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Abstract 

In this study, with based on the definition of “the science of communication 
types” of semiotics, private security uniform are taken as focal point which 
we accept the type of communication which is not linguistic as indicator. It’s 
discussed here to evaluate the position of special scurity uniform; their 
meanings, pragramtic and interactional perspectives, the differences from 
the other law enforcement agencies and according to laws how they from in 
themselves within the framework of legitimacy and uniformity concept of 
institutional theory with the data of semiotics. The aim of this study is about 
to determine indicators on special security uniform which conribute to 
legitimacy and uniformity in the corporate dimension and to evaluate special 
security uniform in the perspective of color, shape, figure, accessory, 
contrasts about similarities and differences and how uniform is perceived by 
taking advantage the  data of institutional theory concept and semiotics. 
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Özet 

Bu çalışmada gösterge bilimin “dilsel olmayan iletişim biçimlerinin bilimi” 
tanımından hareketle gösterge olarak dilsel olmayan bir iletişim biçimi kabul 
ettiğimiz özel güvenlik üniformaları odak noktası olarak alınmıştır. Gösterge 
bilimin verileriyle kurumsal kuramın meşruiyet ve eşbiçimlilik kavramları 
çerçevesince özel güvenliği temsil eden üniformaların anlamsal, kullanımsal 
ve etkileşimsel boyutlarını diğer kolluk kuvvetlerini temsil eden 
kıyafetlerden ayrılan yönlerini ve kanunlar gereğince özel güvenlik 
kıyafetlerinin kendi içindeki şekillenme biçimi tespit edilmeye ve 
değerlendirmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacını, kurumsal boyutta 
“muşruiyete” ve “eşbiçimliliğe” katkı sağlayan özel güvenlik kıyafetlerindeki 
göstergelerin (işaretlerin) belirlenmesi ve kurumsal kuramın 
kavramlarından ve göstergebilimin verilerinden yararlanarak özel güvenlik 
kıyafetlerini renk, biçim, figür, aksesuar, benzer ve farklılıklar noktasındaki 
zıtlıklar ve kıyafetlerin algılanış biçimi bakımlarından değerlendirilmesi 
teşkil etmektedir. 
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1. Giriş 

Günümüzde güvenlik tehditlerinin küresel boyutlara ulaştığı ulusal uluslararası 
her platformda yüksek sesle dile getirilmektedir. Gelişmiş toplumlar güvenliği 
özgürlüğün temeli olarak görmektedir. Maslov 1943’de bireyin ihtiyaçlar 
hiyerarşisini sıralarken fizyolojik ihtiyaçların hemen ardından güvenlik 
gereksinimini sayar. Devletler var oldukları tarih boyunca iç ve dış güvenliklerini 
sağlamak için teşkilatlar kurmuşlardır. Devletlerin yaşaması için güvenlik ihtiyacı 
en temel gereksinim olarak sayılabilir. Diğer taraftan, Güvenlik kimi ulus devlete 
göre özel alana bırakılmayacak kadar kutsal bir saha olarak görülse de, artan nüfus 
devletin resmi unsurlarının yükünü eş değer olarak arttırmış ve ulus devletler bu 
kaçınılmaz durumu geçte olsa kabullenmek durumunda kalmışlardır. Neticede 
genel kolluğa ilave olarak özel kollukta hayat sahnesindeki rolünü üstlenmek 
durumunda kalmıştır. ( Göç, 2017: 192). 

Güvenlik hizmetini görenler, farklılaşan yetki, teçhizat, donamım kullanmışlardır. 
Günümüz Türkiyesi’nde iç güvenlik hizmeti gören özel kolluk ele alındığında 
mevzuat olarak Özel Güvenlik Hizmetlerinin geçmişi 24.07.1981 tarihli resmi 
gazetede 2495 sayı ile yayınlanan Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve 
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki kanunla başlamış olup günümüzde 
26.06.2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla 
hizmetlerine devam etmektedir. Kısa denilebilecek bu zaman zarfında EGM 
verilerine göre sektörde tahsis edilen özel güvenlik görevlisi kadrosu 476568 
Mevcut görevlendirilen özel güvenlik görevlisi sayısı 270845’e ulaşmıştır 
(www.ozelguvenlik.pol.tr 10.06.2017) Hızla büyüyen sektör birçok köklü kurumun 
istihdam sayılarının üzerindedir ve gün geçtikçe daha fazla hassas görevli güvenlik 
hizmetlerini de görmektedirler. Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu 
(CoeSS) kritik alt yapıların güvenliği ve koruması kapsamında ve Kamu-Özel 
Güvenlik Birlikteliği/ortaklığı bünyesinde 2010 yılı Aralık sunuş raporunda 
İngiltere-Griffin Projesi, Almanya Güvenlik Ortaklığı Programı, İspanya-Polis ve 
Özel Güvenlik Birlikteliği gibi projelerle özel güvenlik sektörü yükselen bir konum 
ve kurumsallaşma içerisindedir. Bu bakımdan Özel Güvenlik Sektörünün önemi 
ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Sektörün farklı alanlarda 
incelenmesi önem arz etmektedir. Çalışmada özel güvenlik görevlilerinin 
kullandıkları kıyafetler ele alınırken ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler göz 
önünde bulundurulacaktır.  

