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GÜVENLİK ETKİNLEŞTİRME EĞİTİM MODÜLLERİ

NEDEN GÜVENLİK ETKİNLEŞTİRME EĞİTİMİ?
Hızlı nüfus artışı, iç ve dış göçlerin artan bir ivmeyle devam etmesi, suç türlerinin artması ve
benzeri nedenlerden dolayı güvenlik risklerinin her geçen gün daha da artması, alınacak
güvenlik tedbirleri ve koruma faaliyetleri konusundaki eğitimlerin de sürekliliğini gerekli hale
getirmektedir. Diğer taraftan, özel güvenlik personelinin temel eğitim sürelerinin toplamda 3
hafta gibi kısa bir süre olması da, personelin göreve başladıktan sonra hizmet içi eğitimlerle
devamlı olarak takviye edilmeleri ihtiyacını doğurmaktadır.
Özel güvenlik personelinin, görev alanlarında zaman zaman yetersiz kalmalarının, zaman
zaman da vatandaşlar ile problem yaşamaların nedenlerine bakıldığında, genel olarak
personelin mevzuat konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu ve yasanın kendilerine tanığı
yetkileri uygulamaya taşıma konusunda tereddüt yaşadıkları görülmektedir. Ayrıca,
konjektörel bir risk olarak karşımıza çıkan terör kaynaklı güvenlik riskleri ve bunlara karşı
alınabilecek önlemler konusunda da fazla malumat sahibi olmadıkları bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle, özel güvenlik görevlilerinin, özellikle, terör örgütlerinin silahlı ve bombalı saldırı,
intihar saldırıları ve sabotaj türü eylemlerine hedef olabilecek yerler (kamu kurum ve
kuruluşlarına ait binalar, toplu ulaşım taşıtları ve bu araçlarının kullanıldığı yerler, su
havzaları, AVM’ler ve vatandaşların toplu olarak bulundukları alanlar)’de görevli özel güvenlik
personelinin mevzuat ve uygulamaya yönelik beceri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesi ve
mevcut bilgilerinin güncellenmesi amacıyla geliştirdiğimiz Güvenlik Etkinleştire Eğitimlerini
almaları sağlanmalıdır.
Eğitimlerin günlük 4 veya en fazla 6 saat olarak kurgulanmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Günlük 4 saatlik eğitimlerde 1 eğitim modülünün verilmesi
önerilirken, 6 saatlik programlarda ise, program yoğunlaştırılarak, 2 modülün birlikte
verilebilmesinin de mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
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GÜVENLİK ETKİNLEŞTİRME EĞİTİM MODÜLLERİ

MODÜL 1- ÖZEL GÜVENLİK MEVZUATI – GÖREV VE YETKİ TANIMI
MODÜL 2- GÜVENLİK UYGULAMALARI – GÜVENLİK TEDBİRLERİ
MODÜL 3- MESLEKİ TEKNİK YAZIŞMA – RAPOR VE TUTANAK YAZMA
MODÜL 4- KALABALIK YÖNETİMİ VE TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE TEKNİKLERİ
MODÜL 5- MÜŞTERİ ODAKLI GÜVENLİK-ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ
MODÜL 6- TERÖR KAYNAKLI GÜVENLİK RİSKLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
MODÜL 7- RİSK ALGISINA BAĞLI PROFİL İNCELEME
MODÜL 8- ŞİRKET BİNALARI VE EKLENTİLERİNİN GÜVENLİĞİ
MODÜL 9- GÜVENLİK RİSK ANALİZİ, RİSK YÖNETİMİ VE RAPORLAMA
MODÜL 10- ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK
MODÜL 11- UYUŞTURUCU MADDELER VE NARKOTİK KAÇAKÇILIĞI
MODÜL 12- KİTLE İMHA SİLAHLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
MODÜL 13- ACİL DURUMLARDA DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ
MODÜL 14- EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
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MODÜL I
ÖZEL GÜVENLİK MEVZUATI - GÖREV VE YETKİ TANIMI
(5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Uygulamaya İlişkin Yönetmelik ve
Birleştirilmiş Genelge)
Amaç:
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin öncelikle özel güvenlik hizmetlerini, kendileri için
tanımlanan görev ve yetkileri daha iyi kavrayabilmeleri için, öncelikle bütün bu hususların
düzenlendiği yasal mevzuatı en iyi şekilde öğrenmelerini ve anlamalarını sağlamaktır. Bu
konulardaki mevcut bilgilerini geliştirmek ve uygulama alanına aktarabilmelerini
kolaylaştırmaktır. Yine, söz konusu yasada kendileri için belirlenen görev tanımı ve bu görevi
etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için kendilerine verilen yetkiler konusunda mevcut
bilgilerini güncellemektir. Yine, bu yetkilerin kullanımı konusunda, uygulamada yaşanan
olaylar bağlamında örneklemeler yapılarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
Eğitim Hedefleri








