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Genel anlamda koruma,canımız ve malımız için tehlike dediğimiz ihtimalin 
gerçekleşmemesi, ortaya çıkabilecek tehlikeli sonucun oluşmaması için alınan 
tedbirlerdir. Kişi koruma ise; Önemli kişinin; ikametgah ve çalışma ofisi ile araçlı veya 
yaya olarak yapacağı planlı yada ani gelişen program ve seyahatlerinde, güvenliğinin, 
koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre 
sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere denir 100 
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3 Yönetmelikler 
4 Koruma Hizmetleri Yönergesi 
1. ANAYASA: Anayasa Madde 5: 
"Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlamaya çalışmaktır." 
2. KANUNLAR 
a. 5442 Sayılı iL idaresi Kanunu m.11/a,c Madde 11 - 
a) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının 
amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken 
tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu 
teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle 
yükümlüdür. 
c) il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 
emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve 
görevlerindendir. "Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır .... " Bu 
hüküm gereği mülki sınırlar içerisinde vali koruma tedbirleri alıp uygulamaktadır. Ceza 
davalarından veya herhangi bir nedenle can güvenliğinin tehlikede olduğunu bildiren 
kişiler, adli makamlara, valiliğe veya genel kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunduğunda, 
haklarında araştırma yapılarak korunması gerekenler, ilgili komisyonların önerisi ve 
"valilik oluru" ile korumaya alınmaktadır. Yabancı ülke temsilcilikleri, hassas bölge ve 
tesislerde bu hüküm uyarınca "valilik oluru" ile korumaya alınmaktadır. 
b. 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele "Kanunu 
Bu kanunun, dördüncü bölümdeki "Koruma Tedbirleri" başlığı adı altında konu şu şekilde 
anlatılmıştır. 
"Madde 20- Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adli, 
istihbarı, idari ve askeri görevliler, zabıta amir ve memurları, Ceza ve Tevkif evleri 
Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, terör suçlularının muhafaza edildiği ceza ve 
tutukevlerinin Savcıları ve Müdürleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakim ve Savcıları 
ile bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya 
getirilenler ile suçların aydınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında 
gerekli koruma tedbirleri Devlet tarafından alınır." 
c. 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu 
Bu kanunun yedinci bölümündeki ''Tanık ve Muhbirlere ilişkin Hükümler" başlığı altında 
Tanığın korunması ile ilgili şu ifadeler bulunmaktadır; 
"Madde31-Tanığın kimliğinin veya meskeninin veya ikametgahının veya işyerinin 
bilinmesi kendisi veya başkaları için ciddi bir tehlike ihtimalini ortaya çıkarırsa: 
a. Tanık için her türlü tebligatın yapılacağı ayrı bir adres tespit edilebilir ve tanığın 
kimliği soruşturmanın her aşamasında gizli tutulabilir. 
b. Kişinin verdiği bilgilerden hareketle diğer delillerin tespitinin mümkün olması halinde 



kimliği soruşturmanın hiç bir aşamasında açıklanmaz. 
"Madde 32-Yürütülen soruşturmalarda tanıklığına başvurulacak kişilere yukarıdaki hak 
ve yükümlülükleri bildirilir". 
Madde 33-Tanığın kimliğinin açıklanmamasına, ayrı bir tebligat adresinin tespitine ve 
kimliğinin açıklanmasının zorunlu olduğu hallerde yukarıda belirtilen koruma 
tedbirlerinin uygulanmasına Cumhuriyet savcısının yazılı talebi üzerine hakim karar 
verir. 
Madde 34-Tanık hakkında koruma kararı koruma birimi tarafından uygulanır." 
5188 sayılı Özel Güvenli Hizmetlerine Dair Kanuna göre; "Madde 3. 
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel 
güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik 
komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri 
ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, 
komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir. 
Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, 
güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar 
bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine 
gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, 
ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani 
değildir."2 Aynı kanunun 7. maddesinin i bendinde Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 
arasında kişi koruması şu şekilde belirtilmektedir; ı) Kişinin vücudu veya sağlığı 
bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, yetkisi 
bulunmaktadır. Yine Kişi Koruması sırasında Özel Güvenlik Görevlisi aynı kanunun 8. 
maddesi c bendine göre; geçici olarak, komisyon kararı ve vali oluru ile silah taşıyabilir; 
"Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş 
tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. 
Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve 
güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah 
eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, 
kullanma ve taşıma izni verilebilir." 
3. YÖNETMELİKLER 
a. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği 
b. Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri 
c. Meclis Koruma Hizmetleri Yönetmeliği 
d. Başbakan ve Bakanları Koruma Hizmetleri Yönetmeliği 
e. Eskort Yönetmeliği 
4. YÖNERGELER 
Koruma Hizmetleri Yönergesi 
KORUMA ÇEŞİTLERİ 
Özel Koruma: Korunacak kişinin can ve mal emniyetini sağlamak maksadıyla alınacak 
koruma tedbirlerinin tümüdür. 
Yakın Koruma: Korunacak kişiye bulunması gereken alanlarda yanında bulunarak 
yapılan korumadır. 
Konut ve iş yeri koruma: Korunacak kişinin evinin veya işyerinin etrafında nokta hizmeti 
veya devriye görevlisi ile sağlanacak koruma tedbirleridir. 
çağrı Üzerine koruma: Korunmaya alınmamış kişilerin tehlike anında çağrı merkezinden 
talepte bulunmaları üzerine sağlanacak geçici korumadır. 
SİLAH KULLANMAYA YETKİ VEREN DÜZENLEMELER 
1. KORUNAN KİŞİLER 
a. TMK ( 3713) Madde 20/ son fıkraya göre; 
"Madde 20 - Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya bu görevi ifa eden adli, 
istihbarı, idari ve askeri görevliler, zabıta amir ve memurları, Ceza ve Tevkif evleri 
Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, terör suçlularının muhafaza edildiği ceza ve 
tutukevlerinin savcıları ve müdürleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakim ve savcıları ile 
bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen veya 
getirilenler ile suçların aydınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında 
gerekli koruma tedbirleri Devlet tarafından alınır.Yukarıda sayılanlardan kamu 



görevlileri,görevlerinden ayrılmış olsalar dahi terör suçluları tarafından kendilerine veya 
eş ve çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak için silah kullanmaya 
yetkilidirler. 
b. TCK (5237) Madde 25 
Türk Ceza Kanununun konu ile ilgili maddesinde Meşru savunma ve zorunluluk hali şu 
şekilde düzenlenmiştir; 1 Ger~k kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, 
gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal 
ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden 
dolayı faile ceza verilmez. 
2 Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve 
başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden 
kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve 
kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza 
verilmez. 
Koruma Personeli 
a. PVSK16 
b. TCK md. 25 
c. Koruma Hizmetleri Yönergesi 
d. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmet/erine Dair Kanunun 8. maddesi Uyarınca Silah 
Kullanma Yetkileri belirrlenmiştir. 
KORUMANIN TEMEL PRENSİPLERİ 
A. KORUMANIN TANIMI VE AMACI 
Önemli kişinin; ikametgah ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya 
da ani gelişen program ve seyahatlerinde, güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik 
cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında 
bulundurulması amacıyla yapılan faaliyet/ere Koruma denir. Korumanın amacı; Önemli 
kişiyi (VIP) bedensel bir zarardan ve hayatını tehlikeye sokacak; ölüm tehditleri, 
kaçırma, silahlı saldırı gibi durumlardan korumak, kendisini rahatsız edici ve utandırıcı 
sözlü bir saldırıda bulunulmasını, elbiselerinin kirletilmesini, saldırganın teşhirde 
bulunmasını önleyerek VIP'i toplum karşısında küçük düşürücü durumlardan 
korumaktır.'ü' 
ÖNEMLİ NOT: Koruma hizmeti yerine getirilirken her zaman tehlike olacakmış gibi, 
güzergahımızı en tehlikesiz yollardan riski en aza indirerek olası tehlikelere karşı ise en 
az tehlikeyle atlatmanın taktiği kullanılmalıdır. 
B. KİŞİSEL FİZİKİ GÜVENLİK 
Korunacak kişinin can ve mal emniyetini sağlamak için; Fiziki tedbirler: Kapılar, 
Pencereler, anahtarlar, kilitler kontrol edilmeli ev bahçeli ise çevre duvarı ve aydınlanma 
olmalı elektronik: Ev, işyeri veya otomobile ait alarm sistemi, kamara sistemi mevcut 
olmalı. 
C. KİŞİSEL KORUYUCU GÜVENLİK 
Koruma hizmeti yerine getirilirken son derece gizli, rutin dışı işlerde şüpheci, tehlike 
anında sağduyulu, ekiplerle koordineli olunmalı. 
D. TEMEL KORUMA PRENSİPLERİ 
Yüzde yüz koruma mümkün değildir, 
Koruma, korunan kişiye göre normal ve alternatif planlar yapılmalı tüm riskler 
değerlendirilmeli, güvenli veeya güvensiz bölgeler belirlenmeli, ilgisiz kişilere bilgi 
verilmemeli, 
Hava ve yol raporları alınarak ve gerekli araç ve teçhizat her zaman hazır tutulmalıdır, 
Önemli kişi,her türlü tehdit ve tehlikeden,utandırıcı ve gülünç düşürücü durumlardan 
korunmalıdır, Koruma,esnek olmalı, önemli kişinin resmi görevini engellememeli, kişinin 
özel ilişkilerine karışmadan ve engellemeden yapılmalıdır, 
Koruma devamlı olmalı görevli kendisini buna göre ayarlamalı ve her zaman zinde 
olmalı. Göreve çıkılmaadan önce tüm araç ve gereçler kontrol edilmelidir. ( Araç, silah, 
mühimmat, telsiz vs.), 
Koruma planı önceden tespit edilmeli, koruma pozisyonlar ayarlanmalı çevre düzeni 
sağlanmalı, korunaacak kişi iyi tanınmalı, ekip personeli birbirini tanımalı, ekip personeli 
şahsi hareket etmemeli, 



