~"( ~ G G K 15/1)
.
ndan
lik yahut gorevlilik ozel guvenlik gorevlisi
ibaret bulundugu soylenebilir. Son olarak
belirtilecek bir husus, ongorulen surede bir
olarak ige al~nmaya engel degildir.
quphesizki bununla illegal orgutlere uyelige
siyasi partide veya ona ba0l1 kuruluglarda
olumlu baklldlgln~ soylemiyoruz. "Siyasal
gorev yapmanln, orada alelade bir igqi olarak
partinin organlarlnda gorev yapmakda, herqal~gmay~
da kapsamas~n~n
anlam11 gozukhangi bir siyasal partinin zorunlu vetveya
meyecegidir. Bizce anllan gorev yapmayr,
istege bag11 organlarlndan birisinde o
siyasi partinin veya bag11kurulugunun organorganln uyesi - bagkan~gibi s~fatlarlagorev
larlnda gorev almak veya o kurulugta yonealmak biqiminde dugunulebilir. "Siyasi partim yetkisi tag~yanbir ust duzey pozisyonda
tinin bag11kuruluglarlnda gorev yapmak" deybulunmak biqiminde algllamak ve slnlrlamak
imi ise biraz bulan~k gozukmektedir. Zira
uygun olur. Aksi halde bir siyasi partideki
hergeyden ewe1 Turk hukukunda siyasi parveya ona bag11kurulugtaki bir qayclnln yahut
tiye bag11 kurulug kavram~siyasi partilerle
temizlik personeli gorevinin de ozel guvenlik
gorevlisi olmayl engelleyecegi sonucuna
ilgili mevzuatta yer alm~gdegildir. Herhalde
bununla, bir siyasi partiyi destekleyen, strf
varllacaktlr ki, boyle bir kabul igin dogasrna
ona yonelik aragtrrma vs. yapan bir kuruuygunluk tag~mayacaktlr.
lugtdernek vs. kastedilmig olabilir. Herhangi
II- l$e Al~nmadaldenecek UsOl; 0zel
bir siyasi partideki uyelik ve ondaki vetveya
guvenlik gorevliligi iqin bagvuran adayln ige
bagll kurulugtaki gorev almanln ozel guvenlik
allnmasl iqin konuITIuz itibari~le (memur
gorevlisi olarak ige allnmaya engel olugturaolarak istihdam edileceklere deginmeyebilmesi iGin, onun ige girig bagvurusunun
" Yasanln Turkiye'de faaliyette bulunan Siyasi Partileri (Turk Siyasi Partilenni) duzenledigi ger~egindenhareket
edilirse, ige allnmaya engel (ve md. 21 uyarlncada igten qkarllrnaya neden) olan siyasr parti uyeliginin ve onda yahut
baglt kurulu~takigbrevliligin, bir Turk Siyasi Partisinde ger~eklegecegininetlikle sOyleyebiliriz. Ama acaba yabancl bir
illkedeki bir siyasi parti Liyeliai vs. de ige allnmaya engel (ve igten atllmaya neden) olarak gdrulebilir mi? Bir ihtimal,
yasanln "herhangi bir siyasi parti" uyeliginden ve onun organ yahut bag11kuruluglar~ndagdrev yapmaktan sdzeden
ifadesinin (OGGK. 16lh) milliyet farkt gdzetmeden (Turk/yabanc~)
tum siyasi partilerdeki ilyeligi ve onlarln organlarl
ile bag11kuruluglarlnda gdrev almayt kastettigidir.
Bir kez i ~ allnan
e
azel giivenlik gOrevlisinin bu gdrevi devam ettigi surece herhangi bir (dernek ve) siyasi partiye iiye
olmasl ayrlca yasaklanml~ve aksi bir tutumun varllgl durumunda onun hizmet akdinin feshi zorunlulugu getirilmigtir.
(OGGK. 21).

(OGGK. 1512) Eger bunun, ilgili aday~nige
cegimizden) onunla bir hizmet akdi yapllmasl
allnacag~igyerinin tabi oldugu ig yasaslnln
gerekir. Zira, o, ancak boyle bir sozlegmeyle
,
~ a s i gBK.)
~ . hizmet akdi iqin
qallgtlrllmak 1 qallgmak uzere ige a l ~ n d ~ g ~ ( i g ~ .DenIgK.,
ongordugu kurallarln geqerli olacagl
takdirde "igqi" niteligini edinebilecektir (igK. 1,
anlamlnda yorumlayabilirsek, ig Kanunu
BK. 313) Ancak ozel guvenlik gorevliligi iqin
l daha
qerqevesinde belirli suresi bir y ~ ve
bagvuran adayla geqerli bir hizmet
fazla olan hizrnet sozlegmelerinin, DenigK.
sozlegmesi yapllabilrnesi iqin sadece yasaca
ve ~ a s i g kapsamlndaysa
~.
suresine bakllaranan ve yukarlda aqlklanan kogullarl
makslz~ntum hizmet sozlegmelerinin yazlll
(OGGK. 16) taglrnasl yetmemekte, onu ige
gekilde yapllacagl (igK. 9, DenigK. 5,
alacak ilgili kururnlkurulug veya kiginin onda
~asigK.4), Borqlar Kanunu'na girenlerinse
karar kllmasl da gerekecektir. Fakat bir kirnsherhangi bir gekle bag11olmadan yapllabileenin ozel guvenlik gorevlisi olarak ige allncegini soyleyebiliriz19 Ancak anllan hukmu
abilmesi iqin bu bile k6fi gelmernekte, ken(OGGK. 1512) hizrnet akdinin gekliyle baglandisinde karar klllnan adayln (igverenin bulunt111gormedigirnizde, bu kez oGGK. ve OGY.
dugu yerin) emniyet Mudurlugu taraflndan
qerqevesinde dolay11da olsa ilgili gorulebile"Guvenlik Sorugturmasl"nln yapllmasr ve
cek hukumlerden hareketle bir sonuca vanlasonucunun olumlu qlkmasl, ondan sonrada
bilecektir. 0yle ki, bu noktada ilgili aday
ilgili valiligin tasvibinin (onay~nln)bulunmasl
hakklnda guvenlik sorugturmasl yapllrnaslnl
zorunludur. Aday ancak bundan sonra ilgili
ve valiligin olurunu arayan hukum, igin yazlya
kurum/kurulug veya kigi taraflndan ige allndokulecegi anlamlnr verecektir. Fakat bu,
abilir. (oGGK, 1511) Guvenlik sorugturyapllacak hizmet akdinin degil sorugturmaslnln olumlu sonuqlanmasl ve ilgili valilmanln ve valilik olurunun yazlll olacag~
igin tasv'ibi (uygun bulmasl), bir kirnsenin
ozel guvenlik gorevlisi olarak ige allnrnasl
anlarnlndadlr. Buna mukabil, iqqi statusundeki ozel guvenlik personelinin disiplin iglembak~m~ndan bir geqerlilik
koguludur
denilebilir. Anllan kogullar saglandlktan
lerini duzenleyen, Yonetmelik rnaddesindeki
"ig Kanunu'na tabi igyerlerindeki ozel guvensonra aday ile onu ige alacak kururnlkuruluglkigi araslnda ozgur irade beyanlarlyla bir
lik personelinin yonetmelikteki disiplin suq ve
hizmet akdinin yapllrnasl gerekir. Bu noktada
cezalarl baklmlndan bu yonetmelik hukurngenel olarak hizmet akdinin yaplllqna ait
lerine bag11oldugunun "ige allnma slraslnda
ilkelerin geqerlilik tagld~glsoylenebilir. Ancak
dijzenlenen hizmet akdinde aq~kqabelirtilebazl ozellikli noktalar~n ayrlca ele allnlp
cegiVni ongoren hukum (OGY. 4411) bizi
tartlgllmaslnda yarar vard~r. Bunlar hizrnet
hizrnet akdinin yazlll olarak yap~lmaslnrn
akdinin gekli ve suresidir.
arzulandlij~ sonucuna goturebilir. G e r ~ i
hizmet akdinin duzenlenmesi ve onda bu
a) Hizmet Akdiiin @Mi; 0zel Guvenlik
yonetmelige tabiligin aqlkqa belirtilmesinin
Gorevlileri Hakklnda Kanun ve Yonetrnelik,
sozlu olarakda gerqeklegecegi akla gelebilir.
ozel guvenlik gorevlisi olarak ige al~nacak
Fakat bu tur kabulun uyugmazl~k halinde
kigiyle yapllacak hizmet akdinin belli bir gekonernli sorunlara yol aqabilecegi gozden ~ r a k
ilde yaplllp yapllmamasl noktaslnda a q ~ kbir
tutulmamal~d~r.
tutum sercrilernemektedir. Sadece "ozel
gijvenlik teikilatlnda gijrevli personel stat"
b) Hbmet Akdinin Sllresi; 0zel guvenlik
ve ozlijk haklarl baklmlndan, genel olarak
gorevlisi olarak allnacak kigiyle yapllacak
bag11 bulunduklarl kurulugun rnevzuatlna
hizmet akdinin suresinin ne olacagt da
tabidit' biqiminde bir hukurn getirilmigtir.
OGGK. ve OGGY. de sessiz geqilmigtir. Bu
la

Genel olarak hizmet akdinin

gekli ve gekil kurallar~nauymamanln doguracag~sonuplar ipin bkz. AkviBit,
Uygulama Bak~m~ndan
Hizmet Akdinin Kesin Hukumsuzlugu ve lptal Edilebilirligi, Istanbul, 1990, 11 vd.

Teori ve

yuzden hizmet akdinin suresi konusunda
genel olarak hizmet akdiyle ilgili esaslar~n
geqerlilik tag~yacag~
soylenebilir. Buna gore
k~sacabelirtmek gerekirse; Akdin belirli sureye baglanmasrn~gerektirir objektiflhakl~bir
neden yoksa hizmet akdinin belirsiz sureli
hizmet akdi olarak kabulu zorunludur. Zira ig
hayatlnda olagan gey, hizmet akitlerinin kural
olarak belirsiz sureli bulundugudur. Bu
nedenle, belirli sureye baglanmay~hakl~kllan
objektif bir nedenin yoklugu durumunda,
taraflar hizmet akdinde aq~kqabelirli bir sure
kararlagt~rsalarbile bu sure geqersiz olup
belirsiz sureli bir hizmet akdinin v a r l ~ gkabul
~
edilecektir". Bir igyerindeki ozel guvenlik
gorevinin (iginin) belirli sureli olup olmayac a g ~tart~g~lab~lir
fakat ornegin suresi objektif
biqimde saptanabilen bir baraj yahut silah
fabrikas~, vs. ingaat~nda belirli surelilik
niteliginin bulundugu soylenebilir. Suphesiz
igyerinin 1475 say111ig Kanunu kapsamlnda
gorundugu hallerde, belirli suresi bir y ~ ve
l
daha uzun olan hizmet sozlegrnesinin y a z ~ l ~
gekilde yapllmas~ gerektigi aq~kt~r.
( i g ~ 9)
.
Fakat bizce andan y a z ~ gekil
l~
bir geqerlilik
gekli degil, igverene getirilmig ve ayk~rll~k
halinde para cezasr ongorulmug bir
yukumlonlem niteligindedirt8.