Özel Güvenlik Tanımını yapmak
Özel güvenlikle ilgili kavramları anlamak
Özel güvenlik kavramı ve uygulamasının gelişim sürecini kavramak
Özel Güvenlik mevzuatı hakkında genel bilgi sahibi olmak
Özel Güvenlik Komisyonları hakkında bilgi sahibi olmak
Özel Güvenlik Görevlilerinin görev ve yetkilerini kavramak
Özel Güvenlik Görevlilerinin özlük haklarını öğrenmek
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Eğitime Katılacaklar



Güvenlik Müdürleri ve Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.








Saat
Giriş: Özel Güvenlik kavramı
Özel güvenlikle ilgili kavramlar
Özel güvenlik hizmetlerinin tarihi gelişimi
Özel Güvenlik mevzuatı
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
5188 Sayılı Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
2012/42 ve 21012/71 Sayılı Birleştirilmiş Genelgeler

2.






Saat
Özel Güvenlik Görevlilerinin görev tanımı
Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkileri
Arama ve kontrol yetkisi
Kimlik sorma yetkisi
Yakalama ve durdurma yetkisi

3.





Saat
Emanete alma yetkisi
Konutlara ve kapalı işyerlerine girme yetkisi
Zor kullanma yetkisi
Silah taşıma ve kullanma yetkisi

4.





Saat
ÖGG’nin özlük hakları
ÖGG’ne karşı işlenebilecek suçlar
ÖGG’nin karışabileceği suçlar
Değerlendirme
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MODÜL II
GÜVENLİK UYGULAMALARI
(Fiziki Güvenlik Tedbirleri, Güvenlik Kontrol Noktaları, Nokta ve Devriye Hizmetleri)

Amaç:
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin güvenliğini ve korumasını sağlamakla sorumlu oldukları
görev alanları içerisinde, herhangi bir suçun oluşmasın önlemek amacıyla alınan tedbirler ve
bu tedbirlerle ilgili uygulamalar konusundaki bilgi ve becerileri ile yeterliliklerini artırmaktır.
Bununla da yetinmeyip, bu uygulamalar konusunda, gelişen şartlara göre yeni stratejiler
geliştirme ve uygulamaya dahil etme konusunda da beceri ve kabiliyetlerini geliştirmektir.
Ayrıca, güvenlik uygulamalarının daha etkin ve sonuç alıcı olmaları noktasında teklif ve
öneriler sunmalarını sağlamaktır.
Eğitim Hedefleri






Güvenlik tedbirleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
Suçu önleme noktasında güvenlik tedbirlerinin önemini kavramak
Fiziki güvenlik tedbirlerini incelemek
Güvenlik uygulamaları ve yasal dayanağını kavramak
Güvenlik uygulamaları esnasında kullanılan yasal yetkileri öğrenmek

Eğitime Katılacaklar




Güvenlik Müdürleri
Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.





Saat
Giriş: Güvenlik uygulamalarının önemi
Fiziki güvenlik tedbirleri
Fiziki güvenlik tedbirlerinin suç önlemedeki rolü
Fiziki güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve
güncellenmesi
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2.









Saat
Güvenlik kontrol noktaları
Kontrol noktalarındaki yapılan uygulamalar
Uygulamalar esnasında kullanılan yasal yetkiler
Kişilerin üst ve eşyalarının kontrol edilmesi
Araçların kontrolü
Arama ve kontrol sonrası yapılacak işlemler
Arama ve kontrol arasındaki farklar
Haksız arama

3.





Saat
Nokta hizmetleri
Nokta hizmetlerinin önemi
Nokta hizmetlerinde dikkat edilecek hususlar
Nokta hizmeti yapan görevlinin özellikleri

4.