Koruma planları, yetkililer dışında hiç kimse tarafından değiştirilmemeli. 
Güzergahtaki insanların tavır ve hareketlerine dikkat edilmelidir, 
Silah kullanmak, VIP' i korumak için son çaredir. 
Koruma Personelinin Özellikleri 
Koruma personeli seçilirken şu hususlara dikkat edilmelidir. 
25 - 40 yaş grubu ( genç birinin hareket kabiliyeti kadar, yaşlı bir kişinin tecrübe ve 
olgunluğuna ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır) tercih edilmelidir. 
Bedenen ve ruhen normal ölçülerde, fiziki zorluklara dayanma kapasitesine sahip 
herhangi bir sağlık problemi olmayan, fiziki kondisyonu yüksek olmalıdır. Ani tehlikelere 
karşı refleksleri iyi olmalıdır. 
Korunan kişinin hayatı ve fiziki güvenliği söz konusu olduğunda önemli kişinin güvenliği 
için çalışacak ve hayatta kalabilecek şekilde kendini geliştirmelidir. 
Belirli bir eğitim ve kültür seviyesinde, koruduğu kişiye uygun giyim ve görünüme sahip, 
ayrıca ikili ilişkileri iyi olmalıdır. 
Görev bilincine sahip, pratik zekalı, disiplinli ve ketum olmalıdır. 
Her türlü silah ve teknolojik güvenlik cihazlarını tanımalı ve kullanabilmelidir.Silahsız 
mücadele teknikleri hakkında bilgili olmalıdırlar.Silah atışları iyi olmalıdır. Tahrip, 
sabotaj ve aramalarda bilgili olmalıdır. ilkyardım bilgisi olmalıdır. 
Mümkünse en az bir yabancı dil konuşmalıdır. 
Görevini icra ederken tavır ve hareketleri ile önemli kişiyi utandırıcı ve küçük düşürücü 
hareketlerden kaçınmalıdır. 
Koruma Personelinin Görevleri. 
Görevleriyle ilgili yetkilerini ve yetki alanlarını bilmelidirler. 
Koruma konusunda eğitimli (Mümkünse VIP Çok Önemli Kişileri Koruma Kursu görmüş) 
olmalıdırlar. 
Araç içi veya yaya olarak yapılan korumalarda kendi sorumluluk sahalarını bilerek, 
verilen görev ve emirleri eksiksiz olarak yerine getirebilmelidirler 
Göreve götürülen teçhizatın tam ve eksiksiz olmasına dikkat etmelidirler. Kendi 
sorumluluk alanına dikkat etmelidir ve daima uyanık olmalıdır. 
Yakın koruma organizasyonlarının esnek olduğunu bilmeli, organizasyondan asla 
kopmamalıdır. Hareketli ortamlarda riskli alanları süratle kapamalıdır. 
Silah ve şarjörlerini uygun şekilde taşımalıdır. 
Araçlı Koruma sırasında sürücüye trafik güvenliği ile ilgili bilgi vermek (yol açık,çıkış 
hazırlığı hazır ol gibi) Koruma görevlisi daima şık giyinmelidir.Kıyafeti gidilecek 
programın ve mevsim şartlarının özelliklerine gööre çeşitlilik arz etmelidir. Genellikle 
koyu renkli (siyah, lacivert, füme, koyu gri vb.)takım elbiseler tercih edilmelidir. Yine 
özellikle yaz aylarında VIP 'le yapılan seyahatlerde sıcaktan fazla etkilenmemek ve rahat 
hareket edebilmek için spor giysiler tercih edilir. Hatta ekip için özel yazlık kıyafetler 
tasarlanabilir. Güneş gözlüğü yakın koruma görevlisinin vazgeçilmez 
aksesuarlarındandır. 
ÖNCÜ İSTİHBARAT ÇALIŞMASI 
A. ÖNCÜ İSTİHBARAT ÇALIŞMASININ TANIMI VE AMACI: 
Korunan kişinin, programı dahilinde veya ani gelişmeler üzerine gideceği güzergah ve 
mevkide bir güvenlik alanı oluşturmak için yapılan bütün koruma planlarının, 
faaliyetlerinin ve düzenlemelerinin tümünü oluştuuran organizasyonlara "Öncü istihbarat 
Çalışması" denir. 
Belirli bir mevkiin, bütün güvenlik hazırlıklarının koordine edilmesinden sorumlu kişiye 
öncü ekip amiri deenir. 
Öncü istihbarat çalışmasının amacı; Korunan kişinin gideceği yer ve güzergah üzerinde 
güvenli bir alan oluşturarak kişiye yönelik riski ortadan kaldırmak veya minimuma 
seviyeye indirmektir. 
B. ÖNCÜ İSTİHBARAT EKİPLERİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ 
1. Öncü istihbaratının Ekiplerinin Oluşumu 
Korunması gereken kişinin önceden program dahilinde veya ani acil değişebilecek 
güzergahlar üzerinde belli bir program dahilinde gerekli incelemeleri yapmak giriş çıkış 
yollarını, acil yardım durumunda gidiş yollarını tespit etmek, stratejik tespitleri yapmak 
için önceden konunun uzmanı olan bölgeyi bilen tecrübeli kişilerle beeraber bomba imha 