111- b z e ~Ghenlik g6evlilef'inin Saylsl:

sonra kesinlegrnig say~da personel yasal
prosedure (OGGK. 15) uygun olarak ige
allnrrlar. il Guvenlik Koordinasyon Kurulu'nca
belirlenen say~da personelin (ige allnmarnas~) istihdam edilmernesi halinde, bu
kurum veya kurulugun yetkili kigileri hakklnda
"ag~rpara cezaslWnahukmedilir. Eylemin tekerruru halindeyse 3 aydan 6 aya dek hapis
cezasl verilecegi ongorulmugtur. (OGGK.
24lb) Ancak yasadaki "il guvenlik koordinasyon kurulunca saptanan ve ilgili kuruluga
bildirilen say~da personel istihdam etme
(mek)" deyirninin neyi ifade ettigi uzerinde
biraz durmakta yarar vardlr. Belirtilsinki, saptanan ve ilgili kuruluga bildirilen saylnln birbiriyle uyumlu olmas~ durumunda sorun
agag~daki yonleriyle ele al~nacaktlr.Fakat
bunlarln herhangi bir nedenle uyumlu olamamas1 (ornegin saptananln 15. bildirileninse
13 olmasr) halinde, bunlardan birisine uyan
yetkili dogal olarak digerine uymamlg olacaktlr. Acaba boyle bir durumda cezai yaptlrrm
uygulanacak
m ~ d ~ r ? Kan~mca ilgili
kurumlkurulugun kendisine bildirilen sayrda
kigiyi giivenlik personeli olarak almas~an~lan
cezai yaptlrlrn~gerektirir bir davran~gdegildir.
Buna kargln bildirilenden farkl~olarak saptanan say~da kiginin istihdam edilrnesi
halinde degigik ihtirnaller akla takllabilirse de,
cezanln "saptanan ve bildirilen saylda personel istihdam
y ~ n e l t , l d i ~(bun,,
larln birbiriyle uyumlu olmamasl durumundaysa) birineuyulupdigerine uyulmama
olgusunu getirecegi, dolaylslyla da ayklrlllQln
bunlardan yalnlzca birisine yonelecegi

Daha onceki sayfalarda niteligini belirttigimiz
kamusal yahut ozel kurum ve kuruluglarda
istihdam edilecek ozel guvenlik gorevlisi
SaylSl ilgili kururn Veya kurulugun inisiyatifine
blrakllmamrg, bazl slnlrlamalara tabi tutulmugtuKGerqekten de yasaya gore 'Iher kurusdylenebilir. Oysa ceza, her ikisine birden
lugun 0Zel giivenlik tegkilatlnda qal~gtrrllacak
ayklrlllk durumuna dzg"lenmigtirlg. istihdam
personel saylsl, kurulug ilgil~leriningorugedilecek ozel g"venlik gorevlisi personel
leride al~narak0 kurulugun bag11 bulundugu
saylslyla ilgili onemli bir nokta, i l Guvenlik
ilin guvenlik koordinasyon kurulunca belir~
~ ~~~~l~~~~~ saptanan ~ve
lenir ve iqi?leri Bakanllgl1nln Onaylna
bildirilen saylnln aynl olmasl durumunda,
sunulur. (oGGK. 14) Bakanl~aln
- onaylndan
" Gene1 olarak hizmet akdinin belirli sureli olup olmamas~konusunda bkz. G.AI~aaut,Belirli Sureli Hizrnet Sbzlegmesi,
etrnernellye

le
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Ankara 1999, 10 vd.
Bkz. M ,
Hizmet Akdinin Kesin Hukumsijzlugu ve lptal Edilebilirlifii,18-20.
18 Hukuku A ~ ~ s l n d addun~
n
lg
lligkisi, Ankara 1995, 92.
Bununla birlikte onerilecek s a g l ~ k lbir
~ yol; kendisine bildirilenle (her nas~lsaogrendigi) saptanan 6zel guvenlik
gorevlisi saylslnrn farkl~llgln~
anlayan ilgili kurum/kurulug yetkilisinin bunlardan birine uygun say~dapersonel almak
yerine durumu il guvenlik koordinasyon kurulu'na ileterek farklll~g~
bildirmesi ve g e r ~ e ksaylyl Bgrenerek ona gore
hareket etmesidir.

w,

d

i

"saptanan ve bildirilen saylnya harfiyen mi
uyulmasr gerektigidir. Ornegin daha az veya
daha qok say~da personel istihdam~nda
dururn ne olacaktlr? 0 kururn veya kurulugta
guvenligin nasll saglanacagl ve bu arada
personel saylsl ilgili kurulug ilgilerinin de
gorugu allnarak qegitli ogeleri de degerlendirilerek il Guvenlik Koordinasyon
Kurulu'nca belirlendigine gore, onlarca saptanandan daha az say~da personel istihdamlnln amaca uygun bulunmadlgl
soylenebilir. Ayrlca boyle bir halde "saptanan
ve belirtilen saylda" personel istihdam
etmeme olgusunun da gerqeklegtigi
dugunulecektir. Belirlenen ve bildirilenden
daha az say~dapersonelle orada guvenligin
saglanamayacag~ varsayllir. Buna karg~n
andan say~dan daha fazla saylda kiginin
guvenlik gorevlisi olarak (her nas~lsa)istihdam1 durumunda (ozellikle "qok i ~ i n d eaz
vardlr" ilkesi de hatlrlanrrsa) ilgililerin cezai
yaptlrlmla karg~lag~p
kargllagrnayacagl tereddut dogurabilir. Ancak aqkln saylya geqerlilik
tanrmak, (bilhassa karnu sektorunde yaygln
oldugu uzere) bir ki2inin dort sandalye taglmas1 rnumkunken bir sandalyeyi dort kiginin
tagrmasl gibi garip sonuq dogurmamal~dlr.

IV. Isyeri; 0zel guvenlik gorevlisinin
qallgacagl igyerinin onun "gorev alan~"
oldugu soylenebilir. Gorev alan~ise ilgili kurul u y n (igverenin) yerlegme sahas~ olup
geregi halinde bu alan o kurulugun bulundugu ilin guvenlik koordinasyon kurulunca
genigletilebilir (OGGK. 11).
V. Igveren; 0zel guvenlik gorevlisinin
igvereni onu hizmet akdiyle i2e alan, hizmet
akdinde
taraf
olarak
gozuken

VI. lg (Gbrev);0zel guvenlik gorevlisi
niteligi tag~yanbir igqinin yapmakla yukumlu
oldugu igi (gorevi) rnevcut yasal duzenlemelerden hareketle "bag11oldugu kurulugu kendi
somut statusu ve yetkisi qerqevesinde ozel
Guvenlik Gorevlileri Hakklnda Kanun hukumleri uyarlnca korumak ve guvenligini saglamak biqimindeki bir ozel kolluk hizmetidir"
diye tanlmlayabiliriz. (Bkz. OGGK. 8)''.
Yasakoyucu ozel guvenlik gorevlisi personelin bu gorevine onern vererek onun kanunlarda ongorulen diger haller d~glndaOGGK.
da gosterilen gorevlerinden bagka bir igte
qal~gt~rllamayacag~nl
aqlkqa belirtmig bulunmaktadlr (OGGK. 20). 0 halde ozel guvenlik
gorevlisinin andan qerqeveyi tagan bir gorevi
kabulu zorunlu degildir, isterse bu yuzden
akdin derhal feshine gidebilir (igK. 16111-e).
Boylece, yasaca gosterilen istisnalar dlglnda
ozel guvenlik gorevlisinin bagka igde
qallgt~r~lmasl
(bagka ige nakli) yasaklanmlg
demektir. Suphesiz, aksine bir tutumla
kargllagan ozel guvenlik gorevlisinin (OGGK.
20 ve igK. 16111-e'den hareketle) bu yuzden
hizmet akdini derhal feshi hakklnln bulundugu soylenebilecektir. Ancak belki de igin
ozune
uyan
qozum,
bu
tur
gorevlendirmelerin geqersizligi, igqiyi baglarnayacag~ olacaktrr.
0zel
guvenlik
gorevlisinin yukar~dabelirtilen ozel kolluk igi
dlg~nda bagka bir igde qal~gt~rrlabilrnesine
imksn verecek diger yasalar bir yana
blrakrllrsa, bizzat 0zel Guvenlik Gorevlileri
Hakklndaki Kanun'da orlgorulen bagka igde
qallgtlrma olanaklarl uzerinde durmak
gerekir. OGGK. da ongorulen hallerden birisi,
ozel guvenlik gorevlisinin de iqinde bulun-

Bu ozel kolluk hizmetinin ifas1 batjlamlnda somut olarak gorev ve yetkileri OGGK. 9'da toplam altl bent halinde
sayllm~ptlr.Bunlar slraslyla poyledir;
a) Kurulupu sabotaj, yangln, hlrslzl~k,soygun, yaoma ve ylkma, zorla ipten al~koymagibi her~epittehdit, tehlike ve
tecavijzlere kar51korumak;
b) Gdrev alanlarl i~indeiplenmig veya iplenmekte olan s u ~ l a rderhal
l
genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber,
genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar san~klarlyakalamak ve gozaltlna almak,
c ) Delilleri muhafaza etmek,
d) Genel kolluk kuvvetlerinin ipe el koymaslndan itibaren emrine girerek ona yardlrnc~olmak,
e) Koruma ve gijvenlik hizmetlerinin gerektirdigi diger onlemleri almak,
f) Sivil Savunma Tepkilatlna gorevlerinin yerine getirilmesinde yardlmcl olmak. (OGGK. 9).
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dugu ozel guvenlik tegkiliit~n~n
kald~r~lmas~
halidir. (OGGK. 6) Boyle bir durumda art~k
ozel guvenlik gorevliligi igi ortadan kalkacaglna gore, igqinin bundan sonra ne
yapacag~n~ntesbiti onemlidir. Yasa bu
hallerde ozel guvenlik tegkilatl personelinin
durumunun igveren kurulug ile aralarlnda
mevcut statuye gore belirlenecegini belirtmektedir (OGGK. 61son flkra). Bunu 1475 sy.
Ig Kanununa tabi bir hizmet akdi
qerqevesinde dugunursek, igverenin igqiye,
yapabilecegi bir bagka igi onermesi yahut
akdi feshetmesi mumkun gorulebilir. igqi rlza
gosterdigi takdirde kendisine onerilen bu
yasaya aykrr~l~k
olugbagka igde qal~gmas~
turmaz. Halbuki ozel guvenlik tegkilat~devam
ederken onerilecek bir bagka ige razl olsada
ozel guvenlik gorevlisi srfatrnl tagldlg~surece
bunu caiz gormemek gerekir. Yasan~nimkiin
t a n ~ d ~soylenebilecek
g~
bir diger bagka
igdelgorevde qal~gt~rma
ihtimali, igqinin bag11
bulundugu kurulugta yaganacak bir grev veya
lokavt halidir. Boyle bir durumda ozel guvenlik tegkiliit~personeli genel kolluk kuwetlerine yard~mc~olmak uzere il valisinin
gorevlendirecegi genel zab~ta amirinin
emrine girecek ve kurulug iqinde kendilerine
(bu amirce) verilecek gorevleri yapacakt~r.
(oGGK. 27). Suphesiz genel zab~taamirinin
verecegi gorev, ozel guvenlik gorevlisinin gu
ana dek yaptigl gorev yahut somut gorev
alan~olmayabilir. Ayr~cas~k~yonetim
halinde
ozel guvenlik gorevlileri ustlendikleri koruma
hizmetini s~k~yonetimkomutanlnln emrine
girerek surduriirler. (OGGK. 30)

