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ÖZET 

Türkiye’nin gündemine 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması hakkında kanunun 24 

Temmuz 1981 yılında yürürlüğe girmesi ile giren özel güvenlik kavramı geçen zaman içinde sürekli büyüyen ve toplumsal yaşamın 

her alanında görülmeye başlanan bir sektör haline gelmiştir. Araştırmanın amacı Özel Güvenlik ve Koruma programı öğrencilerinin 

mesleklerine bakışını ortaya çıkarmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Güvenlik, Mesleki Bakış, Nitel Analiz 

ABSTRACT 

Turkey's agenda in 2495 numbered some Institutions for the Protection and the Law on the Provision of Security in July 24, 1981 

The concept of private security entrained with the entry into force has become a sector that began to be seen in all aspects of 

growing and social life over time. The aim of the research is to reveal the view of Private Security and Protection program students 

towards their profession 

Keywords: Private Security, Professional Perspective, Qualitative Analysis 

1. GİRİŞ 

Büyükşehirleşme süreciyle başlayan sürecin ardından güvenlik konusunun özel şirketler aracılığıyla 

giderilmesine duyulan ihtiyaç artmıştır. Özel güvenlik şirketlerinin üniformalı görevlilerinin bankalar, ticari 

mülkler, oteller, kamu daireleri ve özel konutların dışında her yerde bulunmasıyla, özel güvenliğin yaygınlığı 

giderek artmaktadır.  Son kırk yılda özel güvenlik endüstrisinin büyümesindeki büyük artışlara rağmen, 

halkın özel polislik görevlilerini nasıl algıladığı hakkında çok az şey bilinmektedir (Nalla ve Heraux, 2003). 

Güvenliğin, askeri savunma ve rejimin hayatta kalmasına özel bir odaklanmadan uzaklaşarak, nüfusun 

refahına ve özgürlüğüne odaklanmaya doğru yeniden tanımlanması, etkisiz, verimsiz, yozlaşmış ve acımasız 

güvenlik güçlerinin dönüşümünü kalkınmanın merkezine yerleştirdi (Abrahemsen ve Williams, 2006). 

Güvenlik kavram olarak Türk Dil Kurumu sitesinde toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 

yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet olarak tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr).  

1987 yapımı bir Hollywood filmi olan Armed and Dangerous, güvenlik görevlilerini düşük maaşlı, eğitimsiz 

ve beceriksiz kişiler olarak tasvir ediyor (Nalla ve Heraux, 2003). Walsh (1989) ‘a göre de güvenlik 

görevlilerinin işle ilgili tutumları onları kolluk kuvvetlerinden daha tatmin edici ve kararlı hale getirirken, 

eski çalışanların hala tek amacı işverenlerinin mülkünü korumak olan düzensiz, eğitimsiz, asgari ücretli 

çalışanlar olarak algılandığını belirtmektedir.  

Benson ve Mast (2001), oldukça görünür olan özel güvenlik çabalarının bile genel caydırıcılığı 

etkileyebileceğini ve bu nedenle piyasa modeli altında değerlendirilebileceğini gösteren birkaç teorik yol 

önermektedir. Bununla birlikte sürekli olarak gelişmesine rağmen, özel güvenliğin kapsamı, yetkileri, 

düzenlemesi ve sosyal etkisi hakkındaki bilgi gövdesinin nispeten küçük kalması dikkat çekicidir (Van 

Steden ve Sarre, 2007). 

Kamu düzenini sağlamak amacıyla silahlı-silahsız güvenlik kurumları oluşturmuştur. Suç ve suç unsurlarıyla 

mücadele de bu kuruluşlar vatandaşın can, mal ve ırzını korumaktadır (Metli ve Kuyaksil 2013).  
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Vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla devletler; hizmetleri daha esnetecek özel güvenlik 

kuruluşlarına bu görevleri aktarmaya başlamışlardır. Kamu kurum ve kuruluşlardan daha etkili ve verimli 

çalışmalar yapması, rekabet ortamının oluşturulması gibi nedenler özel güvenliğin ortaya çıkış temellerini 

oluşturmuştur.  