görevlisinin de bulunduğu bir ekip oluşturarak inceleme ve araştırma yapmasıdır. Şehir 
dışında olacak programlar için iki ekibin olması uygundur. 
2. Öncü istihbarat Ekibinin Görevleri 
Gidilecek bölge hakkında istihbarat yapmak, incelemelerde bulunmak, daha önce o 
bölge ile ilgili bir çalışma yapılmışsa onları incelemek, normal yollar ile alternatif çıkış 
yollarını tespit etmek o bölgedeki Mülki Amir ile diğer kollukla irtibata geçmek ve onları 
ziyaretle alakalı bilgilendirmek onlarla koordinasyon sağlamak bu koonuda detaylı plan 
yapmak ve rapor hazırlamak. Bunlar; 
Öncü istihbarat ekibi tarafından aşağıda belirtilen temel öncü güvenlik kontrol listesi 
(Check List) doldurulmalı ve bu hususta koruma amiri bilgilendirilmelidir. 
• Mevkideki güvenlik görevlisi ile görüşüp şu hususları değerlendirin; 
a.ziyaret ile ilgili bilinen tehditler, 
b.basının bulunması, 
c.mevkideki güvenlik zafiyetleri . 
Program yerine giden yollar/boğma noktaları/trafik şartlarını belirleyin. 
"Kabul ve hoş geldin" senaryosunu tespit edin ve görevliler ile planlandığı şekilde 
program yerini gezin. 
Geliş ve gidiş noktalarını ve konvoy araçlarının duracağı yerleri belirleyin. 
Telefonlu bekleme odası/sığınak odasının yerini tespit edin. 
Tuvaletlerin yerlerini tespit edin. 
Acil çıkış kapısını ve yedek kaçış aracının yerlerini belirleyin. 
Asansörlerin görevlileri ve kimin tarafından tutulacağının, merdivenlerin yerlerini 
belirleyin. 
Fiziksel engel gereksinimlerini tespit edin. 
Kontrol noktalarını belirleyin. 
Destek personelinin yerleşme noktalarını belirleyin. 
Teknik ve bomba imha ekiplerinin paketleri ve hediyeleri kontrol etmesini sağlayın. 
Saldırı ve tıbbi ihtiyaç ve yangın durumlarında tepki planlarını hazırlayın. 
Basın ile ilgili güvenlik kontrollerini belirleyin. 
Mevkideki personelin kayıtlarını kontrol edin. 
Teknisyenlerle birlikte asansör dairesini,havalandırma, jeneratör ünitelerini ve ~üvenlik 
kamera odalarını kontrol edin.Çalışır olduklarının teyidini alın ve riskli üniteye personel 
yerleştirin.1 5 
NOT: Korunması gereken şahsın varsa rahatsızlığı, kullandığı ilaçları beraberinde 
taşınmalıdır. Kan grubu önceden bilinmeli,gidilecek mevkiye en yakın hastanede acil 
durumlar için birkaç ünite kan hazır bulundurulmalıdır. 
HASSAS BÖLGELER (BOGMA NOKTALARI) 
1. Hassas Bölgelerin (Boğma Noktalan) Tespit Edilmesi 
Boğma Noktaları; Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda 
olduğu saldırıya açık riskli noktalardır. Muhtemel bir saldırıya açık olan en hassas 
noktalar,öncelikle ikametgah ve iş yeri giriş ve Çıkışları ile araca iniş ve biniş 
bölgeleridir. Ancak tehdit düzeyi yükseldikçe risk artacağından V.I.P.'in programındaki 
her hareketi belirli bir düzeyde kontrol altına alınmalıdır. 
Bunlar; 
1. Kalabalık Yollar, 
2. Yoldaki Çalışmaları, 
3. Kırsal ve ıssız Alanlar, 
4. Trafik Lambaları, 
5. Kavşaklar, 
6. Yüksek Binalar ve Köprüler, 
7. Tüneller, 
8. Hemzemin Geçitier, 
9. iniş ve Biniş Noktalan, 
10. Koridorlar, 
11. Merdivenler, 
12. Asansörler, 
13. Odalara giriş-çıkışlar, 



14. Resepsiyon, 
15. Tebrik ve protokol sırası, 
16. Bina ana girişleri ve bahçe girişleri, 
17. Kalabalık içerisinde tokalaşma anları, 
DEGİŞİK MEKAN VE YERLERDEKİ KORUMA DÜZENLERİ 
1. Sabit ve Yürüyen Merdivenlerde Koruma Düzenleri, Bir kişi merdivenin üst kısmına 
giderek yan ve üst tarafları korumalıdır. Merdivende önemli kişi ile bir başka kişinin 
paralelde olmamasına dikkat edilmelidir. Merdivenin aşağısındaki korumacı, herhangi 
kimsenin gelmesine mani olmalıdır. Yürüyen merdivenin yanında normal merdiven varsa 
bir görevli arada bulunmalıdır. Merdivenin etrafında 360 derecelik bir koruma 
sağlanmalıdır. 
2. Asansörde Koruma Düzenleri Asansörlere Korunacak kişi binmeden önce asansör 
çağrılır asansörün içinin boş olup olmadığına bakılır, başkaları varsa mümkünse 
boşalması beklenilmeli, mümkün değilse korunacak kişi bir kenarda bekletilmeli araya 
görevliler girerek irtibat kesilmeli, asansörün taşıma kapasitesinin altında kişi binmeli. 
En son binen görevli ilk önce inmeli ve etrafı kontrol etmeli gerekli kontrol sağlandıktan 
sonra korunacak kişi inmeli. 
3. Binalara Giriş Ve Çıkışlarda Koruma Düzeni Binalara giriş ve çıkışlar saldırının 
olabileceği ortamlardır.Kapı girişi kontrol edilmeli mümkünse döner kapılar 
kullanılmamalı. 
4. Seyahat ve Çeşitli Ulaşım Araçlarında Koruma Düzenleri 
a) Trende Koruma Düzenleri: Korunacak kişiye, tren yolculuğu sırasında kendisine 
komple tren tahsis edilmiş veya trene eklenecek bir veya birden fazla vagonda yapılır. 
Güvenlik görevlisinin sorumlu olduğu yer korunacak kişinin bulunduğu yer olmakla 
birlikte; 
Demiryolu veya istasyon güvenliği Genel Kolluk tarafından sağlanacaktır. Yine de Genel 
Kollukla ve ilgili kurumlarla devamlı irtibat halinde bulunulmalıdır. 
Bu nedenle; Güzergah belirlenmeli ve araştırılmalı, tehlikeli alanlar kontrol altında 
tutulmalı, 
Güzergah boyunca görevli kuruluşlarla irtibatlı bulunulmalı, trende görevli personel 
kontrol edilmeli, Korunacak kişiye tahsis edilen vagona başkaları alınmamalı,duraklarda 
etraf kontrol altına alınmalı, Malaların verileceği yerler ile yiyecek içecek ve diğer 
malzemelerin kontrolü yapılmalı, 
Korunacak kişiye vagon tahsis edilmişse bu en sonda ki vagon olmalıdır. 
b) Uçak ile Seyahat Esnasında Koruma Düzenleri 
Korunacak kişiye özel uçak tahsis edilmiş olabilir. Bazen da özel uçak yerine normal 
ticari uçak ile uçuş yapılabilir bu durumda uçakta diğer insanlar veya bu insanlara ait 
bagaj olduğundan kontrol altında tutmak zordur. Bu sebeple; 
Diğer yolculardan ayrı oturulmalı ve uçak içinde korumalar önemli kişi ile hareket 
etmelidirler. Uçak içinde VIP bölümü yok ise önemli kişinin etrafı korumalar tarafından 
çembere alınmalıdır. 
Aynı uçakta birden fazla VIP bulunursa kendilerine ayrılan "VIP class" veya "Business 
class" bölümlerine otururlar. 
c) Gemi ve Yat ile Seyahat Esnasında Koruma Düzenleri 
Deniz yolculuğunun her ne kadar emniyetli olduğu düşünülse de bu yolculuk sırasında 
da bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle; 
Güzergah tercihi yapılmalı, bu güzergahta olası riskler değerlendirilmeli, hava durumu 
öğrenilmeli Geminin içi ve tehlike anında donanımın olup olmadığı kontrol edilmeli, 
Gemi personeli kontrol edilmeli. 
Seyahat süresinin ne kadar olacağı, varılacak yere ne zaman varılacağı bilinmelidir. 
Hareketten önce geminin alt kısmı dalgıçlar tarafından kontrol edilmelidir. (mümkünse) 
d) Yurtdışı Seyahatleri 
Yurt dışı seyahatlerinde, asıl sorumluluk gidilen ülke güvenliğine aittir. Yinede hiç 
güvenlik görevlisi yokmuş gibi koruma tedbiri alınmalıdır. Mümkün olduğu kadar bir 
öncü ekip gönderip gidilecek ülkenin ilgili kurumlarıyla irtibata geçmeli gerekli tedbirler 
sağlanmalıdır. Kalınacak otel veya binalar kontrol edilmelidir. 
4. SUİKASTLAR 



