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ÖZET
Bu çalışmanın amacı özel güvenlik ile ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezlerinin, tezlerin yılı, türü, çalışma grubu, kullanılan
yöntem, veri toplama aracı, verilerin analizi, örneklem sayısı, örneklem tekniği, konusu ve anabilim dalına göre incelemektir.
Araştırmanın yöntemi doküman incelemesi yöntemidir. Araştırmada amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler 43
lisansüstü tez incelenerek toplanmıştır. Veriler frekans ve yüzdelikleri verilerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın
sonuçlarına göre tezlerin büyük çoğunluğu 2009-2013 yılları arasında hazırlanmış olup yüksek lisans düzeyinde tezlerdir.
Çalışma gurubu olarak özel güvenlik görevlileri üzerinde daha çok çalışılırken örneklem tekniği olarak kolay ulaşılabilir
yöntem tercih edilmiş ve örneklem sayısı 201-400 kişi ile tezler yürütülmüştür. Tezlerde genellikle yöntem olarak nicel
araştırma türleri veri toplama aracı olarak kaynak taraması veri analizi olarak ise betimsel analiz kullanılmıştır. Tezlerin çalışma
konusu ağırlıklı olarak özel güvenlik görevlileri hazırlandıkları anabilim dalı ise işletme anabilim dalıdır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Özel Güvenlik, Lisansüstü tez, İçerik analizi

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the postgraduate dissertations prepared in relation to private security according to the
year, type, working group, method used, data collection tool, data analysis, sampling number, sampling technique, theses topic
and department. The method is the document analysis method. Purposeful sampling technique was used in the study. Data were
collected by examining 43 postgraduate dissertations. Data were performed content analysis by giving frequency and
percentages. According to the results of the research, most of the theses have been prepared between 2009-2013 years and their
level are master theses. Working group was worked more on private securitys, easily attainable method was preferred as the
sampling technique and theses sampling number are 201-400 person. Generally, quantitative research types were used as
methods in the theses and document scanning was used as data collection tool and descriptive analyzes were used as data
analysis. The subject of the theses is generally private security officers. The department where the theses are prepared is the
department of business administration.
Keywords: Security, Private security, Postgraduate dissertations, Content analysis

1.