Türkiye’de özel güvenlik şirketleri “hazır bulunma, caydırma ve gözetleme” gibi tedbirlerle kamu 

güvenliğinde destek vermeye devam etmektedir (Kaya, 2008: 57). 

Dünya’daki uygulamalara bakıldığında ülkemiz için çok yeni bir sektör olduğu görülmektedir. 5188 sayılı 

yasa düşünüldüğünde ülkemizde sektörün gelişiminin 2004 yılı olduğu söylenebilir. Bu açıdan araştırmamız 

önem taşımaktadır.  Özel güvenlik hizmetlerinin yükselişi araştırma ilgisini artırmaktadır. Ancak çoğu 

çalışma, güvenlik görevlilerinin kişisel bakış açıları yerine sosyo-ekonomik yönlere odaklanmaktadır. 

Makalemiz öğrencilerin özel güvenlik konusuna olan bakış açısını ortaya koyduğu için özgün bir bakış açısı 

sunuyor.  

2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ  

Araştırma kapsamında 63 öğrenci ile yarı yapılandırılmış anket formları üzerinden sanal ortamdaki veriler 

elde edilmiştir.  Araştırma yönteminin oluşturulmasında çalışmanın yapısına uygun olması nedeniyle nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme, belge ve söylev analizi gibi nitel veri 

toplama teknikleri kullanılır.  

Nitel araştırmalarda ulaşılan sonuçlar evrene mal edilmemekle birlikte, ulaşılan bulgular, konuya ilişkin bir 

farkındalık ve bakış açısı sağlaması açısından önemlidir. Bu araştırmanın görüşme tekniği; yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğidir. Steward ve Cash 1985 yılında bu tekniği; “Önceden belirlenmiş ve ciddi 

bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı, karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci’’ 

olarak tanımlamışlardır (aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2005:39). Araştırmacılar online anket üzerinde açık 

uçlu iki soruya düşüncelerini metin olarak yazarak aktarmışlardır.    

Bu çalışmanın amacı Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma programında okuyan öğrencilerin Özel 

güvenlik konusuna kavramsal bakışlarını ortaya koymaktır. Bu çalışma, öğrenci görüşlerini alarak sektöre 

bakış açısını ortaya koymak ve daha sonra yapılacak çalışmalara rehber olması açısından önemlidir.  

Alt Problemler 

1)  Güvenlik sözcüğü öğrencilere ne ifade ediyor? 

2) Güvenlik sözcüğüne ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir? 

3. BULGULAR 

Veriler incelendiğinde katılımcıların özellikleri; aşağıdaki şekildedir.   

% 42'ı kız öğrenci,   

% 58'i erkek öğrencidir.  

% 86,5'i 18-25 yaş,  

% 13,5'i 26 yaş üzerindedir.  

Katılımcıların özel güvenlik kavramını nasıl algıladıklarına dair 2 maddeden oluşan araştırma sorusu Tablo 

1. incelendiğinde;  

Katılımcıların yanıtlarında, özel güvenlik konusunun öğrencilerce kavram olarak önemsendiği, olumlu ve 

benzer düşüncelere sahip oldukları kanaati oluşmuştur. Elde edilen bulgulardan Tablo 2’ye bakıldığında;  

Tablo 2. Kavram Bazında Ortak Görüşler 

Ortak Kelime Katılımcı Frekans 

Korunma 2K1, 2K2, 2K4, 2K6, 2K8, 2K9, 2K12, 2K18, 2K31, 2K32, 2K35, 2K39, 1K2 13 

Korkusuzca 2K5, 2K13, 2K14, 2K16, 2K17, 2K19, 2K27, 2K31, 1K10 9 

Düzen 2K6, 2K12, 2K14, 2K17, 2K27, 2K31, 2K42, 1K8, 1K12 9 

Huzur 2K3, 2K11, 2K16, 2K29, 2K30, 2K33, 1K4, 1K9 8 

Yasal 2K5, 2K12, 2K14, 2K17, 2K19, 2K27, 2K31, 1K8 8 

İhtiyaç 2K8, 2K10, 2K15, 2K18, 2K34, 2K43, 1K1 7 

Emniyet 2K4, 2K11, 2K17, 2K18, 2K20, 1K8 6 

Can ve Mal 2K1, 2K4, 2K22, 2K28, 1K9 5 

Mutlu 2K13, 2K40, 1K9, 1K11 4 
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Özgür(lük) 2K16, 2K26, 2K39, 1K18 4 