A. SUİKASTLERİN TARİHÇESİ 
Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini 
tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya 
toplumca sevilip sayılan kişilere yöneltilen silahlı bir saldırıdır. Tarih boyunca bütün 
toplularda önemli kişilere suikast veya suikast teşebbüsü ile karşılaşmak mümkündür. 
B. SUİKASTLERİN NEDENLERİ 
Ekonomik Nedenler, ideolojik nedenler, Kişisel nedenler, Psikolojik nedenler, Terör, 
Para ve menfaate dayalı nedenler 
C. SUİKAST YÖNTEMLERİ VE KULLANILAN SİLAHLAR 
Her türlü ateşli ve ateşsiz silahlar, Patlayıcı maddeler, 
Zehirli hayvanlar (akrep, yılan vb. hayvanlar), Çeşitli kimyasal maddeler, 
Model uçaklar vs. olarak sayılabilir. 
D. ÖNEMLİ KİŞİVİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEVE VÖNELİK SALDIRILAR 
Küfretmek, hakaret etmek, konuşmasını engellemek, tükürmek, Yumurta, domates ve 
benzeri şeyler atmak 
E. SUİKASTLERDE TEHLİKE VE SALDIRI NOKTALARI 
Binalara giriş ve çıkışlarda, Otoya biniş ve iniş anlarında, 
Yaya ve otoların izlediği güzergahlarda, 
Herhangi bir gerekçeyle araçların durduğu noktalarda, Tören ve merasim alanlarında, 
YAYA KORUMA TEKNİKLERİ 
A. KORUMA ÇEMBERLERİ (İÇ-ORTA-DIŞ HALKA) 
Önemli kişi; Yakın Koruma Organizasyonlarını oluşturan iç, orta ve dış çemberlerde 
görev alan personel ve fiziki güvenlik tedbirleri ile korunmaktadır. VIP çevresinde 360 
derece ile yapılan görevin tek amacı, meydana gelebilecek tehdidi, oluşturulan güvenlik 
çemberlerini geçemeden yok etmektir. 
• Yakın Koruma Organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalar VIP' in çevresinde 
bir dizi sıkı koruma sahasından meydana gelmektedir. 
• Koruma çemberlerinin temel amacı dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir 
tehdidi kademeli olarak dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok 
etmektir. 
1. iç Çember: Korunması gereken şahsın çevresinde oluşturulan ve diğer insanların 
izinsiz içeri geçmesine müsaade etmeyen görevlilerdir. 
2. Orta Çember: Bunlar koruma, inceleme, keskin nişancı, teknik personel ve güvenlik 
elemanlarıdır. 
3. Dış Çember Herhangi bir saldırı için ilk savunma hattıdır. Bu halka, koruma sağlayan 
yerel kolluk kuvvetlerinden, üniformalı polis görevlilerinden, tüm organizasyonda görev 
yapan sürücülerden oluşmaktadır. Dış halkada görev yapan yerel kuvvetler daha çok 
yoğun halk kitleleri ile muhatap olmak durumundadır. Hareketleri kontrol altına almak 
için burada bir kontrol noktası belirlenmelidir. Gerektiği takdirde dış halkada fiziki 
engeller oluşturulmalıdır.Bu önlemler koruyucu güvenlik çemberimiz için önemli bir rol 
oynar. Duvarlar, çitler, ipler, polis hatları, dikenli teller, taşıtlar, bu tür engellere 
örnektir. . 
B. YAYA KORUMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
Koruma görevlileri gerek bina içinde ve gerekse bina dışında yürüyüş ve gezilerde 
gerekli ölçüde korunacak kişinin yanında bulunmak durumundadır. 
360 derece koruma sağlanır, Koruma görevlileri VIP'in çevresini çok dikkatli bir şekilde 
tarassut altında bulundurmalıdır. 
Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır. Açık alanlarda gevşetilir. 
Koruma Personeli, koruma düzenlerinde tehlike ve saldırıyı önleyecek ve en seri 
müdahaleye imkan verecek derinliği muhafaza eder. Koruma düzeni, görev alanının 
durumuna göre bazen daire, bazen üçgen, bazen kare, bazen de baklava olacak şekilde 
kurulur. 
Koruma personelinin silahı daima emniyeti açık, hızlı doldurmaya uygun olmalıdır ve bu 
alışkanlığı pratik haline getirmelidir. 
Koruma personeli göreve uygun teçhizatla, eksiksiz olarak gelmelidir, her görevli 
mutlaka iki adet yedek şarjör bulundurmalı ve kelepçe taşımalıdır. 
Bir saldırı esnasında; koruma,saldıran kişileri yakalamak maksadıyla dahi olsa korunan 



kişi yalnız bırakılmaz. Herhangi bir olay anında önemli kişiyi çevreleyip oradan 
uzaklaştırmak asli görevdir. Olaya diğer görevliler ve mahalli güvenlik birimleri 
müdahale etmelidir. 
Tehlike anında öncü durumundaki (tehlikenin yönüne göre) korumalar kapama 
yaparken, Koruma Amiri ve artçı korumalar VIP'i kaçırır. 
Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz. 
Artçı tüm ekibi gördüğü için, düzenin bozulmasını önler. 
Koruma amiri VIP'e bir saldırı anında vücudunu si per etmelidir. 
Koruma personelleri devamlı surette spor, yakın savunma ve atış antrenmanları ile 
zinde olmalıdır. Acil durumda ne yapacağı iyi bilinmeli ve ekip hazırlıklı olmalıdır. 
Her seferinde farklı güzergah seçilmeli, tüm yollar arasından en güvenli olanı 
kullanılmalıdır. Yürüyüş sıırasında kaçış noktası belirlenmelidir. 
Önemli kişi ile yakın temasları bulunan kişiler haricindekiler yakın çevreye 
sokulmamalıdır. 
Muhtemel tehditle, merdivenlerden çıkış ve inişlerde, kapı önlerinden çıkış ve inişlerde 
önemli kişinin önünde bulunulmalıdır. 
Yakın koruma düzeninde herkesi tanıyan biri bulundurulmalıdır. 
C. YAYA KORUMA DÜZENLERi 
Bir Kişi ile Koruma Düzeni 
Korunması gereken şahsa karşı 3600'lik bir güvenlik çemberi oluşturulmalıdır. Güvenlik 
görevlisi silahını kullandığı eline göre sağın da ya da solunda bir adım gerisinde 
yürümelidir. Tehlike anında korunması gereken şahsı tutmalı ve korumalıdır. 
iki Kişi ile Koruma Düzeni 
Risk durumuna göre yürüyüş pozisyonu belirlenir, her koruma 1800'lik koruma 
çemberinden sorumludur. Yürüyüş anında birinci görevli önde olası tehlikelere karşı, 
ikinci görevli ise korunması gereken şahsa yönelik duyarlı olur. Tehlike anında 
korunması gereken şahsı birinci görevli korurken ikinci görevli süratle güvenli bir yere 
götürür. Tekli korumaya göre daha güvenli bir koruma düzenidir. 
Üç Kişi ile Koruma Düzeni 
Kalabalık ve yoğun bölgelerde kullanılır her görevli 1200'Iik koruma sağlar. Genellikle 
yoğun alanlarda kullanılır. Tehlikeli yerlerden geçerken, koruma amiri dikkatini önemli 
kişiye, diğerleri tehlike yönüne verir. Koruma amiri saldırı esnasında VIP'i kaçırmakla 
görevlidir. 
Dört Kişi ile Koruma Düzeni 
Operasyonel bir koruma düzenidir. Koruma görevlileri 1200'lik koruma sağlarlar. 
Tehlikeli alanlarda bir yada iki görevli öncü ya da yancı olabilir. Yalnız daima bir artçı 
görevli bulundurulmalıdır, koruma amiri dikkatini korunması gerek şahsa vermelidir. 
Tehlike anında iki görevli kapama görevini yerine getirmeli, saldırganı etkisiz hale 
getirmeli. Diğer görevlilerce VIP'i rahatlıkla saldırıdan ve tehlike bölgesinden güvenli bir 
bölgeye kaçırılmasını sağlanır. 
5. Beş Kişi ile Koruma Düzeni 
Bu düzende her koruma görevlisi 90° lik koruma sağlamalıdır.Koruma amiri dikkatini 
sadece VIP'e yöneltir. ideal düzen olarak kabul edilir.Bu sayı ile; 
Baklava Kare "v" düzenleri uygulanabilir. 
Baklava ve kare düzenleri daha çok kalabalık riskli ve açık alanlarda uygulanmalıdır, 
V düzeni ise ancak açık bir alandan kapalı ama güvenli bir bölgeye girişte veya bir resim 
sergisi vb. program yerleri gezilirken VIP nin görüş açısını kapatmamak için 
uygulanmalıdır. Operasyonel bir koruma düzenidir, tehlikenin ve saldırının geldiği 
yöndeki iki görevli kapama yaparak (saldırganın önünde baraj kurarak .saldırganı etkisiz 
hale getirerek. ) diğer görevlilerin VIP'i rahatlıkla saldırıdan ve tehlike bölgesinden 
güvenli bir bölgeye kaçırmasını sağlarlar. 
6. Altı Kişi ile Koruma Düzeni 
Her koruma elemanı en az 72'lik koruma sağlamaktadır. Bu düzen daha çok esneklik 
sağlar. Koruma amirinin görevi sadece VIP'e yöneliktir. Operasyonel bir koruma 
düzenidir,tehlikenin ve saldırının geldiği yöndeki iki görevli kapama yaparak (saldırganın 
önünde baraj kurarak ,saldırganı etkisiz hale getirerek. ) diğer görevlilerin VIP'i 
rahatlıkla saldırıdan ve tehlike bölgesinden güvenli bir bölgeye kaçırmasını sağlarlar. 