Ülkemizde 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kunun, Madde 13’de Özel 
güvenlik görevlisinin görev alanı ve süresinde üniforma giyecekleri ve işyeri 
özelliklerine lüzumlu hallerde komisyonun izni dâhilinde sivil kıyafetle görev 
yapabilecekleri belirtilmiştir. 

07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı resmi gazetede yayınlanan özel güvenlik 
hizmetlerine dair kununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin “Üniforma ve 
Techizat” başlıklı madde 22’de özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve 
üniformayı tamamlayan unsurların genel kolluk kuvvetlerinin kullandığı renkte, 
biçim ve motifte olamayacağını, Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurların 
özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, komisyon onayına sunulacağı, 
üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunacağı ve özel güvenlik 
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şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve 
techizatların bakanlıkça onaylanacağı belirtilmiştir.  

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlügü Özel Güvenlik Daire Başkanlğı’nın 
yayımladığı Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi Madde 20.1’de Özel 
Güvenlik Görevlilerinin üniformalarında dikkat edecekleri hususlar belirlenmiş ve 
bu veriler ele alınarak mevcut durumu ile kurumsal boyutta “muşruiyete” ve 
“eşbiçimliliğe” katkı sağlayan özel güvenlik kıyafetlerindeki göstergelerin 
(işaretlerin) belirlenmesi ve kurumsal kuramın kavramlarından ve göstergebilimin 
verilerinden yararlanarak özel güvenlik kıyafetlerini renk, biçim, figür, aksesuar, 
benzer ve farklılıklar noktasındaki zıtlıklar ve kıyafetlerin algılanış biçimi 
bakımlarından değerlendirilirken kuramsal ve kavramsal altyapıya da 
değinilmiştir. 

2. Kurumsal Kuram  

Kurumsal Teori yazınsalı bulunmadığı dönemde (19. yüzyıl ikinci yarısı 20. yüzyıl 
başı) sosyolog Emile Durkheim sosyolojiyi “kurumların bilimi” olarak tanımlar 
(Aydınlı: 2007). Nitekim teorinin başlangıcı sayılan kurumsal kuramın temellerini 
oluşturan “Merton, 1936; Selznick, 1949; Stinchcombe 1965 ve 1968”  eserleri örgüt 
sosyolojisi geleneğine dayanır (Sargut ve Özen, 2007: 243). Ünlü sosyolog Max 
Weber’in bürokrasi yaklaşımı da teorinin ana kaynaklarındandır. DiMaggio ve 
Powell, (1983)’de Weber’in bürokrasi makalesinden aktardığına göre çok büyük 
modern işletmeler sıkı bürokratik örgütün eşsiz modelleridir. Weber, insanları 
kontrol etmenin aracı olarak bürokrasiyi çok güçlü bir araç olarak görür ve 
“rasyonel ruhun örgütsel tezahürü” olarak niteler.  

Kurumsal Kuramın temelleri örgüt sosyolojisi geleneğine dayanır. Bu konuyla ilgili 
İktisat, siyaset ve sosyoloji gibi alanlarda çalışmalar mevcuttur. Birçok kaynakta 
Merton (1936), Selznick (1949), Stinchcombe (1965), (1968) yazınsalları eski 
kurumsal teorinin ana kaynakları olarak gösterilir. Max Weber’in bürokrasi kuramı 
da teorinin oluşmasında büyük paya sahiptir (DiMaggio ve Powell 1983: 147-148, 
Özen, 2007: 245). 19. yüzyılın başlarında kuruluşların işlevsel analizlerinden az da 
olsa sosyoloji içerisinde bahsedilmiştir. Sosyolog düşünürler çalışmalarında 
örgütlerin sosyal eşitsizlik gibi sosyal sorunlarını, toplumlararası ilişkilerini ve 
yaşadıkları sorunların çözümlerini araştırmışlardır (Tolbert ve Zucker 1996: 175-
177). 1940’larda örgütlerden kendine özgü toplumsal bir olgu olarak bahseden 
sosyologlar ve kurumsal teoriye yön veren Max Weber’in birçok kuramda yer 
edinen, yıllar geçtikçe yayılan ve büyüyen bürokrasi kuramı da eski kurumsal 
teorinin temellerini oluşturur. Weber, bürokratikleşmenin kaynağını üçlü ilişkisel 
nedenlere bağlar. Bunlar pazarda kapitalist firmalarla rekabet edebilmek, 
devletlerarası rekabet ve kendi personeline veya vatandaşlarına hükmetme 
gereksinimidir (DiMaggio ve Powell 1983: 147). Weber’in bu görüşleri kurumsal 
teori temelleri ile yakından ilişkilidir. 

