This page was exported from - Özel Güvenlik Dünyas?
Export date: Wed Feb 19 19:52:53 2020 / +0000 GMT

Bir ba?ka aç?dan VIP- KORUMA FAAL?YETLER? ? çok yak?n koruma
Tan?mlar?n s?n?rlar? içerisinde kalmak gerekirse, koruma faaliyetlerinin s?k rastlanan yüzü; VIP, kaynaklarda basit ?ekli ile,
?Çok Önemli Ki?i anlam?na gelen ?ngilizce Very Important Person 'un ba? harflerinden olu?an k?saltma, statüleri veya önemleri
nedeniyle ayr?cal?klara sahip olan ve di?er insanlardan ayr?lan ve önem arz eden ki?ileri tan?mlamak için kullan?l?r.
VIP tan?m?n?n içine ünlüler, devlet veya hükümet ba?kanlar?, büyük i?verenler, siyasetçiler, yüksek düzey ?irket yöneticileri,
bürokratlar, zenginler ve çe?itli nedenlerden özel muameleye tabi olanlar kat?labilir.
?Very Important Person? terimi asl?nda bir havac?l?k kavram?d?r.?
Ki?ilerin ve e?yalar?n korunmas?na yönelik bütün statik ve dinamikleri VIP-Koruma Faaliyetleri ba?l??? alt?nda analiz etmek
gerekir.
Ülkemizde VIP- Koruma faaliyetleri klasik-fantastik bir anlay?? içerisinde uygulanmaktad?r. Fiziki yap?s? standartlar?n üzerinde
olanlar kendisini bu göreve uygun görür ancak VIP- Koruma faaliyetleri genelde birlikte, özel olarak da ayr? potansiyel
ta??maktad?r. E?ya ile ?nsan ?n korunmas? gibi?
VIP Korumadan bahsedilince genelde fiziki güvenli?in bir parças? olan insan unsuru gelmektedir. Klasik anlay??; bir insan?n
korunmas? için bir veya birkaç insana ihtiyaç oldu?udur. Bu do?ru olmad??? gibi ayn? zamanda ciddi bir ?ekilde uygulanmaktad?r.
Bir ba?ka ç?kmaz da önemli ?ah?slar?n korunmas? anlay???d?r.
Önemli olmayan ?ah?slar?n korunmas? VIP de?ilmi dir? Klasik tan?ma bak?ld???nda ve pratikte ?ah?slar?n önemli olmas?,
bulunduklar? konumun getirisidir. Bu getirinin önem kazanmas? güvenlik fark?ndal??? ve ayr?cal???d?r.
Güvenlik; VIP nin sosyal, siyasal ve ekonomik konumunun zorunlulu?udur.
Yak?n koruma, ki?i güvenli?i, VIP faaliyetleri sadece konumla ilgili de?ildir. Asl?nda ve ayn? zamanda içinde bulunulan hal
aç?s?ndan yak?n tehdit ve tehlikenin profesyonel bir ?ekilde önlenmesidir. Konumu olmayan için de geçerlidir.
VIP Koruma unsurlar?n?n e?itimleri de kal?pla?m?? ve genel kültüre, yabanc? standartlara ba?l? kalarak, yap?lmaktad?r. Bu do?ru
da olabilir ancak gerçek bir koruma faaliyeti mikro ve makro düzeyde VIP nin veya K??? nin bulundu?u sosyal, siyasal ve ekonomik
dinamiklerle mutlak ilgilidir.
Ortado?u da devam eden iç sava?ta yap?lan VIP- koruma faaliyetleri ile Karayipler de bir tatil köyünde yap?lanlar tamamen
farkl?d?r.
Sosyal, siyasal, ekonomik alanlarda yap?lan VIP Koruma faaliyetlerinin kendi içerisinde farkl? uygulamalar? ve yöntemleri de
vard?r.
VIP veya K??? nin ya?am standartlar?, istek ve al??kanl?klar? koruma faaliyetlerini mutlaka zorlar, ola?and??? ve üstü dinamik
senaryolar bu zaaflar? genelde önleyecektir. Ancak hiçbir zaman korumada insan unsuru, koruma faaliyetlerinin garantisi de?ildir.
Bu oran fiziki çevre dikkate al?nd???nda % 20 insan / % 70 çevre dir. % 100 koruma mümkün de?ildir.
?ekil ve standartlardan olu?an koruma faaliyetleri mutlaka Bilgi Toplama ile entegre olmal?d?r. Sürdürülebilir koruma
faaliyetlerinin emniyete dönü?türülmesi için ?stihbarat ile mutlak beslenmesi gerekmektedir. Güncellenmeyen bir bilgi ile hareket
etmek koruma faaliyetleri için Risk olu?turacakt?r.
VIP- Koruma faaliyetlerinde e?itim 2 boyuttan olu?maktad?r.
1- fiziki yap?lanma / sürdürülebilirlik
Hedefin geçmi?i
Psikolojik Yap?s?