7. Çoklu Koruma Düzenleri 
Bu koruma düzeni maksimum koruma sağlar, VIP' e yönelik saldırı riskleri en üst 
düzeyde kabul edilir, Tehditlere karşı operasyonel koruma düzenidir. Devlet Başkanları, 
Başbakanlar gibi VIP'lere uygulanır. Özellikle kalabalığın çok yoğun olduğu yerlerde 
tercih edilir. Tüm koruma elemanları cepheleri dışa dönük, gerekirse kol kola girerek 
yürürler. Operasyonel bir koruma düzenidir, tehlikenin ve saldırının geldiği yöndeki iki 
görevli kapama yaparak {saldırganın önünde baraj kurarak .saldırganı etkisiz hale 
getirerek. ) diğer görevlilerin VIP'i rahatlıkla saldırıdan ve tehlike bölgesinden güvenli 
bir bölgeye kaçırmasını sağlarlar. Sayı arttıkça koordinasyon zorlaşır, koruma amiri, 
ekip amiri ve öncü istihbarat ekipler amiri arasındaki uyum üst seviyede 0lmalıdır. 
D-TEHLIKE (SALDIRI) ANINDA VIP'I KAÇIRMA 
Sorumluluk alanında saldırıyı fark eden koruma görevlisi, saldırı yönünü saat diliminde 
bağırarak duyurur. "12'de tehlike 1. .. " v.b. (önde, kuzeyde, karşıda, geride,yukarıda, 
balkanda, havuzda, vs.) Saldırgana yakın olan en az iki koruma saldırının mahiyetine 
göre baraj kurup kapama yaparak karşılık verir ve saldırganı etkisiz hale getirir. Saldırı 
anında VIP'i kaçırmakla görevli olan korumalar önce onun hedef küçülttürerek vücudunu 
örter sonra kolundan veya kemerinden tutarak onu süratle saldırının ters istikametine 
doğru tehlikeli alandan çıkararak kaçırır, güvenli bir bölgeye veya araca 
götürür.Yanıltma ve ikinci saldırı daima göz önünde bulundurulur. Koruma görevlileri 
kaçış istikametini de dikkatle gözlemelidir. 
MOTORİZE KORUMA DÜZENLERİ A. ARAÇU KORUMA DÜZENLERİ 
1. Tek Araçlı Koruma Düzeni 
Koruma amiri ve sürücüden oluşur. Basit bir koruma şeklidir. Tehlikenin yoğun olmadığı 
ortamlarda kullanılır. Atçı oto V.I.P. otosunun hemen arkasında emniyetli sürüş 
mesafesinde dikkatli olarak takibi sürdürür. 
2. iki Araçlı Koruma Düzeni 
Öndeki araç öncü pozisyonundadır, sürati belirler. Program yerine yaklaşınca hızını 
arttırır ve VIP aracı program alanına girmeden oraya ulaşarak öncü personelinin son 
düzenlemelerini yapmalarını sağlar. Artçı oto ise güvenli takip mesafesini koruyarak 
kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder. Yine tek şeritli geliş ve gidiş olan yollarda 
karşı istikametten gelen araçların VIP aracına saldırı yada çarpma tehlikesi anında VIP 
aracını süratle sollayarak tehditle arasına girer ve tehlikeye karşı kapama yapar. Her iki 
araçta seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini değiştirebilirler. iki 
araçla yapılan koruma düzenidir. 
3. Çok Araçlı Koruma Düzeni 
profesyonel bir koruma düzenidir. Korunacak şahsın aracının sağında ve solunda iki artçı 
araç önde ise öncü araç olmak üzere korunacak şahsın etrafı çevrilir.Tehlikenin yoğun 
olduğu ortamlarda kullanılır.Gerekli durumlarda megofon ve siren kullanılır. Üç ve daha 
fazla araçla yapılan koruma düzenleridir. 
4. Resmi Konvoy düzeni; Motosikletli Ekip, Trafik Eskortu, Öncü Koruma Aracı, Makam 
(VIP) Aracı, Sağ Artçı Koruma Aracı, Sol Artçı Koruma Aracı, Misafir VIP (yedek VIP 
aracı) aracı, CAT (Contra Attack Team) Ekip Aracı, Yerel Koruma Aracı, Ambulans, vd. 
araçlardan oluşur. 
Motosikletli Ekip; Konvoyun önündeki trafiği idare eder. 
Trafik Eskortu ; Genellikle polis aracıdır. Trafik düzenini ve güzergahı kontrol eder geçiş 
üstünlüğü sağlar. 
Öncü Koruma Aracı; içinde koruma görevlileri bulunur kılavuzluk görevi yapar. 
Makam Aracı; Korunan kişinin yolculuk yaptığı araçtır. 
Sağ Artçı Koruma Aracı; içinde koruma görevlileri vardır. Korunan kişinin aracının 
hemen sağındaki koruma aracıdır. 
Sol Artçı Koruma Aracı; içinde koruma görevlileri vardır. Korunan kişinin aracının hemen 
solundaki koruma aracıdır. 
Yedek Makam Aracı; Asıl makam aracının yerini tutmak amacıyla kullanılan araçtır. 
Ambulans; Korunması gereken araca yapılan saldırılarda, trafik kazalarında veya ani 
rahatsızlıklarda acil tıbbi müdahalede bulunabilecek tecrübeli sağlık personelini 
taşır.Konvoyun sonunda yer alır. 
Sürücülerin Görevleri 



Sürücü aracını iyi tanımalıdır. Koruma sırasında her an hareket etmeye hazır olmalıdır. 
VIP'in güvenli ve rahat bir yolculuk yapmasını sağlamalıdır. 
Koruma amiri veya tim amirinden gelen talimatlar ile herhangi bir güvenlik tehdidine 
karşılık verebilecek eğitimde olmalıdır. 
Tüm ana ve yan yollar ile, hastaneler, kolluk kuvvetleri ve güzergah üzerindeki her türlü 
önemli mevki hakkında bilgiye sahip olmalıdır. 
Tüm acil durum teçhizatının yerinde bulunduğunun ve çalışır durumda olduğunun 
kontrolünü yapmış olmalıdır. Bütün kapılar ve otomatik kilitlenmelidir. 
Programlanan kalkış saatinden 30 dakika önce aracını hazır bulundurmalıdır. Hareket 
saatinden 15 dakika öncede aracın motorunu çalıştırmalıdır. 
Aracın içinin ve dışının temiz olmasını sağlamalı, aracın iyi çalışır durumda olduğundan 
emin olmalıdır.(yağ, lastikler, kayışlar; radyatör suyu, silecekler, frenler, stop lambaları, 
farlar, korna vb.) 
Görev bölgesine gidildiğinde kesinlikle aracını terk etmemelidir. 
Araçlar kullanılmadığı zaman güvenli bir garajda bulundurulmalı, anahtarları kilitli 
dolapta muhafaza edilmeli, bir yedeği harekat değerlendirme merkezinde 
bulundurulmalıdır. 
Sürücü görev anında telsizini açık tutmalı ve bekleme anında dinlemede kalmalıdır. 
ARAÇLI KORUMA DÜZENLERİ 
Genellikle eylemler araçtan iniş ve binişleri sırasında meydana geldiği bilinmektedir. Bu 
sebeple Yakın koruma ekibinin yaya koruma düzeninde göstermiş olduğu hassasiyeti 
düzenli bir şekilde araca biniş ve inişler esnasında uygulamak zorundadır. Koruma 
düzenlerinde dikkate alınacak hususlar; 
1. Tehdidin Yönü 
Tüm koruma görevlileri tehdidin hangi yönden gelebileceği konusunda uyanık 
olmalıdırlar ve o yöne ayrı bir önem vermelidirler. 
2. Araçların Pozisyonları 
Binaya yakın bir yerde durulmalıdır, 
VIP aracını güvenli bir yerde ve mümkünse çıkışın karşısına yakın bir yerde olmalıdır, 
Duruma göre koruma görevlileri hazır pozisyonda olmalıdırlar, 
Araç çalışır vaziyette, şoförler aracın başında bulunmalıdır. 
Birden fazla araç var ise araçlar birbirine yakın olmalıdır. 
Dönüşlerde makam aracı dar ve içten, koruma araçları geniş ve dıştan dönüş 
yapmalıdır. 
Tek yönlü yol emniyetlidir. Çift yönlü yolda VIP aracı soldan ve trafiği aksatmayacak 
süratte seyretmeli, artçı oto makam aracı ile aynı hizada seyreden araçlara daha fazla 
dikkat etmelidir.Araçların fazla yaklaşımı engellenmelidir. 
3. Araçların Hareketi Öncesi Yapılması Gerekenler 
Koruma düzeni oluşturulmalı ve gerekli olan mesafe korunma yapılmalı, Sorumluluk 
bölgeleri gözetim altında tutulur 
Araçların koruma görevlileri ve koruma amiri ile aynı anda araca binmelidir. Arka 
araçtaki koruma görevlileri aracın yanlarına gelmesini beklemelidir. 
ARAÇTAN İNERKEN YAPILMASI GEREKEN KURALLAR 
Öndeki araç iniş pozisyonu için süratlenmelidir. 
Koruma görevlilerinin inişi sağlanmalıdır. 
ivedi olarak pozisyonlar alınmalı ve sorumluluk alanları gözetlenmelidir. Gerekli mesafe 
korunmalı ve VIP koruma düzeni ile araçtan indirilmelidir. 
Araçlar; VIP binaya güven içinde girdikten sonra ve oradaki kalış süre-sine bağlı olarak; 
park etmeli ve gözetim altında tutulmalıdır. Yine buna göre yakıt alınmalıdır. 
Araçlar, acil durumlarda her an kullanabilmekle manevra yaptırabilmek üzere çıkışlarda 
bekletilmelidir. 
BİNALARDA KORUMA 
Koruma hizmetlerinin verimli bir şekilde yapılabilmesi için kapsamlı bir güvenlik 
tedbirinin alınması gerekir. Bu kapsamda korunan kişinin bulunduğu tüm mekanların 
korunması gerekmektedir. Koruma hizmeti çalışma yerrlerinde, ikamette, ulaşım 
vasıtalarında, otelde vb. binalarda da devam etmektedir. Binalarda alınan güvenlik 
önlemlerinin birincisi fiziki güvenlik önlemleridir. ikincisini ise koruyucu güvenlik 