GİRİŞ

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bireylerin en temel ihtiyacı temel fizyolojik ihtiyaçlarıdır. İkinci
sırada ise güvenlik ihtiyacı yer almaktadır. Bu ihtiyaca binaen nüfusun artması teknolojinin gelişmesi
ile birlikte artan suç sayısı nedeniyle güvenlik hizmetleri hem devlet hem de özel sektör eliyle yürütülür
hale gelmiş ve bu noktada özel güvenlik sektörü hızlı bir büyüme göstermiştir.
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması devlet olabilmenin özelliklerinden biridir. Sanayileşme,
teknolojideki gelişmeler, kentleşme, suç oranlarının artması devletleri vatandaşlarının güvenlik
ihtiyacını ve kaygılarını en aza indirgemelidirler. Bu bağlamda devletler kendi sorumluluğunda olan
güvenlik önlemlerini özel güvenlik kurulumları eliyle de sağlamaya çalışarak vatandaşları için güvenli
ve huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışmaktadırlar (Acun, 2018: 39).
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Amerika’da yayınlanan Rand Raporunda özel güvenlik, “Kanun kuvvetlerinde yapılmayan bütün
koruma ve güvenlik (kayıptan korunma) işlerini yapan kuruluşlar” şeklinde tanımlanmıştır (Kakalik ve
Wildhorn, 1971:34). Bir başka tanımda ise özel güvenlik, kâr elde etmek amacıyla yapılan ücreti can ve
mal güvenliğini sağladıkları kişi veya kuruluşlar tarafından ödenen yapılar olarak ifade edilmiştir
(Yılmaz, 1996:72). Güvenlik ve koruma hizmetlerinin genel kolluktan farklı bir şekilde kendilerine ait
özel yasalarıyla yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar eliyle yürütülmesidir (Bal, 2004:148).
Güvenlik hizmeti, kesintisiz dinamik bir yapıda ve 24 saat esasına dayalı bir yapıya sahip olmalıdır. Bu
hizmet hem özel güvenlik hem de devletin genel kolluk kuvvetlerince çağın teknolojisine uygun bir
şekilde sunulmalıdır (Güney, 2006: 29-30). Son yıllarda özel güvenlik sektörü birçok faktöre bağlı
olarak önemli bir hal almıştır. Özel güvenliğin önemli hale gelmesinde; suç alanlarının genişlemesi, suç
endişesi ve korkusunun artması ve devletin iç güvenliği sağlamada harcamaların azalacağı düşüncesinin
etkili olduğu söylenebilir (ASIS akt. Köprülü, 2002:117). İçinde bulunduğumuz 21.yy da meydana gelen
hızlı kentleşme ve modernleşme sonucu güvenlik meselesi ciddi bir sorun hâline gelmiş yeme-içme,
barınma, mülk edinme gibi temel fizyolojik ihtiyaçların yanında güvenliğin devlet tarafından
karşılanmasını zorlaştırdığı için özel güvenlik şirketlerine olan gereksinim duyulmuştur (Şafak, 2000:
2). Ayrıca sanayileşme ve bununla birlikte beraber ortaya çıkan hızlı nüfus artışı ve kentleşme birçok
güvenlik sorunlarını beraberinde getirmesi de özel güvenlik sektörünün büyümesine sebep olmuştur
(Karaman, 2004).
Özel güvenlik hizmetlerinin amaçlarını özel bir kanunla, görevli olduğu yer sınırları içinde o yerin
düzenini sağlayan, ortaya çıkabilecek suçlara karşı önleyici konumda olan, sorumlu olduğu yerde
gerektiğinde yasal yetki ve çerçevede silah kullanabilen, failleri yakalayan ve kolluk kuvveti gelene
kadar iz ve delillerin muhafazasını sağlamak şeklinde sıralayabiliriz (Mil, 2014:118).
Özel güvenlik ile ilgili yapılan tezlerin incelenmesi bu alanla ilgili olarak alanın avantaj ve
dezavantajlarının belirlenmesi ve bu alanda yapılacak sonraki çalışmalara yol göstermesi ve
araştırmacılara öneriler sunması bakımından önemlidir. Ayrıca literatürde özel güvenlik alanında
yapılan çalışmaların içerik analizinin yapıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmaması bakımından da
çalışmanın literatürdeki mevcut boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Bu sebeplerle çalışmada özel
güvenlik ile ilgili olarak üniversitelerimizde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerini tezlerin yılı,
türü, çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı, verilerin analizi, örneklem sayısı, örneklem
tekniği, çalışma konusu ve tezin hazırlandığı anabilim dalı gibi çeşitli yönlerden incelenmiştir.

1.1. Problem Cümlesi
Özel güvenlik ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin sonuçları ne doğrultudadır?

1.2. Alt Problemler
Tezler;
1-Yıllara,
2- Türlerine,
3- Çalışma Gruplarına,
4- Kullanılan Yönteme,
5- Veri Toplama Araçlarına,
6-Verilerin Analizine,
7-Örneklem Sayısına,
8-Örneklem Tekniğine,
9-Çalışma Konusu
10- Hazırlandığı Anabilim Dalı
değişkenlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
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YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada özel güvenlikle ilgili hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri doküman olarak araştırmacı
tarafından belirlenen birtakım değişkenlere göre incelendiği için nitel araştırma türlerinden doküman
incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması düşünülen olgular hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerin toplanıp analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

2.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmada özel güvenlikle ilgili olarak 2004-2019 yılları arasında hazırlanan tezler evreni oluşturur.
Bu yıllar arasında hazırlanan erişime açık ve dili Türkçe olan 43 adet lisansüstü tez ise örneklem grubunu
oluşturmaktadır.

2.3. Verilerin Toplanması
Veriler özel güvenlik kelimeleri kullanılarak YÖK Tez Merkezi üzerinde yayınlanan tezlere ulaşılarak
toplanmıştır. Tezler incelenirken tezlerin yılı, türü, çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı,
verilerin analizi, örneklem sayısı, örneklem tekniği, çalışma konusu ve tezin hazırlandığı anabilim dalı
ölçütleri ele alınarak veriler toplanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi
Veriler analizinde, tezlerin yılı, türü, çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı, verilerin
analizi, örneklem sayısı, örneklem tekniği, çalışma konusu ve tezin hazırlandığı anabilim dalı
kategorilerine göre içerik analizi yapılarak frekans ve yüzdelikleri analiz edilmiştir. İçerik analizi,
metinlerin veya dokümanların bazı özelliklerinin sayısal veriler kullanarak belirtildiği analiz yöntemidir
(Bauer, 2003; akt. Alkan, 2014: 44).

