This page was exported from - Özel Güvenlik Dünyas?
Export date: Fri Aug 23 12:01:06 2019 / +0000 GMT

Anketler
Bu bölümde çe?itli oylama, ara?t?rma ve deneme s?navlar? formlar? bulunmaktad?r. A?a??daki linklere t?klayarak istedi?iniz
çal??maya kat?labilirsiniz.
Özel Güvenlik E?itim Anketi
Özel güvenlik sektöründe en çok gündeme gelen hususlardan biri e?itimdir. Özellikle sektörde ?u veya bu ?ekilde olumsuz bir olay
ya?and???nda hemen e?itimlerin yetersiz oldu?undan söz edilmektedir. Bu ele?tirilerin yan? s?ra sektör faaliyetlerinin çok geni? ve
de?i?ik yelpazedeki alanlarda yürütülmekte oldu?undan, halen uygulanmakta olan e?itimlerin baz? görevler için yetersiz kald???
gözlenmekte ve söylenmektedir. Yasan?n ç?k???ndan 7?8 y?l geçmi? olup ya?anan deneyimlerin de?erlendirilmesi ve buradan
ç?kar?lacak sonuçlarla yeni düzenlemeler yap?lmas? söz konusudur. Bu konuda çe?itli teklif ve öneriler de bulunmaktad?r. E?itim
alan?nda önümüzdeki dönem için yap?lacak düzenlemeler için sektör aktörlerinin görü?lerinin al?nmas?n?n önemli ve bir ihtiyaç
oldu?u kesindir. Bu amaçla bir seri anket düzenlenmesi planlanm??t?r. Bunlara kat?l?m ve verilecek cevaplar?n de?erlendirilerek
önümüzdeki dönem yap?lacak çal??malara ???k tutaca?? dü?ünülmektedir
Özel Güvenlik Sivil Toplum Kurulu?lar? Anketi
Bu anketimiz Özel Güvenlik Sektöründeki Sivil Toplum Kurulu?lar? hakk?ndad?r. Biti? süresi 31 Aral?k 2011 olarak
planlanm??t?r. Anket sonuçlar?, mevcut STK'lar?n yönetim kademelerinde bulunan meslekta?lar?m?z taraf?ndan de?erlendirilecek
ve 2012'de ba?layacak yeni çal??malar?nda kullan?lacakt?r. Anketin ba?ar?s?n?n kat?l?mc?lar?n say?s?n?n yüksek olmas?na ba?l?
olmas? nedeniyle, hem ankete kat?lman?z? hem de arkada?lar?n?z? ankete kat?lma konusunda te?vik etmenizi istirham
ediyoruz. Kat?lan arkada?lara ?imdiden te?ekkürler
Güvenlik görevlileri çal??ma ?artlar? memnuniyet anketi
Bu anketimiz Güvenlik ?irketlerinde çal??an arkada?lar?m?z içindir. Biti? süresi 31 Ocak 2012 olup, sonuçlar? ?ubat-2012 ay?
içerisinde yay?nlanacakt?r. Anketin maksad?, Özel Güvenlik Görevlilerinin çal??ma ?artlar?n?, moral ve motivasyon durumunu
belirlemektir. Sonuçlar?, çe?itli platformlarda dile getirilecek, çözüm önerileri sunulacakt?r. Ancak, tespit edilen sorunlar?n
çözümünün bu web sitesinin imkânlar? dahilinde olmad???n? anlay??la kar??layaca??n?z? umuyoruz. Ankete kat?lan say?s? ne
kadar yüksek olursa, sonuçlar? o kadar güvenilir olaca??ndan lütfen arkada?lar?n?z? ankete kat?lmalar? konusunda te?vik ediniz.
?lginize ?imdiden sonsuz te?ekkürler.
LÜTFEN D?KKAT: HER SORUYA SADECE B?R CEVAP VERMEN?Z GEREK?YOR. ?K?NC? ??ARETLENEN ?IKLAR
YAZILIM TARAFINDAN D?KKATE ALINMIYOR
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