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GÜVENL?K ALGISI ÖLÇE??NDE AVM'ler
? parçalara ancak bütün hakk?nda bir hükme varmak için bak?l?r ?
? bütün sonuçlar? görmek için bütün nedenler ara?t?r?l?r ?
kanunlar?n ruhu üzerine / Montesqu?eu

Güvenlikte Alg? Ç?kmaz?;
Kavramsal aç?dan bak?ld???nda ? Güvenlik ? tan?m?na birçok anlam yüklemek mümkün görünüyor, hangi seviyeden bakt???n?za
da ba?l?;
Akademik mi bak?yorsunuz ?
Meslek olarak m? bak?yorsunuz ?
Suç aç?s?ndan m? bak?yorsunuz ?
Korunma amaçl? m? bak?yorsunuz ?
Bu sorular? her konum için ayr? ayr? sorabiliriz, ama nereden bakarsan?z bak?n alg?da bir de?i?iklik yoksa? Güvenlik bir ihtiyaç
de?ildir, GERÇEKTE; bir sorun, bir ekonomi olursa, gerek duyulan popilist bir kavram ve eylemdir??
Asl?nda bu kavram? ?ekillendiren sosyal hayat?n kendisi, kar??l?ks?z ya?ama hakk? veya alan gasp?, ki?isel ego, toplumsal
ego, kurumsal ego ve pragmatisim dir?.
Kurallar, uygulanmas? için kurallar, uygulanmad???nda uygulanacak kurallar, kurallar? koruyacak kurallar ve kabullenilmi? kurallar
vs. bu böyle sürüp gider ve ad? GÜVENL?K olur.
Kurallar?n getirdi?i güvenlik kurallar? ve sistematik güvenlik azalmas?..
-kurallar?n ihlali
-kurallar?n uygulanmamas?
-kurallar?n geçersizli?i
-kurallar?n dönü?ümü
-yeni kurallar?n konulmas?
-kar??l?ks?z kurallar
-basit kurallar
-kurallar?n al??kanl??a dönü?mesi
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-kurals?z kural koyucular
-i?levsiz kurallar
-ki?iye özel kurallar
-kurallar?n suça dönü?mesi ve kurals?z güvenlik..
AVM ler ; yukar?da yap?lan negatif analizin tipik özelliklerini ta??r.
Bir AVM de profesyonel güvenli?in tesis edilebilmesi için payda?lar?n alg?s? çok önemlidir. Payda?lar; mü?teriler, ziyaretçiler,
çal??anlar, i?letme sahipleri ve güvenlik unsurlar?, her bir payda??n AVM de olu? sebepleri farkl?d?r, al??- veri?, vakit geçirme,
sosyal ihtiyaç ve etkinlik, yeme ?içme, ticaret vb. gibi; kendi pozitif kurallar? olan bu ya?amsal faktörler, fiziksel olarak kapal? ve
s?n?rl? bir yap? içerisinde, sosyolojik anlamda psikolojik ve ileti?im boyutlardan geçmek durumundad?r.
AVM leri di?er toplumsal ya?am alanlar?ndan fiziki olarak ay?ran özelliklerden birincisi ve en önemlisi;
4 ya?am ortam?ndan olu?mas?d?r:
Yak?n çevre
Otopark iç ? d??
Giri?-ç?k?? ve ba??ms?z alan
Ticaret alanlar?
Burada dikkat edilmesi gereken; her ya?am alan?nda güvenlik ikliminin farkl? olmas?d?r. Ancak bir zincir halkas? gibi birbirine de
ba?l?d?r.
Örnek; Büyük bir al??veri? merkezindeki bir dükkan sahibi, kendi dükkan? için en üst düzeyde yang?n önlemleri alsa da ayn? çat?
alt?ndaki di?er dükkanlar?n ne yapt???n? kontrol edemez.
Herhangi birindeki büyük bir yang?n bütün al??veri? merkezinin zarar görmesine ve haftalarca veya aylarca kapal? kalmas?na neden
olur.
AVM ler belirli saatler aras?nda toplumsal ya?am?n aksiyon halinde oldu?u küçük ?ehirler gibidir.
Ma?azalar
Yemek ve kafeler
Otopark
Etkinlikler
Bir AVM nin en kritik noktas? giri?- ç?k?? kap?lar?d?r, sorunun ba?lang?c? buras?d?r. Sonras?nda di?er bölümler gelir, ayn?
zamanda konumland??? ilçe, sokak, cadde gibi alanlar?n demografik durumu ile etkile?im halindedir. Asl?nda AVM lerde güvenlik
kavram? al???lm?? ve süregelen bir anlay?? ve alg?n?n kar??l???d?r.