VII. dzel G b n l i k G6revlisi Karg~s~nda
Y8netim Hakklna Sahip Olanlar; 0zel guvenlik gorevlisinin ustlendigi koruma ve guvenlik
hizmetinin ifas1 s~ras~nda
kimden emir ve talimat alacagl; yani kimin yonetimine tabi
bulundugu da cevaplanmas~gereken onemli
bir problemdir. Bu noktada yetkili kiginin, ilk
etapta igqinin hizmet akdinin taraf~s~fat~yla
igveren niteligini taglyan kigi olacag~aq~kt~r.
Gerqek kigilere ait kuruluglarda bu kurulugun

sahibini sorumlu ve yetkili k~lanyonetmeligin
anlatt~g~
da budur. (OGY. 4511) Ancak tuzel
kigiye ait bir kurulug sozkonusuysa sorumluluk ve yetki onun idare amirine, Devlet kuruluglarlndaysa o kurulugun en buyuk amirine
aittir. (OGY. 4511) Bunlar asli sorumluluk
kendilerinde kalmak koguluyla bu konudaki
yetkilerini kurulugta gorevli diger kigilere
devredebilirler (OGY. 4512) Kan~mrzca,burada devirden qok yetki verme sozkonusudur.
Ayr~caozel guvenlik gorevlilerinin grev ve
lokavt halinde genel zab~ta amirinin,
slklyonetim durumundaysa s~k~yonetim
komutan~nrn,bir problem halindeyse Genel
Kolluk Kuvvetleri ige el koyunca onlarln
emrine girecegi unutulmamal~d~r
(OGGK.
9ld, 27, 30) Hal boyle olunca duruma gore,
anllan makamlar~nyonetimine de tabi olac a g ~soyleneb~lecektir.Buraya dek soylenenler dlgrnda, ozel guvenlik gorevlileri her
zaman iqin bir "ozel guvenlik tegkilat~"biqiminde qal~gacag~ndan
(OGGK. 8 vd. OGY.
47) bu tegki'latta hiyerargik duzene uymak
zorundad~r.(OGY. 4611) 0zel guvenlik tegkilatrn~nbag~nda(kendisi de bir ozel guvenlik
gorevlisi olan) "koruma ve guvenlik amiri"
unvan~n~
tag~yanbirisi bulunur. Bu amir, ozel
guvenlik personelinin goreve haz~rbulundurulmas~,sevki, nokta ve devriyelerin qallgma esasl ve usirllerinin saptanmasl, kontrolu
ve kurulugun genel kolluk ile iligkilerinin
yurutulmesi konularlnda gorevli ve yetkili
olup, bag11oldugu birim amirine kargl sorumludur. (OGY. 4612) Durum bu olunca, koruma
ve guvenlik amiri (yukarlda deginilen) bag11
oldugu kurumhirim amirinden a l d ~ gtalimat~
lar~diger ozel guvenlik personeline iletmek
ve onlara k a q ~belli olqude bir yonetim yetkisi uygulamak durumundad~r. Suphesiz o
bile bu gorevini yerine getirirken duruma
ile "grup gefleriVnden
gore "amir yard~rnc~s~"
(OGY. 47) yararlanabilecektir.

VIII. dzel GOvenlik Garevlilerinin
Denetimi; 0zel guvenlik tegkilat~n~n
denetimi
konusunda yetkili olanlarln bag~ndaiqigleri

T~JH~S
Bakanligl gelrnektedir. Bakanl~kbu denetirni
bizzat Bakanl~kelernanlar~nayaptlrabilecegi
gibi Valiler - 11 Jandarrna Alay Komutanllgl
veya il Ernniyet Mudurlugu aractligl ile de
yapabilir (OGGK. 1811). Bunun diglnda ozel
guvenlik tegkilatlnln kurulu bulundugu ildeki
"11Jandarrna Alay Kornutanlar~~ve
"11Emniyet
Mudurleri" de kendi sorurnluluk bolgelerinin
s ~ n ~ r l aiqindeki
r~
ozel guvenlik tegkilatln~
denetlerne ve gozetirn altlnda bulundurrna
yetkisine sahiptirler (OGGK. 1812) Keza ozel
guvenlik tegkilatlnln kurulu bulundugu yerin
mulki idare arnirlerinin ve ozel rnevzuat ile de
ozel guvenlik tegkilatlnln bag11 oldugu igverenin (kurulugun) denetirn hakk~ bulunrnaktadlr. (OGGK. 1813) Denetirn sonucu
goriilen aksakl~kve eksiklikler belli bir sure
iqinde giderilrnesi iqin ilgili kurulug yetkililerine bildirilir. Yetkililerce bunlarrn ongorulen
surede giderilrnesi 1tarnarnlatt~r~lrnasl
zorunludur. (OGGK. 191a) Bu zorunluluga ayklr~
davranlg cezai yaptlrlrnla karg~lanm~gtlr.
( ~ G G K 24h)
.
Yapilan denetirnde kirni personelin odullendirilrnesi veya cezalandir~lmas1 uygun gorulebilir. Boyle bir halde,
durum geregi iqin ilgili kurulug yetkililerine
bildirilir. Kurulug yetkilileriyse ilgili guvenlik
gorevlisi hakklnda kurulugun statusunde
gosterilen usOllere gore gerekli iglemi yapar.
(OGGK. 19h) Keza yapllan denetim sonucunda hizrneti yurutmede kifayetsizligi (yetersizligi) saptanan yahut hizrnetin niteligine
uygun dugmeyen davraniglar~ nedeniyle
qal~grnas~
uygun gorulrneyenler de kurulug
yetkililerine bildirilir. Kurulug yetkilileri bu kirnseleri guvenlik gorevinden uzaklagtlrmak
zorundadrr (OGGK. 191c) ve aksine tuturnlar~
cezai yaptlrlrna tabidir. (OGGK. 24lb).
"Guvenlik gorevinden uzaklagt~rrna~n~n
hizrnet akdinin feshini mi yoksa fesih sonucu
doourmayan bir disiplin cezaslnl rnl (OGY,
37, 4412) anlatt~g~
tart~g~labilir.
Fakat akdin
feshini ifade etrnedigini savunmak daha tatmink& gozukrnektedir.
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IX.

Disiplin

Cezasl

Uygulamasl;

Yukar~dayer yer ozel guvenlik gorevlisinin
hizmet akdinin igverence feshi dururnuna
deginrnig bulunuyoruz. Burada ise ozel
guvenlik gorevlisinin taklndlgl bir tuturn yahut
iqinde bulundugu bir dururn nedeniyle igverence bir disiplin cezaslna2' qarptlrlllp qarptlrllarnayacag~ uzerinde duracaglz. Hernen
ifade edelirn ki genel olarak turn igqiler iqin
geqerli bulunan yasal ucret kesintisi (igK.
31,32) vs. dlglnda hizrnet akdi veya TiS ile de
belirli dururnlarda belli disiplin onlernlerinin
uygulanacag~ kararlagtlr~labilir. Biz genel
olarak bunlar uzerinde degil, sirf ozel guvenlik gorevlilerine yonelik olarak getirilen disiplin cezalar~ (onlernleri) uzerinde duracag~z.igte bu anlarnda konuya baklld~glnda
yasa hukrnune (OGGK. 31) dayanllarak iqigleri Bakanl~gl'nca 27.10.1981 de q~karrlan
"Baz~Kurum ve Kuruluglarln Korunrnas~ve
Guvenliklerinin Saglanrnas~ Hakklnda
Kanunun Uygulanrnaslna iligkin Yonetmelik
ad11 yonetrneligin ilginq hukurnler getirdigi
gorulrnektedir. (OGY. 37-44, 53,57)". igte bu
hukijmler incelendiginde ozel guvenlik
gorevlilerine yine yonetrnelikte sayllan
hallerde dururna gore uyarrna (OGY .371A),
klnarna (OGY. 37/B), ayl~kveya ucret kesirni
(OGY. 37/C), k ~ s asureli durdurrna (OGY.
37/D), uzun sureli durdurma (OGY. 37/E),
rneslekten veya igten q~karrna(OGY. 371F) ile
geqici olarak gorevden q~karmacezalarlnln
(OGY. 4412) disiplin cezasl olarak getirildigi
anlagllrnaktadlr. Keza bir diger onlem olarak
guvenlik gorevinden uzaklagt~rrna"nln da
duzenlendigini (0GY.52) soyleyebiliriz.
Yonetrnelikte duzenlenrnernig olan disiplin
cezasl gerektirir eylernlerin varllglnda ise
ozel guvenlik gorevlisinin tabi oldugu rnevzuatln uygulanacag~belirtilmektedir (OGY. 41).
Yonetrnelikte sayllan disiplin cezalari incelendiginde " k ~ s asureli durdurrna" (OGY.
371D) ve "uzun sureli durdurma" (OGY. 371E)
ile "meslekten q~karrna" (OGY. 371F)

m,

Ig hukukunda bir yaptlrlm olarak disiplin cezalar~hakk~ndabkz.
I$ Hukuku Yaptlrlmlar~,IHD. C.111, sy.2,
NisanlHaziran 1993, 165-183 (168 vd.). A.Basbug, Tiirk 1% Hukukunda Disiplin Gezalar~,Ankara 1999.
YOnetmelikte 6ngOrulen disiplin cezalarlnln kesin bir nitelik ta91d1g1
ve bu yuzden de hizmet akdi yahut toplu i$
sOzle$mesiylehafifletilemeyecegiyOnunde bkz. J3asbu4, 15.

