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Özel Güvenlik?te Bran?la?ma Ve Uzmanla?ma
Özel Güvenlik Hizmetleri?ne Dair Kanun?un ç?kmas?n?n kazand?rd??? ivme ile hizmet sektörünün alt dallar?ndan biri olan özel
güvenlik alan?nda ?Bran?la?ma? ve akabinde ?Uzmanla?ma? (?htisasla?ma) kavramlar?n?n, kamu ve özel sektör yöneticileri
taraf?ndan daha ciddi ve sürekli telaffuz edilmeye ba?lamas? sevindirici bir geli?medir. Esasen bu durumdan kaç?n?lamayacak bir
noktaya do?ru gidildi?ini fark eden yönetimler, orta ve uzun vadeli ?irket hedeflerine bu iki kavram? ekleyerek, sistemlerini daha da
güçlü k?lma yolunda büyük bir ad?m atmaktad?rlar. Hatta baz? güvenlik ?irketlerinin belirli konseptlerin haricinde güvenlik hizmeti
vermeye pek s?cak bakmad?klar? da gözlemlenmeye ba?lam??t?r. Güvenlik hizmetine ihtiyaç duyan ki?i ve/veya kurulu?lar?n,
beklentilerine cevap verebilecek yakla??mlar çerçevesinde de?erlendirildi?inde, bran?la?ma ve uzmanla?man?n önemi bir kez daha
hissedilebilmektedir.
Bran?la?ma akabinde uzmanla?t?rma gerektiren faaliyet kollar?na bak?ld???nda (Yap?lan s?ralaman?n herhangi bir k?stas? yoktur);
Hava Meydanlar? Güvenli?i, Deniz Limanlar? Güvenli?i, Al??veri? Merkezleri Güvenli?i, Market-Ma?aza Güvenli?i, Site
Güvenli?i, Otopark Güvenli?i, ?? Merkezleri Güvenli?i, Turizm ve Otel Güvenli?i, ?leti?im ?stasyonlar?-Hatlar?-Binalar?
Güvenli?i, Enerji Nakil ?stasyonlar?-Hatlar?-Tesisleri Güvenli?i, Toplant?-Sahne-Konser vb. Geçici Etkinlik Güvenli?i, Hastane
Güvenli?i, De?erli E?ya ve Para Nakli Güvenli?i, Bankalar?n Merkez ve ?ubelerinin Güvenli?i gibi birbirinden tamamen de?i?ik
ihtiyaçlar gerektiren dallar ile kar?? kar??ya oldu?umuz görülmektedir. Say?lan kollardaki her bir konu ayr? e?itim programlar?
uygulanmas?n?, ayr? yap?da ve nitelikte saha yöneticisi ve ÖGG istihdam etmeyi gerektiren güvenlik hizmetleridir. VIP Koruma
Faaliyetleri, ?leri Sürü?-Anti Terör Teknikleri E?itimleri, Köpek E?iticili?i ve ?darecili?i gibi özel güvenlik sisteminin içerisinde
varolan ve hizmet verilebilecek kollar da uzmanla?man?n içerisinde de?erlendirilmelidir.
Yurtd???nda uygulamalar? varolan, bir k?sm?n?n ülkemizde de yasas? olmamas?na ra?men hizmeti verilen ?Lakin illegal bir durum
da içermeyen-, ilerleyen dönemde yine ülkemizde talep edilerek uygulanaca?? de?erlendirilen; Güvenlik Dan??manl??? ve
Mühendisli?i, Devriye Servisi, Dedektiflik Hizmetleri, Cezaevleri Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik P?AR (Pazar Ara?t?rmalar?)
uygulamalar? vd. disipline ve sistemize edilmeyi bekleyen hizmet ve e?itim konular? olarak ba?l? ba??na bir kö?ede durmakta ve
ilgi beklemektedir.
Elektronik, mekanik ve teknik olarak özel güvenlik hizmetlerine katk?da bulunan sistemlerin (CCTV, X-Ray Cihaz?, Kap? Tipi
Metal Arama Dedektörü, Bariyer, Kapan, Alarm ?hbar Sistemleri vd.) sat?m?ndan ve kurulumundan daha önemli olmak üzere;
güvenlik mühendisli?i kapsam?nda ve maksimum fayda ilkesine göre projelendirilmeler yap?lmas?n?n gereklili?i, bu alanda da
uzmanla?maya gidilmesinin kaç?n?lmazl???n? i?aret etmektedir. Ba?l? ba??na, X-Ray cihaz? monitörün yans?yan her türlü cismin
yorumlanmas? ayr? bir ihtisasla?ma gerektirecek kadar önemli ve detayl? bir konudur.
Fikri ve Operasyonel Haz?rl?k A?amalar?