Eski kurumsal kuram Selznick’in (1945) ve (1957) çalışmaları ile özdeşleştirilir. 
Eski kurumsal yaklaşımda belirgin bilişsel formlar, değerler, normlar, tutumlar 
vardır. Örgütsel amacın sadece verimlilik olmadığı belirtilir. Teorinin temelini 
Selznick’in geliştirdiği “doğal sistem modeli”ne dayandırmak mümkündür 
(Ataman, 2009: 192). 
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Eski kurumsalcılar örgütü etkileyen iç yapısal unsurları ve yapılar arası etkileri 
incelemişlerdir. Bürokratik yapılarda biçimsel yapının gücünü ve etkinliğini 
maksimize etmesinin yolunu karar alıcıların fiili çabalarına bağlamışlardır (Erel, 
2002: 9-10). Eski kurumsal kuram büyük ölçüde tanımlayıcı özelliktedir. Tanımlı 
süreçleri tarif eder, telkinler verir ama iyi bir reçete olmaktan uzaktır (Scott, 1987: 
3). 

Teorinin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yeni kurumsal kuram olarak 
ayrışmasında öne çıkan çalışmalar (Mayer ve Rowan, 1977, Zucker 1977, Scott ve 
Mayer 1983, DiMaggio ve Powell 1983 - 1991) göz önünde bulundurulduğunda; 
örgütler içinde bulundukları kurumsal çevreye uyum sağlarken örgütlerin yapı ve 
süreçleri de evirilerek biçimlenir (Özen, 2007: 240). 

Literatürü eski kurumsal kuram ve yeni kurumsal kuram olarak ayrıma götüren 
çalışma olarak gösterilen Mayer ve Rowan’ın (1977) yayınladıkları 
“Kurumsallaşmış Örgütler: Efsane ve Tören Olarak Biçimsel Bir Yapı” adlı 
makalesinde kurumsallaşma olgusunun modern toplumlardaki kuralları ve modeli 
ortaya konmaya çalışılır (Aydınlı, 2007: 14).  

Mayer ve Rowan, kurumsallaşmayı sosyal süreçlerin uygulamada kabul görür 
kurallar haline gelme süreci olarak tanımlar (Aslanbey, 2008: 27). Resmi kurumsal 
yapılar, hayata geçmiş kurallarının yansımaları olarak ortaya çıkar, kurumsal 
mitler kurallaştığında meşruiyet kazanır. Kurumsallaşmış ürünler, hizmetler, 
teknikler, politikalar, programlar birçok kuruluş tarafından üstün kabul 
gördüğünde kurumsallaşmış kural olarak benimsenir. Kurumsal kurallara 
uygunluk çabasındaki kuruluşlarda tersine verimlilik etkisi yaratması halinde 
kurallara uygunsuzluk, meşruiyetten vazgeçme, resmi yapı ve fiili çalışma 
faaliyetlerinde gevşeklik eğilimleri ortaya çıkar (Mayer ve Rowan 1977: 341). 

Zucker, kültürel kabulü yapısal gerekliliğe veya örgütün özel normlarına bağlamaz, 
kültürel kalıcılığın kurumsallaşma ile açıklanabileceğini savunur. Sosyal olguların 
anlam kaymasına uğramadan diğer örgüt aktörleri tarafından tekrarlanma 
potansiyeli kurumsallaşmayı doğurur. Kuşaklar arası anlayış farkı kurumsallaşma 
için bir direnç oluştursa da bu direnci kıran öznel eylemler, geneli etkiler ve 
kültürel kalıcılığı sağlar (Zucker, 1977: 726). Sosyal olguların aktörler arası 
aktarılma sürecinde “az veya çok kanıksanmış yanı” kurumsallaşmayı ifade eder. 
Aktarılan sosyal olgunun anlamının değişmeden tekrarlanma durumu “nesnellik”, 
dış aktörlerin bu kültürel kabulü tanımış olmaları “dışsallık” olarak ifade edilir. 
Kurumsallık, nesnellik ve dışsallık durumları ile doğru orantılıdır. Örneğin 
gelenekler nesnelleşen ve dışsallaşan yapısıyla kurumsallaşmışlardır. 
Kurumsallaşma katsayıları da nesnellikleri ve öznellikleri ile doğru orantılıdır 
(Özen, 2007: 258-259).  Kurumsal kuram olması gereken ideal formu bulmaya 
çalışmaz. Olan üzerinde durum analizi yapar. Başka bir deyişle var olanı açıklar. 
Rasyonel davranmayı inkâr etmez, ancak kesin ve rasyonel bir analizin 
yapılamayacağına inanır. Sosyal ve kültürel yapının etkisi, normlar, örf-âdet, inanç 
örgütsel yapıyı etkiler ve biçimlendirir. Bununla birlikte bu kavramların 
kurumsallığından bahseder. Toplumlar bir yandan kurumsallaşan kavramları 
oluştururken bir yandan da bu kavramlardan etkilenir ve bunlarla şekillenirler. 
Örgütler meşruiyet için genel kabul görmüş yani kurumsallaşmış değerler 
üzerinden hareket eder (Taşçı vd., 2013: 122-124). Sonuç olarak birbirleri ile 
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etkileşim halindeki kurumlar örgütleri de birbirine benzer yapıda şekillendirirler. 
Meyer ve Rowan (1977)’ye göre rosyonel devletler ve diğer rasyonel örgütlerin 
toplu yaşam alanları üzerindeki egemenliğini daha fazla genişletmek için 
yapılarını, kurumsallaşma ve meşruiyet ilkelerini yansıtacak şekilde 
biçimlendirirler. Sonuç olarak, örgütlerin ortak yaşam alanları giderek homojen bir 
yapıya bürünür ve daha geniş bir kurumsal uygunluk çatısı altında birleşerek 
organize olurlar. Tekrar edilen davranışlar bütünü grup dayanışmasını arttırır. Bu 
koşullar altında örgütlerin kimliksel olgunluğa erişmeleri kolaylaşır (DiMaggio ve 
Powell 1983: 5) 