cezalarrn~n igqi niteligine sahip bir ozel
guvenlik gorevlisine nasrl uygulanacag~
sorun dogurabilecektir. Keza "aylrk veya
ucret kesimi" adr alt~nda ozel guvenlik
gorevlisinin duruma gore azami 15 gunluge
kadar ayllk veya ucretinin kesilmesi cezaslnln nasll uygulanacag~da problemlere yo1
aqabilecektir. (OGY. 37/C)23.Ancak hemen
ifade edelim ki, bu yonetmelikteki hukumler
yaln~zca devletlkamu kuruluglarrn~n ozel
guvenlik tegkilat~ndaki ozel guvenlik
gorevlileri iqin uygulanabileceginden (OGY.
3711) ozel tegebbuse ait yerlerde ve onlarrn
ozel guvenlik gorevlileri hakklnda kendiliginden uygulanma imkan~na sahip degildir.
Keza devletlkamu kuruluglar~nrn igqi
statusundeki ozel guvenlik gorevlileri hakklnda an~landisiplin cezalarlnln nasil uygulanabilecegi konusunda yonetmelik b a z ~
hukumler iqermektedir. Yonetmelige gore ip
Kanununa tabi igyerlerinde kurulmug olan
ozel gijvenlik tegkilat~ mensuplar~hakk~nda
da "yukarrdaki madde hukmu"nun uygulanacagr belirtilmigse de (OGY. 44/1, c.1)
bunun yukarldaki maddenin disiplin cezaslyla ilgili tum hukumlerini mi yoksa 44 den bir
onceki madde olan 43 uncu maddeyi mi ifade
ettigi netlik tagrmamaktadrr. Bununla birlikte
44 uncu madde tumuyle ele allndlglnda, bu
ibareyle tum disiplin cezalarlnrn kastedildigi
sonucuna varmak mumkundur. Diyelim ki
boyle anlaglldr, bu halde bile an~landisiplin
cezalarrn~nyonetmelik geregi bagkaca bir
geye ihtiyaq duymaks~zlnkendiliginden mi
uygulanacag~yoksa yaln~zca ige allnrrken
duzenlenen hizmet akdinde belirtildigi
takdirde mi uygulanmas~ gerektigi problemiyle kargrlagllabilir. Zira yonetmelik bu
kigiler hakklnda da yukarldaki maddenin
uygulanacaglnr belirttikten sonra yine aynl
maddedeki bir bagka hukumde, ig Kanununa
tabi igyerlerindeki ozel guvenlik gorevlilerinin
disiplin suq ve cezalar~bak~mlndanbu yonetmelik hukumlerine tabi oldugunun ige
alrnrrken duzenlenen hizmet akdinde aqlkqa
belirtileceginden sozetmektedir. (OGY. 4411
23

Gene1 olarak ucret kesintisi cezasl ile bunun "ucrettenI
149 vd. ile 159-160.

c.3) An~lancezalarrn ve eylemlerin qogunun
ig Kanununda duzenlenmemig olmasl, (igten
q~karrlmayrgerektirecek hallerde ig Kanunu
hukumlerinin s a k l ~tutulmas~(OGY, 4411, c.2)
ve keza ucret ve ayl~kkesimi konusunda, igverenin hizmet akdi yahut TIS nde gosterilmig
olmad~kqaucret kesintisi cezasl veremeyecegine dair ig Kanunu hukmu (IgK. 32/1)
hat~rlan~rsa,
hizmet akdinde belirtilmedigi
takdirde bu yonetmelikteki ucretlaylrk kesimi
cezaslnln ig Kanununa tabi ozel guvenlik
hakklnda
uygulanamayacagr
gorevlisi
soylenebilir kanrslnday~z.Keza k ~ s ave uzun
sureli durdurma cezalar~nrn ve diger
cezalarrn uygulanmasl agls~ndan da aynl
geyin geqerli oldugu dugunulebilir. Bu arada
bu konuyla baglantlll bir noktaya da
deginilmelidir. Yonetmelik, krsa ve uzun sureli durdurma cezalarln~n igqi statusundeki
gorevliye uygulanmaslnln zorlugu duguncesiyle ozel guvenlik gorevlisi igqinin statusu
itibariyle boyle bir uygulaman~n mumkun
bulunmad~g~
hallerde ozel guvenlik gorevlisine "geqici olarak gorevden qrkarma" cezaslnln verilecegini belirtmektedir. (oGY. 1412,
c.1). Gegici olarak gorevden q~karmaise:
Gorevlinin kadrosu ve statusu saklr kalmak
suretiyle bir aydan a l t ~aya kadar ayl~ksrz
olarak gegici sure ile iginden veya gorevinden qrkarmakt~r.(OGY. 4412, c.2) Hergeyden
once bir igqi iqin ig hukukunda boyle bir
cezanln kendiliginden uygulanacagrn~soylemek mumkun o l m a d ~ ggibi
~ "geqici sureyle
iginden q~karmakveya gorevinden qrkarmak"
gibi bir ceza da ig hukukuna biraz yabanc~
kalmaktadlr. Bununla blrlikte "geqici sureyle
igten qlkarrnaHnln, (ancak hizmet akdinde
kararlagt~r~ld~g~
takdirde uygulanabilecegi de
)
akdinin
dikkate a l ~ n d ~ g ~ n d ahizmet
sozlegmede kararlagtlrllan bir nedenle igverence tek tarafl~ asklya a l ~ n m a s oldugu
~
soylenebilir. Buna karg~n"Geqici sureyle
gorevden qlkarmal'nln, yonetmelikte tarif
edilmedigi ve val~litjinonaylna da baglr tutulmad~g~ndan
hareketle, igverence igqinin
iginin degigtirilmesi 1 departman degigikligi

indirirn" cezasl niteligi ta~~rnad~g~
konusunda bkz. Basbug,

~il~is
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yani teknik deyimiyle "nakil" olarak nitelenebilir mi sorusu akla tak~lmaktadrr.Ancak
bunun dahi ucretsiz oldugu hat~rlanrrsa,
burada departman degigikligi degil yine tek
tarafl~uygulanan fakat sozlegmeye dayanan
bir a s k ~ n ~varl~grndan
n
sozedilebilir. Simdi
sorun, bu gibi onemli bir cezanln slrf hizmet
akdinde "bu yonetmelik hukumlerine tabidit'
gibisinden soyut (ve qogu kez igqinin b ~ l gisinin o l m a d ~ g bir
~ ) hukme dayanarak uygulanmasrn~n ceza olup olmayacag~nda da
kendisini gosterecektir. Sahsen boyle bir
sonuqta tereddutlu oldugumuzu belirtelim.

1) Iqten UzaMa$tirma; 0zel Guvenlik
Gorevlileri Hakkrnda Kanun, kanun yapma
teknigi aqlsrndan pek de bagarrlr sayllamaz.
0yleki yasada kullanrlan deyimlerin anlamlarrn~nsaptanmasr biraz guq gozukmekte ve
bu nedenlede aynl yasaca kullanllan qegitli
ibarelerin birbirinden ayr~lmasrndazorluklarla karg~lag~lrnaktad~r.
0rnegin bunlardan
birisini burada ele alacag~mrz"igten uzaklagtrrma" olugturmaktadrr. (OGGK. 23) Anllan
deyim, yasanln "lokavt halinde gorevden
uzaklagtrrma yasagl" kenar bagl~grn~
tag~yan
23. maddesinde geqmektedir. Buna gore,
"ozel guvenlik tegkilat~ personeli lokavt
dolay~srylaigten uzaklagtrr~lamazlar".Hemen
belirtelim ki, "igten uzaklagt~rma"deyiminin
maddenin kenar bagl~glndaki"gorevden uzaklagtrrma" kavram~ylaaynl gey olup o l m a d ~ g ~
(en azlndan uyumlu bulunmad~g~)
bir yana,
bununla hizmet akdinin feshinin mi yoksa
ozel guvenlik gorevliligi departmanrndan
(gorevinden) a l ~ n m a n ~ nmr kastedildigi
anlagllamamaktad~r. igin ilginq yanl "igten
uzaklagt~rma"yahut "gorevden uzaklagtlrma"
k a v r a m ~ n ~Yonetmelikte
n
disiplin cezasl
olarak da duzenlenmedigidir.
2) TekenSr Halinde Durum;
Disiplin cezasl verilmesine neden olmug
bir eylemin tekerruru durumunda (meslekten
veya igten qrkarma cezasl hariq) ilgili guvenlik gorevlisine eylemine denk gelen cezadan
2'

Gene1 olarak disiplin cezasl

uygulanmasl ve ozellikleri

bir derece daha aglr olan cezanln uygulanacag~dile getirilmektedir. (OGGY. 4011)
Ancak bunun iqin gu kogullar~ngerqeklegmesi gerektigi soylenebilif4;

a) Disiplin cezaslnl gerektirir bir disiplin
e ~ l e mbulunmalldlr;
i
b) A y n ~ eylem daha onceden de
y a p ~ l m ~ve
g ilg~li guvenlik gorevlisi cezaland~r~lrnlg
olmal~drr;Tekerrurden sozedeb~lmekiqin gu an ceza tayini sozkonusu olan
disiplin eyleminin aynl guvenlik gorevlisince
daha onceki bir tarihte de yaprlmlg bulunmas1 zorunludur. Aksi halde olmayan bir
geyin tekrar~ da sozkonusu olamayacaktlr.
Ancak yine Yonetmelik anlamrnda "tekerrur"
aynl eylemin onceki herhangi bir zaman diliminde yap~lmas~
halinde degil, son eylemden
itibaren onceye dogru beg ylllrk sure iqinde
yap~lmasrdurumunda sozkonusudur. Bagka
bir deyigle sonraki (gu anki) eylem ancak
onceki eylemden bu yana igleyen beg y ~ l l ~ k
sure iqinde iglenmigse bir tekerrurden
sozedilebilecektir. Eger oncekiyle sonraki
araslndaki sure beg yrldan qoksa yonetmelik
anlam~ndabir tekerrur de mevcut degildir. Bu
arada uzerinde durulabilecek bir husus,
(onceki ve sonraki) eylemler anrlan sure
iqinde gerqeklegmesine ragmen her nasllsa
onceki eylemden dolay1 ilgili guvenlik gorevlisine disiplin cezasr uygulanmam~gsa,sonraki eylem iqin tekerrur hukmu uygulanarak bir
derece aglr cezanrn degil o eylemin normal
cezaslnln verllmesi gerektigidir. Cunku bizce
tekerrure yolaqacak bir disiplin suqu ve cezaSI onceki olayda gerqeklegmemigtir.
C) 0nceki eylem meslekten veya igten
qrkarma cezasl d~glndabir cezayla kargllanmal~dlr;Bunun dogal bir duzenleme oldugu
soylenebilir. Zira hatrrlanacag~ uzere
"meslekten veya igten qrkarma"; o gorevlinin
bir daha bu kanun (OGGK) kapsam~nagiren
kuruluglar~nozel guvenlik tegkilat~ndagorev
verilmemek uzere meslekten veya igten
qrkar~lmas~d~r.
(OGGY. 371F) Bir kez boylece
kogullarr hakklnda bkz. dn.2lPdeanllan incelemeler

meslekten veya igten q~kar~lan
kigi bir daha
OGGK kapsamlnda ozel guvenlik gorevlisi
olamayacaglna gore aynl eylemi bir daha
iglemesi mumkun degildir. Deyim yerindeyse
art~konun iqin bir "iglenemez suq" vardlr.

