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Abstract 

The aim of this study is to determine the boundaries of the legal 
development that the private security sector in Turkey has undergone in the 
historical process and therefore to determine what kind of changes occurred 
in the past in the field of private security in the legal framework and to 
discuss its adequacy in practice. 
 For this purpose, we will focus on two basic legal bases, namely "Law on the 
Protection of Some Institutions and Organizations, Law on the Protection of 
Private Institutions and Security" numbered 5188 and Law on Private 
Security Services numbered 2495, was discussed in the National Security 
Council on the date and entered the agenda of Turkey in the context of the 
security of dams. 
 These years, serious steps are taken towards industrialization and 
urbanization in Turkey, and as a consequence, the concept of private security 
fosters special security demands as a product of the need for an arrangement 
to be both a security and an auxiliary unit to the general ledger. But the 
perception of the specialization of the law enforcement service which can be 
perceived as the soft abdomen of the nation states. Even though the 
legislative draft was presented to the parliament at the end of the eight-year 
preparatory period, it was not enacted in the Constitutional framework 
because of the perception we have indicated. 

 

 

Türkiye’de Özel Güvenliğin Yasal Süreci 

Anahtar Kelimeler 
Özel Güvenlik, 
Kolluk, Yasa, 

Güvenlik. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Özel Güvenlik sektörünün tarihsel süreç 
içerisinde geçirmiş olduğu yasal gelişimin sınırlarının tespit edilmesi, 
dolayısıyla özel güvenlik alanında geçmişten günümüze uygulamada ne tür 
değişimlerin yaşandığının yasal çerçevede belirlenmesi ve uygulamada 
bunun yeterliliğinin tartışılmasıdır. 
 Bu amaçla, temel kaynak olarak üzerinde duracağımız “2495 sayılı Bazı 
Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanun” ve “5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun” olmak üzere 
temelde iki yasal dayanak üzerinde durulacak olsa da Özel güvenlik konusu 
ilk kez 31 Ocak 1966 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu’nda görüşülmüş ve 
barajların güvenliği bağlamında Türkiye gündemine girmiştir.  
Bu yıllarda Türkiye’de sanayileşme ve şehirleşme yolunda ciddi adımlar 
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atılmakta ve bunların neticesinde özel güvenlik kavramı hem güvenlik 
bakımından hem de genel kolluğa yardımcı bir birim olma yolunda bir 
düzenleme ihtiyacının ürünü olarak özel güvenlik taleplerini beslemektedir.  
Fakat Ulus devletlerin yumuşak karnı olarak algılanabilecek kolluk 
hizmetinin özelleşmesi algısı Sekiz yıl süren hazırlık sürecinin sonunda 
parlamentoya bir yasa tasarısı sunulmuş olmasına rağmen, belirtmiş 
olduğumuz algı nedeniyle Anayasal bir çerçeveye oturtulamayınca 
yasalaşamamıştır. 

 

1. Giriş 

Güvenlik Hizmetleri insanların topluluk halinde yaşamaya başladıkları ilk çağ 
toplumlarından günümüzdeki modern toplumlara kadar, ailenden, köye, kente ve 
oradan devlete, imparatorluğa, krallığa kadar her toplumsal yapıda kendini 
toplumsal düzenin teminatı olarak algılatabilmiştir. 

Bunun arkasında yatan temel neden, bazen gücü elinde bulunduran seçkin sınıfın 
bunu kaybetmeme isteği, bazen tek bir yöneticinin iktidarının devamını sağlama 
isteği, bazen de toplumun genel çoğunluğunun kendini güvende hissetmesinin 
teminatı olarak güvenlik talebinde bulunması olabilir.  

Ancak güvenlik hizmetleri bunların hepsinin üstünde insanın kendini güvende 
hissetmesinin ürünü olarak, kendi rızası ile iradesini bir otoriteye teslim etmesinin 
sonucu almış olduğu bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar gönüllü 
olarak bir sınıfa, bir kişiye ya da bir topluluğa iradelerini emanet ederek toplumsal 
hayat içerisinde içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı kendilerini 
güvende hissedebilmek için güvenlik hizmeti alırlar. Bu hizmet alım süreci uzunca 
bir süre devlet ya da belli bir otorite aracılığı verilmiştir. Ancak değişen ve gelişen 
dünya şartları bu hizmeti bir tekel olmaktan çıkarma gereğini doğurmuştur. 
Özellikle sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmeler kentleşme vs. devletin bu 
sektörü tek başına yürütebilmesini olanaksızlaştırmış ve bu hizmetin özel alana 
açılması yönünde itici rol oynamıştır.  