Kurumsal teori ile birlikte kullanılmaya başlanan veya bu teori ile özdeşleşen, 
temel kavramların başlıcaları kurumsallaşma, meşruiyet, eş biçimlilik, kurumsal 
mantık, kurumsal değişim, kurumsal girişimcilik, kurumsal aktör şeklinde 
sayılabilir. Teoriye temelden etki eden eş biçimlilik ve meşruiyet kavramlarıdır. 
Bununla birlikte bu teori çerçevesinde yeniden tanımlanan kavramlar kurumsal 
kuram zemininde başkalaşan kimliklerle de karşımıza çıkmaktadır. 

Kurumsal teorinin tarihsel gelişimi boyunca öne çıkan aktörleri bu kavramları 
açıklamaya çalışmıştırlar. Kurumsal teoriye göre değerlendirdiğimizde, öznel 
kavramları kurumsallaşan yaklaşımların teorilerden öteye geçip 
kuramsallaşabilmeleri mümkündür.  

Kurum ve Kurumsallaşma: Teorinin eski ve yeni şeklinde ayrışmasına sebep olan 
Meyer ve Rowan’ın klasikleşen makalesine kadar kurumsalcılar kurumu örgüt ile 
eş anlamda kullanırlar çünkü bu dönemde çevresel etkilerden yeteri kadar 
bahsedilmez. Yeni kurumsalcılar ise örgütü etkisi altına alan “çevre” unsurunu 
kurum olarak ele alırlar (Mayer ve Rowan, 1977; Gürol, 2007: 68). Özen (2007)’in 
Broom ve Selznick’ten aktardığına göre, kurumsallaşma “düzensiz ve gevşek bir 
örgütlenmeden ya da teknik faaliyetlerden, düzenli, istikrarlı ve sosyal olarak 
bütünleşik örüntülerin doğması” olarak ifade eder. 

Sosyal düzeni oluşturan unsurlar (bireyler-kurumlar) bir eylemi yorumlayarak 
veya başkalarınca yorumlanan eylemleri değerlendirerek ortaya çıkan yargıyı 
paylaşmak isterler. Eylemlere benzer şekilde verilen tepki ve yorumlar yerleşik 
cevaplar halini aldığında davranışlara yansır. Zamanla tekrarlanır hale gelen 
eylemlerin oluşturduğu süreç kurumsallaşma olarak ifade edilmektedir (Berger ve 
Luckman 1967: 54). Yani kurum bir düzeni veya biçimi ifade ederken bu düzenin 
kuruluş oluşmasındaki yapı, süreç ve uygulamalar da kurumsallaşmayı 
oluşturmaktadır. 

DiMaggio ve Powell (1991) kurum mantığını “fiili uygulamalar ve sembolik yapılar” 
olarak tanımlanır. Örgütler ve sınıflar arası en önemli mücadelelerden biri 
kurumsal mantık farkından doğan etkilerdir. Toplumlarda karar alıcıların, yani 
kurumsal aktörlerin davranışlarını yönlendiren kurallar bütünü kurumsal mantığı 
oluşturur. Örgütler arası karar alıcıların kurumsal mantığı yorumlamalarındaki 
farklılıkları mücadeleye açık rekabetçi bir tablo ortaya çıkarabilir (Scott 1987: 7). 
Çünkü kurumsal mantık kimi zaman kendi çıkarları peşinde meşru yeni kurumsal 
formlar oluşturarak kimi zaman da kurumsal kabul baskısıyla şekillenir. Kurumsal 
mantık örgütsel alanda yapılan meşru yorumlamalardan ortaya çıkan 
hareketlerdir.  
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Kurumsal Değişim: Eski kurumsal kuram yazınlarına göre teoriden 
“durağanlıkların” yaklaşımı olarak bahsedilmiş olsa da Meyer ve Rowan’ın 
1977’deki makalesinden sonra gelişen fikirlerde örgütsel değişimden söz 
edilmektedir. 