3) DDiplin Cezas~n~
Kimin Verecegi;
0zel guvenlik gorevlisine disiplin cezaslnrn
ozel guvenlik tegkilatlnln bag11 bulundugu
kurulugun yetkili disiplin kurullar~taraflndan
verilecegi
yonetmelikte
a q kqa
~
ongorulmugtur. (oGY. 42) 0 halde igverenin
bizzat kendisinin (disiplin kuruluna gitmeden)
disiplin cezasl uygulamaslnln usulsuz olac a g ~soylenebilir. dnemle belirtilsin ki igten
elkarma niteligindeki disiplin cezasl ancak
ilgili valiligin onayl ile kesinlegir (OGY. 44lson
f~kra).

X dzei gDvenlik g6revlisi niteliginin
kaybi: 2495 sy. Yasa'nln qegitli maddelerinde
konuyla ilgili onemli hukumler vard~r:

1- Yetkili kuruluglarca yap~lacak
denetleme sonunda yerel guvenlik gartlarlnda veya korunan kurulugun tesis ve yaplslnda meydana gelecek geligme ve degigmeler
sonucu iqigleri Bakanl~glncaozel guvenlik
personelinin say~slndaindirim yapllabilecektir. (OGGK. 6la) Bu imksn 2495 sy. Yasanln
ilk metninde yokken 02.07.1992 tarih ve
3832 sy. Kanunla (md.4) getirilmigtir.

2- Gorev konusunun ve maksad~n~n
ortadan kalkmas~,vs. hallerinde kurulugunda
uygulanan usulle ozel guvenlik tegkilatlnln
ortadan kaldlrllrnas~ durumunda da s~fat
kayb~ile kargllagllabilecektir. (OGGK. 6/b) Bu
durum da yasanln ilk metninde yokken
02.07.1992 tarih ve 3832 sy.K. ile getirilmigtir
(md.4).
Tabii boyle hallerde ozel guvenlik
gorevlisi niteliginin kayblnln otomatik olarak
igqi srfatln~nda kayblnl (hizmet akdinin sona
ermesini)
deyimleyip
deyimlemedigi
konusunda, yasa "Bu hallerde ozel guvenlik
tegkilat~ personelinin durumu, kurulug ile

aralar~ndamevcut statuye gore tayin olunur"
dediginden (OGGK. 6Ison f~kra) sorunun
bundan yola G~kllarak degerlendirilmesi
gerekir.

3- Yetkili makamlarca (OGGK. 18)
yapllan denetim sonucu hizmeti yurutmede
yetersiz oldugu veya bu hizmetin niteligine
uygun olmayan davranlglar~nedeniyle qallgmalarl uygun gorulmeyenler ilgili kurulug
yetkililerine bildirilir. Boyle bir bildirim uzerine
kurulug yetkilileri bu kimseleri "guvenlik
gorevinden uzaklagtlrmak" zorundad~rlar
(OGGK. 191~)ve bu yukumlulugii yerine
getirmeme
halinde cezai mueyyide
ongorulmugtur (OGGK. 24/b). Ancak buradaki "gorevden uzaklagtlrmannln ne olduguna
dair yasada herhangi bir a ~ ~ k yoktur.
l~k
Ancak aynl konuyu daha ayrlntll~biqimde
duzenleyen Yonetmelik hukumleri incelendiginde sorunun biraz daha netlegtigi
soylenebilir. dyleki yonetmelige gore,
"guvenlik gorevinden uzaklagtlrllan personel,
bag11 bulunduklar~mevzuat hukumleri sakl~
kalmak uzere, aynl kurum ve kurulugta veya
bunlara bag11diger birimlerde guvenlik gorevi d~glndabir goreve verilir." (OGGY. 5212)
Keza "ozel guvenlik tegkilat~personelinin igqi
statusu iqinde kuruluga allnmas~srraslnda
yap~lacak hizmet akdinde bu durum
gozonunde bulundurularak gerekli hukumler
konabilir" (OGGY 52lson f~kra) Simdi bu
hukumler (OGGK. 191c ve OGGY. 52) birlikte
degerlendirildiginde oncelikle hizmet akdinin
sona ermesinin deijil, hizmet akdi devam
ederken yetersizligi anlay Ian guvenlik
gorevlisinin ig (ve kimi kez bununla birlikte
igyeri) degigikligini iqeren bir "nakil" olgusunun duzenlendigi soylenebilir. Bununla adeta
bir
nakil
zorunlulu~unun getirildigi
dugunulebilir ve eger bu sonuca varllabilirse,
igqinin boyle bir ig ve igyeri degigikligi
karg~slnda "ig kogullar~nda agrrIagmaJ'
nedeniyle hizmet akdini derhal fesih
imksnlnln (igK. 16111-e) bulunmadrg~neticesine
ulag~labilecektir. Ancak
yine
Yonetmeligin aynl maddesindeki "bag11
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bulunduklarr kurulugun mevzuatr hukumleri
sakl~kalmak uzere ..." bagka gorev naklinden
bahseden hukmu (OGGY. 5212) ile igqi
statusundeki guvenlik gorevlisi iqin, hizmet
akdine bu tur durumlar dikkate allnarak
gerekli hukumlerin konabileceginden sozeden hukum (OGGY. 52Json f~kra) dikkate
allndlglnda sorunun qozumunde b a z ~noktalarln da onem t a g ~ d ~neticesine
g~
varllabilir.
Hergeyden once denebilirki igqi niteligindeki
gijvenlik gorevlisi ige alln~rken hizmet
akdinde daha sonra onun yetersizliginin
anlag~lmas~halinde ne yap~lacagrna dair
konulabilecek (zira zorunlu degil) hukmun ne
olacag~bilinmelidir. Bunun, bu tur durumlarda kendisinin aynl veya ona bag11bir bagka
a ige
igyerinde guvenlik gorevliligi d ~ g ~ n dbir
nakledilecegini ongormesi mumkundur ve
boyle bir kararlagtlrma gerek yasa (oGGK.
19) ve gerekse yonetmelik (OGGY. 52)
hukumlerine uygundur. Ama acaba boyle bir
kaydln mutlaka hizmet akdi yap~llrkenkonulmas1 zorunlu mudur yoksa hizmet akdinin
devaml esnas~ndafakat henuz guvenlik
gdrevliliginde yetersizligi anlagrlmadan veya
anlag~ld~ktan
sonra konulmas~da mumkun
mudur? Her ne kadar yonetmelik henuz ige
alrnmasr s ~ r a s ~ n d a(yani hizmet akdi
yaprl~rken)bu tur bir kaydln konulabilecegini
belirtiyorsa da bundan an~lankaydrn daha
sonraki bir tarihte yaprlan (bu noktaya iligkin
bir) anlagmayla konulmas~n~
onledigi sonucunu q~karamayrz.Ancak daha bagta konursa boyle bir problemle karg~laglldrgrnda
varrlacak qozum surpriz olmaz ve tabii ilgili
kurumlkurulug tarafrndan bagta onerilen bu
tur bir qozumu kabule yanagmayan igqi adayr
ile guvenlik gorevlisi olarak istihdam~iqeren
bir hizmet akdi yapmaktan kaqln~labilir.Yoksa
bir kez allnd~ktansonra yetersizligi anlagrlan
kiginin boyle bir ig ve igyeri degigikligine ( i g ~ .
16111-e baglamlnda) kargr q ~ k m a s (~r ~ z a
gostermemesi) mumkun gorulmektedir.
Sanlrlm Yonetmeligin anlatmak istedigi de
budur. Yani boyle bir nakle bagtan igqinin,
rlzaslnr temindir. Ancak bunun sonradan
allnmaslnada engel yoktur.

MAY IS 2000
Hizmet akdi yaprl~rkenkonulabilip konulamayacag~ tartlgrlacak bir diger husus,
boyle bir durumun gerqeklegmesi halinde
hizmet akdinin son bulacagrna iligkin bir
hukumdur. Sorun tartlgllabilir fakat yetersizligi anlag~lanlnguvenlik gorevinden uzaklagtrr~larakbir bagka ige verilmesi yerine,
hizmet akdinde getirilecek bir hukumle boyle
bir durumda hizmet akdinin sona erecegi
kararlagt~rtlabilir.Bu durumda garta bag11bir
hizmet akdinden sozedilir ve anrlan gart
gerqeklegtiginde (bozucu, infisahi gart)
hizmet akdi de bagkaca bir geye gerek
olmaksrzrn kendiliginden sona erecektir.
Kan~mcaboyle bir gey henuz hizmet akdi
yap~l~rken
oldugu gibi (varl~gln~
surdurdugu)
sonraki bir tarihte de konulabilir. Hizmet akdi
taraflar~n~n
bu konudaki sozlegme ozgurlugunu k~s~tlayan
bir hukum mevcut degildir.
Bunlarr boylece bitirdikten sonra onemli
bir noktay~da belirtmeliyiz ki oda, yetersizligi
veya uygunsuzlugu anlagrlan guvenlik
gorevlisi igqinin bagka ige nakline yonelik
olarak hizmet akdine hukum konulmam~gsa,
yasa ve yonetmelikteki "guvenlik gorevinden
uzaklagtlrma" (OGGK. 19lc, OGGY. 5211)
deyimi ile yine yonetmelikteki "bagka ige
nakil" (guvenlik gorevi drglnda bir goreve verilme) ibaresinin, igqinin rlzaslna bakmaksrzln
bagka ige nakletme imkan~ verip vermedigidir. Kanrmca burada igqinin rrzasrnr
gerektirmeyen zorunlu nakil degilde igverene
akdin feshi yerine bagka ige verme yukumu
getiren bir duzenlemenin varlrg~ndan
sozedilebilir. Boylece (gartlar~varsa) igqi dilerse nakli kabul etmeyip akdi feshedebilir
veya gonderildigi bagka ige gidip qal~gmay~
kabul edebilir. 0 halde igqinin bu tur bir nakli
kabul zorunlulugu bulunup bulunmad~g~nrn
i g ~16111-e
.
hukmiinun kogullar~qerqevesinde
aragtlrrlarak bir qozume baglanmas~gerekir.
Nitekim Yonetmelikteki "...bag11 bulunduklar~
kurulugun mevzuat~hukumleri sakl~kalmak
uzere..." bagka goreve nakilden sozeden
hukmun (OGGY. 5212) de bu ihtimali kapsayabilecegi dugunulebilir. Kald~ki1475 sy. ig

Kanunu'na tabi (ig iligkisindeki) bir igqinin "ig
gartlar~nda agrrlagma" nedeniyle hizmet
akdini derhal fesih hakkrnln bir Yonetmelikle
(OGGY 5212) elinden alrnd~glnlsoylemek
mumkun degildir. Bu yuzden igqi verildigi
bagka igin (ve igyerinin) ig kogullar~ndaa@rlagmaya yo1 aqmasl durumunda bunu kabullenmeyip akdi feshetme imkanlna sahiptir.
ag~rlagmaya (olumsuz
Buna kargln
bagkalagmaya) yo1 aqmayan bir bagka ige
nakli kabul etmediginde, (eger iqinde bulundugu durum bagka bir nedenle derhal feshe
imkgn vermiyorsa) akdi hakl~nedenle feshedemez. Tam tersine, onun boyle bir tutumu
duruma gore i g ~17/11
. deki hallerden birisiyle
igverence akdin feshine imkgn verebilir.