Sanayi devriminin Özel Güvenlik Hizmetleri için de bir devrim niteliği taşıdığını 
söylemek sanırım abartı olmayacaktır. Çünkü bu tarihi izleyen dönemler artık Özel 
Güvenlik hizmetlerinin Dünya’nın her yerinde hızlı ve etkili bir şekilde yayılmaya 
başladığı dönemi temsil etmektedir.İsveç ve ABD özel güvenliğin sektörelanlamda 
doğup gelişmesinde en önemli katkısı olan iki gelenek olarak tarih sayfasındaki 
yerlerini almışlardır.Bu iki ülke, yangın, sel, doğal afet gibi yıkıcı ve tahrip edici 
faaliyetlerin önüne geçmek ve hasarı en aza indirmek adına eğitimli kişilerin 
kullanılmasının yanında 1914 yılında sayıları 12 bini bulan ve tam polis yetkileri 
ile donatılmış demir yolu polisliği yine sektörün ciddi atılımları arasındadır.19.yy 
özel güvenlik alanının miladıdır, aynı zamanda hızlı bir şekilde gelişen sektör 
günümüz dünyasının devasa bir alan haline gelmesinin dönüm noktasıdır.  

1215 tarihli manga carta devletin resmi otoritesi ile derebeylikler arasında 
imzalanan bir mutabakattır ve güvenliğin temini konusunda devletin rolünün 
etkinliğini göstermektedir. Öte yandan esasen, nefsi müdafaa anlayışı özel güvenlik 
bakımından hukuki olarak en bariz düzenlemedir. Kökeni anglo-sakson hukuk 
düzeni olan nefsi müdafaa ile bireye canını malını tehlikelere karşı koruma hakkı 
getirmiştir ki bu anlayışın ürünü olarak sanayi devrimi ile birlikte tüccarların 
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fabrikalarında ürettikleri malları güvenli bir şekilde pazarlara ulaştırmasında en 
önemli rolü oynayacak günümüz özel güvenlik sektörünün temelini teşkil eden yol 
polisliğinin doğmasına olanak sağlamıştır. 

Özel güvenlik hizmetleri, tüm ülkelerde güvenlik hizmeti verilecek alanların 
artması sonucu kolluk birimlerinin görevlerini yerine getirmesinde zaman içinde 
yetersiz kalması ve de insanların güvenliklerini kendilerinin sağlama arzusundan 
doğmuştur (Engin, 2008:169-170).  

Burada şunu ifade etmekte fayda görüyorum, her ne kadar 19.yy Özel güvenlik 
alanının miladı olarak görülse de her ülkede aynı düzeyde gelişim göstermemiş 
olduğunun altını çizmek gerekir. şöyle ki; Güvenliğin Özelleştirilmesi hususu ulus 
devletlerde, İmparatorluklar da ve çok uluslu devletlerde farklı algılara sebep 
olmasına paralel, gelişmesi yaygınlaşması ve yerleşmesi de farklılık arz etmektedir.  

2. Türkiye’de İlk Hukuki Düzenleme Çabaları 

Güvenlik, devlet iktidarının sürdürülmesi için önemli olduğu kadar, bireyler ve 
ekonomik aktörler için de önemlidir. Bunun temel nedeni hem devlet hizmetlerinin 
yürütülmesi, hem bireylerin yaşamlarını sürdürmeleri, hem de ekonomik 
aktörlerin faaliyetlerini sürdürebilmelerinin ülke genelinde sağlanmıştır, 
güvenlikle mümkün olabilecek olmasıdır. Doğaldır ki devlet hizmetlerini yürüten 
görevliler de, diğer vatandaşlar da can ve mal güvenlikleri sağlanmadan 
yaşamlarını ve faaliyetlerini sürdüremezler. Bu nedenle güvenlik hususu toplum 
yaşamında çok önemli ve çok temel bir işleve sahiptir. İnsan hayatı toplumsal 
yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerektiren bir yapıdadır. Bu nedenle insanlar tarih 
boyunca devlet şeklinde örgütlenerek birlikte yaşama yolunu seçmiştir. Fakat bu 
birlikteliğin sürdürülebilmesi, toplumda belli bir düzen ve güven ortamının 
sağlanmasına ve sağlanan güven ortamının devam ettirilmesine bağlıdır. 
Toplumda düzenin ve güven ortamının sağlanması görevi de devletlerin olmuştur. 
(Kuyaksil ve Tiyek, 2003: 66). 

Türkiyede aynı gelişim seyrinden nasibini almıştır. Özel güvenlik görevlilerinin 
yetki sınırları;Özel güvenlik görevlileri, kendisine verilen yetkileri; özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımak şartıyla, 
üniformalı olarak, görevli oldukları süre içerisinde ve görevli oldukları alanlarda 
kullanabilirler. 

Güvenlik görevlileri, özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adres ve nakit taşıma 
güzergâhı dışında yetkili değildir. 

Özel güvenlik görevlileri kendilerine görev sırasında kullanılmak üzere şirket 
tarafından verilen ve genel kolluk tarafından ruhsat düzenlenmiş olan silahlarını, 
ancak görev alanı içerisinde taşırlar. Gerekli izinler alınmadan şirket 
envanterindeki silahın görev alanı dışına çıkarılması 6136 sayılı kanun 
kapsamında kanuni takibata uğrarlar. 