Saat
Devriye hizmetleri
Devriye hizmetlerinin amacı
Devriye hizmetlerinin yapılış şekilleri
Devriye görevlisinin özellikleri
Devriye öncesi hazırlık
Devriye esnasında suçla karşılaşma
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MODÜL III
MESLEKİ TEKNİK YAZIŞMA
(Not Alma, Rapor Yazma ve Tutanak Tutma)

Amaç:
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin güvenliğini ve korumasını sağlamakla sorumlu oldukları
görev alanları içerisinde, karşılaştıkları herhangi bir olay, durum ve gelişme ile ilgili yapmaları
gereken yazışmalar konusunda teknik bilgi ve becerilerinin artırılmasıdır. Suçun önlenmesi ve
erken tedbir alınması noktasında yazılacak raporların önemi dikkate alındığından, personelin
bu konuda yetkin olması hedeflenmiştir.
Diğer taraftan, özellikle adli olaylara müdahale esnasında ve sonrasında özel güvenlik
görevlilerinin yaşadıkları problemler düşünülerek, bu konuda haksız yere suçlanmalarını ve
cezai işlemle muhatap kalmalarını önlemek amacıyla, personelin tutanak tutma becerilerini
geliştirmek ve bu konudaki teknik bilgilerini artırmaktır.
Eğitim Hedefleri





Mesleki teknik yazışmanın önemini kavramak
Not alma, rapor yazma ve tutanak tutma konusundaki beceri sahibi olmak
Rapor ve tutanak örneklerine aşina olmak
Örnek rapor ve tutanak yazarak pratik yapmak

Eğitime Katılacaklar



Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.





Saat
Giriş: Mesleki teknik yazışmanın önemi
Not alma ve not alırken dikkat edilecek hususlar
Eşkal tarifi konusundaki teknik detaylar
Notların rapor ve tutanaklara aktarılması
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2.







Saat
Rapor yazma
Rapor yazarken dikkat edilecek hususlar
Rapor çeşitleri
Tutanak yazma
Tutanak tutarken dikkat edilecek hususlar
Tutanak çeşitleri

3.




Saat
Rapor örnekleri
Örnek rapor yazma (uygulama)
Yazılan raporların değerlendirilmesi

4.




Saat
Tutanak örnekleri
Örnek tutanak tutma (uygulama)
Tutulan tutanakların değerlendirilmesi
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MODÜL IV
KALABALIK YÖNETİMİ VE TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE TEKNİKLERİ
Amaç:
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin güvenliğini ve korumasını sağlamakla sorumlu oldukları
görev alanları içerisinde veya yakın çevresinde oluşabilecek toplumsal olayları önleme ve
oluşan olayları esnasında gerekli ön tedbirleri alabilmeleri noktasında etkin hale getirmektir.
Personeli, toplumsal olayların özellikleri ve gelişim aşamaları konusunda bilgilendirmek,
olaylar meydana geldikten sonra yasal çerçeve içerisinde gereken müdahaleyi yapabilme
konusunda beceri ve kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu bağlamda, toplumsal olaylara müdahale
yöntemleri ve kalabalıkları yönetme teknikleri konusunda uygulama alanı ve imkanı
sağlamaktır.
Eğitim Hedefleri











Kalabalık yönetimi kavramını anlamak
Kalabalık ve grup arasındaki farkı kavramak
Kalabalığın oluşum safhalarını öğrenmek
Kalabalık türleri, grup dinamiği ve kolektif şuur hakkında bilgi sahibi olmak
Grup davranışının özelliklerini kavramak
Grup türleri ve grup içerisindeki kişi tipleri hakkında bilgi sahibi olmak
Toplumsal olaylara müdahale yöntemlerini öğrenmek
Toplumsal olaylara müdahale aşamalarını bilmek
Toplumsal olaylara müdahale esnasında zor kullanma şartları ve yöntemlerini
kavramak
Toplu düzenler hakkında bilgi sahibi olmak
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Eğitime Katılacaklar




Güvenlik müdürleri
Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1. Saat
 Kalabalık yönetimi ile ilgili kavramlar
 Fert, toplum, kalabalık, grup, grup dinamiği ve
kolektif şuur
 Kalabalık ve grup arasındaki farklılıklar
 Kalabalıkların özellikleri
 Kalabalık türleri
2.







Saat
Grup ve grup olmanın özellikleri
Grup dinamiği ve kolektif şuur
Grup içerisindeki kişi tipleri
Grup türleri
Grubun oluşum safhaları
Grubun eylem taktikleri

3.