4- Meslekten veya lgten Qkarma:
Cezas~Verilmesi Hali, kimsenin ozel guvenlik gorevlisi niteligini kaybettirecek bir bagka
durum, sozkonusu kigiye bir "Disiplin Cezas~"
olarak "mesleken veya igten qrkarma cezasll'nln verilmesidir. Gerqekten Yonetmelik
uzun bir liste halinde ozel guvenlik
gorevlilerinin tabi tutulacaklar~disiplin suqlar~
ile disiplin cezalarln~saymlg (OGGY. 37 vd)
olup, bunlardan birisini de "meslekten veya
igten q~karma" cezasl olugturmaktad~r
(OGGY. 37/F). Gerek 2495 sy. Kanun'da ve
gerekse 1475 sy. ig Kanunu'nda yeralmayan
"meslekten veya igten qrkarma cezas~"
yonetmelike getirilmekte ve bunun "gorevlinin bir daha bu Kanun (yani 2495 sy.-K.) kapsamlna giren kurulu5lar1n ozel guvenlik
tegkilat~ndagorev verilmemek uzere meslekten veya igten qrkarllmast"'~ ifade ettigi belirtilmektedir. Boylesine bir disiplin cezasrnln
sozlegme ozgurluQu qerqevesinde kurulan
bir ozel hukuk sozlegmesi olan hizmet akdi
baglam~nda (akdin feshi yan~nda) n a s ~ l
geqerli olacag~tartrgmaya aq~ktrr.~zelliklede
kigiyi diledigi alanda qallgma ve sozlegme
hususunda ozgur kllan Anayasa hukmu (AY.
48) ile bu tur bir ozgurlugun ancak Kanun
(veya Kanun Hukmunde Kararname) ile
slnrrlanabilecegini ongoren hukum (AY.12)
kargls~nda boyle bir disiplin cezaslnln

geqerliiiginden sozetmek mumkun gibi
gozukmemektedir. igqilik dlglndaki bir srfatla
qallgtlr~lanozel guvenlik gorevlisi bak~mrndan sorun bizim ~erqevemizi agt~grndan
uzerinde durmayacaglz. Ancak igqi aqrslndan yukar~dakisoylenenler geqerlidir. ijstelik
bu durumu farkettiginden olsa gerek
Yonetmelik ig kanunu kapsamlndaki kuruluglarda da bu madde hukumlerinin uygulanacagrnl belirtmekte ve fakat igqi niteligindeki guvenlik gorevlisinin bu Yonetmelikteki
cezalara tabi oldugunun hizmet akdinde
belirtileceginden sozetmektedir (OGGY. 44).

5- 0zel guvenlik gorevlisinin sendika,
dernek ve siyasi partilere uyeligi yasak olup
buna a y k ~ r ~ halinde
l~k
hizmet akdinin igverence feshi mumkundur. (OGGK. 21) Hatta
yasanln "bu yasaga uymayanlar~ngorevlerine ilgili kurulugqa son verilir" biqimindeki
ifadesinin (OGGK. 21Ic.2) sanki bu konuda
bir fesih zorunlulugu getirdigi gibi yorumlan~p
yorumlanamayacagl uzerinde durulabilir.
Kanlmlzca her ne kadar yasanln sozu
emredici gibi gorulse de madde ruhu
itibariyle kontrole tabi tutulunca, (ustelik bu
konuda igveren iqin bir cezai yaptlrimln da
ongorulmedigi dikkate alln~nca) bunun
igverene inisiyatif veren bir hukum oldugu ve
fakat bir fesih zorunlulugunun bulunmad~gr
sonucuna varrlabilir. Sozkonusu yasal duzenlemenin onemli ve tartr5maya a q ~ kbir bagka
yanl, burada hizmet akdinin derhal feshine
goturecek bir hakll nedenin (ve dolay~s~yla
derhal feshin) mi yoksa onelli fesih imkin~nin
ml ongoruldugudur. Hemen belirtilsinki sorun
k~demtazminatr ile de dogrudan bir baglant ~ y asahiptir. Nitekim k~dem(ve ihbar) tazminatlyla baglantll~bir olayda, igyerinde bekqi
olarak qalrglrken sendikaya uye olan ve daha
sonra ozel guvenlik gorevlisi kadrosuna
atanan bir igqiden sendika uyeliginden ayrllmas1 istenmig ve fakat ayr~lmay~ncada
hizmet akdi igverence feshedilmi5ti. Yarg~tay
yasadaki feshe dair hukmun, 1 5 ~ .17/11
anlamlnda bir hakl~fesih nedeni olrnadlglnl,
esasen bu kiginin sendika uyeliginin geqersiz

bulundugunu ve hukuki sonuq dogurmayacaglnl, akdi bu tur feshedilen igqiye ihbar ve
k~demtazminat~ verilmeyecegine dair bir
aqlkllgln yasada bulunmad~glnl dile getirmigtirZ5.Dolayls~ylaYarg~tay~n
burada bir
onelli fesih durumu gordugu soylenebilecektir. ogretide bu anlay~g~n
isabetli oldugunu
savunanlar bulundugu gibi2Vsabetten yoksun bulundugu kanlslnl taglyanlarda vardlf7.
Bizimde katllmayl uygun gordugumuz fikir,
birinci qozum yani burada derhal feshe
goturecek bir haklr nedenin ve dolaylslylada
hakl~ nedenle feshin ongorulmedigidir.
Gerqektende igyerinde zaten igqi olarak
qal~ganbir kiginin bu esnada gerqeklegtirdigi
bir sendika uyeliginin, daha sonra getirildigi
ozel guvenlik gorevlisi statusu nedeniyle
ongorulen sendikaya uye olma yasagl sonucu "geqersiz" olacaglnl soylemek mumkun
degildir. Zira geqersizlik bir hukuki iglemin
olgunun (olaylmlzda uyelik olgusunun)
gerqeklegtigi (yaplldlgl) anda ortaya qlkabilecek bir durumdur. Bu esnada ise igqinin
uyeliginin geqersiz bulundugunu soylemek
mumkun degildir. iglem yaplldlktan (uyelik
gerqeklegtikten) sonra ortaya qlkan olgular
ise uyeligin geqersizligine degil yasa hukmunun amaclndan hareketle kendiliginden
sona erdigi sonucuna goturebilir. igte incelenen kararda da kan~mlzcauyeligin geqersizligi degil kendiliginden sona ermesi
s o z k o n u s u y d ~ ~ ~BU
.
nedenle Yargltay
kararlnrn bu noktadaki farkll yaklaglmlna
katllamlyoruz. Ancak karar~n isabetli buldugumuz yanl, yasadaki ige son verilir
ibaresinin bir h a k l ~fesih nedeni olarak
gorulemeyecegidir. dyleki her geyden once
yasa burada derhal feshe goturecek bir "hakll
nedenl'den sozetmedigi gibi akdi sona
erdirilen igqinin ihbar ve k~demtazminat~alamayacaglndan da soz etmemigtir. Kaldl ki
sozetmesi, bizce anlam11 da olmazdl. Zira
buradaki ige son verme, ozel guvenlik
25
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gorevlisinin sendika uyeligi yasaglna uymamaslnln sanki bir yaptlrlm~imig gibi getirilse
de, ozel guvenlik gorevlisinin bu s ~ f a tedin~
meden evvel kazandlgl sendika uyeliginin
anllan statuye girildigi andan itibaren kendiliginden sona erecegi (Celik ve Yargltay
geqersiz olacag~n~
benimsiyor) ve erdigi kabullenildikten sonra artlk bulunmayan bir
olgunun hizmet akdinin derhal feshi iqin hakll
neden olugturacag~nl soylemek isabetli
deglldirZ9. BU nedenle burada asllnda
zikredilmesine bile gerek bulunmayan bir
onelli fesih imkinl ve olgusu mevcuttur.
Akdin niteligi imkin verdigi takdirde igveren
bu gibi hallerde hizmet akdini ancak onelli
fesih yoluyla feshedebilir. Aksi halde (duruma
gore) onele uymamanln veya hakslz feshin
sonuqlar~ylakargllaglr. Sartlar~varsa igqiye
kldem tazminatl odemeklede yukumludur
( i g ~14).
.