Refah 1K4, 1K5, 2K19 3 

  68 

Toplam   

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Güvenlik konusu asırlar boyunca önemini korumaya devam edecektir.  Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi adı 

altında güvenliğin insanoğlu için önemini vurgulamaktadır (Uçkun vd., 2013). Yine tarih boyunca insanlar 

güvenlik gereksinimlerini karşılamak için çeşitli kurum ve kuruluşlardan faydalanmıştır (Uçkun, Yüksel, 

Demir 2012).  

Özel güvenlik mesleğinin görev alanları toplumsal yaşamın tam merkezinde yer almaktadır. Yapısı gereği de 

toplum ile iç içe yapılan bir meslektir.  

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin özel güvenlik görevlilerine yönelik algıları incelenmiştir. Genel 

olarak her grup içinde bazı farklılıklar olsa da incelenen faktör ne olursa olsun, bu bireylerin neredeyse 

tamamı güvenlik görevlileri hakkında olumlu bir algıya sahiptir. 

Bulgulardan yola çıkıldığında güvenliğin en çok korunma kavramıyla özdeşleştirildiği görülmektedir. Bu 

kavramı korkusuzluk, düzen, huzur ve yasal kavramların aldığını söyleyebiliriz. Güvenliğin sağlanması, 

belirli bir sosyal düzenin sembolik yapısının temel bir boyutudur. Bulgular sosyal düzen için gerekli olan 

kavramları tanımlayan nitelikte olup özel güvenlik sektörünün önemini açıkça ortaya koymaktadır.  

Sınırlar 

Anket sonuçları farklı eğitimlere, sektörlere ve kültürlere göre çok çeşitlilik gösterebilir. Daha büyük bir 

örneklem ile farklı bireylere anketin uygulanması araştırmanın genişletilmesi için faydalı olabilir 

Tablo 1. Kavramsal Cevapların Analizi 

Katılımcı 

Numarası 

Güvenlik ...........'dır (Bu boşluğa güvenlik 

sözcüğü size ne ifade ediyor, onu yazınız). 

Çünkü: ................................(yukarıda ifadenizin nedenlerini 

yazınız).       

2K1 Güvenlik can ve mal kaybını en aza indirmek 

olaylara müdahale etmek gerekli kurallar 

çerçevesinde korumaktır. 

Çünkü; can ve mal kaybını en aza indirmek ve sosyal hayatın 

akışını bozmadan devam ettirmektir 

2K2 Korumaktır Çünkü; çevrenin can ve mal güvenliğini sağlamaktır 

2K3 Huzur içinde olmak rahat bir şekilde gezmek 

oturmaktır 

Çünkü; güven demek benim için huzurlu olmak insan güvende 

hissedince rahat ve huzurdur 

2K4 Emniyet ve asayiştir. Toplumun, onu oluşturan 

bireylerin, onların kişilik hakları ve insanlık 

onurlarının, kamusal ve kişisel malların, her türlü 

tehlike ve kazalardan korunması anlamına 

gelmektedir. 

Çünkü; kötülük vardır. Toplumun uyum içerinde can ve mal 

güvenliğinin korunmasını engelleyen şey kötülüktür. Emniyet 

ve asayiş. Bu kötülüğe tedbir almak. Her daim insan toplumunu 

korumaktır. 

2K5 Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 

yürütülmesi, kişilerin korkusuzca 

yaşayabilmeleri, güven içinde yaşam sürmeleri 

durumunu ifade ediyor. 

Çünkü; bir ülkede veya bir ortamda güven, güvenlik ve 

güvenirlilik olması gerektiğinden dolayıdır. 

2K6 Korunmaktır Çünkü; güvenli olduğumuz zamanda tehlikelerden 

korunduğumuz anlamına gelir 

2K7 Güvende olmak, bulunulan her ortamda güvenin 

olabilmesi için gerekli olan durumdur. 