Bu bilgilerden hareketle Özel güvenliğin yasal olarak Türkiye’de hangi 
aşamalardan geçerek günümüzde son halini aldığına değinilecektir. Yukarıda 
değinilen yetki sınırları dahilinde Özel Güvenlik personeli günümüzde çalışma 
zemini bulurken bu süreç elbette bir arka planın ürünüdür. Nitekim Türkiye’de bu 
süreç Avrupa veya Amerika’ya oranla sancılı bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir.  
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Türkiye’nin kendine özgü şartları vardır ve şüphesiz bu şartlara da Özel Güvenliğin 
genel kolluk yanında gelişmesinin ötelenmesinde önemli bir faktördür. Kaynak’a 
göre; Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye’nin dört büyük hasmı vardır: 
Komünizm, Kürtçülük, Türkçülük ve İrtica Türkiye kuruluşundan bugüne bu dört 
hedefle mücadele etmiştir. ( Göç, 2013: 3). 

Türkiye Ulus devlet mantığının doğurduğu sonuç olarak Kolluğun Özelleşmesine 
sıcak bakmayan ülkelerden birisidir. Fakat yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere 
dünya şartlarının değişmesi, gelişmesi bazen istemeseniz de sizin değişimizde 
tetikleyici rol oynamaktadır. 1960’lı yıllara gelindiğinde Türkiye’de hem özel 
sektörün hem de devlet eli ile yeni yatırımların ciddi manada hız kazandığı 
görülmektedir. Güvenliğin özel teşebbüs eli ile alınabileceği konusu Nihayet 31 
Ocak 1966 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında Görüşülmüş ve barajların 
güvenliğinin sağlanması bağlamında ele alınması gereği doğmuştur.Özel koruma 
ve güvenlik önlemlerinin fiili olarak uygulanır olması 1970’lerin ortalarından 
itibaren gerçekleşmiştir. 1970’lerin ortalarından itibaren Türkiye’de keskinleşen 
politik eylemlerin etkisiyle önceleri bankalarda jandarmaların görevlendirilmesi 
söz konusu olmuş; ancak polisin ve jandarmanın yetersiz görülmesi sonucu kimi 
yerlerin spesifik olarak korunması söz konusu olmuştur. Böylelikle stratejik 
yerlerin ve çeşitli kurumlarının korunmasında özel güvenliğe başvurulması ve 
istihdamı gündeme gelmiştir. Fiilî olarak uygulanan bu korunma yöntemi bu 
yıllarda ticari bir yapılanmayı ve gayreti içinde barındırmamaktadır. Kimi 
yasallaştırma çabalarına karşı da özel güvenlik sisteminin yasal bir meşruiyete 
kavuşması 12 Eylül 1980 darbesinden sonra gerçekleşmiştir. 

Bu, değişen şartların kaçınılmaz bir sonucudur. Genel kolluk değişen şartların 
sonucu olarak her yere yetebilme durumundan çıkmış, özel sektörün de kendi 
güvenliğini arttırması taleplerinin bir tezahürü niteliğini taşımaktadır. Artık büyük 
kentler, alış veriş merkezleri, şantiyeler, fabrikalar, eğlence merkezleri ve kâr 
amacı güden diğer tüm özel teşebbüsler daha fazla ve daha hızlı bir ağa gereksinim 
duymuştur. Devletin tüm bu hizmet alanlarına güvenlik taşıma olanağı ortadan 
kalkmıştır.  

İkinci önemli gelişme 22/7/1981 tarihli ve 2495 numaralı “Bazı Kurum ve 
Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun” Özel 
güvenliğe olan ilginin artması şehirlerde yaşanan değişimle alakalıdır. 
Belediyelerin oluşturduğu raylı sistemlerin gelişmesi, büyük ticaret ve iş 
merkezlerinin açılması, işletmelerde ve sınai faaliyetlerde devasa büyüklükteki 
yerlerin kurulması, alışveriş ve eğlence merkezlerinin çoğalması, toplantı, konser 
ve spor karşılaşmalarında duyulan güvenlik ihtiyacı özel güvenlik hizmetlerine 
olan talebi arttırmıştır. Türkiye’de yaşanan dönüşümün zorlayıcı gücü mal ve 
hizmet dolaşımına dayanan ekonomi ile uluslararası sermayenin istekleridir. 

