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Özel Güvenli?in Ekonomi Politi?i
Güvenlik asl?nda yakalamak de?ildir,
Güvenlik asl?nda kap?da durmak de?ildir,
Güvenlik asl?nda kilitlemek de?ildir,
Güvenlik asl?nda saklamak de?ildir,
Güvenlik asl?nda yerine koymak de?ildir,
Güvenlik asl?nda fark?nda olmakt?r.
Güvenlik asl?nda bilmektir.
Güvenlik asl?nda kurallara uymakt?r.
Güvenlik asl?nda yemek, içmek, uyumak, konu?mak, gezmek,dinlemek,sohbet etmek gibi hayat?n bir parças?d?r,ihtiyaç olunca
de?il,olmad???nda vard?r ve bunun bir ücreti olamaz,pazarl??? da olmaz,
Ya olur,ya olmaz?
Güvenlik Yöneti?imi
Ülkemizde güvenlik tek tarafl? bir alg?d?r. Güvenlik literatürde oldu?u gibi ihtiyaçlar s?ras?nda de?ildir. Ya?am?n, do?al
rutininden ç?k???nda ancak güvenlik vard?r. Önleyicili?ini kaybetmi?, çözümün de?il sorunun parças? olan, kendi kültür ve
iklimini olu?turmu?tur.
Bu iklim ve kültür içerisinde; Özel Güvenlik Hizmetleri taraflar aras?nda kalarak ?ekillenmi?, ticari kayg?n?n yo?unlu?u ile
sektörel bir yap?ya dönü?mü?tür. Meslek olma özelli?ini yitirmi?, al?n?p, sat?labilen bir meta olmu?tur.
Asl?nda negatif bir yöneti?im prati?i olu?turulmu?tur.
Profesyonel, donan?ml?, görev yeri iklimi ve kültürünü ke?fetmi? bir özel güvenlik, bunun fark?nda olan ve güvenlik bilinci
olu?mu? bir toplum ve bu i?birli?inin ekonomisi, basit anlamda Güvenlik Yöneti?imidir.
Organizasyon Güvenli?i
Genel güvenlik uygulamalar? aç?s?ndan bak?ld???nda görev alanlar? içerisinde görsel alg?s? kuvvetli olan bir faaliyet türüdür. 4
güvenlik alan? vard?r.
etkinli?in oldu?u alan
etkinli?i izleyenlerin bulundu?u alan
etkile?im alan?
iç ve d?? kontrol alan?
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Bu alanlar?n güvenli?i görüldü?ü gibi bir ayr?m? pratikte yoktur. Genel önleyici bir sistem olu?turulmu?tur. Bu sistem kendi
yönetimini sa?lar, risk vard?r, olay olmu?tur, gereken yap?lm??t?r. Önemli olan ekonomik getirisidir. Taraflar?n bu konuda
önemsedi?i konu sadece bu dur.
Ayr?ca güvenlik s?n?r?, etkinli?in oldu?u alan ile etkinli?i izleyenlerin ayr?ld??? çizgidir. Di?er alanlarda güvenli?in çok önemli
alg?s? yoktur. Asl?nda negatif bir yöneti?im prati?i olu?turulmu?tur.
Para ve K?ymetli E?ya Ta??ma
Özel Güvenlik Görevlisi, nakil hizmetinde hangi prosedürleri uygular, bu ?artlar nedir, hangi metotlar? kullan?r, bu konuda e?itim
alm?? m?d?r, nakil an?nda meydana gelen olaylar için de?erlendirme ve analiz yap?lm?? m?d?r, genel kolluk veya özel güvenlik
otoriteleri bu konuda standartlar? önemser mi, hangi konular nakile izin vermektedir.
Bu standartlar ticari, güvenlik ve ta??mac?l?k kanunlar? taraf?ndan de?erlendirilmektedir. Para ve K?ymetli E?ya Ta??ma
konusunda uzmanl?k e?itimi verilmemekte ancak ?irketler hizmet içi e?itim düzenlemektedir.