düzenlemeleri takip eder. 
A. FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Fiziki güvenlik önlemleri, korunması gereken yerin dış çevresinden başlayıp içeri doğru 
kademeli olarak güvenliği sağlayan,tehlikeyi mümkün olduğunca dışarıda 
karşılayan,tehlikeyi korunan yerlere ulaşmadan etkisiz hale getirmek amacıyla kullanıian 
engellerdir .• 
Fiziki engeller şunlardır; 
Duvarlar 
Tel Örgüler Bariyerler 
Kuleler 
Kapanlar 
Kilitler --Anahtarlı kilitler(tırtırlı kilitler) Anahtarsız kilitler( diskli şifreli kilitler) 
Çevre güvenliği, Erken Algılama, Uyarı ve Alarm Sistemleri, Fiziksel çevre güvenlik 
sistemleri, 
-Fens üzerine sensor kablo algılama sistemleri, 
-infraret bariyer sistemi, 
-Vibrasyon algılama sistemi, 
-Mikrodalga sistemi, 
Turnikeler, Aydınlatma, 
Devamlı aydınlatma, 
Bekleme durumunda aydınlatma, Hareket ettirilebilen aydınlatma, Olağanüstü 
Durumlarda aydınlatma, Kartlı Giriş-Çıkış sistemi, 
ikaz levhaları, 
Hız kesme kasisleri, Giriş kontrol noktaları, Diğerleri. 
B. KORUYUCU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Korunması gereken bina ve tesislerde iç halka dediğimiz derinlemesine güvenlik 
sağlamak için kritik noktaların korunmasında kullanılan önlemlerdir. 
Bu maksatla görevliler; 
Ziyaretçileri kontrol eder 
Duyu organları ve teknik cihazlarla tehlikeyi tespit eder. Tehlike anında koruma 
tedbirlerinin arttırılmasını sağlar. Alarmları çalıştırır. 
Kapıları kilitler. 
Acil durumlarda yardım çağırır. Tehlikeli anlarda amirierine haber verir Saldırıyı be rta 
raf eder. 
Gerektiğinde silahını kullanır. 
*** NÖBETÇiLER 
Giriş kontrol noktalarında, tesislerin hassas ve kritik yerlerinde, özellikle tel örgü 
boyunca nöbetçiler görevlendirilir. Nöbetçiler belirli yerleri gözetler ve tehlike olması 
durumunda üst/erine haber verir. 
*** DEVRiYELER: 
Görev alanı içinde genel emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, 
olay olduktan sonra işlenen suçları ve faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri 
yakalamak, delilleri korumak ve kolluk kuvvetlerine teslim etmek, yardıma ihtiyacı 
olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir 
güzergahta yaya veya araçlı olarak gezerek yapılan üniformalı ve tam teçhizatlı iki özel 
güvenlik elemanından oluşan bir güvenlik hizmetidir. 
DEVRİYENİN GENEL OLARAK DİKKAT EDECEGİ HUSUSLAR 
Devriye görevlileri en az iki kişi ve yüksek seviyede görünür olmalı, Devriye 
tanımlanabilir olmalı, görevine üniformalı ve tam teçhizatlı çıkmalı, 
Görev bölgesini çok iyi tanımalı. (Çevre yollarını, giriş çıkışları ve kişileri) suç sonrası 
müdahaleye hazır olmalı, sistemli ve devamlı olmalı, görev bölgesinin tamamına dikkat 
etmeli, görev bölgesinin tamamını kontrol altına almalı, 
Devriye hizmeti belirli bir güzergahta uygun tempolu adımlarla, durmadan yapılır, Görev 
bölgesinde görünür olmalı. (Gündüzleri kaldırım kenarından gibi.), Çıkabilecek ani 
olaylara karşı her an hazır olmalı. (Zihinsel ve bedensel) 
Yardım gerektiğinde genel kolluk kuvvetlerine, hastane ve itfaiyeye bilgi vermelidir. 
Telefon ve düdükle ihbar yapılabildiği gibi gerektiğinde havaya ateş açmak suretiyle de 



ihbar yapılabilir. 
potansiyel suçlular tarafından önceden tahmin edilemez olmalıdır, suçla ilgili endişe ve 
korkuya yol açmamalıdır 
Görev tesliminde bilgi aktarılmalı. (Meydana gelmiş olaylar hakkında) Zaruret olmadıkça 
görev yeri terk edilmemeli. 
Birden fazla devriye varsa birbirleriyle irtibatlı olmalı. 
Bölgesindeki önemli şahıs ve yerleri iyi bilmeli. (kişiler, binalar, sokaklar) vatandaşların 
desteğini sağlamalı, Daima vakur, ciddi ve nazik görev yapmalı. (Aynı zamanda dikkatli 
olmalı) 
Görev sonunda verilen talimata göre rapor yazmalı. 
ŞAHIS VE BAGAJ KONTROLLERİ 
A- KONTROL NOKTASI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
1. Aramanın Tanımı Arama, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için 
konut, işyeri, kişilerin üstleri ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan 
araştırmadır. Arama, şüphe altında bulunan kişilerin yakalanması amacıyla 
yapılabileceği gibi somut delillerin ortaya çıkarılması umulan hallerde de yapılabilir. 
Arama, yakalanabileceği veya suç delillerini elde edilebileceği hususunda makul şüphe 
varsa, hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunması halinde, Cumhuriyet 
savcısının yazılı emriyle şüphelinin veya sanığın üst, eşya, konut, işyeri veya ona ait 
diğer yerlerde; Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise, kolluk amirinin yazılı 
emri ile şüphelinin veya sanığın üst ve eşyasında (CMK,m.116, 117, 119) kolluk 
tarafından yapılan araştırma olarak tanımlanabilir. 
Kişinin, üst ve eşyasının aranmasıyla müdahaleye maruz kalan hakkı, "Özel Hayatının 
Gizliliği ve Korunması Hakkı"dır. Yukarıda görüldüğü gibi kişinin bu hakkı, iHEB 12, AiHS 
8 ve Anayasanın 20 inci maddelerinde güvence altına alınmıştır. Arama, ancak bu temel 
hakkın sınırlanmasıyla gerçekleşebileceği için, aramanın Anayasanın 13 üncü 
maddesindeki "Temel Hakların Sınırlanması" şartları ile yukarıdaki ilgili maddelerde 
sayılan şartlara uygun olması gerekir. 
ARANMALARI ÖZEL HÜKÜMLERE BAGLI KİŞİLER 
Bazı kişilerin aranmaları çeşitli kanunlarla özel hükümlere bağlanmıştır. Bunlar: 
Cumhurbaşkanı, 
Milletvekilleri 
Diplomatik dokunulmazlığı bulunanların araçları, eşyaları ve misyon binaları aranamaz. 
Özel güvenlik görevlisi herhangi bir suç nedeni ile diplomatik pasaport sahibi kişiyi 
yakalayamaz. Ancak, pasaport fotokopisini alabilir. 
Hakim ve savcılar ağır cezayı gerektiren suçüstü hali dışında, adli amaçla aranamazlar 
Avukatlar, 
Noterler 
Asker kişiler, 
2. KONTROL NOKTASI TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
Koruma ve güvenlik hizmeti sunulan bina ve tesisler ile cenaze ve düğün törenleri, 
festival, sahne gösterileri vb. etkinliklerin yapıldığı açık ve kapalı alanların ana 
girişlerinde oluşturulan, koruma amacına uygun bir şekilde gerekli donanımlara sahip 
olarak sistemli ve planlı bir şekilde donatılan, yeterli sayıda güvenlik görevlisi tarafından 
güvelik kontrolünün yapıldığı belirli bir yerdir. 116 
Kontrol noktasının özellikleri şunlar olmalıdır; 
Hangi personelin nerelerden sorumlu olduğu, görevleri ve yetkileri giriş ve çıkışların ne 
şekilde olacağı, Ziyaret ve iş takibi maksadıyla gelenlerin ne şekilde içeri 
alınacağı,kimlerle görüşecekleri,Personel ve ziyaretçilere ait malzeme, araç ve 
paketlerin nasıl kontrol edileceği belirtilir. 
Şahısların giriş yaptığı kapı dedektörleri, çıkış olarak kullanılmamalıdır. 
Kontrol noktalan iyi aydınlatılmalı, geniş olmalı, dizaynı personelin fiziksel ve zihinsel 
olarak iyi durumda kalmalarını sağlamalıdır. 
3. KONTROL NOKTALARINDA KULLANILAN CİHAZLAR ŞUNLARDIR: 
X-Ray Cihazları 
Metal Kapı Dedektörü El Dedektörü 
Patlayıcı Koklama Dedektörü Posta Kontrol Cihazları 