1990’lı yıllarda bu anlamda, kentlerin gerçekleştirilen yatırımlar sonucu 
dönüştüğü ve yeniden şekillendiği dönemdir. Özel güvenlik sektörünün Türkiye 
çapındaki yayılımı düşünüldüğünde, sektöre olan talebin kentsel alandaki egemen 
aktörlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiği fark edilecektir. Bunu takip eden 
üçüncü gelişme günümüzde de Özel Güvenlik alanının Düzenleyiciyi Yürütücüsü 
Durumunda Olan ve 10/6/2004 Tarihinde Kabul edilen 5188 Sayılı “Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanun” olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Türkiye’de Belli başlı Üç dönemden söz edebiliriz. Özel Güvenlik üç Düzenlemenin 
ürünü olarak günümüze kadar gelişim ve değişim yaşamıştır. Bu noktada Özel 
Güvenlik alanının bu üç dönemi teker teker irdelenecek olup, hangi gelişim ve 
değişimlerin ürünü olarak varlığını devam ettirdiği üzerinde durulacaktır. 
“Türkiye’de özel güvenlik fikri 1966’dan bu yana vardır. Bu dönemde henüz bir 
yasal bir düzenleme olmamasına karşın yönetmeliklerle önemli yerlerin hususi 
olarak korunması gerektiği belirtilmiştir. Olgu ilk defa 31 Ocak 1966 tarihinde, 
Milli Güvenlik Kurulu’nda görüşülmüş, MGK’nın 97 sayılı kararı ile barajların 
güvenliği bağlamında Türkiye gündemine girmiştir. Bu yıllarda Türk hukuk 
mevzuatında, kamuya ait olmayan, özel hukuk kişilerine ait bir kolluk kuvveti 
hükümleri taşımamış olsa da mevzuatta özel kolluk deyimi çeşitli şekillerde yer 
almıştır.” ( Çakmak Deliorman,  2015). 

3. 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında Kanun ve Etkileri 

2495 sayılı kanun 33. Maddeden meydana gelmektedir. 1980 darbesini takip eden 
süreçte Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi güvenlik alanında da fiiliyatta bir 
takım değişimlerin kaçınılmaz bir şekilde gerçekleştirilmesi icap etmiştir. Bunun 
ürünü olarak22/7/1981 tarihli ve 2495 numaralı yasa çıkarılmış ve yasanın 1. Ve 
2. Maddeleri genel çerçeveyi belirlemiştir. 1. Maddedeki Amaç ve 2. Maddedeki 
kapsam ile yasal sınırlar netleşmiştir. 

3.1. Amaç 

Madde 1- (Değişik: 02/07/1992 - 3832/1 md.) 

Millî ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen 
veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dahi olsa 
çalışmadan alıkonulmaları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum hayatı 
bakımından olumsuz neticeler yaratacak, kamuya veya özel kişilere ait kurum ve 
kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanların 
zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı 
korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış yapılan yerlerde 
giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolü ile giriş çıkış işlemlerinin yapılması, 
aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmî güvenlik görevlilerine tesliminin 
sağlanmasıdır. 

Askerî kurum ve kuruluşlarla Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet 
Teşkilatına ait kurum ve kuruluşların korunmaları özel mevzuatlarına tabidir. 

3.2. Kapsam 

Madde 2- (Değişik: 02/07/1992 - 3832/2 md.) 

Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak olan yerler; l. 
maddede belirtilen özellikleri taşıyan ve millî eğitim ve öğretim ve ekonomi ile 
Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan baraj, enerji santralleri, 
rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri ve benzeri 
yerlerle, sivil trafiğe açık Devlet eliyle işletilen hava meydanları ve limanlar, tarihi 
eserler, ören yerleri, sitler, açık ve kapalı müzeler, sanayî ve ticarî ve turistik 
tesislerdir. 
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(Ek: 04/04/1995-4102/1 md.) İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalıçarşı ve buna 
benzer ticari, turistik tesislerde bu Kanun hükümleri çerçevesinde özel güvenlik 
teşkilatı kurulabilir. Bu özel güvenlik teşkilatı, valinin veya görevlendireceği 
yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü veya yardımcısı, il özel idaresi 
temsilcisi ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının kurulacağı yerde 
ticarethanesi bulunanlar arasından seçilecek üç kişi olmak üzere toplam yedi 
kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun kamu 
görevlileri dışında kalan üyelerinin seçimi, görev süresi ile Yönetim Kurulunun 
çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri için 
herhangi bir ücret ödenmez. 

(Ek: 04/04/1995-4102/1 md.) Yukarıda belirtilen güvenlik teşkilatının her türlü 
giderleri, çarşı veya tesiste bulunan iş yeri sahipleri tarafından karşılanır ve 
yönetim kurulunca belirlenen bu giderlere katılım payları özel idareler tarafından 
tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır. Harcama, mevcut yönetim 
kurulu kararı ve valinin onayı ile ayrı bölümlerden yapılır. Özel güvenlik teşkilatına 
ait bu paralar Devlet parası hükmündedir ve tahsilinde 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu yasa ile Özel Güvenlik alanı uzunca bir süre idare edilmeye çalışılmış olsa da, 
2000’li yıllara yaklaştıkça Dünyanın diğer yerlerindeki gelişmelere paralel olarak 
Türkiye’de de bu alanda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Genel 
olarak özel teşebbüsün hemen her alanda ciddi atılımlar yapması, kentleşmenin 
etkisi, siteleşme, sanayileşme, üretim toplumu safhası vb. durumlarında etkisi ile 
günden güne artan Özel Güvenlik ihtiyacı ve buna paralel aratan sertifikalı 
güvenlik görevlisi sayısı, bu alanın elden geçirilmesi kanaatini iyiden iyiye 
güçlendirmiştir. Bunun sonucu olarak 2004 yılına gelindiğinde günümüzde de 
uygulanan Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ( 5188) Yürürlüğe girmiştir. 