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AVM ler ticari bir kayg? ile güvenlik alg?s? aras?nda s?k???p kalm?? ya?am alanlar?d?r. Ancak benzer ya?am alanlar? gibi
tercihini ticari kayg?dan yana kullanm??t?r, bu göre göre ya?anan bir çeli?kidir.
Yo?un ve süreli ya?amlar?n bulundu?u alanlarda güvenlik alg?s?n? bir den çok statik ile payla?mak toplumun ola?an
al??kanl???d?r. Al??kanl?klar?n kurallara dönü?mesi, güvenli?in anlams?z tekrar?d?r.
E?er bir otoritenin etkisi ve emredilen bir kural yoksa veya temayül haline gelmi?se orada güvenlikten bahsedilemez, önlem sadece
görüntüden ibarettir.
Nitekim AVM ler , bu tesbitin en belirgin özelliklerini ta??r, bütün payda?lar?n tek ortak noktas? görüntüde kalm??, tekrar edilen
etkisiz kurallard?r. Bunun kullan?lan terminolojisi ?cayd?r?c?l?k? t?r. Genel güvenli?in de açmazlar?ndan olan ?cayd?r?c?l?k?
güvenlik alg?s?n?n zay?f veya olmad??? toplumlarda s???nmac? bir önlem ve etkisiz elemand?r. AVM giri?inde yap?lan aramalar,
x ray geçi?leri, otolar?n arka bagajlar?n?n aç?l?p, kapanmas? vb.gibi
Al??veri?e yönelmi? bir kalabal???n kurallar ile entegrasyonu nas?l sa?lan?r ? rahat ve istedikleri bir al?? veri? veya sosyal ya?am
sunmak; nerede güvenlik kavram? ile bulu?acak ve nerede çeli?ecektir ?
AVM ler ve benzeri süreli ve s?n?rl? ya?am alanlar?; ticari kayg? ve marka de?eri olu?turma amac? ile güvenli?i daha do?rusu
emniyette olma durumunu, basit ve etkisi azalm?? veya yok olmu? gündelik yöntemlerle suistimal etmektedirler, ekonomik
amaçl? olarak payda?lar bu süreci ya?amak zorundad?r.Asl?nda bu al??kanl???n geri dönü?ümü ekonomik kay?p olarak a??r
olacakt?r.
En basit anlam? ile AVM giri?inde güvenlik prosedürleri kendisine uygulanmayan bir ziyaretçinin; özel güvenlik görevlisini ikaz
ederek, uygulamay? hat?rlatmas? veya kurallara uymas? Güvenlik Alg?s? n?n zirve noktas?d?r ?.
Kurallar?n uygulanamamas?n?n / uygulanmamas?n?n veya seçici davran?lmas?n?n, AVM de Emniyette Olmaman?n
ba?lang?c? oldu?unu fark edebilen? bilinç.. iklim ve kültür
Bagaj bakman?n, AVM d???nda trafik kurallar?n? ihlal etmesi ve ba?ka bir risk olu?turmas? da bir bilinç.. iklim ve kültür?
Otoparklarda olmayan devriye görevi?.bu yetmezmi? gibi sorumluluk kabul etmeyiz levhalar??kapal? otoparklardaki ???k
seviyesinin yetersizli?i?.toplanma yerleri vs?i?te kurals?zl???n kurallar?
Al???lagelmi? bir yönetim modelinin hüküm sürdü?ü AVM lerde ?güvenlik? alg?s? dü?ük bir süreç ya?amaktad?r.
Güvenlik kavram?n?n gerek teorik gerekse pratik tan?mlamas? AVM nin yönetim ?ekline göre yap?lmaktad?r, güvenlik unsurlar?
ile i?letme sürekli çat??ma halindedir. Bu çat??madan güvenlik etkilenmi? ve mutasyona u?ram??t?r.
Bu yüzden ziyaretçilerin ve toplumun gözünde rutin haline dönü?mü? güvenlik önlemleri bir süre sonra etkisizle?ir, al??kanl?k olur,
al??kanl?klar suçlar?n s?zma yerleridir.
AVM giri?indeki rutin kontroller, ziyaretçi taraf?ndan önemsiz kar??lan?r, kar?? tepkiler olu?abilir, önleyici güvenlik prosedürleri
ortadan kalkm?? yerini anlams?z kurallara b?rakm??t?r.
?telefonunuzu ve üzerinizdeki metal e?yalar? her giri?te yan tarafa b?rak?n, x ray den vs. geçin?. AVM de her türlü suçu
i?leyebilirsiniz..içeri girerken girmesi veya ta??nmas? yasak ço?u maddeyi içeride bulabilirsiniz silah olabilecek her ?ey, bomba
yapmak için gerekli kimyasallar vb. gibi, o halde AVM deki güvenlik prati?i nedir ? marka de?eri öncele?tirilmi? bir yönetim
güvenli?i sa?layabilir mi??