Örgütler kurumsal baskılara direnç gösterdiklerinde kurumsal formu “değiştirme 
veya etkileme ve kontrol” altına alma yoluna gidebilir. Kurumsal mantık 
meşruiyetten vazgeçmek istemez. Bu durumda direnci kademeli olarak “kısmen 
uyma, sakınma ve uymama” olarak ortaya koyar (Gürol 2007: 98). Görol’un 
DiMaggio (1983)’dan aktardığına göre kurumsal değişim için etkileme teknikleri 
genelde örgüt birliklerinin güçlerini birleştirerek yaptığı baskılarla kurumsal 
değişimi sağlamaya çalışmalarıdır. Ticari amacı kâr olmayan bu etki gruplarının 
kamuoyunu etkileyerek arkasına almaya çalıştıkları düşünülür. Etki doğrudan ya 
da dolaylı olarak devlete ulaşır. İstanbul Ticaret Odası’nın birleştirdiği örgütsel 
gücün etkisini kullanarak kamuoyunu ve devleti etkilemeye çalışması bu duruma 
örnek olarak gösterilebilir. 

Kurumsal Aktör: Kavram, kurumsallaşma sürecine etki eden birçok değişkeni ifade 
etmektedir. Bireysel aktörler, sosyal aktörler, aktör olarak örgüt, siyasi aktör, 
kavramları DiMaggio ve Powell 1991’deki çalışmasında geçmektedir. Scott (1987) 
hukuk sisteminden, devletten, geleneksel sistemden kurumsal aktör olarak 
bahsetmektedir. 

2.1. Meşruiyet Kavramı Çerçevesinde Özel Güvenlik Üniformalarının 
Yorumlanması 

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. Kati kısıtlamaların var olması 
üniformalarda kendini göstermektedir ve bu durumun bilişsel meşruiyet 
yönünden özel güvenlik kurumunu dezavantajlı duruma düşürdüğü söylenebilir. 
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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 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. 

2.2. Eşbiçimlilik Kavramı Çerçevesinde Özel Güvenlik Üniformalarının 
Yorumlanması 

Eşbiçimlilik kurumsallaşmanın bir sonucudur. Kurumsal eş biçimlilik, kurumsal eş 
şekillilik, kurumsal benzerlik, homojenize kurumlar, izomorfizm, eş yapılılık 
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(Selznick 1948; Meyer ve Rowan, 1977; Scott 1987; DiMaggio ve Powell 1983-
1991) literatürde kullanılan benzer kavramlardır. Kurumsal yapıların oluşturduğu 
baskı, örgütleri sınırlar. Çünkü örgütlerin meşru yapıya bürünmeleri hayati önem 
taşıyan bir ihtiyaçtır (Daft, 2015: 165). Çevresel kabule ulaşmak ve/veya 
hedeflenen meşruiyeti gerçekleştirmek isteyen yapılar eşdeğer sınırlamalar 
karşısında farkında olarak ya da olmayarak benzeşen yapılara bürünürler.  

Genel kolluğun kullandığı üniformalar kurumsallıklarının simgesel bir 
göstergesidir. Özel kolluk görevlilerinin eşbiçimli bir şekilde üniforma kullanması 
her ne kadar üniformalarında kullanabilecekleri imge ve motifler belirli kanunlarla 
kısıtlanmış olsa da kurumsal benzerliklerini ortaya çıkaran önemli bir göstergedir. 

DiMaggio ve Powell, “Örgütleri birbirine bu kadar benzer kılan nedir” sorusunu üçlü 
izoform mekanizmasıyla cevaplar “zorlayıcı izomorfizm, taklitçi izomorfizm, 
normatif izomorfizm.” Kurumsal alan içerisinde örgütsel formların şaşırtıcı bir 
şekilde homojenlik göstermesine açıklık getirirken örgütsel yaşam döngüsünün 
aşamalarında yapısal formlar çeşitlilik gösterir. Ancak kurumsal alanın 
oluşturduğu etkinin örgütsel yapıları homojenize etmeye yönelik karşı konulmaz 
bir girdaba aldığını savunur (DiMaggio ve Powell 1983:2). Özel güvenlik 
üniformalarında ve göstergelerinde kanun koyucu tarafından kısıtlama ve 
sınırlamalar olsa da, zamanla toplumsal kabulün yükselmesi, görev ve sorumluluk 
alanlarında büyümesi ve genel kollukla daha yüksek seviyede iş birlikteliği 
yapılmasıyla güçler arasında daha homojenize bir form oluşabilir. Tıpkı 
günümüzde Avrupa’da olduğu gibi özel ve genel kolluğun birlikte çalışması, 
işbölümünde aktif birliktelikler kurmaları ve birbirleriyle kolektif çalışmalarıyla 
daha çok benzeşmelerine ve göstergelerinin birbirlerine yaklaşmasına yol açtığı 
gibi ülkemizde de benzer durumlar ortaya çıkacağı söylenebilir. 