3.

BULGULAR
Tablo 1. İncelenen Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Değişken
2004-2008
2009-2013
2014-2019
TOPLAM

f
10
18
15
43

%
23,25
41,86
34,89
100

Tablo 1’deki verilere göre özel güvenlik ile ilgili yapılan tezler en fazla % 41,86 ile 2009-2013 yılları
arasında, en az ise % 23,25 ile 2004-2008 yılları arasında yapılmıştır.
Tablo 2. İncelenen Tezlerin Türü
Değişken
Yüksek Lisans
Doktora
TOPLAM

f
38
5
43

%
88,37
11,63
100

Tablo 2’deki verilere göre yapılan tezlerin 38 tanesi yani % 88,37’si yüksek lisans ve 5 tanesi de yani
% 11,63’ü doktora tezidir.
Tablo 3. İncelenen Tezlerin Çalışma Grubu
Değişken
Özel Güvenlik Görevlisi
Şirket Yöneticileri
Kamu Çalışanları
Ünv. Öğrencileri
Havaalanı Yöneticileri
Site Sakinleri
TOPLAM
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f
23
4
2
1
1
1
32

%
71,87
12,5
6,25
3,12
3,12
3,12
100
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Tablo 3’teki verilere göre yapılan tezlerde üzerinde en çok çalışma yapılan grup özel güvenlik
görevlileridir. Özel güvenlik görevlileri ile yapılan çalışmaların oranı %71,87’dir. En az çalışılan grup
ise 1 çalışma ve %3,12 ile üniversite öğrencileri, havaalanı yöneticileri ve site sakinleridir.
Tablo 4. İncelenen Tezlerin Yöntemleri
Değişken
Nicel
Nitel
Karma
TOPLAM

f
22
21
43

%
51,16
48,84
100

Tablo 4’teki verilere göre yapılan tezlerde araştırmacılar yöntem olarak en çok % 51,16 ile nicel
yöntemleri kullanmışlardır. Nitel yöntemleri kullanma oranı ise % 48,84’dür. Nicel ve nitel veri toplama
yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırmalarına ise rastlanmamıştır.
Tablo 5. İncelenen Tezlerin Veri Toplama Araçları
Değişken
Kaynak Taraması
Anket
Ölçek
Doküman İncelemesi
Görüşme Formu
Gözlem
TOPLAM

f
15
14
9
3
3
1
45

%
33,33
31,11
20
6,66
6,66
2,22
100

Tablo 5’e göre hazırlanan tezlerde en çok veri toplama aracı olarak kaynak taraması yapılarak çeşitli
kitap, makale, tez, bildiri vb kaynaklardan veriler toplanmıştır. Kaynak taraması yapılarak verilerin
toplandığı çalışmaların oranı % 33,33’tür. Kaynak taramasını % 31,11 ile ikinci sırada anket
uygulayarak verilerin toplandığı çalışmalar gelmektedir. Oranı en az olan ise % 2,22 ile gözlem
yapılarak veri toplanmasıdır.
Tablo 6. İncelenen Tezlerdeki Kullanılan Veri Analizleri
Değişken
Betimsel Analiz
Kestirimsel Analiz
Korelasyon Analizi
Betimleyici Analiz
Regresyon Analizi
Faktör Analizi
TOPLAM

f
21
12
9
8
4
2
56

%
37,5
21,42
16,07
14,28
7,14
3,57
100

Tablo 6’ya göre hazırlanan tezlerde veri analizi tekniği olarak en çok %37,5 ile betimsel analiz
kullanılmıştır. İkinci sırada araştırmacıların %21,42 ile kestirimsel analiz kullandıkları, en az ise ölçek
geliştirme çalışmalarında geçerlik güvenirlik yapmak amacıyla kullanılan faktör analizi tekniğinin
kullanıldığını görmekteyiz.
Tablo 7. İncelenen Tezlerde Ulaşılan Örneklem Sayısı
Değişken
1 – 200
201 – 400
401 – 600
601 ve Üstü
Örneklem Yok
TOPLAM

