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Trafik Düzenlemede Özel Güvenlik Görevlileri
Trafik, can ve mal güvenli?ine yönelik en ciddi risklerden birisi olup, her y?l trafik kazalar?nda binlerce ki?inin öldü?ü ve
yaraland???, milyarlarca liral?k maddi hasar?n meydana geldi?i herkesin malumudur. Özel Güvenlik, güvenlik hizmeti sa?lad???
bina ve tesislerde araç hareketlerini kontrol alt?nda tutarak, ki?ilerin can güvenli?inin sa?lanmas?na katk?da bulunur.
Geçti?imiz y?l 5188 say?l? Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunda de?i?iklik yap?larak, güvenlik görevlilerine trafik kontrol
yetkisi verilece?ine dair bas?nda baz? haberler ç?km?? olmas?na ra?men, halen güvenlik görevlilerine bu yetkiyi aç?kça veren bir
kanun bulunmamaktad?r.
Ancak, ba?ta üniversite kampüs yönetimleri olmak üzere, kendi yönetimi alt?ndaki alanlarda can ve mal güvenli?ini sa?lamaya
yönelik tedbirler almak isteyen kurum ve kurulu?lar, kendi bünyelerinde yay?mlad?klar? Trafik Yönergelerinde, özel güvenlik
görevlilerine trafik kontrol ve düzenleme görevi vermektedir.
Ayr?ca, özellikle AVM?lerin otoparklar?nda mü?terilerin can ve mal güvenli?ini korumak maksad? güden trafik düzenleme ve
kontrol görevleri yine özel güvenlik görevlileri taraf?ndan yürütülmektedir.
Bunun yan?nda, in?aat sahalar?nda, depolama tesislerinde, kamyon park alanlar?nda, rafinerilerde, fabrikalarda, güvenlik görevlileri
taraf?ndan trafik görevleri yürütülmektedir.
Trafik düzenlemeleri için özel kurum ve kurulu?lar taraf?ndan al?nabilecek tedbirler.

- Trafik kontrolü yap?lacak alana giri? ve ç?k?? kurallar?n?n, araç giri? kart? uygulamalar?n?n, giri? ve ç?k?? noktalar?n?n,
istikametlerinin ve saatlerinin belirlenmesi,
- Azami ve asgari h?z limitlerinin belirlenmesi,
- Araç ve yaya trafi?inin istikametlerinin düzenlenmesi, yaya geçitlerinin, sürü? istikametlerinin belirlenmesi,
- Alkollü araç kullanmak, klakson çalmak, gürültü yapmak gibi yasak davran??lar?n belirlenmesi,
- Park yerlerinin ve sürelerinin belirlenmesi,
- Kurallar?n ihlal edilmesi halinde uygulanacak yapt?r?mlar?n (giri?in yasaklanmas? vb) belirlenmesi,
- Bu kurallar?n uygun i?aretleme yöntemleriyle (trafik i?aretleri, ???klar, çizgiler vb) sürücülere ve yayalara bildirilmesi,
Özel güvenlik görevlilerin, trafik düzenleme ve kontrol görevi; sadece kurum veya kurulu?un kendi s?n?rlar? içerisinde ve hukuka
uygun olarak belirledikleri kurallar?n uygulanmas?n? sa?lamak, bu kurallara uymayanlar hakk?nda kurum içi idari tedbirlerin
al?nmas?n? sa?lamakla s?n?rl?d?r.
Güvenlik görevlilerinin trafik düzenleme ve kontrolleri konusundaki ortak görevleri a?a??daki gibidir.