Hizmetleri s?n?fland?rarak uzmanla?maya yönelinmesine gereklilik olup olmad???na karar vermek, yöneticisini bu yönde kanalize
etmek, bunu bir hedef olarak koymak, yöneticisini ilgili e?itim programlar?ndan geçirmek, sahada uygulamalar?n? hayata
geçirtmek, geri dönü?leri takip etmek, iyile?tirmeleri yapmak, tüm bunlar?n neticesinde bunu dört dörtlük bir ürün haline getirerek
sunmak ?irket üst yönetimlerinin takibinde ve sorumlulu?undad?r.
Di?er taraftan, ülkemizde aç?lan ve say?s? giderek art?? gösteren Güvenlik Meslek Yüksekokullar??n?n müfredatlar?na
bakt???m?zda da; seçmeli ders kapsam?nda, d??ar?dan al?nan sertifikaland?rma programlar? ile uzmanla?maya do?ru olumlu
ad?mlar?n at?ld???n? görmekteyiz. Burada e?itimine devam eden veya mezun olan baz? arkada?larla yapt???m görü?melerde ve
e?itim programlar?n? inceledi?imde üzerinde uzun süre çal???lmas? gereken her bir ihtisas konusunun ilk temelinin at?ld???
anla??lmaktad?r. Aç?lmalar?ndan ve verilen e?itimlerinden dolay? büyük ümitler beslenen güvenlik meslek yüksekokullar?n?n
uzmanla?ma konusunda güzel çal??malar yapaca??n? dü?ünüyorum.
Hizmet sat?n almak isteyen ki?i, kurum, kurulu?, ?irket, müessese vb.leri, art?k belirli kriterlere (Boy, kilo, e?itim, ya? vd.) uygun
güvenlik personelini de?il kendi konseptine uygun personeli güvenlik hizmeti vermesi için talep etmektedir. Bu ayr?m? VIP Koruma
hizmetlerindeki taleplerde veya ma?aza-market güvenli?i taleplerinde çok net görebilmekteyiz. Geçmi? dönemlerde, VIP Koruma
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hizmeti taleplerinde boy ve kilo olarak standartlar?n üzerinde personel görevlendirilmesi istenirken günümüzde ise; yabanc? dil
bilmek, ileri sürü? teknikleri e?itiminden geçmek, silah ve di?er teçhizatlar? rahatl?kla kullanabilmek, yak?n dö?ü? sporlar?yla
ilgilenmi? olmak, fiziki dayan?kl?l?k aç?s?ndan özveri ve sab?r göstermek, birtak?m ki?ilik testlerinden geçmi? olmak ?artlar? talep
edilebilmektedir. VIP Koruma hizmetlerini sevk idare edecek bir yöneticinin de ayn? ?artlara sahip olmas?n? beklemek haks?zl?k
olmayacakt?r.
Konuya bir ba?ka gerçeklik penceresinden bakal?m: Hastane güvenli?i ile al??veri? merkezleri güvenli?inin görev tan?mlar? ve
uygulamalar? birbirinden ne kadar farkl?ysa, turizm-otel güvenli?i ile de?erli e?ya-para naklinin uygulamalar? birbirinden o kadar
farkl?d?r. Spor müsabakalar?n? sevk idare eden bir yöneticinin ?Spor Müsabakalar?nda ?iddet ve Düzensizli?in Önlenmesine Dair
Kanunu? bilmesi gerekirken ayn? yöneticinin Tüketici Yasas??n? çok iyi bilmesi beklenilmemelidir. Market-Ma?aza Güvenli?i
konusunda bir ekip sevk-idare eden bir yöneticinin veya ÖGG?nin, Türk Ceza Kanunu?nda yeralan me?hut suç, yakalama, gözalt?na
alma vd. kavramlar? ve uygulamalar?n? çok iyi bilmesi beklenirken ?antiyelerde görev yapan ÖGG?lerin ve yöneticilerinin ilk
planda ??çi Sa?l??? ve ?? Güvenli?i Yönetmeli?i hakk?nda bilgi sahibi olmas? beklenir. ?üphesiz tüm güvenlik yönetici ve
çal??anlar?n?n tüm mesleki mevzuata hakim olmalar? tercih edilen bir durumdur. Detaylar ve gereklilikler uzat?labilir.
Kayg?lar
Çok kabaca dü?ünsel manada; ?Bir dal? seçer ve uzmanla?maya gider isem di?er alanlar? pas geçmi? olur muyum??, ?Hangisini
tercih edip yo?unla?mal?y?m?? sorular?n?n gelmesi ve yöneticinin kendi kendine bu türden sorular? sormas? son derece do?ald?r.
Ya da birden fazla konsepte ilgi duyan, kendini uygun ve haz?r hissedenler mutlaka ç?kacakt?r.