f
14
7
6
1
15
43

%
32,55
16,27
13,95
2,32
34,88
100

Tablo 7’de tezlerde kullanılan örneklem sayıları verilmiştir. Yapılan 43 tezin %34,88’inde kaynak
taraması şeklinde olduğu için herhangi bir örneklem kullanılmamıştır. Örneklem kullanılan tezlerde ise
en çok %32,55 ile 1-200 kişi üzerinde çalışılmıştır. Daha çok sayılardaki örneklem grupları için ise
çalışılan tez sayısı giderek azalma göstermiştir.
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Tablo 8. İncelenen Tezlerde Kullanılan Örneklem Tekniği
Değişken
Kolay ulaşılabilir
Rastgele
Amaçsal örnekleme
Tabakalı örnekleme
Evrenin tamamı
TOPLAM

f
11
8
7
1
1
28

%
39,28
28,57
25
3,57
3,57
100

Tablo 8 de ki verilere göre hazırlanan tezlerde en çok tercih edilen örnekleme tekniği %39,28 ile kolay
ulaşılabilir örneklemdir. En az ise %3,57 ile tabakalı örneklem ve evrenin tamamıdır.
Tablo 9. İncelenen Tezlerin Çalışma Konuları
Değişken
Özel Güvenlik Görevlileri
Özel Güvenlik Hizmetleri
Özel Güvenliğin Yapısı ve Sorunları
Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkililiği
Özel Güvenlik Uygulamaları
Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri
Özel Güvenliğin Yönetimi
5188 Sayılı Kanun
TOPLAM

f
13
10
6
4
4
3
2
1
43

%
30,23
23,25
13,95
9,30
9,30
6,97
4,65
2,32
100

Tablo 9’da özel güvenlik ile ilgili hazırlanan tezlerin çalışma konularına baktığımızda en fazla özel
güvenlik görevlilerinin tezlere konu edildiğini görmekteyiz. İkinci sırada ise özel güvenlik hizmetlerinin
%23,25 ile tezlere konu edildiği karşımıza çıkmaktadır. En az ise %2,32 ile özel güvenlik görevlilerinin
çalışmasını düzenleyen 5188 Sayılı Kanun’un tezlerde çalışıldığını söyleyebiliriz.
Tablo 10. İncelenen Tezlerin Hazırlandığı Ana Bilim Dalları
Değişken
İşletme
Kamu Yönetimi
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
Sosyal Bilimler
Kamu Hukuku
Güvenlik Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Avrupa Topluluğu
Yönetim Bilimleri
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi
Psikoloji
Çalışma Ekonomisi
Antrenörlük Eğitimi
Sağlık Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
TOPLAM

f
12
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43

%
27,90
11,62
9,30
6,97
6,97
6,97
4,65
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
100

Tablo 10’a göre incelenen tezlerin hazırlandığı anabilim dallarına baktığımızda tezlerin %27,90’ının
işletme anabilim dalında hazırlandığını görmekteyiz. İkinci sırada ise %11,62 ile kamu yönetimi
anabilim dalında özel güvenlik ile ilgili tezler hazırlanmıştır. Tezlerin tamamına baktığımızda ele alınan
43 tezin 18 farklı anabilim dalında hazırlandığı belirlenmiştir.

Jshsr.com

Journal of Social and Humanities Sciences Research (ISSN:2459-1149)

1805

editor.Jshsr@gmail.com

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)

4.

