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Gerekçe 

Madde 1- İlimizde suç ve suçlulukla etkin mücadele kapsamında asıl sorumluluk sahibi olan güvenlik 
kuvvetleri değişen ve daha karmaşık hale gelen suçları öncelikle önlemeye çalışmakta, eğer suç işlenmiş 
ise suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara hız vermektedir. Bu çerçevede görev anlayışım, 
eğitimini, yöntemlerini, araç ve gereçlerini çağa ayak uyduracak şekilde yeniden ele almış, güvenlik 
hizmetlerinin en kısa sürede ve en yüksek hizmet kalitesiyle halka sunulması yaklaşımını benimsemiş 
(asayiş noktaları) motorlu devriye hizmetlerini artırmış, personel yapısında uzmanlaşma ve 
branşlaşmaya ağırlık vermiş, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında, halkımızın suç ve 
suçlulukla mücadeleye etkin katılımını sağlamak, kaygılarını azaltmak maksadıyla, halkımızla her 
mecliste bir araya gelmeye ve güvenlik ihtiyaçları gidermeye çalışılmıştır. 

Ancak kolluk tararından alınan bu tedbirlere rağmen, kamu ve özel işletmelerin güvenlik 
eksikliklerinden dolayı hırsızlık olaylarının meydana geldiği, iş yeri sahipleri ve çalışanları ile ev 
sakinlerinin üzerinde endişe yarattığı, zor emeklerle kazandıkları ve sahip oldukları birikimlerin suç 
olgusu içerisindeki kişilerin eline geçmesine ve bu kişilerin haksız kazanç sağlamalarına neden olduğu 
görülmüştür. 

Bu kapsamda kamu ve özel işletmelerde kollukça tespit edilen güvenlik eksikliklerinin giderildiği 
takdirde, suçla mücadelede daha iyi bir seviyede başarı sağlanacağı değerlendirilmelidir. 

Amaç 

Madde 2- Suçların işlenmeden önce önlenmesi, eğer işlenmiş ise suçluların kısa sürede tespit edilmesi 
ve yakalanması ile toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi maksadıyla toplumun mücadeleye aktif 
katılımının sağlanmasıdır. 

Kapsam 

Madde 3- Bu karar Kütahya İlindeki tüm kamu işyerlerini ve 5(a) maddesinde belirtilen özel işletmeleri 
kapsar. 

Dayanak 

Madde 4- (1) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 9/ç maddesi, 
(2) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 7/a maddesi, 
(3) 2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 2/a maddesi, 
(4) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
(5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. 



Tanımlar 

Madde 5- Bu kararın uygulanmasında: 
(a) Özel İşletme : Fabrikalar , büyük alışveriş merkezleri, süper marketler, eğlence ve turistik tesisler, 

döviz büroları, bankalar ve ATM'leri, özel kuruluşları, eczaneler, akaryakıt istasyonları, dinlenme 
tesisleri, özel okullar, pasajlar, dershaneler, sanayi siteleri, konut siteleri, toplu konut alanları, 
otopark, terminal, minibüs ve taksi duraklan, sinema salonları, kongre merkezleri ve düğün salonları, 
spor tesisleri vb. kamuya açık bütün tesisleri ve işyerlerini kapsar. 

(b) Kolluk Kuvveti: Genel kolluk görevini yürüten Jandarma ve Polistir. 
(c) Kamu İşyerleri : Kamuya ait bütün birimleri kapsar. 

Uygulamaya İlişkin Yükümlülük ve Sorumluluklar 

Madde 6- Kamu ve özel işletmelerce meydana gelebileceği değerlendirilen başta hırsızlık olayları 
olmak üzere tüm suçlara karşı caydırıcılığın sağlanabilmesi, teşebbüs anında erken ikaz sağlanması ve 
olay meydana geldiğinde ise olayın şüphelilerini tespit etmek ve yakalanabilmelerini kolaylaştırabilmek 
maksadıyla, genel kolluk kuvvetlerince uygun görülecek önleyici güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

Madde 7- Genel kolluk kuvvetlerince; 
A. Sorumluluk bölgelerinde bulunan kamu iş yerleri ve özel işletmelerde, iş yeri veya işletmenin 
güvenlik açısından risk analizleri Ek'te bulunan kontrol formuna göre yapılacak ve tespit edilen güvenlik 
eksiklikleri işletme sahiplerine tebliğ edilecektir.  
B. Güvenlik eksikliği tespit edilen kamu işyerleri amirlerine veya işletme sahiplerine eksikliklerin 
giderilme yollan ve yöntemleri hakkında danışmanlık hizmeti verilecektir.  
C. Güvenlik eksikliği tespit edilen kamu işyerlerine ve özel işletmelere 1 aydan az olmamak üzere 
eksikliklerini giderebilecek kadar makul bir süre tanınacak ve tanınan süre sonunda işyeri alması uygun 
değerlendirilen tedbirler yönünden tekrar kontrol edilecek ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu 
işyerlerinin birim amirleri ve işletme sahipleri hakkında ilgili mevzuatlar gereğince işlim yapılacaktır. 

Denetleme Usul ve Esasları 

Madde 8- Kolluk güçleri tarafından verilen süre sonunda özel işletmeler ve kamuya ait işyerleri kolluk 
tarafından alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden denetlenir ve yerine getirilmediği tespit edilen 
hususlar Mülki İdare Amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir. 

Cezai Hükümler 

Madde 9- Alınan kararlara uymayan özel işletmeler hakkında; Mülki İdare Amirlikleri tarafından 5326 
sayılı Kabahatler Kanununda yer alan hükümler doğrultusunda gerekli cezai işlemler yapılacak, kamu 
işyerlerinin amirleri hakkında ise kamu personelinin tabi olduğu ilgili mevzuat gereğince işlem 
yapılacaktır. 

Yürürlülük 

Madde 10- Bu karar yayın tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 11- Bu karan Kütahya Valiliği yürütür. 