Zorlayıcı İzomorfizm; siyasi etki ve meşruiyet sorunundan doğan dışsal 
baskılardır. Ulusal veya uluslararası kuruluşların, yargının, yasamanın biçimsel 
veya biçimsel olmayan baskılarından kaynaklanabileceği gibi toplumsal kabul, örfi 
hukuk, geleneksel yapı gibi etkilerin baskısı da söz konusu zorlayıcı güçleri 
oluşturur. Zorlayıcı güçlerin uyguladığı kuvvet yapıları birbirlerine benzer bir 
biçimde davranmaya iter. Zorlayıcı gücün kuvvet uyguladığı yani kısıtlayıcı baskı 
altındaki örgütler değişimleri benimseyerek homojen yapıyı kuvvetlendirirler ve 
çeşitlilik kısıtlanmış olur (DiMaggio ve Powell: 1983: 4; Daft: 2015: 167).  

Taklitçi İzomorfizm; Standart durumlardan kaynaklanan belirsizlik, örgütsel karar 
alıcıların sorumluluktan kaçınması, inisiyatif almama, yenilikçi düşünce eksikliği 
gibi nedenlerden doğan boşlukları yenilikte öncülük eden bir örgütü başarılı olarak 
gözlemleyen örgüt meşruluk süzgecinden geçebilmiş uygulamayı taklit eder 
(DiMaggio ve Powell 1983: 4-5: Dinçer, 2014: 170). Örnek olarak başlangıçta bir 
otobüs firmasının hayata geçirdiği “teknobüs” dokunmatik ekranlı internet 
uygulamalı koltuk arkası monitörleri diğer firmaların da hızla kullanması 
gösterilebilir. 

Normatif İzomorfizm; görev ve sorumluluk bilinci, mesleki standartlar, 
profesyonelleşme sonucu meydana gelen benzeşmelerdir. Güncel teknolojik 
gelişmelerin benimsenmesinden doğan dönüşüm baskıları, hissi ve ahlaki 
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baskıların oluşturduğu meşruiyet kaygısıyla oluşan eşbiçimlilik türüdür (Daft, 
2015: 168).  

3. Özel Güvenlik Kıyafetlerinin Göstergebilimsel Veriler Çerçevesinde 
Yorumlanması  

Göstergebilim en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini 
inceleyen bilimdir. Ancak bu tanım göstergebilimin ele aldığı konuya göre yapılmış 
bir tanımdır. Buna göre göstergebilim, dilbilimsel metotları nesnelere uygulayan, 
her şeyi (oyunlar, jestler, yüz ifadeleri, dini ayinler, eserler, müzik parçaları…) dille 
tasvir etmeye ve dilsel olmayan bütün olguları da dil metaforuna dönüştürerek 
açıklamaya çalışan bir bilimdir (Dervişcemaloğlu, 2010)  

Gösterge (sign), “genel olarak bir başka şeyin yerini alabilecek nitelikte 
olduğundan kendi dışında bir şey gösteren her türlü nesne, varlık ya da olgu”dur 
(Vardar, 1988: 111). Çağdaş göstergebilimin kurucularından Ferdinand de 
Saussure, ölümünden sonra öğrencileri tarafından kitaplaştırılan Genel Dilbilim 
Dersleri’nde tasarladığı bilimi şu şekilde tanımlar: Göstergebilim, bize 
göstergelerin ne gibi özellikler içerdiğini, hengi yasalara bağlı olduğunu 
öğretecektir(…)” (Saussure, 2001: 46). Dervişcemaloğlu (2010)’nun ifadesi ile de 
gösterge, insanların bir topluluk yaşamı içinde birbirleri ile anlaşmak için 
yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (Türkçe, İngilizce, Fransızca vb.), çeşitli 
jestler (el, kol, baş, hareketleri), sağır dilsiz alfabesi, trafik işaretleri, bazı meslek 
gruplarında kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda, yazın, resim, müzik gibi 
çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı, görüntü, hareket gibi gereçler vasıtasıyla 
gerçekleşen dizgelerin oluşturduğu anlamlı bütünün birimleridir. 

 Bununla birlikte göstergebilimin bir bilim olup olmadığı da ayrıca tartışmalı bir 
konudur. Morris’e göre göstergebilim “göstergelerin bilimi” iken bazı 
araştırmacılara göre kendi içinde bir bilim değil, bilimler arası bir inceleme 
yöntemi, bilimsel bir tasarı, henüz gelişimini tamamlamamış bir yaklaşımdır 
(Dervişcemaloğlu, 2010). 

Göstergeleri dört şekilde incelemek mümkündür: 1- Öznel bir gösterge türü olarak 
göstergeleri araştırır. 2- Göstergelerin anlamını araştırır. 3- Göstergelerin 
kullanımı üzerine odaklanır. 4- Göstergelerin etkileri üzerinde odaklanır 
(Dervişcemaloğlu, 2010).  