AVM giri?indeki kontrolün hangi amaçla yap?ld???n? payda?lar?n tamam?n?n bilmesi ve alg?lamas? gerekiyor?.. güvenlik için
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yap?ld???na inanmas? gerekiyor?.
AVM kap?s?ndaki x ray vs. aramas?n?n olabilecek veya olacak sald?r?lar?, suçlar? engelledi?ini kim söyleyebilir? AVM de bir çok
güvenlik noktas? ve al?nmas? gereken önlem vard?r, ÖGG nin bulunmad???? Güvenlik ya?amsal fonksiyonlar?n tamam?n?
kapsar?
Sosyal ya?am?n etkile?imi içerisinde; bireysel ve toplumsal alg? kayb?na göre Güvenlik tan?m? ?ekillenmi?tir. Süreli ve s?n?rl?
ya?am alanlar?nda güvenlik kavram? sadece Özel Güvenlik Görevlisi ni kapsamaktad?r. Teknoloji de ekonomi kar??s?nda tek
düze kalm??t?r, önleyici vasf?n? yitirmi?tir. Asl?nda GÜVENL?K statik de?il, dinamik bir kavramd?r. Böyle oldu?u gibi
toplumun bütün aksiyonlar?nda yer al?r?
AVM lerdeki güvenlik faaliyetleri AVM iklimi ile entegre olmak zorundad?r. Ekonomik kayg? için al?nan önlem veya üstü örtülen
olay ve de?erlendirmeler güvenlik faaliyetlerine kat?lmal?, bilgilendirme yap?lmal?d?r. Gerçek güvenlik düzen ve düzensizlik
içerisinde sa?lanmal?d?r.
Örnek; x ray, kap? dedektör, el dedektörü nün verdi?i ikaz sesi bir ?eyleri de?i?tirmiyorsa, engellemiyorsa, durdurmuyorsa, sonuç
al?nm?yorsa bu önleyici faaliyetin daha ne kadar etkili olaca?? san?l?r?.
Güvenlik ayr? idari yap? ayr? hareket ederse sorun olu?ur.. ayr?ca mü?teri alg?lar?n?n incelenmesi, de?erlendirilmesi güvenlik
mekani?i ile payla??lmas? gerekmektedir. AVM payda?lar?ndan kad?n ve ya?l? mü?terilerin emniyet ve güvenlik kayg?lar?
daha büyüktür vb. gibi?
Pazarlama Stratejisi / Güvenlik Stratejisi ile ayn? seviyede olmal?d?r. Bilinmeyen veya israrla kabul edilmeyen bir konu da,
toplumsal ya?am?n her a?amas?nda güvenlik kavram?n?n mutlak oldu?udur.
Toplum Psikolojisi ile ilgili güvenlik ve idari personel ve di?er alanlarda çal??an personelin mutlak e?itilmesi ile entegre edilerek
GÜVENL?K YÖNET???M?N? olu?turmas? gerekir.
Bina iç dekorasyonu ve planlamas? meydana gelebilecek olaylar ve acil durumlar için çok önemlidir. Güvenlik özelli?i olmayan
fiziki yerle?meler, güvenlik riskleri olu?turur ve tehdit eder.
AVM lerde güvenlik problemlerini ortadan kald?rmak veya azaltmak için iyi e?itim alm?? ve alg?s? kuvvetli personelin istihdam
edilmesi gerekmektedir ancak daha fazla ve daha iyi e?itim maliyetlidir.
AVM lerdeki güvenlik önlemleri profesyonel anlamda art?r?ld???nda suç faaliyetlerinin azald???, sat??lar?n artt??? görülmü?tür.
AVM ler deki iç ve d?? sirkülasyonlar kesin bir analize tabi tutulmal?d?r. Olu?turulacak sentez AVM nin her aç?dan güvenlik
kültürünü gösterecektir. Bu da al?nacak önlemlerin alt yap?s?d?r.
Emniyet ve güvenlik kayg?lar?, önleyici faaliyetleri art?racakt?r. Bu aksiyon Marka De?eri ile do?rudan ve mutlak ili?kilidir.
Mü?teriye yönelik al?nan her türlü güvenlik önlemi ;
Makul ve inand?r?c? olmal?..
Gerekçeli, öncelikli, süreli, s?n?rl? veya kal?c? olmal?..
Alg?s? olmal?..
Tek tarafl? olmamal?..
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A?amal? olmal?d?r.
Ülkenin güvenli?i; ?ehirlerin ya?am?, ?ehirlerin güvenli?i, süreli ve s?n?rl? ya?am alanlar?n?n güvenli?i ile do?ru orant?l?d?r.
Özer Özben
E.Emniyet Müdürü
Güvenlik Uzman? / Analist
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