4. ALARM İZLEME MERKEZİ 
Turnike Geçiş Sistemleri Güvenlik Kameraları 
Yangın Erken Algılama Uyarı Sistemleri 
ŞAHIS VE BAGAJLARIN KONTROLÜ 
1. Şahısların Kontrolü 
Şahısların ve yanlarında taşıdıkları bagajın kontrolden geçirilmesi, silahların, 
patlayıcıların veya diğer tehlikeli araç ve maddelerin güvenlik çemberlerine girmesini 
önlemek için alınan en önemli tedbirlerden biridir. Bu uygulamadan maksat, VIP'e 
yönelik yasadışı bir müdahale eylemini 
önlemektir. VIP salonları girişinde, X-Ray ve kapı dedektörleri ile kontrol yapılır. 
Bütün şahıslar ve yanlarında taşıdıkları bagajları hassas bölgeye girmelerine izin 
verilmeden önce mutlaka, kontrol noktasında kontrol edilir. Normal durumlarda her 10 
bagajdan biri önlem amacıyla aranır. Şüphe uyandıran her nesne, bagaj açılarak 
incelenir. 
Güvenlik Çemberleri girişindeki kontrol noktalarında şahısların üzerleri ve yanlarında 
taşıdıkları bagajları ve VIP'in güvenliğini tehlikeye düşürebilecek maddeleri tespit etmek 
amacıyla, kapı dedektörleri ve X-Ray cihazlarından geçirilerek kontrole tabi tutulurlar. 
Kontrol noktasında, kontrole tabi tutulmayan veya kontrolü reddeden kişilerin geçişine 
kesinlikle müsaade edilmez. 
Patlayıcı madde veya diğer silahlar tespit edildiğinde duruma el konularak, şahısların 
sorgulanması yapılır. X-Ray cihazında silah ve tehlikeli herhangi bir madde 
görüldüğünde, bunlardan ruhsatlı olanları, teslim alınarak usulüne uygun olarak alınır ve 
çıkışta sahibine iade edilir. Kapı dedektöründen geçişte, silah bulunduğuna dair sinyal 
alınanlar nazikçe uyarılarak, ruhsatlı silahların aynı şekilde teslimi yapılır. Yurt dışınndan 
silahla gelen ve önceden silahla girmesine izin verilen üst düzey konukların koruma 
görevlilerinin silahları, kontrol edilip kaydedildikten sonra girişine müsaade edilir. 
2. Bagajların Kontrolü 
Kontrole verilen bagajın standartlara uygun şekilde incelenmesinden ve kontrolden 
geçirilmesinden maksat, silahların, patlayıcı maddelerin ve diğer tehlikeli maddelerin, 
VIP'in güvenlik bölgesine geçirilmesini önlemektir. Yine VIP'e gelen her türlü kargo, 
kurye, ekspres paketler ve posta maddelerinin güvenli bir ortam içinde, silahların, 
patlayıcı maddelerin ve diğer tehlikeli araçların girmesini önlemek amacıyla yeterli 
güvenlik önlemleri alınır. VIP'e hareketi esnasında son anda ulaştırılmak istenen zarf 
veya paketler kontrolden geçirilmediyse asla teslim alınmaz.Taşınmasına müsaade 
edilmeyen, eylem yapmak üzere kullanılabilecek silah, patlayıcı madde ve diğer tehlikeli 
maddelerin, hangi yolla olursa olsun güvenli bölgeye sokulmasını Önleyecek tedbirler 
alınacaktır. Şahıslara ait bagaj veya paketler içerisinde taşınan elektronik veya pille 
çalışan aletlerin içerisinde veya herhangi bir eşya içinde, güvenliği tehlikeye sokacak 
maddelerin gizlenerek içeriye sokulmasını göz önünde bulundurularak kontrol 
yapılacaktır. 
3. Şahıs ve Bagaj Araması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
Şahıslar, kontrol noktasında, metal kapı dedektörlerinden, bagajları ise X-Ray 
cihazlarından geçirilerek alınacaktır. X-Ray'dan geçen ve şüpheli görüntü veren bagajlar 
mutlaka açılarak kontrol edilecektir. 
Kontrol noktasında bagajını açtırıp kontrol ettirmeyi reddeden şahıs, güvenlik 
görevlilerince ayrı bölüme alınarak bagajı açtırılıp iyice aranmadan, kesinlikle korunan 
alana geçmesine müsaade edilmeyecektir. 
Şahısların üzerindeki metal eşyaları kapı detektörlerinden geçmeden önce belli bir yere 
boşalttırılacak, dedektörden geçirilecek, sinyalin kaynağı belirlendikten sonra geçişine 
müsaade edilecektir. Boşaltılan eşyalar tek tek kontrol edilecektir, Kişilerin üzerinde elle 
arama, özel bölüm veya arama için yapılmış perde arkasında, tercihen üçüncü bir şahsın 
huzurunda hemcinsi tarafından yapılacaktır. Normalden ağır el bagajları, X-Ray'da 
seçilemeyen görüntü veren bagajlar fiziki aramaya tabi tutulacak, çanta ve bagajların 
altları ve yan tarafları elle kontrol edilerek gizli bölmesi bulunup bulunmadığı kontrol 
edilecektir. Silah veya patlayıcı maddelerin saklanabileceği hesap makinesi, oyuncak, 
kamera, portatif bilgisayar vb. alet ve cihazlar X-Ray cihazı ile incelenecek, herhangi bir 
tadilat görüp görmediği, pilleri, telleri ve bağlantılarında fünye bulunup bulunmadığı 