Bu sorular?; ?Ki?isel, fiziksel, dü?ünsel özellikler, mesleki geçmi? ve deneyim, konsept ile ilgili çal??ma iste?i, konsepte olan
yatk?nl?k uzmanla?may? belirler? ?eklinde yan?tlayabiliriz. Biraz açal?m: Al??veri? merkezleri güvenli?i üzerine uzmanla?ma
karar? alm?? bir yöneticinin; ?leti?im ve mü?teri/mü?terinin mü?terisi ili?kileri yönü kuvvetli, acil durum ve tahliye konular?na
vak?f, al??veri? merkezi görev ifa uygulamalar?n? bilen yöneticilerden olmas? gerekti?i aç?kt?r. Köpek e?itimi ile bir canl?ya
emir-talimat verip uygulamas?n? beklenir iken yani yine bir canl? ile ileti?im halinde bulunulur iken, ileri sürü? teknikleri
konusunda cans?z bir mekanizma olan araca hükmetmektesinizdir. Market-Ma?aza güvenli?inin önemli hususlar?ndan olan
h?rs?zl?k konusunda senaristlik ve ?üphecilik gerektirir iken Toplant?-Sahne-Konser Güvenli?i hizmetlerinde kalabal?k yönetimi
konusundaki maharetleriniz ön plana ç?kabilir. Seçim size aittir. ?mkan ve kabiliyetlerinizin siz fark?ndas?n?zd?r. Ki?isel ve
dü?ünsel testlerden geçmek, yine fiziksel dayan?kl?l???n? ölçmek için testlerden geçmek, ki?inin kendisine elle tutulur somut
veriler sa?layacakt?r.
?üphesiz ki zaman ve ?artlar 10 y?l sonra bran?la?ma ve uzmanla?t?rma gerektiren ba?ka kollar do?uracakt?r. Bundan 15 sene önce,
halihaz?rda alt?n ça??n? ya?ayan al??veri? merkezleri güvenlik yönetimi konusunun ayr? bir ihtisasla?t?rma gerektirece?ini san?r?m
hiç kimse dü?ünmezdi. Futbol stadlar?n?n ve sahalar?n?n, basketbol salonlar?n?n, yar?? pistlerinin, bisiklet ?ampiyonalar?n?n tüm
güvenli?inin birgün tam manas?yla ÖGG? ler taraf?ndan sa?lanaca?? ?u an hayal dahi gibi görünse de 10 y?l sonras?na kadar
sektörün yurtd???ndaki uygulanan benzeri durumlarla kendini daha da yeti?tirece?ini ve bu hizmetleri gerçekle?tirebilece?ini
san?yorum. (Yasal mevzuat?n daha da destekleyici hükümlerinin konmas?, sosyo-kültürel yap?daki pozitif geli?melerin katk?s?n?n
devreye girmesi, e?itim seviyesi faktörlerinin iyile?tirilmesi ve olumlu yans?malar?n? da eklemeli ve sa?lamal?y?z.)
Uzmanla?ma kendi içinde alt k?r?l?mlar olu?turarak derinle?meyi, derinle?me kaliteli hizmeti, kaliteli hizmet ise hizmeti alan ile
verenin memnuniyetinin sa?lanmas?na büyük katk? sa?layacakt?r. AVM güvenli?i kavram? kendi içinde; AVM? de bulunan
marketin güvenli?i, anchor ma?azalar?n güvenli?i, tak? ve mücevherat ma?azalar?n?n güvenli?i, ortak alan güvenli?i, mall (Mol)
güvenli?i, otopark güvenli?i, AVM? ye gelen VIP? lerin güvenli?i, AVM mü?terisinin güvenli?i, teknolojik ürünler sat?lan
ma?azalar?n güvenli?i vd. gibi çoktan parçalara ayr?lm?? ve ayr? ayr? birer alt uzmanla?maya do?ru yelken açm??t?r. De?erli e?ya
ve para nakli konusunda kullan?lan z?rhl? araçlar üzerine geli?tirilen araçlar ve bu araçlar?n sürü? e?itimleri de bir yandan
uzmanla?maya do?ru gider iken VIP kavram? resmi üst düzey yetkililere verilen s?n?rl? hizmet olmaktan çok ötelere geçmi?tir.
(Kaç?r?lmas? muhtemel küçük ya?larda bir çocuk, ünlü bir i?adam? kelimenin aç?k haliyle art?k çok önemli ki?idir.)
Sonuç
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Bran?la?ma ve ard?ndan gidilecek uzmanla?man?n gereklili?i i?lenesi bir maden misali önümüzde durmaktad?r. Kaliteli ve çok
daha az sorunlu özel güvenlik hizmeti almak veya vermek, mevzuat ve geli?meleri daha ilgi odakl? takip etmek uzmanla?ma ile
mümkün gibi görünmektedir. Da??n?k güvenlik konular? ve sorunlar? ile u?ra?mamak, minimum hata ile çal??mak ve bunu
sürdürmek uzmanl?kla a??labilir.
Murat TEKEK
murattekek@mynet.com
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