4. 5188 ve Günümüzdeki Durum 

Yürürlüğe girdiği 2004 Yılından günümüze kadar, Türkiye’de Özel Güvenlik 
alanında hizmet alımı konusunda ve bu hizmetleri yapmak ve yürütmekle görevli 
kişi, kurum ve kuruluşların işlem ve eylemlerinin denetlenip yürütülmesi 
hususunda yasal dayanak niteliğindeki 5188 sayılı yasa, gelişen ve değişen 
şartlarında tesiri ile bazı ek maddelerle özel güvenlik alanındaki ihtiyacı 
karşılamaktadır. Birçok faktörün aynı anda etkilemiş olduğu Güvenlik sektörü, 
özellikle sanayi devrimi takip eden yıllarda Dünyanın her yerinde muazzam bir 
gelişim seyri izlemişti. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da Dünyanın çeşitli 
yerlerinde çeşitli vesileler ülkeleri Güvenlik alanında ciddi tedbirler alma yönünde 
tetiklemektedir. 

5188 sayılı Kanunun amacını açıklayan 1. maddesinde; “Bu Kanunun amacı, kamu 
güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine 
getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” denmekte ve özel güvenliği 
ana/asıl değil, tamamlayıcı içerikte bir güvenlik hizmeti olarak ele almaktadır. Bu 
kanunun genel gerekçesinde ise; “Kamunun can ve mal güvenliğini sağlamak 
esasen devletin en önemli görevlerinden biridir. Öbür taraftan kişilerin canını ve 
malını koruma hakkı vardır. Devletçe sağlanan genel güvenliğe ek olarak, canını ve 
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malını ayrıca korumak isteyenlere bu imkanın tanınması gerekir.” Bu şekilde 
devlet özel güvenliğe giden yolu açmakta, “kendi özel güvenliğin sana, genel 
güvenliğin bana” demekte ve vatandaşın “malıma ve canıma yönelik haksız 
saldırılardan korunmak doğal hakkımdır, bunun için gerekli olan imkana sahip 
olmalıyım” talebine olumlu cevap vermektedir. ( Mil, 2015: 119). 

Türkiye’nin üzerinde yaşamış olduğu coğrafyanın da etkisi diğer pek çok etkenden 
daha ziyade bu alanda çeşitli reformlarla Güvenlik stratejilerini yenilemesini 
zorunlu kılmaktadır. Sadece sanayi, kentleşme, ya da kişisel bir takım gerekçeler 
değil aynı zamanda genel kolluğun dönemin şartları içerisinde çok daha başka 
nedenlerle farklı alanlarda daha yoğun çalışması, mülteci sayısının ciddi rakamlara 
ulaşması, orta doğu’nun durumu, terörist unsurların özellikle bu coğrafyadaki aktif 
eylemleri genel kolluğun çok yönlü ve etkin çalışmasını kaçınılmaz kılmış ve bu 
birime bir yardımcı birim olarak Özel Güvenliğin varlığını ve hatta etkin bir varlığı 
kaçınılmaz kılmıştır. O halde Özel Güvenlik görevlisi  sayısının ve bu sektörün yan 
kollarının beklentilerinin dikkate alınıp, hem Özel Güvenlik alanında beklenti 
içinde olanların ve hem de genel kolluğun yukarıda saymış olduğumuz alanlarda 
daha etkin kullanılmasının önünü açacak bir takım köklü değişikliklere ihtiyaç 
olduğu aşikar.  

Bu amaçlarla 5188 sayılı yasa enikonu ele alınarak günümüz şartları göz önünde 
bulundurularak revize edilmesi zaruriyet arz etmektedir. 2004 yılında yasanın 
çıkmış olduğu dönemin şartları günüz şartları ile mukayese kaldırmayacak 
durumda olduğu gayet açıktır. Hem Türkiye gerçekleri ve hem de Dünya 
genelindeki gelişmeler ölçeğinde bu göz ardı edilemez bir duruma gelmiştir. 

Aşağıda Günümüzde Özel Güvenlik alanında yasal uygulamaların neler olduğuna 
değinilecektir.  

“Özel güvenlik hizmetleri çerçevesinde alınan her türlü güvenlik tedbirinin birinci 
hedefi suç girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamaktır. Caydırıcılığın 
sağlanamaması halinde meydana gelen olaylara, yasalarda özel güvenlik 
görevlilerine tanınan yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde müdahale edilmesi 
gerekmektedir. 