Saat
Toplumsal olaylar
Toplumsal olaylara müdahale yöntemleri
Toplumsal olaylarda şüpheliler ile alanda görüşme
Toplumsal olaylarda zor kullanmanın aşamaları
Toplumsal olaylara müdahale esnasında kullanılan
toplu düzenler

4. Saat
 Uygulama; Toplumsal olaylarda kullanılan toplu düzenler ve uygulama şekilleri
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MODÜL V
MÜŞTERİ ODAKLI GÜVENLİK
(ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ)
Amaç:
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görevlerini icraları esnasında, etkili iletişim teknikleri
konusunda becerilerini artırmak ve bu şekilde, özel sektörün temel gereksinimlerinden birisi
olan müşteri memnuniyetini sağlama konusunda katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda, sürekli
iletişim halinde olunması gereken genel kolluk görevlileri ile de ilişkilerin doğru temellere
oturtularak gerekli işbirliği, yardımlaşma ve koordinasyonun sağlanmasına katkı sunmaktır.
Eğitim Hedefleri












İletişim kavramının güvenlik hizmetlerindeki yeri ve önemini kavramak
Müşteri odaklı güvenlik hizmetlerinde etkili iletişim yeri ve önemini anlamak
Müşterinin Özel Güvenlik Görevlilerinden beklentilerini öğrenmek
Etkili iletişimin özelliklerini kavramak
Etkili iletişimin unsurlarını kavramak
Etkili iletişimde “empati” kavramının önemini anlamak
Etkili iletişimde iyi bir dinleyici olmanın önemi anlamak
İyi bir dinlemeyi etkileyen hususları öğrenmek
Etkili iletişim bağlamında kurum içi ilişkiler öğrenmek
Etkili iletişim bağlamında genel kollukla ilişkilerin önemini kavramak
Etkili iletişim bağlamında halkla ilişkilerin önemini kavranmak

Eğitime Katılacaklar




Güvenlik müdürleri
Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.






Saat
İletişim kavramının güvenlik hizmetlerindeki yeri ve önemi
Müşteri odaklı güvenlik hizmetlerinde etkili iletişim yeri ve önemi
Müşterinin Özel Güvenlik Görevlilerinden beklentileri
Etkili iletişimin özellikleri
Etkili iletişimin unsurları
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2.





Saat
Etkili iletişim becerileri
Etkili iletişimde “empati” kavramının önemi
Etkili iletişimde iyi bir dinleyici olmanın önemi
İyi bir dinlemeyi etkileyen hususlar

3.




Saat
Etkili iletişim bağlamında kurum içi ilişkiler
Takım ruhu ve ekip çalışması
Takım ruhu ve ekip çalışması ile ilgili uygulama
örnekleri
Mizansen uygulama



4.






Saat
Etkili iletişim bağlamında genel kollukla ilişkiler
Genel kollukla ilişkilerde yaşanan problemler
Genel kollukla birlikte görev yapma ve genel kolluğun
emrine girme
Etkili iletişim bağlamında halkla ilişkiler
Halka ilişkiler noktasında dikkat edilecek hususlar

‘’DOSTLUK HAVASI YARATMAK İÇİN BİR GÜLÜMSEME YETERLİDİR’’
Dale Carnegie
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MODÜL VI
TERÖR KAYNAKLI GÜVENLİK RİSKLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Amaç
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’ni görev alanları içerisinde gelişebilecek olan her türlü
güvenlik riskleri konusunda, özellikle terör kaynaklı muhtemel güvenlik riskleri ve tehditleri
konusunda bilgilendirmek, bu tehdit ve riskleri önlemeye yönelik yeni stratejiler
geliştirmelerine katkıda bulunmak, oluşan güvenlik olaylarına doğru ve etkin müdahale
şeklini kavratmaktır.
Eğitim Hedefleri









Muhtemel güvenlik risklerini kavramak
Terör kaynaklı güvenlik riskleri ve tehditleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmak
Terör ve terörün tarihi gelişimi hakkında bilgilenmek
Mevcut terör örgütleri ve tehdit potansiyelleri hakkında bilgilenmek
Güvenlik riski oluşturan terör eylemlerini bilmek
Terör eylemlerine karşı alınabilecek önlem ve tedbirler konusunda yeterli bilgiye
sahip olmak
En sansasyonel bir eylem tarzı olarak intihar saldırıları hakkında bilgi sahibi olmak
İntihar saldırılarına karşı alınabilecek önlem ve tedbirler konusunda yeterli bilgi sahibi
olmak

Eğitime Katılacaklar



Güvenlik Müdürleri ve Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.