Abart?l? önlemler dikkat çeker
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Kimlik faaliyetleri
Profiller
Hassas noktalar
Koruma say?s?n?n yeterli olup olmad???
2- bilgi toplama / plansal- öngörü
istihbarat faaliyetleri
Bilgi toplama
Güncel faaliyetlerin takibi
Güzergah
Sosyal ve sportif aktiviteler
??e al?mlar
?KK
Korumada nitelik mi nicelik mi esast?r ?
Bu soru kendi içerisinde bir çeli?ki olu?turabilir. Ancak risk alanlar? ve etkinliklere göre say?n?n çok olmas? gerekebilir,
planlanm?? ve yeterli donan?m ile yak?n, orta ve uzak olas? tehdit ve tehlikenin önlenmesi için nicelik ve nitelik de?erler
de?i?ebilir.
KORUMA da 3 BOYUT
-Önemli ki?ilerin korunmas?
-tehdit ve tehlike alt?ndaki ki?ilerin korunmas?
-bulundu?u konum gere?i korunmas? gereken ki?iler
KORUMADA 3 KR?T?K ALAN
-Koruma Personeli
-VIP ve ailesi
-Çevre Yap?s? / fiziki- sosyal
Gizlilik / Kompart?mantasyon / kamuflaj Koruma Personelinin vazgeçilmez dinamikleridir. Di?er güvenlik birimleri ile i?birli?i,
etik davran??lar ve halkla ili?kiler sorunun çözüm sürecini h?zland?r?r, sempati toplar, orant?s?z ve gereksiz güç kullanmak sorunun
parças? olmak anlam?na gelir, risk olu?turur, toplum psikolojisi ki?inin bulundu?u alan ile do?ru orant?l?d?r.
Koruma Personeli Donan?mlar? ve Dikkat Edilmesi Gereken dinamikler
1-Öngörü
2-Çözüm Yetene?i ( Muhakeme )
3-D??ar?da Kalma
4-Duru?
5-Bas?nla ?li?kiler
6-Ziyaretçiler / Hayranlar
7-Olumsuz Etkile?imler
8-??ten Ç?karmalar
9-Ola?an Nefretler
10 -araç fonksiyonlar?
11-yaya fonksiyonlar?
12-do?al engel olu?turma
13-mevcut engelleri kullanma
14-harita bilgisi / tan?ma
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Koruma Personelinin özellikle yak?n tehdit ve tehlikeyi olu?turacak ba?ta terör ve araçlar?ndan olan kimyasal sald?r? tan?m ve
türevlerini çok iyi bilmesi bu ve benzeri çerçevede ?KK disiplini içerisinde yo?un risk analizi yapmas? gerekmektedir.
EYLEM ?EK?LLER?
Suçu-Suçla Kamufle etmek / kimliksiz ve takipsiz ?ah?slar
Suikast
Bombalama Eylemleri
Birebir Takip
En az önlemin al?nd??? alanlar
Özel Konu?malar
Kapal? ve Aç?k Ortamlar
Kalabal?k veya Düzenli Alanlar daki gibi olumsuz kar??lamalar mutlaka silah kullanmay? gerektirmiyorsa, kar??la?madan önceki
önleme faaliyetlerine a??rl?k verilmelidir.
Önleyici dinamiklerin profesyonel olmas? için VIP- Ki?i Koruma da;
Zaman?n iyi kullan?lmas?, sorunun parças? olmama ve korunan?n mutlak sorunun d???nda tutulmas?, güvenli?in
sürdürülebilirli?ini sa?layacakt?r.
VIP- Koruma Faaliyetleri Yönetimi;
Teorik ve Pratik e?itimler, ki?isel güvenli?e yönelik risk analizi çal??malar?, koruma personelinin mutlak bilmesi gereken ilk
yard?m, yabanc? dil, beden dili okuma, i?aret dili vb. gibi ki?isel kazan?mlar, personelin yapaca?? kural d??? arama metodlar? ve en
önemlisi kullan?lan silahlar ve mekanik alternatif ni?anc?l?k e?itimleri yönetimsel yeteneklerin geli?imini sa?layacakt?r.
Tehdit ve tehlike öngören, hassas güvenlik riski ta??yan faaliyetlerde; YAKIN ve UZAK VIP unsurlar?n güvenli?inde personelin
davran?? biçimlerini olu?turacak VIP- Korumac? muhakeme / karar verme analizi;
-mevcut durum güncellemesi
-sorun öngörüsü
-sorundan etkilenme ( do?rudan veya dolayl? )
-çözülebilirlik
-i?birli?i / ileti?im
-planlama
-engelleme veya erteleme, faaliyetlerinden olu?maktad?r.
Sonuç olarak; K??? ve E?YA n?n korunmas?nda tehlike ve tehdit risk olarak mutlak vard?r. Bunlar özellikle günlük ya?am
içerisinde, toplumun siyasal ve sosyal faaliyetlerinde kamufle olmu?tur. Terör,asayi? vb. suç katagorileri, korunan ile kesinlikle etki
ve tepki ileti?imine girebilir.
Özer Özben
E.Emniyet Müdürü
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