Bu sayfada, Özel Güvenlik Görevlilerinin yasal yetki ve yükümlülükleri ile ilgili bir 
değerlendirme bulunmaktadır. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu yorumların, 
şirketlerin hukuk departmanlarının onayı ile şirketin özel güvenlik konseptine 
uygun şekilde düzenlenerek, güvenlik görevlilerine bir eğitim notu veya görev 
tanımı şeklinde verilmesi mümkündür. 

Yasal yetkilerle ilgili mevzuat listesi; 

 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

 6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanunu 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 

 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 

 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 
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 5188  kanunun uygulanmasına ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmelik.” ( 
Özalp, 2011). 

Özel Güvenlik hizmetlerinin yasal sınırları genel olarak bu çerçevede çizilmiş oldu. 
Bu noktada meşruiyet kavramı üzerinde de durmak gerekir. Genel olarak 
meşruiyet ve Türkiye’de Özel güvenlik kurumları açısından değerlendirilecektir. 
Yasallık kavramı meşruiyet için elbette yeterli değildir. Toplumsal kabul yasallığa 
hem meşruiyet hem de güvenirlik gibi önemli katkılarda sunar. 

Meşruiyet, kurumsallaşmanın en önemli koşullarındandır (Meyer ve Rowan 1977: 
1). Meşruiyet, toplumsal inşa süreci içerisinde arzu edilen düzgün veya uygun 
olduğu varsayılan genelleştirilmiş örgütsel eylemler, normlar, değerler, inançlar 
bütünüdür (Suchman, 1995: 574). Koç ve Türker’in Scott (2008) ve Suchman 
(1995)’dan aktardığına göre kurumsal kuramda meşruiyet kazanma ihtiyacı 
kaynaktan önce gelmektedir. Meşruiyet çeşitli girdi veya çıktılara kaynak oluşturan 
unsurlar veya değiş tokuş yapılabilecek herhangi bir parça değildir. Meşruiyet 
çevresel uyumu yansıtır. Bazen soyut bazen somut fark edilebilen veya bilinçaltına 
yerleşen “simgesel değerler” bütünüdür. Meşruiyetin kavramsal bir koşulu ifade 
ettiğinden “azlığı, çokluğu ve derecesi değil; varlığı ya da yokluğu söz konusudur.” 
Bu bağlamda kolluk kuvvetleri meşruiyeti yüksek kurumlardır. Yapısal olgunluğa 
ulaşmış örgütlerin uygulamada birbirlerine benzeşme nedeni meşruiyetle 
cevaplanmaktadır (Daft, 2015: 164). Meşruiyet yapısal olgunluğu tamamlar. 
Aktörler bilinçli ya da bilinçsiz meşruiyet için yeniden yapılanır, genel kabul 
görmüş davranış kalıplarına bürünür.   

Ülkemizdeki Özel Güvenlik Kurumları açısından değerlendirildiğinde, devletin 
kanun, kararname, yönetmelikleriyle yapılandırdığı, birçok alanda sınırlar çizdiği 
bir özel kolluk gücü görmekteyiz. Kurum meşruiyetini devletten aldığı güçle ortaya 
koyarken sınırlamalar karşısında yaşamsal alanını belirlemektedir. Bu sınırlama 
ilgili kanun ve yönetmeliklerle üniformalara ve üniforma işaret imge, simge, 
amblem ve motiflerine de sirayet etmektedir. Kat-i kısıtlamaların var olması 
üniformalarda kendini göstermektedir ve bu durumun bilişsel meşruiyet 
yönünden özel güvenlik kurumunu dezavantajlı duruma düşürdüğü söylenebilir.  

Prosedürleri geçerli tanımlanan örgütsel çalışmalar, hayatta kalma şanslarını 
arttırmak için meşruiyetlerini üst seviyede tutma çabası içerisine girerler. 
Toplumda kurumsallaşan kavramları içselleştirerek meşruiyetlerini 
sürdürebilirler (Meyer ve Rowan, 1977: 3) Yasal gerekliliklerin yerine getirilmiş 
olunması meşruiyeti gerçekleştiremeyebilir. Meşruluk için toplumsal kabulün de 
bulunması gerekmektedir. Toplumsal kabul görmeyen yasal kabul almış 
kuruluşlara örnek olarak toplumca doğaya zarar verdiği algılanan bazı 
hidroelektrik üreticileri, siyanürle maden işleyen işletmeler gibi örnekler 
gösterilebilir. Özel Güvenlik kurumlarında ise toplumsal ve yasal kabul vardır. 
Meşruiyetini ispatlayamayan kurumsal aktörler etkili olamaz. Kurumsal kuramda 
meşruiyet, fiili kaynaklar temelli değil davranışsal temellidir. Yapısal olgunluğa 
erişmiş örgütlerin neden birbirlerine çok benzediğine dair sorunun cevabı 
meşruiyetle açıklanmaktadır  (Daft, 2015: 284).  