Çağdaş göstergebilimciler, göstergeleri tek başlarına değil, göstergebilimsel 
dizgelerin bir parçası olarak incelerler. Yani anlamın nasıl oluşturulduğunu 
incelerler. (Dervişcemaloğlu, 2010). Yani göstergebilim zorunlu olarak anlamı 
içerir (Günay, 2002: 56). Buna göre göstergebilimde düz anlam ve yan anlam 
olmak üzere iki anlam düzeyinden söz etmek mümkündür. John Fiske’ye göre 
düzanlam anlamlandırmanın birinci düzeyidir ve bu düzey göstergenin göstereni 
ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle 
ilişkisini betimler. Yananlam ise anlamlandırmanın ikinci düzeyidir ve göstergenin 
kullanıcıların duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle 
buluştuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir (Fiske, 1996: 116).   

Göstergebilim sadece dilsel öğeleri incelemez. Simgesel-temsili olan ve anlamlı bir 
bütün oluşturan herşeyi inceler. Yerine göre bir figür, bir renk öğesi, bir davranış 
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biçimi, kıyafet, üniforma, aksesuar, amblem, logo birer gösterge olabilirler (Rifat, 
1992: 6). Nitekim Guiraud’un göstergebilimi “dilsel olmayan iletişim biçimlerinin 
bilimi” (Guiraud, 1994: 12) şeklinde yorumlaması da bu bakış açısını 
desteklemektedir.  

Göstergebilimsel analizlerde farklı modeller olmakla birlikte bu çalışmada en çok 
kullanılan göstergebilimsel üçgen modeli esas alınmıştır. Bu modelde üçgenin sac 
ayaklarını gösterge (sign), kavram (concept), nesne (object) oluşturmaktadır. Bu 
kavramları Göstergebilim Sözlüğü’nden hareketle tanımlayacak olursak gösterge 
(sign), kendisinden başka bir şeyin yerini tutan anlamlı birimdir. Saussure 
göstergenin gösteren ve gösterilen olmak üzere iki bölümden meydana geldiğini 
belirtmiştir. Buna göre gösteren ve gösterilen bir yaprağın iki yüzü gibi birbirine 
bağlıdır ve biri öbürünü çağrıştırır. Kavram (concept), göstergenin algılanmasıyla 
zihnimizde canlanan düşünceler ya da imgeleri ifade eder. Nesne (object), 
göstergenin gönderme yaptığı ve dünyada yer alan bir şeyi ifade eder. Gösterge ve 
kavram kişinin algılayışı ve tecrübesi ile ilişkilidir. Gösterge ve nesne kişinin içinde 
yaşadığı toplumsal grubun uzlaşımları ya da kültürü ile ilişkilidir (Dervişcemaloğlu 
2010). 

Buna göre gösterge ve kavram arasındaki ilişkiyi yorumlayacak olursak kişinin 
algılama düzeyi ile karşılaşırız. Bilindiği üzere algılama tek başına oluşan bir düzey 
değildir. Kişinin kültürü, eğitim düzeyi, daha önceki tecrübeleri de 
düşünüldüğünde gösterge, kavram ve nesne arasındaki kaçınılmaz ilişki dikkat 
çeker. Algılama, işaretin temsil ettiklerinin kişi ya da kişiler tarafından belirli bir 
bağlam ya da muhteva oluşturması işidir. Bu bağlamda özel güvenlik 
kıyafetlerindeki yazılar, amblemler, renkler, biçimler ve bunların birleşiminden 
oluşan kıyafet/üniforma hizmet verene ve alana güven verebileceği gibi kimi 
zaman kaygı, tedirginlik, güvensizlik, korku hissi de verebilir. Bu durumda özel 
güvenlik görevlisinin kıyafetindeki göstergelerin (işaretlerin) algılanışı, okunuşu 
farklılıklar arz edebilir. Özel güvenlik görevlilerinin kıyafetlerinde bulunan 
işaretleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde verilmesi hedeflenen mesaj, 
“güvendesiniz” mesajıdır. Bu durum güven verme, dostluk, huzur, endişe, kaygı 
gibi duygu durumlarına karşılık gelebileceği gibi saygı ve saygınlık kazanma veya 
gösterme, emniyeti sağlama, tehlikeyi önleme gibi davranış biçimlerine de karşılık 
gelmektedir. Gösterge ve kavram ilişkisi açısından özel güvenlik kıyafetleri bu 
çağrışım ve imgeleri ifade edebileceği gibi zıtlıkları da barındırabilir. Buradaki 
ayırıcı unsur belli bir duygu, heyecan durumu ve düşünce biçimine denk gelen 
algılama biçimidir. Göstergenin hangi duygu durumuna ya da davranış biçimine 
karşılık gelecek biçimde nasıl algılandığı meselesidir.  