6- 0zel guvenlik gorevlisinin greve, her
turlu toplant1 veya gosteri yuruyuglerine katllmas1 yasak olup (OGGK. 22) buna ayklrl
davrand~gln~nmahkeme karar~ylasaptanmas1 halinde ugrayacagl hapis ve para cezaSI (OGGK. 2611 cumle 1) dlglnda karar~n
kesinlegmesi uzerine "igine son verilmesi"
durumu da vard~r.(OGGK. 2611, cumle 2).
Kanlmlzca buradaki ige son verme hali
hizmet akdinin igverence feshi olarak nitelenebilir. Hatta burada bir "derhal feshin" ve
buna imkin veren bir "hakll nedenMinbulundugu da soylenebilir. Bununla birlikte burada
igveren iqin bir "fesih zorunlulugu1'nun mu
yoksa tlpkl igK.17 de oldugu gibi sadece bir
"fesih imk5nr1'nlnml bulundugu da tartlgllabilir. Fesih imkinlnln varllgln~kabul, amaca
ve ig hukukunun temel esprisine daha
uygundur denilebilir.
7- Burada say~lanlard~glndaozel guvenlik gorevlisinin hizmet akdinin duruma gore
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guvenlik gorevlisini lokavt dolayls~ylaigten
uzaklagtlran kurulug yetkisi 6 aydan bir y ~ l a
dek hapis ve bir miktar para cezas~yla
karg~lagacakt~r.
(OGGK. 2612) Belirtilsin ki bu
cezai yaptlrlm~n yanlnda ozel guvenlik
gorevlisi igqinin iqverenin bu tutumuna dayanarak hizmet sozlegmesinin derhal (hakl~
nedenle) feshederek buna bag11 igqilik hakl a r ~ nistemesi
~
de mumkundur. Tabii boyle bir
qey, anllan gorevlinin hizmet akdi igverence
feshedilmeden ozel guvenlik gorevinden uzaklaqt~r~lmas~
durumunda ortaya q~kabilir.
Yoksa igveren ozel guvenlik gorevlisinin
hizmet akdini feshetmigse, bunu art~klokavt
haks~zbir fesih kabul
nedeniyle yap~lm~g
etmek gerekecektir. 0nemle vurgulayallm ki
yasada ozel guvenlik tegkilat~ personelinin
"lokavt dolayrs~yla igten uzaklagt~r~lamayacag~ndan sozedilmekte ve fakat bunun
hizmet akdinin feshini mi yoksa (ondan ayrl
yahut onunla birlikte) bu esnada ozel guvenlik gorevinden fiilen d~qlanmay~
ml (yani hiq ig
verilmemesi veya guvenlik gorevi dlglnda bir
goreve verilmeyi mi) deyimledioi a g ~ k l ~t ka p
mamaktad~r. Bunun, igten uzaklagt~rman~n
en aglr biqimi olan hizmet akdinin feshini
oncelikle kapsadlg~soylenebilir. Dolayls~yla
burada oncelikle bir "fesih yasag~"nlnv a r l ~ g ~
dugunulebilir. Fakat yasaga ragmen yapll~rsa, feshin geqersizliginden degil haks~zl~g~ndan ve buna bagvuran igverenin cezai yapt~r~mlaryan~ndahaks~zfeshin sonuqlar~yla
karq~lagacag~ndan
sozedilebilir. Kan~mca
yasadaki "iqten uzaklagt~r~lamazlar"
deyimine
yaln~zcabu anlam1 (fesih yasag~anlam~n~)
vermek, an~lan hukme oldukqa dar bir
qerqeve qizmek olur. Bu yuzden sozkonusu
ifadenin Toplu ig Sozlegrnesi Grev ve Lokavt
Kanunu'ndaki ilgili denebilecek hukumlerle
bir
de desteklenerek, "ozel guvenlik d~g~ndaki
igte qallgtlr~lma~y~
da iqerdigi soylenebilir.
Gerqekten yukar~dada dile getirildigi uzere
ozel guvenlik gorevlisi bir igqi TSGLK-sisteminde (grev ve) lokavt esnaslnda igyerinde
'6

qal~gmas~
ve q a l ~ g t ~ r ~ l mzorunlu
a s ~ bir igqidir.
(TSGLK.3911) Dolay~s~yla
boyle bir igqinin
hizmet akdinin (grevllokavt nedeniyle ask~da
kalacag~ndansozedilemez. Yine yasal sistemimizde iqveren, grevllokavt yahut qallgtlrmama yetkisi nedeniyle hizmet akitleri asklda kalan igqilerin iglerini bagka igqilere yapt~ramaz.(TSGLK. 4311 ve 2). 0 halde igveren, ozel guvenlik gorevlisi bir igqinin
hizmet akdini lokavt (ve TSGLK. 3911 dikkate
alln~rsagrev) dolaylslyla feshedemeyecegi
gibi onu guvenlik gorevinden d~qlayarakhiq
qal~gtrrmama~"ahut bagka iqde qallgtlrma
(nakil) yoluna gidemez. Kanlmrzca bu herbir
olguda "lokavt dolayls~ylaigten uzaklagtlrma"
sozkonusudur. Her ne kadar TSGLK. 4311 ve
2'de hizmet akdi grevllokavtlqal~gt~rmama
yetkisi nedeniyle ask~dakalanlar~niglerinin
bagkas~na yaptlrlml yasaklanm~gsa da,
hizmet akdi ask~dakalmayanlar~n iqlerinin
bagkas~nayapt~r~lmas~
yasaklanmlg degildir.
Buna kargln OGGK. da (grev) lokavtla ilgili
olarak bu tarz bir hukum yoktur. Ancak
OGGK. da ozel guvenlik gorevlilerinin kanunlarda ongorulen haller d~glndabu Kanunla
(OGGK. ile) gosterilen gorevlerinden bagka
bir igte q a l ~ g t ~ r ~ l m a l ayasaklanm~gt~r
r~
(OGGK. 20). Aksine durumda a g ~ rpara
cezasl ve hapis cezasl vard~r.(OGGK. 24lc)
Kanlmca bu hukumden ozel guvenlik
gorevlisinin (grev ve) lokavt esnas~ndabagka
herhangi bir igde qal~gt~r~labilecetji
sonucu
q~karllamaz.Daha dogrusu hizmet akdi asklda kalan veya kalmayan iqqilerin iglerinin
yaptlr~labilecegi soylenemez. Bunu ve
OGGK. 23'deki hukmu, TSGLK. 39 ve 43%
tamamlayan hukumler olarak yorumlamal~d~r.
OGGK. 27 deki hukum, ozel guvenlik
gorevlisinin grevllokavt uygulamas~halinde
genel kolluk kuwetlerine yard~mc~
olmak
uzere il valisinin gorevlendirecegi genel zablta amirinin emrine girecegini ve kuruluq
iqinde kendilerine verilecek gorevleri
yapacaglnl belirtmektedir. (OGGK. 27) Fakat

Edimini geregi gibi sunrnayl dneren bir i$$iyei$ verrnekten haks~zolarak ka~lnmanln"igverenin igi kabulde temerrijdij"ne yo1 a~acaglunutulmarnal~drr.
l$verenini$ikabulde ternerrudii hakklnda ~e$itliydnleriyle bilgi i ~ i bkz.
n
l$$ininBa$ka i$de Callgrnasl, 144 vd. Akviciit, l$verenin l$iKabulde Temerriiduniin 506 say111SSK. Aqslndan
Degerlendirilmesi,CID, Mayis 1995, 15-24.
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bu hukmiin dahi guvenlik gorevlisine (ozelliklede)
grev/lokavt/Falrgtrrmama
yetkisi
nedeniyle hizmet akdi ask~dakalan igqilerin
iglerinin yaptlrrlacagr anlamlnda allnmamas~
uygun olur. Zira il valisinin ve gorevlendirdigi
genel zabrta amirinin TSGLK. 39 ve 43 deki
ve OGGK. 23 deki yasa01 agma yetkisi yoktur. Onlarln ozel guvenlik gorevlisine verecekleri ig, aynl kurulug iqinde yine guvenlikle
ilgili yard~mc~
gorevler olabilir. lgin niteligi
bunu gerektirir. Greve katrlmayan veya katrlmaktan vazgeqen igqileri igverenin qalrgtlrmama yetkisi vardlr (TSGLK. 38/2) ve boyle
bir yo1 izlendiginde bu tur qal~gtlr~lmayan
igqilerin hizmet akitleri de (kimi yonleriyle) asklda kallr. (TSGLK. 4212) Uzun uzadrya tart~gmaslna girmeksizin belirtelim ki, igverenin bu
yetkisi ancak greve katrlma hakkr varken hiq
kat~lmayan veya once k a t ~ l ~ p t asonra
vazgeqen igqilere karg~uygulanabilir, yoksa
grevllokavt esnaslnda igyerinde qal~gmas~
zorunlu igqilere kargr uygulanmas~mumkun
degildir. 0zel guvenlik gorevlisi de igyerinde
qallgrnasr zorunlu igqi grubuna girdiginden
igverenin qallgtlrmama yetkisiyle kargllagamayacag~aq~ktrr.

5. Toplu lg S6zlegmesinden Yararlanma
Bak~m~ndan:
igqi s~fatlnasahip ozel guvenlik gorevlisi
sendika uyesi olamayacag~ndan(OGGK. 21)
qallgtltjr igyerinde (igletmede) uygulanan bir
TiS nden dogal yontem olan taraf sendikaya
uyelik yoluyla yararlanamayacakt~r. Ancak
dayan~gma aidat~ odeyerek (TSGLK. 913)
veya TiS ne taraf sendikan~n yazrl~
muvafakat~(SenK. 36) yollar~ndanbirisiyle
TiS nden yararlanmas~ mumkiindiir. 0zel
guvenlik gorevlisinin (eaer TIS grev sonrasl
"

''

imzalandrysa) grev esnasrnda greve katllamamas1 (OGGK. 22) ve grevllokavt esnaslnda qalrgmas~da, grev sonrasl irnzalanan TiS
nden yukar~dabelirtilen yontemlerden biriyle
yararlanmasrnr engelleyici nitelikte degildir.
Zira bu konudaki hukum (TSGLK. 38/2),
qalrgmas~zorunlu bulunmad~g~
halde greve
katllmayarak igyerinde qal~gmaya devam
eden igqinin, bu grev sonrasl imzalanan T/S
nden (T/S nde aksine bir hukum yoksa)
yararlanmasrnr onlemektedir. Oysa ozel
giivenlik gorevlisi, bag11bulundugu igyerindeki bir greve kat~lmaimkgnrndan yoksundur
(OGGK. 22) ve grev esnaslnda da qallgmaslnl surdurmek zorundadlr (OGGK. 27,
TSGLK. 3911). Dolaylsryla o, grev srraslnda
qal~gmasr zorunlu igqi grubuna dahildir ve
TSGLK. 3812 kapsamrnda nitelendirilemeyecektir. 0zel guvenlik gorevlisinin T/S nden
yararlanmas~ (greve gidilmeden l m / Snin
imzaland~g~
hallerde de), onun sendika uyesi
olamayacag~(OGGK. 21) gerekqesi ile de
engellenemez gozukmektedir. Zira sendika
uyeligi -1-1s
nden yararlanmanln bir "on kogulu" olmad~g~
gibi ''tek yolu"da degildir. Bir
kiginin sendikaya uye olamamasr (veya
olmamas~)halinde o kigi, bag11 bulundugu
igyerindeki (igletmedeki) T/s nden yalnrzca
"T~Staraf~sendikaya
yoluyla yararlan- uyelik"
ma imkgnrndan yoksundur. ~TSGLK.911 ve
2) Buna kargrn bu T/S nden "dayan~gma
aidatr" (TSGLK. 913) yahut "TiS taraf~ igqi
sendikaslnrn yazrl~muvafakatr" (SenK. 36)
yontemlerinden biriyle pekala yararlanabilecektir. Tum bu nedenlerle, ozel guvenlik
gorevlisinin sendikaya uye olamayacatj~
gerekqesiyle dayan~gmaaidatr yoluyla bile
T/S nden de yararlanarnayacag~n~
savunan
Yarg~tayanlayrglna4' kat~lamryoruz~".
Kald~ki
ogretide de belirtildigi uzere4' bizzat 2495 sy.