Nakil standartlar?n?n tekrar gözden geçirilmesi, suç olabilirli?i ile orant?l? ve önleyici tedbirlerin al?nmas? gerekmektedir.
-Z?rhl? araç ve kullan?m özellikleri, gerek sürücü, gerekse koruman?n e?itimi
-Naklin al?nmas?-ta??nmas?-teslim edilmesi güvenlik süreci
-Silahl? özel güvenlik performans? ve e?itimi
-Araç kap?lar?n?n takip merkezinden aç?lmas?-kapat?lmas? uzaktan elektronik güvenlik
-Kamera ile izlenmesi ve MOBESE entegresi
-Sald?r? an?nda içeriye duman verilmesi araç içi otomatik ve manuel önlemler
-Personelin ya?ayaca?? olumsuzluklar?n de?erlendirilmesi
-Genel Kolluk ile yap?lacak olan i?birli?i
-Sigorta ve Mü?terinin durumu
Güvenlik literatüründe; henüz sistemati?i kurulmam?? ve önemi olu?mam?? bir aland?r. Özel Güvenlik uzmanla?ma sürecinde
mutlaka profesyonel bir kurgusunun yap?lmas? gerekmektedir. Taraflar?n klasik alg?lar?n?n d???nda özellikle genel kolluk ile
yap?lacak olan i?birli?inin tekrar gözden geçirilmesi, devam eden bütün faaliyetlerin, nakillerin küçük veya büyük olmas?na
bak?lmaks?z?n genel kolluk, fiziki güvenlik ve elektronik güvenlikle entegrasyonu sa?lanmal?d?r.
Ülkemize ait bir formasyonu olan para ve de?erli e?ya nakil prosedürü mutlaka profesyonel anlamda uygulanmal?d?r.
Elektronik Güvenlik
Sadece insan unsurunun tek ba??na bir güvenlik önlemi olarak görülmesi, asl?nda negatif bir yöneti?im prati?i olu?turulmas?ndan
kaynaklanmaktad?r.
Güvenlik hizmetinin sunumunda; insanlar?, toplumu, ki?ileri ileti?im anlam?nda rahats?z etmeyeceksiniz, zarar vermeyeceksiniz,
endi?e vermeyeceksiniz, özgürlüklerini k?s?tlamayacaks?n?z ayr?ca ticari kayg?lara dikkat edeceksiniz ve bu ?ekilde ayn? zamanda
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koruma kollama görevinizi yapacaks?n?z bu profesyonel bir donan?m? gerektirir,
Elektronik güvenlik sistemleri Güvenlik Yöneti?iminin 3. Taraf?d?r, ba?lay?c? ve önleyicidir,
Bilgi Güvenli?i
Tan?mlamas?nda daha çok bili?im özelli?i ön plana ç?kmaktad?r. Dijital de?erlerin korunmas?, uygun olamayan eri?imin
engellenmesi, süreklili?in sa?lanmas? olarak de?erlendirilmekte Siber Güvenlik en son noktay? olu?turmaktad?r.
Ancak Bilgi Güvenli?i asl?nda direk insan unsuru ile alakal?d?r. Bilgi Güvenli?indeki yöneti?imin taraflar? yine insan?n kendisidir.
Asl?nda negatif bir yöneti?im prati?i olu?turulmu?tur.
Yukar?da güvenli?in ekonomi politi?ini k?smen sorgulayan örnek güvenlik alanlar? verilmi?tir. Asl?nda her biri üzerinde sayfalarca
yaz?lmas? gereken çok ?ey vard?r. Ülkemizde güvenlik alg?s? su seviyesindedir. SEV?YEN?N YÜKSELT?LMES? TARAFLARIN
ALGISI ?LE ?LG?L?D?R. BUNU DE???T?RECEK OLAN E??T?MD?R. KANUN EMRED?C?, E??T?M UYGULAYICIDIR.
GÜVENL?K B?R YÖNET???MD?R, YÖNET?M DE??L?
Özer Özben
CSG City Security Group
Genel Müdür Yrd.
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