Kavram ve nesne ilişkisi açısından değerlendirildiğinde kişisel tecrübe ve 
deneyimler söz konusudur. Nesne göstergenin gönderme yaptığı ve dünyada yer 
alan bir şeyi ifade etmekteydi. Özel güvenlik kıyafetlerindeki göstergeler hizmet 
alan topluma ve güvenliğini sağladığı kuruma karşı gelebilecek tehditlere 
gönderme yapmaktadır. Örneklendirecek olursak bir bankaya hizmet veren özel 
güvenlik görevlisinin bir bütün olarak kıyafet ve teçhizatı birer gösterge işaret 
olarak hizmet alan topluma gönderme yaparken, kuruma gelebilecek tehditlere 
karşı da önleyici ve karşı koyucu bir çağrışım alanı oluşturmaktadır. Kavram ve 
nesne arasındaki ilişkide tecrübe konusu da önemli bir yerde durmaktadır. 
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Göstergebilimsel açıdan bakıldığında üniformayı bir tecrübe göstergesi olarak 
nitelemek mümkündür. Üniformaya belli bir bilgi, beceri, başarı sonucu ulaşıldığı 
göndermesi özel güvenlik kıyafetlerinin göstergelerindendir. 

Bireysel tecrübeler olumsuz ise güven duygusunun yerini güvensizlik; huzurun 
yerini kaygı ve endişe; emniyetin yerini ise risk ve tehlike alır. Özel güvenlik 
görevlisinin kıyafet ve teçhizatını kullanmadaki tecrübe ve verimliliği ile 
tecrübesizliği ve verimsizliği bu bakımdan önemli bir göstergedir. 

Gösterge ve nesne arasındaki ilişkide ise kişinin içinde yaşadığı toplumsal grubun 
uzlaşımları veya kültürü dikkat çeker. Gösterge yerine koyduğumuz belli 
temsiliyetleri barındıran üniformaların, kurum veya kuruluştan hizmet alan ya da 
o kurum ve kuruluşu kullanan nesne konumundaki müşteri, kitle, taraftar 
nezdinde nasıl kabul edildiği çeşitli uzlaşımsal değerler ve kültürle ilgilidir. 
Göstergelerin, yani kıyafetlerin barındırdığı işaretlerin biçimlenişi de toplumsal 
grupların kabul etme biçimlerine ve toplumun kültürel değerlerine göre 
şekillenmektedir. Burada genel kolluk kuvvetlerinin kıyafetleri ile özel güvenlik 
birimlerinin kıyafetleri arasındaki bazı benzerlik ve farklılıklar bu duruma örnek 
olarak verilebilir. Özel güvenlik biriminin kıyafetlerinde ay yıldız olmaması 
toplumda ay yıldızlı üniformaların genel kolluğa ait olması ile ilgilidir. Toplum 
hafızasında önemli bir yere sahip olan genel kolluk figürlerinden ay yıldız imgesi 
polis ve askeri çağrışmaktadır. Özel güvenlik kıyafetlerinde ay yıldızın 
bulunmaması ise bu kıyafetlerin ayırıcı vasıflardandır. Aynı zamanda özel güvenlik 
kıyafetlerinde sadece yıldız olması, genel güvenlik sektöründen edinilen ve 
kültürel kodlara yerleşen eski bilgiler neticesindedir. Örneğin polis 
üniformalarında yer alan amblemde ay yıldız ve 54 şualı ve 8 köşeli yıldız, defne 
dalı, çift başlı kartal şeklinde her biri ayrı anlam ifade eden figürler varken özel 
güvenlik ambleminde kullanılmasına müsaade edilen amblemin yıldızı 5 köşeden 
oluşmakta ve literatüre bakıldığında anlamsal bir değer taşıyıp taşımadığı 
anlaşılmamaktadır. Neticede kıyafetlerin belirlenmesi ve şekillenmesinde kıyafetin 
hitap ettiği kitlenin ya da toplumun yönelimleri, kültürü belirleyici olarak dikkat 
çeker. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Kanun koyucu, özel güvenlik üniformalarının genel kolluk üniformalarından keskin 
çizgilerle ayrılmasını sağlarken getirdiği sınırlamalarla da ortaya standarda yakın 
bir çerçeve çıkartmıştır. Bu kısıtlamaların üniformalardaki gösterge türünü, 
simgelerin gösterge işaretlerinin anlamını ve göstergelerin kullanımını daralttığı 
anlaşılmaktadır. Bu durumun üniformaların göstergebilimsel yansımasını da 
zayıflattığı söylenebilir. Ayrıca üniformanın üzerinde kendisinden başka anlamları 
işaret eden göstergelerin azlığı veya yokluğu temsiliyetinde meşruiyet ve 
eşbiçimlilik yönünden kurumsallaşmayı yavaşlattığı söylenebilir. Üniformalardaki 
işaretlerin zenginleştirilmesi özel kolluğun da genel kolluk gibi Ahlaki ve faydacı 
meşruluk açısından toplumsal kabul yönünü güçlendirir. 
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