iyice kontrol edilecektir. 
Şahısların üzerlerinde birden fazla silah veya patlayıcı madde olacağı göz önünde 
bulundurularak, ruhsatlı silahı olanlar dahil, kapı detektörü sinyal vermeyene kadar 
kontrole tabi tutulacaktır. çanta ve bagajların aranması, sahibinin huzurunda açılarak ve 
kendine açtırılarak yapılmalıdır. Güvenlik görevlileri, bir tehlike anında tüm kapıları aynı 
anda tutacak tedbirler alacaktır. 
Şahıslar, beraberinde bulunan el bagajları ile VIP'in konferans vereceği salona 
geçmeden önce, son defa X-Ray cihazı ile, cihazın bulunmadığı hallerde tekrar fiziki 
olarak aranmalıdırlar. 
Kapı dedektörlerinin hassasiyeti, ısı durumuna göre değişeceğinden, sabah, öğle ve 
akşam bir sorumlu tarafından hassasiyet ayarı yapılacaktır. 
Silahların belli bir görüntüsü olmakla beraber, teröristlerce hazırlanan bombaların belli 
bir şekli bulunmamaktadır. X-Ray cihazında çalışan görevlilere, bir bombanın, patlayıcı, 
pil, fünye ve tel bağlantılarından meydana geleceği, zaman ayarlı olanlarında da saat 
bulunacağı hatırlatılarak, terörist zihniyetle düşünerek görev yapmaları sağlanacaktır. 
X-Ray'dan geçen şüpheli çanta ve bagajların sadece içi değil, kenarlarında, 
menteşelerinde tel ve fünye gizlenmiş olabileceğinden, incelemelerde bu hususa dikkat 
edilecek, normal görüntü veren bagajların % 1 O'u caydırıcı tedbir olarak aranacaktır. 
Konferans salonları çevresinde Sivil istihbarat görevlileri bulundurularak, bu alanlarda 
sahipsiz bagaj ve paketler anında kontrol altına alınacaktır. 
Konferans salonları çevresindeki, çöp bidonları, çiçek saksıları, merdiven altları, 
tuvaletler sık sık kontrol edilecektir. 
Alınan koruma tedbirlerinin, sürati engellemeyecek şekilde yürütülmesine azami itina 
gösterilecektir.118 
KORUMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
Kazalar: Meydana gelebilecek her türlü kazaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Mesela 
korunan kişinin gezeceği binalar önceden her türlü çöküntü ve çürükler açısından 
kontrol edilmelidir. 
Asansörler: önemli kişinin yanındakiler asansör kapasitesini dikkat etmeden binerler. Bu 
ise kazalara sebebiyet verir. Devamlı kapasitenin altında asansörlere binilmelidir. . 
Ev veya çalışma yerlerindeki eşyalar: Binalardaki eşyalar da iyice gözden geçirilmeli 
antika niteliğindeki sandalye veya koltuklara oturulduğunda kırılabileceği 
unutulmamalıdır. 
Mektup ve hediyeler: Önemli kişilerin gezilerinde sıkça hediye verilmektedir. Bu 
hediyeler kontrol edilmeden önemli kişiye verilmemelidir. Çalışma yerleri, ikamet gibi 
yerlerde gelen mektup ve hediyelerin kontrol edileceği bir özeloda seçilmeli, gerekli 
kontrol yapılmalıdır. 
Şahsi tutkular: Sportif faaliyetlere özel ilgili olan korunan kişinin diğer şahıslardan 
korunması gerekir. Mesela, av meraklısı olan önemli kişi diğer avcılarla 
karşılaştırıldığında ortaya çıkabilecek tehlikeleri azami dikkate almak ve koruma 
görevini daha dikkatli ifa etmek gerekir. 
Deniz araçları: Kapasitesinin üstünde binilerek batma tehlikesine sebebiyet 
verilmemelidir. 
Halkı selamlamak için binilen araçlar: Kapasitesinin üstünde binilerek devrilme tehlikesi 
meydana gelmektedir. 
Dengesiz kişiler: Deli-manyak gurubu örgütsüz olarak çalıştığından nereye, ne zaman 
ve ne yapacakları belli olmadığından, önemli ölçüde sorun olmaktadırlar. Görev yapılan 
mahalde bulunan dengesiz şahısları fişlemek ve resimlerinden çok iyi tanımak gerekir. 
Arabadan el sallama ve camın açılması: Hareket halinde araçlardan el sallarken özellikle 
yavaş seyir esnasında önemli kişinin eli tutulmak istendiğinden ele veya kola zarar 
verilmektedir. Ayrıca cam açılarak yapılan selamlamalar saldırı için uygun ortam 
hazırlamaktadır. 
Yıkıcı faaliyetler: Görev yapılan bölgede illegal çalışan bazı örgütlere de dikkat etmek 
gerekir. Dünya çapında meydana gelen suikast faaliyetlerinin büyük bir kısmı illegal 
örgütlerce yapılmıştır. Bu durum göz önüne alınırsa esas dikkat edilecek hususlardan 
birisi de yıkıcı faaliyetlerle uğraşan örgütler olduğundan, yapılarını bilmekte yarar 
vardır. 



Önemli kişilerin yakınları: Koruma ekibi önemli kişinin yakınlarını tanımadığı zamanlar 
tatsız olaylar gelişebilmektedir. Özellikle kalabalıklarda önemli kişi yakınları ile birlikte 
toplantılardan dolayı yakın olması gereken kişileri tanıyan bir kişinin yakın koruma 
ekibiyle çalışması gerekir. Destek personeli: Önemli kişilerin ev ve iş yerlerinde çalışan 
garson, hizmetçi, soför, bahçıvan gibi personelin çok iyi seçilmesi ve görev yaptıkları 
süre içerisinde daima kontrol altında tutulmaları gerekir. 
Eksik planlar: Alınması gereken tedbirler uygulandığında aksaklıklar ortaya çıkıyorsa 
plan eksiktir.Eksikler anında giderilmelidir. 
Program akışı: Zamanın da bildirilmeyen programlar veya son anda meydana gelen 
değişiklikler zamanında tedbir almayı zorlaştırmaktadır. 
Araçlarda arızalar ve kazalar: Araçlarda zaman zaman kazalar ve arızalar meydana 
gelmektedir. Yedek araç bulundurulmalı veya alternatif planlar yapılmalıdır. 
Hava şartları ve yol durumu: Hava şartlarındaki veya yok durumundaki ani değişiklikler 
planlanan vasıtaları kullanılamaz duruma getirmektedir. Bu tür değişikliklere hazırlıklı 
olmak gerekir. Ani gelişen olaylar: Meydana gelen ani olaylar planlanan faaliyetleri 
aksatmakta, koruma tedbirleri işlevsiz kalmaktadır. 
Sonradan gelen katılımcılar: Sınırlı sayıda kapasitesi olan araçlara sonradan katılan 
kişiler, planlanan koruma tedbirlerini aksatmaktadır. 
Merdivenlere ve araçlara binip inerken yapılan konuşmalar: saldırıya açık olan bu 
noktalarda yapılan konuşma ve diyaloglar saldırıya açık bir ortam yaratmaktadır. 
Programa yapılan müdahaleler: Planlanan programa sonradan yapılan müdahaleler 
kurallara, kapalı yola girilmesine, sıkışıklığa, öncü çalışması yapılmayan, tedbir 
alınmayan yerlere gidilmesine sebebiyet vermektedir. 
Yemek ve ikramlar: Yakın koruma ekibi yoğun programlar ve ihtiyaçlar sebebi ile 
genellikle ihtiyaçlarını zamanında karşılayamamaktadır. Bu ihtiyaçlar için programdan 
önce hazırlık yapılması gerekir. Yakın koruma ekibinin görünür yerlerde rast gele ihtiyaç 
gidermesi, çevreyi kirletmesi, mutfak ve benzeri yerlere girmesi, bu yönde talepte 
bulunması, bu tür ihtiyaçlarını program sahiplerine fatura etmesi uygun görünmeyen 
davranışlardır. 
Konvoy düzeni yapılmaması, konvoydaki sıralamaya uyulmaması: 
Özellikle yurt içi programlarda yakın koruma araçları haricinde konvoya katılan araçların 
yerleri belirlenmediğinden, herkes bildiği gibi hareket ettiğinden önemli bir kargaşa 
yaşanmakta, konvoyun içine her türlü araç girmekte, önemli kişi ve koruma araçlarının 
hareket kabiliyeti önemli ölçüde azalmaktadır. Bazen koruma araçları pozisyonlarını 
koruyabilmek için tüm koruma faaliyetlerini durdurmaktadır. Koruma amiri/ekip amiri 
her durulan yerde konvoy düzeni gözden geçirilmelidir. Bu konuda kip şoförleri aktif 
olarak görev almalıdır. 
Önemli kişi araç şoförünün güvenlik personeli olmaması: Bazı durumlarda önemli kişi 
normal şoför tercih edebildiği gibi bindiği başka araçlarda normal şoförlerle de seyahat 
edebilmektedir. Bu durum büyük konvoy düzenlerinde ve riskli durumlarda, özellikle 
tehlikeli noktalarda, şüpheli şahıs ve araçların yanlarından geçerken önemli riskler 
doğurmaktadır. Bu durumlarda ekipten bir şoförün önemli kişi aracını kullanması en 
uygun yöntemdir. 
Görevlilerin dışında programlara müdahaleler: Mahalli yetkililer, iş adamları, programla 
ilgili kurum ve kuruluşlar vb. şahıslar program akışı ve programlara zaman zaman 
müdahale etmektedirler. Bu bazen hiç programlanmamış ve tedbir alınmamış bir yere 
gitme şeklinde olmaktadır. 

 

 