Saat
Muhtemel güvenlik riskleri
Asayişe müessir suçlar ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler
Terör kaynaklı güvenlik riskleri ve tehditleri
Silahlı ve bombalı saldırılar, adam kaçırma ve rehin alma eylemleri
İntihar saldırıları
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2.





Saat
Terör ve terörün tarihi gelişimi
Mevcut terör örgütleri ve tehdit potansiyelleri
Güvenlik riski oluşturan terör eylemleri
Terör eylemlerine karşı alınabilecek önlem ve tedbirler

3. Saat
 En sansasyonel bir eylem tarzı olarak intihar saldırıları
 İntihar saldırılarının tarihçesi ve ülkemizin intihar
saldırıları ile tanışması
 Ülkemizde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen
intihar saldırılarından bazıları
 PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen intihar
saldırılarından bazıları
 DHKP-C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen intihar
saldırılarından bazıları
 El-Kaide bağlantılı terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen intihar saldırıları
 DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılar

4. Saat
 İntihar saldırılarına karşı alınabilecek önlem ve tedbirler
 İntihar saldırıları ve intihar bombacıları konusunda
personeli bilgilendirme
 Etkili istihbarat çalışmalarına bağlı nokta operasyonları
 Fiziki güvenlik tedbirleri
 Personeli bilgilendirme

KARADEMİR DANIŞMANLIK
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GÜVENLİK ETKİNLEŞTİRME EĞİTİM MODÜLLERİ

MODÜL VII
RİSK ALGISINA BAĞLI PROFİL İNCELEME
(ŞÜPHELİ ŞAHIS VE ARAÇ PROFİLİ)

Amaç
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görev alanları içerisinde gelişebilecek olan her türlü
güvenlik riskleri konusunda, özellikle terör kaynaklı muhtemel güvenlik riskleri ve tehditleri
konusunda bilgilendirmek, bu tehdit ve riskleri önlemeye yönelik yeni stratejiler
geliştirmelerine katkıda bulunmak, oluşan güvenlik olaylarına doğru ve etkin müdahale
şeklini kavratmaktır.
Bu bağlamda, terör şüphelisi olabilecek şahıs veya şahısların tespiti konusunda personeli
bilgilendirmek, bu tür şahısların belirgin özellikleri ve davranış şekillerini tanımalarına
yardımcı olmaktır. Aynı şekilde, bombalı saldırılarda kullanılan araçların özellikleri ile şüpheli
paketlere müdahale konusunda da personelin bilgilendirilmesini sağlamaktır. Böylece, bu tür
eylem ve saldırıların önlenmesine katkıda bulunmaktır.
Eğitim Hedefleri











Profil inceleme yönteminin tanımını kavramak
Neden profil inceleme? Sorusunun cevabını bulmak
Şüpheli şahıs profili hakkında bilgi sahibi olmak
Terör şüphelisi şahısların belirgin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
Şüpheli şahısların tespitinde yapılacak doğru davranış şekilleri hakkında bilgi sahibi
olmak
Şüpheli araç profili hakkında bilgi sahibi olmak
Şüpheli araçların tespitinde takip edilecek yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
Şüpheli araçların tespiti sonrası yapılacak doğru davranış şekillerini öğrenmek
Şüpheli paketlerin tespiti hakkında bilgi sahibi olmak
Şüpheli paketlere müdahale prosedürünü öğrenmek

Eğitime Katılacaklar




Güvenlik Müdürleri
Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)
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Eğitim Konuları Saat







Terör kaynaklı güvenlik riskleri ve tehditleri
Risk algısına bağlı profil inceleme yöntemi
Neden profil inceleme?
Şüpheli şahıs tespitinde kullanılabilecek yöntemler
Yüz şekilleri
Yaş profili

1.






Saat
Gözlemlenebilen fiziki ve duygusal davranış şekilleri
Dışa vuran şüpheli davranış belirtileri
Giyim tarzına bağlı şüpheli davranışlar
Şüpheli şahıs tespiti sonrası yapılacak işlemler
Eşkal tarifi konusunda dikkat edilecek hususlar

2.





Saat
Şüpheli araç profili
Terör eylemlerinde kullanılan araçların genel özellikleri
Şüpheli araçların tespiti konusunda başvurulabilecek
yöntemler
Araçların incelenmesinde dikkat edilecek hususlar

3.