Çünkü; yaşamımızda birçok ihtiyacımız vardır, fakat bunlardan 

önemli olanlarından bir tanesi de güvenlik ihtiyacının olmasıdır.  

Bu yüzden güvenlik, hayatın olmazsa olmazıdır. 

2K8 Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik 

hakkı, işletme yönetimi hakları ve mülkiyet hakkı 

ile diğer hav ve hürriyetlerin saldırıya 

uğramaması amacıyla kamu güvenliğini 

tamamlayıcı mahiyette verilen güvenlik ve 

koruma hizmetleridir 

Çünkü; geçmişten günümüze hep ihtiyaç olmuştur. 

2K9 Koruma demektir. Çünkü; insanları ve çevreyi koruyorlar. 

2K10 İnsanın temel ihtiyaçlarından birisidir ve 

karşılanması da bir o kadar zor ve önemli olan bir 

kavramdır.  

Çünkü; neden olarak toplumda fiziksel güvenlikten çok 

yardımlaşma ve dayanışma konusunda yetersiz faaliyette 

bulunulmasıdır 

2K11 Emniyet, huzur ve güveni ifade ediyor. Çünkü hem can hem mal güvenliğimizi kapsadığı için 

2K12 Doğru teknik ve iletişim ile yasalar 

doğrultusunda sunulan hizmet ve tertip edilen 

düzeni ifade eder 

Çünkü; güvenlik yalnızca koruma-kollamayı esas alan bir 

hizmet değildir, bundan çok daha fazlası, bir otorite, bir 

düzendir. 

 

2K13 

İnsanların korkusuzca yaşayabilmesidir. Çünkü; insanların korkusuzca yaşayabilmesi demek, insanların 

mutlu olması demek. Evine işine rahatça gidebilmesi demektir. 
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2K14 Toplum yaşamında yasal düzenin yürütülmesi 

kişilerin korkusuzca yaşaması olabilir. 

Çünkü; insan ilk önce kendi güvenliğini daha sonra toplumu 

kurallar içerisinde sağlamalı. 

2K15 Aklıma, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin 

ikinci basamağı olan güvenlik ihtiyacı geliyor. 

Çünkü; insanın en önemli 2. ihtiyaçları bu basamaktadır. Bu 

hakkını kullanamıyorsa kişinin güvenli bir yaşam sürdüğü 

görülemez. 

2K16 Toplumun korkusuzca yaşayabilmesidir. Çünkü; toplumun özgürce ve korkusuzca yaşamadığı bir 

dünyada kimse huzurlu olamaz. 

2K17 Emniyettir. Çünkü; toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 

yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi için gereken bir 

durumdur. 

2K18 Sınırlarını, çeşitliliğini ve genişliğini 

belirleyebildiğimiz bir emniyet ağıdır. 

Çünkü; koruma ve korunma ihtiyaçlarımız kişiden kişiye 

kurumdan kuruma değişmekte olup ihtiyaçlarımız 

doğrultusunda farklılık gösterebilir. Bunun doğrultusunda 

güvenlik ağının içeriği ihtiyaç kapsamında değerlendirilip 

şekillendirilir. 

2K19 Toplumun refahı için kişinin korkusuzca güven 

içinde yaşayabilmektir. 

Çünkü; yasaların aksamaması için 

2K20 Emniyetli olmaktır Çünkü; korunmayı içinde barındırır. 

 

2K21 

Güvendir Çünkü; başımıza herhangi bir şey geldiğinde bize yardım 

edeceklerini bizi koruyacaklarını biliyorum 

Katılımcı 

Numarası 

Güvenlik ...........'dır (Bu boşluğa güvenlik 

sözcüğü size ne ifade ediyor, onu yazınız). 

Çünkü: ................................(yukarıda ifadenizin nedenlerini 

yazınız).       

2K22 Can ve malın korunması Çünkü; hayatta tehlikede oldu için bunların güvenliği sağlaması 

için belli kurumlar ve bireyler olmalı 

2K23 Toplum içerisinde oluşan iç ve dış tehditlere 

karşı korunabilme kapasitesidir. 