- Yayalar? araç hareketlerinden kaynaklanan risklere kar?? korumak, özellikle hareket kabiliyeti dü?ük yayalara e?lik etmek,
- Ambulans, itfaiye, vb acil durum araçlar?na geçi? üstünlü?ü sa?lamak,
- Belirlenen h?z limitlerine uyulmas?n? sa?lamak, uymayanlar? tespit etmek,
- Kav?aklarda ve yol çatallar?nda geçi? üstünlü?ü kurallar?n? uygulatmak, araçlar?n geçi? s?ralar?n? belirlemek,
- Trafik i?aretlerine, yol çizgilerine ve ikaz levhalar?na uygun ?ekilde araç kullan?lmas?n? sa?lamak,
- Trafi?i engelleyebilecek hususlar? ortadan kald?rarak yolu trafi?e aç?k tutmak,
- Araç park yerlerindeki düzenlemelere uyulmas?n? sa?lamak,
- A??r tonajl?, havaleli, uzun ?asili araçlar?n park etmesine yard?m etmek,
- Trafik kazas? olmas? halinde trafik zab?tas? olay yerine gelene kadar olay yerini muhafaza etmek,

Trafik görevleri için gerekli teçhizat

- Mevsime uygun üniforma,
- Güvenlik görevlilerinin uzaktan görülmesini sa?layacak fosforlu yelek,
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- Gece ?artlar?nda trafi?i yönetmek için el feneri,
- Araç sürücülerine i?aret vermek için el tipi dur- geç levhas?,
- Trafi?i yönetmek, sürücüleri ikaz etmek ve tehlikeli durumlar? bildirmek için düdük,
- Acil durumlarda takviye istemek ve haberle?mek için el telsizi,
- Güvenlik görevlisinin yetkili oldu?unu gösteren kimlik kart?,
Güvenlik görevlisinin trafik görevi yaparken dikkat etmesi gereken husular.

- Güvenlik görevlisi, sinirli ve agresif olmamal? ancak otoriter olmal?d?r.
- Güvenlik görevlisinin yeri, araç sürücüleri taraf?ndan kolayl?kla görülebilir olmal?d?r
- Güvenlik görevlisi bulundu?u yerden tüm araç trafi?ini kolayl?kla görebilmelidir.
- Güvenlik görevlisinin bulundu?u yer(ler) trafi?i engellememelidir.
- Görevle ilgili tüm teçhizat güvenlik görevlisinin üzerinde olmal?d?r.
- Nereye gitti?ini bilmeyen sürücülere ve yayalara özel dikkat gösterilmelidir.
- Trafik ak???nda sorun ba?lad???nda, hemen sebebi ara?t?r?lmal? ve düzeltici tedbirler al?nmal?d?r.
- Park düzenlemelerine uymayan sürücüler, araç yan?ndan ayr?lmadan önce ikaz edilmelidir.
- Araçlar?n hareket güzergahlar?nda herhangi bir engel (al??veri? sepeti, unutulmu? paket, vb) olmas? halinde, bu engel
süratle kald?r?lmal?d?r.
- Güvenlik görevlisi, trafikte seyreden araçlar? yönlendirirken herkesin anlayabilece?i i?aretler kullanmal?d?r.
Bu kapsamda kullan?labilecek en temel i?aretler, önce i?aretin verilece?i ki?ilerin dikkatini çekmek, daha sonra yine i?aretle ki?iden
ne yapmas?n?n istendi?ini belirtmektir. Örnekler a?a??dad?r.

Dur i?areti; sürücülerin görebilece?i ?ekilde avuç içinin gösterilmesidir. Bu i?aretten önce, ayn? kol i?aret parma?? ile sürücüye
do?rultularak i?aretin kendisine ait oldu?u ikaz? yap?labilir.
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Sürücülerden hareket etmeleri istendi?inde, önce en öndeki arac?n sürücüsü i?aretlenir ve resimde görüldü?ü gibi yakla?mas? i?aret
edilir.

Bir arac?n, hangi istikamete ilerleyebilece?i yukar?daki resimde oldu?u gibi anlat?labilir. önce araç sürücüsüne i?aret verilir. daha
sonra di?er kolla gitmesi istenen/gidebilece?i istikamet gösterilir.

Bir sürücünün yava?lamas? istendi?inde, önce i?aret edilir, daha sonra di?er kolla resimdeki hareket yap?l?r.
Dikkat: Tüm i?aretlerde ortak olan husus, araç sürücüsüyle göz irtibat?n? kurmak ve devam ettirmektir.
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