Saat
Şüpheli paketlerin tespiti
Şüpheli paketlere müdahale prosedürü
Sahiplik araştırması
Paketin güvenlik çemberi içerisine alınması
Genel kolluğa bilgi verme
Çevre güvenliğini sağlama
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MODÜL VIII
ŞİRKET BİNALARI VE EKLENTİLERİNİN GÜVENLİĞİ/ KORUNMASI

Amaç
Binaların, özellikle resmi binaların ve eklentilerinin güvenliği, sadece hükümetin günlük
hayattaki faaliyetlerini değil aynı zamanda, tüm çalışanların ve vatandaşların sağlık, huzur ve
emniyetini etkiler. Bu aynı zamanda özel güvenlik personeli tarafından korunan önemli
şirketlerin bina ve eklentilerini de kapsar.
Bu bağlamda, Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görev alanları içerisinde yer alan bina ve
eklentilerinin korunması ve bu alan içerisinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini
sağlama noktasında en etkin güvenlik tekbirlerini uygulamalarını sağlamaktır.
Bina güvenliği konusunda personelin mevcut bilgilerini güncelleyerek yeni stratejiler
geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

Eğitim Hedefleri






Bina ve eklentileri için güvenlik ihtiyacının belirlenmesi
Mevcut güvenlik standartlarının tanınması ve değerlendirilmesi
Güvenlik ve koruma politikalarının anlaşılması
Uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanması
En güncel güvenlik sistemlerini tanımak

Eğitime Katılacaklar




Güvenlik Müdürleri
Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

KARADEMİR DANIŞMANLIK
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Eğitim Konuları
1.






Saat
Güvenlik görevlilerinin fonksiyonları
Güvenlik görevlisinin profesyonel olarak tanımı
İnsan gücünün ve güvenlik operasyonlarının yönetimi
Eğitim görevlilerinin sorumlulukları
Eğitim görevlisi olmanın şartları

2.






Saat
Suç teorileri
Yasadışı gösteri ve protestolar
Terör suçları ve silahlı eylemler
Çevre ve binaların güvenliği
Bina güvenliğini dizayn etme

3.





Saat
Fiziki güvenlik ve suç önleme
Fiziki güvenliğin temel unsurları
Elektronik ve dijital güvenlik
Önemli ve hassas bilgilerin güvenliği

4.







Saat
Güvenlik standartları ve en iyi uygulama örnekleri
Güvenlik inceleme ve araştırması
Güvenlik risk yönetimi
Güvenlik denetimi
İletişim becerileri
İletişime engel bariyerleri ortadan kaldırma
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MODÜL IX
GÜVENLİK RİSK ANALİZİ, RİSK YÖNETİMİ VE RAPORLAMA
Amaç
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görev alanları içerisinde veya çevresinde oluşabilecek
güvenlik risklerini analiz etme ve değerlendirme kabiliyetlerini artırmak, mevcut risk
durumlarını, riski en aza indirme ve tekrarını önleme noktasında yönetme becerilerine ve
gerektiğinde risk analiz raporları hazırlayabilmelerine katkı sağlamaktır.
Eğitim Hedefleri





Risk yönetim sistemini anlamak
Risk karşılamaya rehberlik edecek olan bir risk yönetim planı hazırlamak
Şirket yönetim sistemi ile risk yönetim sistemi arasındaki karşılıklı ilişkileri belirlemek
Risk yönetimi prosedürlerini anlamak ve kavramak

Eğitime Katılacaklar




Güvenlik Müdürleri
Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.







Saat
Riskin tanımı ve karakteristik özellikleri
Riskin elementleri ve faktörleri
Risk çeşitleri ve güvenlik riskleri
Risk yönetiminin unsurları
Risk yönetimi geliştirme ve risk kontrolü
Risk yönetiminin zamanlaması ve planlaması

2.








Saat
Risk yönetimi için teknik geliştirme
Analizin temel unsurları
Olasılıklar ve muhtemel etkileri
Risk analizi ve öncelikleri tespit etme
Riski karşılama noktasında plan yapma
Riski kabul ve riskten kaçınma
Riski azaltma
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3.







Saat
Riski azaltma ve yok etme olasılığı
Riski azaltmanın etkileri
Riski başka istikamete yöneltme
Riske karşı yedekleme oluşturma
Riski yorumlama, değerlendirme ve güncelleme
Riski raporlama

4.







