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Özel güvenlik mevzuatı kapsamında düzenlenen özel güvenlik görevlileri ile
yöneticilerine ait eğitim sertifikaları ve kimlik kartlarının düzenlenmesi ve geçerlilik süreleri ile
ilgili yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve hazırlıkları devam eden yeni kimlik kartlarına uyum
sağlanması amacıyla konunun yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bilindiği üzere; 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Özel Güvenlik
Eğitimi Sertifikası” başlıklı 41. Maddesinde “Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan
yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, yenileme eğitimine katılan ve yapılan yazılı ve
uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere Ek-12 deki “Özel Güvenlik
Eğitim Sertifikası” düzenlenir ve valilikçe onaylanarak kendilerine verilir.
Özel güvenlik temel eğitimi ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikaları beş yıl
süreyle geçerlidir.” hükmü,
“Kimlik Kartları” başlıklı 21. Maddesi ikinci fıkrasında ise “Kimlik kartları, Kanunun
11 inci maddesi gereğince her beş yılda bir yenilenecek güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sonucunun olumlu olması ve özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının ibrazı
halinde ruhsat harcı alınmaksızın temel eğitim sertifikası alanlar için sertifikanın
düzenlendiği tarih, 17 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen kişiler için ise
başvuru tarihi esas alınarak her beş yılda bir yeniden düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.
Uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla özel güvenlik eğitim sertifikaları ile
kimlik kartlarının düzenlenmesi ve geçerlilik süreleriyle ilgili olarak;
A-SERTİFİKA
Sertifikaların adayın özel güvenlik eğitimi aldığı eğitim kurumu tarafından aşağıda
belirtilen hususlar doğrultusunda düzenlenmesi, özel güvenlik şube müdürlüğü tarafından gerekli
kontrollerin yapılmasından sonra yetkili makamlara onaylatılması sağlanacaktır.
Sertifika düzenlenirken genelge ekinde bir örneği gönderilen sertifikada görüldüğü üzere;
“Belge No” bölümüne, sırasıyla ilin plaka kodu, dört haneden oluşacak şekilde eğitim
kurumunun faaliyet izin belge numarası (faaliyet izin belgesinin bir, iki ve üç haneden oluşması
halinde faaliyet izin belge numaralarının başına dört haneyi tamamlayacak şekilde sıfır rakamı
eklenecektir), dört hane olacak şekilde içinde bulunulan yılı gösteren tarih ve beş haneden
oluşacak şekilde eğitim kurumu tarafından adaya verilen sıra numarası (aday numaraları her yıl
başında sıfırlanacaktır), (örneğin 33/0777/2015/00024)
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“Eğitim Türü” bölümüne “Temel” ya da “Yenileme”,
“Düzenleme Tarihi” bölümü “Sınav Tarihi” olarak değiştirildiğinden bu bölüme
adayın başarılı olduğu sınavın yapıldığı tarih,
“Geçerlilik Süresi” bölümüne adayın başarılı olduğu sınavın yapıldığı tarihe beş yıl
eklenerek elde edilen tarih,
“Sertifika Türü” bölümüne ise “Silahlı” ya da “Silahsız” ibaresi yazılacaktır.
Ayrıca, sertifikanın “imza” “VALİ” ibareleri bulunan onay bölümüne ise sırasıyla
“Tarih” ibaresi eklenmek suretiyle “Tarih”, “İmza” ve “VALİ” şeklinde değiştirilerek
yeniden düzenlenecektir.
Silahsız sertifika sahibi olup da, temel silah bilgisi ve atış eğitimi alarak sınavlarda
başarılı olan özel güvenlik görevlileri adına düzenlenecek silahlı sertifikanın geçerlilik süresi,
adayın sahip olduğu silahsız sertifikanın “Geçerlilik Süresi” ile aynı olacaktır.
B- KİMLİK
Kimlik kartlarının düzenlenmesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslar göz önünde
bulundurulacaktır.
Adayın özel güvenlik eğitim ve sınavlarına ait bilgiler projeden kontrol edilecek, ayrıca
temel eğitim veya yenileme eğitimi sertifikasının aslı ya da sureti istenmeyecektir.
Kimlik kartı üzerindeki “Düzenlendiği Tarih” bölümüne kimlik kartının fiilen
düzenlendiği tarih yazılacaktır. Ancak, “Geçerlilik Tarihi” yazan bölümüne; adayın başarılı
olduğu sınavın yapıldığı tarihe beş yıl eklenerek elde edilen tarih (sertifika geçerlilik süresi)
yazılacaktır.
Silahsız kimlik sahibi olup da, temel silah bilgisi ve atış eğitimi alarak sınavlarda başarılı
olan özel güvenlik görevlileri adına düzenlenecek silahlı kimlik kartının geçerlilik tarihi, adayın
sahip olduğu silahsız kimlik kartının “Geçerlilik Tarihi” ile aynı olacaktır.
Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile bu
görevlerde en az beş yıl çalıştıktan sonra kendi istekleriyle ayrılanlara emekli oldukları ya da
ayrıldıkları tarihten, yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlara
ise mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl içerisinde başvurmaları halinde temel eğitim şartı
aranmaksızın kimlik kartı verilir. Bu kişilere verilecek kimlik kartında bulunan “Düzenlendiği
Tarih” bölümüne kimlik kartının fiilen düzenlendiği tarih, “Geçerlilik Tarihi” yazan bölümüne
ise düzenlendiği tarihe beş yıl eklenerek elde edilen tarih yazılacaktır.
Özel güvenlik yönetici ve görevlileri, sertifika ve kimlik geçerlilik süresinin dolmasını
beklemeksizin de yenileme eğitimi alarak sınava girebileceklerdir. Bu durumda sertifika ve
kimlik süresi en son başarılı olunan yenileme sınav tarihine beş yıl eklenerek elde edilen tarih
yazılacaktır.
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Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ilgi genelgenin “Eğitim” başlıklı 11 inci
bölümü, “Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi” başlıklı 11.2 alt bölümünde yer
alan “sertifika ve kimlik kartlarına” ait düzenleme ve geçerlilik sürelerine ait işlemlerin yukarıda
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Mehmet TEKİNARSLAN
Bakan a.
Vali
Müsteşar Yardımcısı