Çünkü; iç ve dış tehditlerin getirdiği tehlikeleri ortadan 

kaldırmaktır ya da en aza indirmektir. 

2K24 Şarttır. Çünkü; can güvenliği olmadan yaşayamayız. 

2K25 Tehlikenin olmaması güven ve rahat içinde 

olmadır 

Çünkü; tehlikeyi önleyecek önemler ve tedbirler alacak kişinin 

olması 

2K26 Özgürlük Çünkü; eğer insan kendini güvende hissederse o kadar özgür 

olur yapacaklarını kısıtlaması gerekmez güvenlik kendini özgür 

hissetmektir 

2K27 Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 

yürütülmesi kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi 

her olay karşısında dik bir şekilde ayakta 

durmaktır 

Çünkü; toplumda güvenliğimizi sağlayacak, yasalara uygun bir 

şekilde korkusuzca bu işin üstesinde birlik beraber içerisinde 

çözeceğiz 

2K28 Güvenlik toplumun onu oluşturan bireylerin, 

onların kişilik hakları ve insanlık onurlarının, 

kamusal ve kişisel malların her türlü tehlike ve 

kazalardan korunması anlamını ifade etmektedir. 

Çünkü; güvenlik bireylerin umumi veya umuma açık yerlerde 

saldırıya, engellenmeye ve kazaya maruz kalmadan can ve 

malları için endişe duymadan bulunmalarını ve dolaşmalarını 

sağlamaktır. 

2K29 Güven ve huzurdur Çünkü; her zaman her yerde güvenliğimizi sağlarlar ve biz 

huzur içinde vakit geçirip işlerimizi halledebiliriz. 

2K30 Huzurdur Çünkü; kendini iyi hissettirir 

2K31 Kişileri kurumları ya da değerli varlıkları koruma 

görevini yapan kişilerin genel adıdır 

Çünkü; toplumun yasal düzenin aksamadan yürütülmesi 

kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri güven içinde yaşam 

sürmeleri durumudur 

2K32 Hayat Çünkü; güvenlik sözcüğü en temel hayatta kalma 

etkenlerindendir. Hayatımızın her anı kendimizi korumakla 

geçiyor kısaca güvenlik hayat demektir 

2K33 Huzurdur Çünkü; bir insanın huzuru olursa kendini güvende hisseder  

2K34 Zaruri ihtiyaçtır Çünkü; giderek kötüleşen gezegenimiz de doymak bilmeyen 

yetinmeyi göz ardı eden toplumlar da hiyerarşinin 1. önceliği 

olarak güvenliğin geldiğini söyleyebilirim   

2K35 Koruma demektir Çünkü; koruma olmadan güvenlik sağlanamaz. Bu iki kelime 

hiç ayrılamaz hep yan yana olmalıdır. Bir yerin güvenli olması 

için önce korunması gerekir. 

2K36 İhtiyaç hiyerarşisidir Çünkü; insanın hayatının önemli bir parçasını oluşturur. 

2K37 Güven, samimiyet ve hoşgörüdür Çünkü; akla ilk onlar geliyor. 

2K38 Belirli alan ve bölgelerde yapılan asayiş 

uygulamasıdır. 

Çünkü; belirli alan ve bölgelerde bazı riskler ve tehlikeler 

olduğundan güvenlik sağlanması gerekmektedir. 

2K39 Bir malın zimmetin korunması insan hayatlarının 

korunması ve kendini bulunduğu yerde rahat 

özgür hissetmektir. 

Çünkü; güvenlik olmadığı zaman korumasız kalırız tedirgin 

oluruz çok fazla mal kayıpları ve hayati tehlikeler meydana 

gelir. 

2K40 Güvendir Çünkü; insanların bana güvenmesi beni mutlu etmektedir 

2K41 Koruyucudur. Çünkü; her alanda güvenliği sağlarlar. Cana ve mala zarar 

gelmemesi için uğraşırlar. 