Saat
Riskin tanımı ve risk değerlendirmesi
Risk yönetim yapılanması-kriz yönetimi oluşturma
Risk değerlendirme metotları
Risk değerlendirme politikaları ve süreçleri
Riski karşılama konusunda plan yapma
Riski karşılamayı gözlemleme ve değerlendirme
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MODÜL X
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK
Amaç
Özel Güvenlik hizmetlerinde yönetici kadrosunda bulunan veya bu kadrolar için aday
durumunda olan personelin, çağın ve hizmetin şartlarına uygun yöneticilik ve liderlik
kabiliyetlerinin ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Özel güvenlik hizmetleri kamu
güvenliğini tamamlayıcı nitelikte bir hizmet türü olarak kabul edildiğinden, bu noktada genel
daha çok kollukta kullanılan yöneticilik ve liderlik prensipleri referans alınmıştır. Ancak
bununla birlikte üretilen hizmetin ticari bir faaliyet olması da dikkate alınarak, özel sektör
geçerli olan kural ve kaideler de dikkate alınmıştır.
Bu bağlamda, katılımcılara, özel güvenlik hizmetlerinde yöneticilik ve idarecilik konumunda
görev yaparlarken kendilerine gerekli olacak yöneticilik ve liderlik vasıflarını kazandırmak, bu
noktada ihtiyaçları olan hukuki ve idari bilgileri kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda
ticari rekabet ve etkili iletişim kurallarını da kavratmak amaçlanmıştır.
Eğitim Hedefleri







Yöneticilik ve Liderlik kavramlarını tanıtmak
Yöneticilik ve liderlik arasındaki farkları belirlemek
Özel güvenlik hizmetlerinde yöneticiliğin ve liderliğin yerini ve önemini belirlemek
Özel güvenlik hizmetlerinde yöneticiliğin gereklerini ortaya koymak
Özel güvenlik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan yönetici ve liderlerin vasıflarını
belirlemek
Özel güvenlik hizmetlerinde yönetici ve idarecilerin görev ve sorumluluklarını
kavratmak

Eğitime Katılacaklar




Güvenlik müdürleri
Güvenlik amirleri
Yönetici adayları

Eğitim Konuları
1. Saat




Giriş: Yöneticilik ve liderlik kavramları
Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar
Liderliğin amacı
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Yeni liderlik yaklaşımları
Lider davranış şekilleri
Liderde olması gereken vasıflar

2. Saat










Yönetim nedir?
Yöneticilik nedir? İyi bir yönetici nasıl olmalıdır?
Yöneticinin en başta insan olduğu yönetilenler
tarafından hiçbir zaman unutulmamalıdır.
İşyerinin çalışma ortamı
Personel eksikliği ya da fazlalığı
Yöneticinin sağ kolu
Yöneticinin personel seçimi
Yöneticinin diğer bazı özellikleri
Yöneticinin bilmesi ve uyması gereken bazı protokol kuralları

3. Saat







Özel güvenlik hizmetlerinde yöneticilik ve liderlik
Özel güvenlik hizmetlerinde yönetici ve liderlik
yapacakların vasıfları
Özel güvenlik hizmetlerindeki yönetici pozisyonları
Güvenlik sorumlusu/yöneticisinin görev tanımı
Güvenlik müdürünün görev tanımları
Güvenlik amirinin görev tanımaları

4. Saat










Özel güvenlik hizmetlerindeki yönetici pozisyonunda bulunan personelin takip etmesi
gereken idari ve operasyonel işlemler
Personelin işe girişlerinde gerekli evrak ve belgeler
İşe giriş ve çıkışları esnasındaki sigorta işlemleri
Personelin emniyet bildirimleri ve süreleri
Koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi
Vardiya sistemi
Puantaj ve fazla mesai tabloları
İcmal hazırlanma ve ödeme planları
Rapor yazma ve tutanak tutma
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MODÜL –XI
UYUŞTURUCU MADDELER VE NARKOTİK KAÇAKÇILIĞI
Amaç
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’ni görev alanları içerisinde gelişebilecek her türlü uyuşturucu
madde olayları, özellikle narkotik madde kaçakçılığı konusunda bilgilendirmek, bu tür
maddelerin kullanımı ve kaçakçılığı konusunda, önleme ve yakalamaya yönelik yeni stratejiler
geliştirmelerine katkıda bulunmak, bu tür kaçakçılık olaylarına doğru ve etkin müdahale
şeklini kavratmaktır.
Eğitim Hedefleri





Uyuşturucu maddelerin tanıtımını yapmak
Bu maddelerin etkileri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak
Maddelerin kaçakçılığının yapılma şekli ve güzergahlarını tanımak
Narkotik madde kaçakçılığında kullanılan kişi ve araç tespiti ve bunların
yakalanmasına ilişkin stratejiler belirlemek

Eğitime Katılacaklar



Güvenlik Müdürleri ve Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.