EKİ
:
Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası Örneği

DAĞITIM
:
Jandarma Genel Komutanlığına,
81 İl Valiliğine,
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına.

3/3

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı

: 47227715-45271 (63233)-702-136003

15./10/2015
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ASINA
: (a) 17.07.2012 tarih ve 2012/42 sayılı genelge.
(b) 13.07.2015 tarih ve 47227715-45271 (63233)-550-99383 sayılı yazı.

Özel güvenlik mevzuatı kapsamında düzenlenen özel güvenlik görevlileri ile
yöneticilerine ait eğitim sertifikaları ve kimlik kartlarının düzenlenmesi ve geçerlilik süreleri ile
ilgili yaşanan tereddütlerin giderilmesi, hazırlıkları devam eden yeni kimlik kartlarına uyum
sağlanması amacıyla konunun yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulması üzerine ilgi (b)’de
kayıtlı yazı yayınlanmıştır.
İlgi (b) yazı ile uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla özel güvenlik eğitim
sertifikalarının düzenlenmesi ve geçerlilik süreleriyle ilgili olarak sertifikada bulunan
“Geçerlilik Süresi” bölümüne adayın başarılı olduğu sınavın yapıldığı tarihe beş yıl eklenerek
elde edilen tarihin yazılması yönünde işlem yapılması bildirilmiştir.
Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurularda;
İlgi (a) genelgenin “Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi” başlıklı 11.2.
bölümü (ı) maddesinde bulunan “Kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl süre kalan özel
güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceklerdir…” hükmü doğrultusunda,
kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl süre kalan özel güvenlik görevlilerine beş yıllık kimlik
kartı süresini etkilemeyecek ve çalışma izni konusunda herhangi bir hak kaybına uğratmayacak
şekilde yenileme sınavına girme hakkı tanınması nedeniyle kimlik kartı süresi dolmasını
beklemeksizin erken eğitim alan ve aldığı eğitim sonunda ilgili sınava giren özel güvenlik
görevlilerinin sertifika ve kimlik kartı geçerlilik sürelerinin ilgi (b) yazımızda belirtildiği şekilde
düzenlenmesi durumunda mağdur olacakları yönünde haklı kaygı ve endişelerin olduğu
bildirilmiştir.
İlgi (a) genelgenin 11.2 bölümü (ı) maddesinde belirtilen hüküm ile verilen hak kaybına
sebep olunmaması amacıyla, kimlik kartı süresinin dolmasını beklemeksizin 2015 yılında
yenileme eğitimi alarak sınava katılan özel güvenlik görevlilerinin sertifika ve kimlik geçerlilik
sürelerinin belirlenmesinde yenileme sınavına girmeden önce var olan sertifika ve kimlik
kartlarında bulunan geçerlilik sürelerine bağlı kalınarak 5 (yıl) süre eklenmek suretiyle elde
edilen tarihin yazılması yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
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Bu nedenle 2015 yılında yenileme eğitimi alan ve sınava katılan özel güvenlik
görevlilerinin sertifika ve kimlik sürelerinin hesaplanmasında, ilgi (b) yazımızda belirtilen
“başarılı olduğu sınavın yapıldığı tarihe beş yıl eklenerek” elde edilen tarihin belirlenmesi
yönünde uygulamaya 01.01.2016 tarihinden itibaren geçilmesi uygun görülmektedir.
Ayrıca, 23 Ağustos 2015 tarihinde yapılan 35 inci özel güvenlik yenileme sınavı ile 04
Ekim 2015 tarihinde yapılan 36 ncı özel güvenlik yenileme sınavına katılan özel güvenlik
görevlileri için ilgi (b) yazımızda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak düzenlenen veya
düzenlenecek sertifika sürelerinin de;
“POL-NET Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Projesi” üzerinden “yenileme sınavına
girmeden önce var olan sertifika ve kimlik kartlarında bulunan geçerlilik sürelerine bağlı
kalınarak 5 (yıl) süre eklenmek suretiyle elde edilen tarihin yazılması” yönünde gerekli
düzeltmelerin yapılması hususunda;
Gereğini rica ederim.

Mehmet TEKİNARSLAN
Bakan a.
Vali
Müsteşar Yardımcısı
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