ASR JOURNAL                                                                                                        Open Access Refereed & Indexed & Journal  

 

508                                             Year 2021, Vol:6, Issue:23 (APRIL)                                                                                                                                     

2K42 Düzendir Çünkü; güvenlik olmasa düzen olmaz herkes istediği yere 

istediği zaman girebilir ve çıkabilir bu yüzden düzenli ve 

güvenli bir sistem olması için güvenlik önemlidir 

2K43 En önemli güvenlik birimidir Çünkü; güvenlik ev iş yeri ve özel mülklerin korunması için en 

önemli ihtiyaçtır 

2K44 İhtiyaçtır Çünkü; herkesin kendini ve ailesini güvende hissetmeye hakki 

vardır. 

Katılımcı 

Numarası 

Güvenlik ...........'dır (Bu boşluğa güvenlik 

sözcüğü size ne ifade ediyor, onu yazınız). 

Çünkü: ................................(yukarıda ifadenizin nedenlerini 

yazınız).       

2K45 Yaşam hakkıdır Çünkü; yaşam hakkının saldırıya uğramaması amacıyla kamu 

güvenliğini tamamlayıcı verilen hizmettir 

1K1 Korunmayı ifade ediyor Çünkü; her insan bir ortamda korunmaya ve güvenmeye ihtiyaç 

duyar. Bende bu güvenilen kişi olmayı çok isterim. 

1K2 Toplumu korumadır Çünkü; toplumun korkusuz bir hayat sürmesi için hayatlarını 

tehdit eden kişilerden korumaktır. 

1K3 Rahatlıktır Çünkü; insanlar toplumda bir yere girdiğinde rahatça gezebilir, 

panikten uzak kalırlar 

1K4 Huzurdur, refahtır. Çünkü; insanların güvende olduğunu bilmesi huzuru doğurur, 

refahı ortaya çıkarır. 

1K5 Toplumun güvenlik ihtiyacını ve güvende 

hissetmesini, rahat dolaşmalarını sağlayan 

insanları anlayıp empati kurandır.   

Çünkü; insanların refah, huzurlu, korkusuz bir şekilde 

dolaşmaya hakkı vardır.   

1K6 Bir ülkenin toplumun hatta kişinin dış 

etkenlerden gelecek olumsuzluklara karşı 

korunma önleminin genel adı. 

Çünkü; tedbirin güvenliğin olmadığı yerde azgınlık, hayasızlık, 

cinayet vb. birçok olumsuz etkenlerle karşılaşmamız kaçınılmaz 

olur. 

1K8 Güvenlik sözcüğü toplum yaşamında yasal 

döngünün aksamadan yürütülmesi, insanların 

korkmadan ve emniyetli bir şekilde 

yaşayabilmesidir. 

Çünkü; bir insanın güvenliği olmadığı takdirde o kişinin 

yaşadığı toplumda düzen, adalet vb. gibi kavramlardan da 

mahrum kalmış olunacaktır.   

1K9 Hayatidir Çünkü; insanlığın varoluşundan bu yana güvenlik gerek insan 

hayatı gerekse taşınmaz mal güvenliği için hayatidir. İnsanlar 

can ve mal güvenliği sağlandığı sürece mutlu ve huzurludur. 

1K10 Kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri güven 

içinde yaşam sürebilmelerini ifade ediyor 

Çünkü; insanlar rahat bir şekilde hayatlarına devam 

edemiyorlarsa kuşkulu bir yaşam sürüyorlarsa orada güvenlik 

yok demektir 

1K11 Güvenlik mecburidir. Çünkü; kişi kendi yaşamını mutlu sürdürebilmesi için hem 

kendisinin hem de ailesinin güvenliğini sağlamak zorundadır... 

1K12 Benim için sorumluluktur   Çünkü: sorumluluğumu yerine getirmesem birtakım olaylar 

düzene girmez 

1K18 Toplumun özgürce, korkmadan yaşaması için 

gerekli önlemlerin alınmasıdır. 

 Çünkü: güvenlik olduğu sürece dışarıda, kafelerde, sokakta vb. 

alanlarda gezme, oturma, yürüme gibi faaliyetleri gönül 

rahatlığıyla gerçekleştirebiliriz. 

Toplam   

63* 2K: 2.sınıflar    1K: 1.sınıflar  
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