Meşruiyeti üç temel biçimde betimleyen Suchman bilişsel, ahlaki ve faydacı 
meşruiyetten bahseder. Suchman’a göre bilişsel meşruiyet en etkili meşruiyet 
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türüdür. Örfler, gelenekler gibi “kanıksanmış” toplumsal kabul görmüş meşruiyet 
türüdür.  Ahlaki meşruiyet, değer yargılarına uyumla ilgilidir. Faydacı meşruiyet 
ise kamu yararı ile kurum çıkarlarının örtüşme derecesidir (Suchman, 1995: 171).  

Yapısal olgunluğa erişmiş olan kolluk kuvvetleri, görece ülkemizde çok yeni 
kurulmuş olan Özel Güvenlik Kurumlarını etkilemektedir. Genel kolluğa yardımcı 
kolluk olarak değerlendirilen özel güvenlik, üniforma ve teçhizat yönünden genel 
kolluğa benzeşme eğilimindedir. Ancak devlet yapısal formda görev sınırlarını 
belirlerken özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini belli çerçevelerde kısıtlı 
tutmaktadır. 

 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Madde 13’de Özel güvenlik 
görevlisinin görev alanı ve süresinde üniforma giyecekleri ve işyeri özelliklerine 
göre lüzumlu hallerde komisyonun izni dâhilinde sivil kıyafetle görev 
yapabilecekleri belirtilmiştir. 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı madde 22’de belirtilen hususlara ek 
olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire 
Başkanlığı’nın yayımladığı Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi Madde 
20.1’de özel güvenlik görevlilerinin üniformalarında dikkat edecekleri hususları 
belirlemiştir. 

 Bu durumların kurumsal boyutta “meşruiyete” katkısı değerlendirildiğinde genel 
kolluğun kullandığı işaret ve imgeler, örfleri, kutsal değerleri, geleneklerden gelen 
köklü kıymetleri ifade ettiğinden meşruiyet gücü çok yüksekken, bu simgeleri 
kullanması yasak olan özel güvenlik kıyafetlerinin kullanabileceği imgeler olarak 
belirlenen beş köşeli yıldız, üzerinde şirket ismi ve/veya özel güvenlik ibaresi 
yazılı apolet ve özel güvenlik yazısı bulunan üniformaların bilişsel meşruiyet 
yönünden kurumu zayıf gösterdiği söylenebilir. Özel güvenlik kıyafeti üzerindeki 
işaretler güvenlik, güvende olma hissi, kamu yararı ve kurum çıkarları 
doğrultusunda değerlendirdiğinde ahlaki ve faydacı meşruiyet yönünden kuruma 
katkı sağlar.( Cubutoğlu, 2017: 45). Aşağıda Özel Güvenlik Sektörü ile ilgili bir 
takım sayısal verilerle sektörün son durumu gözler önüne serilecektir. 

2004’te hayli düşük olan izin belgesi alımı, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası’nın 
çıkmasından sonraki yıl patlama yapmış, sonraki yıllarda ise ortalama 100 
civarında gerçekleşmiştir. Kapanan şirket sayısı, 2004 yılından 2014 yılı ilk üç 
ayındaki veriler itibariyle 312 olarak gerçekleşmiştir. Kapanan şirket sayısının en 
fazla olduğu yıllar ise 2011, 2012 ve 2013 yıllarıdır. Bu yıllarda kapanan şirket 
sayıları sırasıyla 48, 76 ve 87 olmuştur.  Kapanan şirketler de dikkate alındığında 
2014 yılı ilk üç ayında toplam 1.306 şirket faal durumda bulunmaktadır.  Bu 
yıllarda kapanan firmaların artmasının temel nedenleri arasında; firma 
sayılarındaki artış ve buna bağlı olarak artan rekabet, hızla gerileyen kar marjları 
ve giderek daralan pazar payları önemli etkenler arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır.  Avrupa ve diğer yurtdışı kaynaklı şirketlerin de piyasaya giriş yapması 
rekabet artışı sonucunda bir kısım yerli firmaların piyasadan çekilmesine neden 
olmaktadır. Diğer taraftan bazı firmaların sermaye yetersizliği ve hizmet 
kalitesinin gerektirdiği fiziki, bilgi ve personel donanımlarına sahip olmadaki 
yetersizlikler de şirket kapanışlarındaki diğer faktörler olmuştur.    
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Kamu ve özel kurum-kuruluşlar arasında özel güvenlik ihtiyacı son 10 yılda dalgalı 
seyir göstermekle birlikte artış göstermiş ve 65.187’ye çıkmıştır. 2004 yılı 
itibariyle 12.450 olan özel güvenlik izni olan yer sayısı, 2014 yılı ilk çeyreği 
itibariyle tüm yıllar toplamında 65.187’ye yükselmiştir. Özel güvenlik firmalarının 
özel güvenlik ihtiyacının en fazla olduğu yıl olan 2004 yılındaki talebi baz alarak, 
pozisyon aldıkları ve talebi de dikkate alarak faaliyet belgesi başvurusu ve alımını 
hızlandırdıkları görülmektedir. Bu da firma sayılarıyla birlikte personel istihdamı 
artışını da beraberinde getirmektedir. 2004 yılı verisi bulunmayan sertifika alan 
özel güvenlik görevlisi toplam sayısı 2005’te 76.587 iken, 2006, 2008, 2009 ve 
2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 100 bin eşiğinin üzerinde gerçekleşmiş ve 
2014 ilk çeyreğinde tüm yıllar toplamı olarak 1.147.241’e yükselmiştir. ( Yetim, 
2014: 27).    