2019

Vol:6

Issue:39

pp:1801-1807

SONUÇ

Bu çalışmada özel güvenlik kelimeleri anahtar kelime olarak kullanılmış ve yök tez tarama sayfasında
yayınlanan, dili Türkçe, erişimine izin verilmiş ve şu an yürürlükte olan 5188 Sayılı Kanun’un kabul
edildiği 2004 yılından 2019 yılına kadar hazırlanan 43 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Tezler; yılı,
türü, çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı, verilerin analizi, örneklem sayısı, örneklem
tekniği, çalışma konusu ve tezlerin hazırlandığı anabilim dalı gibi bir takım değişkenlere göre içerik
analizi yapılarak frekans ve yüzdelikleri verilmiştir.
Tezlerin hazırlandığı yıllara beş yıllık periyotlar halinde baktığımızda ilk beş yıllık dilime göre daha
sonraki beş yıllık dilimde hazırlanan tezlerin sayısının arttığı söylenebilir. En çok 2009-2013 yılları
arasındaki ikinci beş yıllık dilimde tezlerin hazırlandığı söylenebilir. Tezlerin türü olarak %88,37 ile
yüksek lisans tezlerinin en fazla hazırlanan tez olduğu karşımıza çıkmaktadır. Doktora düzeyindeki
tezlerin sayısı sadece beştir. Bundan sonraki süreç için araştırmacılara özel güvenlik alanında doktora
düzeyinde daha kapsamlı çalışmalar hazırlamaları tavsiye edilebilir. Tezlerin çoğunluğunun yönteminin
nicel yöntemler olduğunu nitel yöntemlerin oranının da nicel yöntemlere oldukça yakın olduğunu
söyleyebiliriz. Burada göze çarpan en büyük eksiklik ise nicel ve nitel her iki yönteminde
avantajlarından yararlanarak oluşturulabilecek karma yöntemde çalışmalara tezlerde yer verilmemiş
olmasıdır. Bu alanda tez çalışması yapacak olan araştırmacılara karma yöntemde çalışmalar yürütmeleri
önerilebilir.
Hazırlanan tezlerde çalışma grubu ağırlıklı olarak özel güvenlik görevlileri ile çalışıldığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Günümüzde özel güvenlik görevlilerinin kamu kurumları, alışveriş merkezleri, havaalanı,
otogar, hastane, spor müsabakaları, konserler, festivaller gibi birçok farklı alanlarda çalıştıklarını
düşündüğümüzde çok çeşitli çalışma grupları üzerinde çalışmalar yapılabilmesi mümkündür.
İncelenen tezlerde tez, kitap, makale, özel güvenlik uygulamaları ve kanun gibi çeşitli bilimsel kaynaklar
taranarak elde edilen veriler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anket ve ölçeğin veri toplama aracı
olarak kullanıldığı çalışmaların oranı %51,11’dir. Bu çalışmalarda özellikle özel güvenlik görevlilerinin
iş doyumu, mesleki tatmini, duygusal çatışma, iş güvenliği ve vardiyalı çalışma gibi bazı değişkenlerin
birbirleriyle olan ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Tezlerde kaynak taraması veri toplama aracı
olarak çoğunlukla kullanıldığı için veri analizinde en çok betimsel analiz kullanılmıştır. Nicel
yöntemlerle yapılan çalışmalarda ise kestirimsel, korelasyon, regresyon, betimleyici ve faktör analizi
gibi çeşitli analizlerin yapıldığı karşımıza çıkmaktadır. Bu analiz çeşitlerinden faktör analizi sadece iki
çalışmada yapılmıştır araştırmacılar özel güvenlik görevlileri ile ilgili olarak çeşitli değişkenleri konu
edinerek geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapabilecekleri ölçek geliştirmeleri önerilebilir.
Örneklem kullanılan tezlerde en çok %32,55 ile 1-200 kişi üzerinde çalışılmıştır. Örneklem sayısı
arttıkça çalışılan tez sayısının azaldığı göze çarpmaktadır. Gay ve Airasian (1999)’a göre çalışmalarda
örneklem için 384 kişiye ulaşılması gerekir. Bu bilgiye göre tezlerde ulaşılan örneklem sayısının az
olduğu söylenebilir. Bu sebeple özel güvenlik ile ilgili yapılacak tezlerde daha fazla örneklem sayısına
ulaşılması çalışmaların evreni temsil edebilmesi ve sonuçların genellenebilmesi için gereklidir.
Çalışmalarda nicel araştırma türleri çoğunlukla kullanıldığı için örneklem belirleme tekniği olarak da
çoğunlukla kolay ulaşılabilir ve rastgele örnekleme teknikleri kullanılmıştır.
Özel güvenlikle ilgili olarak hazırlanan tezlerde özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik hizmetleri ve
sorunları üzerinde daha çok çalışılması olumlu bir sonuçtur. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri,
yetkileri, şartları, eğitimi gibi özel güvenliğe dair her şeyin düzenlendiği 5188 Sayılı Kanun ile ilgili
sadece bir çalışma olması yerine daha fazla tez çalışmalarının yapılması tavsiye edilebilir. Tezlerin en
fazla hazırlandığı anabilim dalı işletme anabilim dalıdır. Çalışma ekonomisi, sağlık bilimleri, eğitim
bilimleri, psikoloji, Avrupa topluluğu ve iş güvenliği ve sağlığı gibi birbirinden farklı 18 anabilim
dalında tezlerin hazırlanması günlük hayatımızda birçok farklı alanda hizmet veren özel güvenlik
sektörü için önemli bir sonuçtur.
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