Bkz. 9.HD.04.12.1989, 7280110563; 27.12.1988, 12374112582 14.07.1994, 11308111197; 29.04.1991, 1452317791;
21.06.1990, 44071762.
Bu ybnde bkz. Ekonomi, Seminer 88, 134-135, 164-165, Sahlanan, Seminer 88, 150-151. Oduzman, Seminer
89,172. Tuncay, Seminer 90, 109, 110 ve 153. Keza anrlan kararlarrn verildigi srrada 9.HD. ijyesi olan S.Cetinel&nin
kigisel dijgljncesi de bu ybndedir. (Bkz. Seminer 89,177) Ancak aynl Dairenin bir dioer uyesi, sbzkonusu uygulamanrn
ve kararlarln isabetli oldugu kanrslndadlr. (Bkz. E.Serim, Seminer 90, 133-134) Soyer ise kararlarrn tereddiitle
kaqllanmasr gerektiginden sbzetrnektedir. (Bkz. P.Sover, 2495 say111Yasaya Tabi Ozel Gilvenlik Gbrevlilerinin Toplu
lg Sbdegmesinden Yararlanma Sonrnu, CID. Mayrs 1990, 15-17). Keza yorumsuz olarak bkz.
Toplu Ig
Sbzlegmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara 1999, (Md.9) 302.
16. Sahlanan, Toplu Ig Sbzlegmesi, Istanbul 1992, 141-142, dn. 39, Krg. A.E.Sahin, Seminer 88, 154.
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OGGK. da yer alan "..Ancak personelin tabi
oldugu toplu sozlegme .I1 deyimi (OGGK.
151son flkra) de ozel guvenlik gorevlilerinin
T~S
nden yararlanabilecegine igaret etrnektedir, denilebiliPO. Ancak onemli bir husus,
yukarlda sendika uyeligiyle
ilgili olarak da
.
- deginildigi gibi zaten bag11 oldugu
(kurumlkurulug veya) igyerinde qalrgan bir
kigi yasal prosedure uygun olarak ozel
guvenlik gorevliligine getirilmernigse ve bu
arada uyesi oldugu sendikanln yaptlgl bir TiS
varsa, bu T ~ Snden uye srfatlyla yararlanacaglnln soylenebilecegidiP1. Fakat boyle
bir dururnda anllan kiginin 2495 sy. Yasaya
tabi bir "ozel guvenlik gorevlisi" niteligini taglrnadrgl da belirtilrnelidir.
Yine TiS nden yararlanrnayla baglantlll
bir nokta ozel guvenlik gorevlisi statusune
geqirilrneden once bag11 oldugu igyerinde
uygulanan ve bu kiginin de yararland~glbir
T ~ Svarsa, henuz T ~ Sdevarn ederken ozel
guvenlik gorevliligine getirilen igqinin mevcut
bu T/S ile baglantlslnln ne olacagldlr. Acaba
edindigi yeni statu TiS nden yararlanrnayl da
sona erdirecek mi yoksa bu yararlanma
devarn rnr edecektir? ilginq olan bu sorunun
qozurnunde, kanlmlzca igqinin rnevcut T/S
nden yararlanrnaslnl saglayan yolun ne
olduguna bakllarak bir aylrlrn yapllarak sonuca gidilrnesi uygun olabilir. Buna gore,
a) Yararlanrna TiS Tarafl Sendika
~yeligineDayanlyorsa; Onun ozel guvenlik
gorevliligine getirilrnesiyle birlikte rnevcut
sendika uyeligi kendiliginden sona erecegine
gore onun bu TiS ile baglantlslnl saglayan bu
yo1 kapanmlg olacaktlr. Dolaylslyla ozel
guvenlik gorevliligi statusu edinilince uyelik

yoluyla T ~ S
nden yararlanrnada son bulacaktlr. Ancak diger yollar olan dayanlgma aidatl
odeyerek yahut T ~ Starafl igqi sendikaslnln
yazlll muvafakati ile yeniden T ~ Sile baglantl
kurulrnas~ ve dolaylslyla da yararlanrna
rnurnkundur.
b) Yararlanrna Dayanlgrna Aidatl veya
T/S Tarafl Sendikanrn Yazlll Muvafakatine
Dayan~yorsa;Bilindigi uzere TiS nden yararlanmanln tek yolu TiS tarafl igqi sendikast
uyeligi degildir. Sendika uyesi olrnayan veya
(inceledigirniz konudaki gibi) olarnayan igqilerin T ~ Starafl igqi sendikaslna dayanlgrna
aidat~odeyerek yahut taraf igqi sendikaslnrn
yazrlr rnuvafakatlyla bu TiS nden yararlanrnalarl rnurnkundur. i ~ t e ozel guvenlik
gorevliligine getirilrnedei
evvel o igyerindeki
T ~ Snden dayanlgrna aidatl yahut 1-1s tarafl
igqi sendikaslnln yazlll rnuvafakati ile yararlanan igqinin bu esnada ozel guvenlik
gorevlisi statusune getirilrnesi dururnunda
rnevcut T ~ Snden yararlanmanln devarn edecegi soylenebilecektir. Zira bu dururn sendika
uyeligiyle baglantrll veya onun bir sonucu
degildir.

6. Ceza HGMlmleri Bakim~ndan;
0zel guvenlik gorevlilerinin konumuz
itibariyle ig hukuku bakrmlndan igqi olabilmelerine kargln, edindikleri bu slfat ceza
hukuku baklrnrndan biraz degigik bir
gorunurn taglmaktadlr. Gerqekten de yasa,
ozel guvenlik tegkilatlnda gorevli olanlarln
(kendi igledikleri suqlar aqlsrndan) Turk Ceza
Kanunu uygularnaslnda rnernur sayllacagrnl
belirtmektedir. (OGGK. 1311) Bunun sonucu,
igledikleri suqlar itibariyle rnernur gibi cezalandrrllacak, ornegin TCK. da rnernurluk

Konuyla (tam olrnasa da) baglantlll bir husus 3449 sy. Kanunla SenK. 21 de yapllan degigiklikten once sendika uyeligi
yasaklanan ogrenci ig~ilerleilgili olarak Yargltay, once, bunlarln TIS den de yararlanarnayacaklar~sonucuna varrnlg
(9.HD.01.04.1985,81713354) fakat daha sonra bu kigilerin dayanlgrna aidatl odeyerek TiS'den yararlanabilecegini
kabul etrnig (HGK. 28.03.1986, E.8519-357, k.861313) ve ogretide de bu anlaylg kabul gorrnugtur. (Bkz.
BerksunlFsmellodlu, A~~klarnal~ll~tihatlr
TSGLK., Ankara 1989, 166, Tuncat, ,bD.Mart 87, 22 vd.) Keza sendika
uyesi olarnayan dzel okul dgretrnenleri baklrnlndan aynl ydnde bkz. Jdarrnanl~oti[ld,Toplu Ig Sozlegrnesinin Sadece
Taraf Sendika Uyelerine Uygulanan Hukijrnlerine Tabi Olrna (Milli Kornite 15. YII Arm.) Istanbul 1991, 178-237 (194
dn.31) Ozel okul ogretrnenleriyle ilgili SenK.daki hokum 4101 sy. Kanunla kaldlrllsa da 625 sy. Kanundaki (rnd.32)
halen devarn ettiginden sorun dogabilecektir. (Bkz.
Toplu Ig Hukuku, Istanbul 1999, 63).
Bu yonde bkz.
Serniner 88, 157.
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verilecek cezayl aglrlagtlrrcl
neden s a y ~ l d ~hallerde
g~
cezasl ag~rlagtrr~lacak, keza ancak bir memur t a r a f ~ n d a n
iglenebilecek suqlarda bu niteligin v a r l ~ g ~
kabul edilecektir5'. Ancak ozel g i j v e n l i k
s ~ f a t ~ n lfaile
n

gorevlilerinin yaln~zcakendi igledikleri suqlar
degil, gorevleri esnasrnda veya gorevlerine
bag11olarak kendilerine karq~iqlenilen suqlar
bak~m~ndan
da memur say~lacaklar~n~
belirtmeliyiz. (OGGK. 13/2)53.

Bkz. W o v r a 7 , Bazr Kurum ve Kuruluglarrn Korunmasr ve Guvenliklerinin Saglanmasr Hakkrndaki Kanunla ilgili
A~rklamalar,CID. Eylul 1988, 3-8 (5).
='Sarraf ve kuyumculara yonelik soygun ve saldrrrlar nedeniyle gerekli dnlemlerin alrnmasr ydnundeki I~igleriBakanlrgr
genelgesine uygun dnlemlerin alrnmadrgrnrn saptanmasr sonucunda yaprlan ceza yargrlamasr ~ e r ~ e v e s i n dverilen
e
bir Yargrtay kararr aynen gbyledir; "1- Kamuya ait veya ozel kurum ve kuruluglarda, ulke guvenligi veya toplum hayatr bakrmlndan olumsuz sonu~laryaratacak hrrsrzlrk, soygun ve yagma gibi eylemlere kargr guvenliklerinin saglanmas1 amacryla 2495 Sayrlr Kanunla duzenleme yaprlmrg olup, Kanunun 3. maddesi bu a m a ~ l adzel guvenlik onlemleriyle yetinilebilecegini, 5. maddesi fiziki ve diger ek dnlemlerin belirtilen mercilerce aldrrrlabilecegini 18. maddesi
denetim yetkisini, 19. maddesi de denetim sonucuna gdre yukumluluklerini yerine getirmeyenler hakkrnda mueyyide
dngormugtur. Dosya i~erisindebulunan l~igleriBakanllgr'nrn 5.1.1990 gun ve 16003 sayrlr genelgesinde (son gunlerde yurdumuz genelinde sarraf ve kuyumculara ydnelik gerek delme suretiyle, gerekse ~egitliusul ve yontemlerle
hrrsrzlrk ve silahlr soygun olaylarrnda artrg gdzlenmektedir) denilerek fiziki bazr dnlemlerin aldrrrlmasr Valiliklere
bildirilmig, 7.12.1994 tarihli ve Emniyet Mudurlu~unehitabeden yazrda da, 2495 Sayrlr kanun ve buna bag11
Ydnetmelik hukumleri geregince alrnmasr gerekli dnlemlerin kuyumculara duyuruldugu, ancak yaprlan kontrollerde bu
dnlemleri almadrklarrnrn tespit edildigi belirtilerek sanrklar hakkrnda iglem yaprlmasrn~nistendigi gorulmektedir.
Yukarrdaki tespitlerin gosterdigi gibi, sanrklarrn eylemi, 2495 Sayrlr Kanunla dijzenlenen alan i~erisindebulunmaktadrr. Kanunun dzel olarak duzenledigi srnrrlarrnr ve kogullarrnr belirledigi konularda s u olugturan
~
eylemlerinin idari
~
donugturulmesi mumkun
tasarrufla genigletilmesi ve TCK'nin 52611 maddesinin uygulanmasrnr gerektiren s u haline
degildir. Bu nedenle sanrklarrn eylemlerinin yukarrda deginilen hukumleri ile birlikte 2495 Say111Kanun kapsamrnda
degerlendirilip tartrgrlmasr, sonucuna gdre sanrklarrn hukuki durumlarrnrn takdir ve tayini gerekirken bu kanun hukumleri nazara alrnmadan yazrlr gekilde hukum kurulmasr bozmayr gerektirir". (2.CD.18.03.1996, 158112552).
52