5. Sonuç 

Türkiye’nin Özel Güvenlik sektörü ile tanışması çeşitli vesilelerle Batı ile ciddi 
manada farklı zaman dilimine rastlamasına rağmen sayısal veriler bakımından 
özellikle 2000’li yıllara gelindiğinde hem Özel Güvenlik Görevlisi, hem Şirket sayısı 
ve kurs ve hem de Özel Güvenlik Meslek Yüksekokulu bazında Batının çok üzerinde 
rakamlara denk gelmektedir. Öncelikle Batı ile Türkiye’nin farklı zamanlarda Özel 
Güvenlik ile ilgili niçin birtakım yasal düzenlemeler yaptığına işaret etmek 
gerekirse şunlar söylenebilir. 

Öncelikle sanayi devrimi gibi Dünya’nın hemen her yerine ciddi manada tesir etmiş 
bir olayın Batı’da cereyan etmesi şüphesiz en büyük etmenlerden biridir. Çünkü 
Sanayi Devrimi Batının Ekonomik manada güçlenmesine zenginleşmesine üretici 
konuma geçerek dünyanın diğer yerlerine mal satmasına sebep olmuştur. 
Dolayısıyla üretilip sevkiyatı yapılan malların korunması gerekirdi, kurulan 
fabrikaların hem iç ( işçi, çalışan vb.) hem de dış ( hırsızlık, sabotaj vb.) unsurlara 
karşı korunması gerekliliği, zengin sınıfın devletin güvenlik hizmetinin de dışında 
bir güvenlik ağı örerek kendisini daha güvende hissetme ihtiyacının ve Batı’da 
özellikle  4 Temmuz 1766 tarihli Amerikan bağımsızlık bildirisi ve 26 Ağustos 
1789 Fransız İnsan ve Yurttaş  hakları Bildirisinin tesiri ile Kişi hak ve 
Özgürlüklerinin korunmasının da devlet tekelinden çıkarılması konusu daha makul 
bir çerçeveye oturtulabilmiştir. Bunun yanında Türkiye’nin Batıdaki Özel Güvenlik 
alanının geliştiği dönem de yani 1900’lü yılların hemen başında içinde bulunduğu 
dönemin şartları bu alanın gelişmesinin önünde ciddi bir engel oluşturmuştu. 
Gerek Osmanlı’nın içinde bulunduğu durum gerek sonraki dönem de Yeni 
Kurulmuş olan Cumhuriyetin çeşitli iç ve dış meselelerle uğraşması bu alanın ister 
istemez atıl durumda kalmasına sebep olmuştur.  

Yine konunun başında değinmiş olduğumuz üzere Ulus devlet anlayışının Kolluk 
gibi kutsal ve dokunulması güç görülen bir alanın Özel teşebbüse bırakılması 
hususunda pek istekli olmaması Batının Türkiye’den yaklaşın yarım asırdan fazla 
bu alanda yasal birtakım düzenlemelerin içine girmesine sebep olmuştur. 

Türkiye’ de değinildiği üzere 1966 yılında girişilen bir takım çalışmalar, ancak 
1980 darbesini takip eden yıl 1981 de 2495 sayılı yasa ile bir ivme kazandı 
denebilir. Bununla beraber bu kadar geç başlanılan bir alanda 2000’lı yıllara 
gelindiğinde yine yukarıda değinildiği gibi Batı’lı bir çok ülkenin sayısal veri 
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bazında önüne geçilmiştir. Tabi ki bu hızlı artış beraberinde bir takım sorunlarında 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak 2004 yılında 5188 sayılı 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yasa ile sorunlara bir çıkış bulmaya çalışılmıştır. 

Sonuç olarak Türkiye’nin Özel Güvenlik Alanın da yasal bir takım revizyonlar 
yapmaya ihtiyacı vardır. 5188 sayılı yasa tıpkı kendin önceki 2495 gibi mevcut 
durumu karşılamakta yetersiz görünmektedir. 2000’li yıllardaki manzaran çok 
farklı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz düşünüldüğünde yasal bir takım 
değişiklikler kaçınılmaz olmaktadır. 
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