Saat
Uyuşturucu Maddelerin Tanımı
Uyuşturucu Maddelerin Suiistimalinin Tarihçesi
Uyuşturucu Maddelerin Sınıflandırılması

2.





Saat
Uyuşturuculardan Bazılarının Etkileri
Uçucular
Uyuşturucunun Toplum Üzerindeki Etkileri
Uyuşturucu ile Mücadelenin Yolu

3. Saat
 Türkiye’nin Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile
Mücadelesi
 Taşıma Metotları ve Gizleme Metotları
 Şahıs Üzerinde Saklama Yerleri
 Araç Zulaları
KARADEMİR DANIŞMANLIK
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MODÜL XII
KİTLE İMHA SİLAHLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
Amaç:
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’ni görev alanları içerisinde, Kitle İmha Silahları (KBRN) ile
bağlantılı olarak gelişebilecek her türlü güvenlik riskleri konusunda, özellikle nükleer saldırılar
konusunda bilgilendirmek, bunun yanında bu tür tehdit ve riskleri önlemeye yönelik yeni
stratejiler geliştirmelerine katkıda bulunmak, oluşan güvenlik olaylarına doğru ve etkin
müdahale şeklini kavratmaktır.
Eğitim Hedefleri





Kitle imha silahlarını tanıtmak ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak
Bu tür silahların kullanımı durumunda oluşacak risk ve tehditleri kavramak
Saldırı öncesi ve sonrası alınabilecek önlem ve tedbirleri tartışmak
Bu tür silahları tanımak ve karşılaşıldığı durumlardaki doğru davranış şekillerini
kavramak

Eğitime Katılacaklar




Güvenlik Müdürleri
Güvenlik Amirleri
Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları
1.




Saat
Tanımlar ve Kavramlar
Kitle İmha Silahları (KİS-NBC)
Kitle İmha Silahlarından Koruna Yöntemleri

2.





Saat
Nükleer Silahlar Ve Etkileri
Nükleer Radyasyon ve Çeşitleri
Nükleer Radyasyonun Etkileri
Radyoaktif Serpinti

3. Saat
 Nükleer Silahlardan Koruma Önlemleri ve Korunma Yöntemleri
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MODÜL XIII
ACİL DURUM EYLEM PLANLARI VE ACİL DURUMLARDA DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ
Amaç:



Özel Güvenlik Görevlilerimizin görev alanları içerisinde veya yakın çevresinde
oluşabilecek acil durumları öngörme ve oluşan olaylar esnasında gerekli ön tedbirleri
alabilmeleri noktasında duyarlı ve etkin hale getirmektir
Personeli, acil durum olarak kabul edilen, toplumsal olayların özellikleri ve gelişim
aşamaları ile olaylar meydana geldikten sonraki doğru davranış şekilleri konusunda
bilgilendirmek
Acil Eylem planlarının uygulama ve öneminin anlaşılmasını sağlamak.



Eğitim Hedefleri





Acil durum ve acil durum eylem planlarını kavrarlar
Görev alanları içerisinde veya çevresinde oluşabilecek acil durum planı gerektiren
olayları bilirler
Bu gibi olaylar karşısında sergileyecekleri doğru davranışları öğrenirler
Bu gibi olayların tekrar olmaması konusunda alınabilecek önlemleri alabilirler

Eğitime Katılacaklar


Güvenlik Yöneticileri ve Görevlileri

Eğitim Konuları
1. Saat




Acil Durum Kavramı
Belirlenen Acil Durumlar
Acil Durum Eylem Planları

2. Saat




Silahlı Soygun Olayları
Toplumsal olaylara müdahale
Özel Güvenlik Görevlilerinin Karşılaşabileceği Diğer
Bazı Olaylar
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MODÜL XIV
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Amaç
Eğitimcilere, etkili öğrenmeyi sağlamanız ve iyi bir eğitici olmak için sahip olunması gereken
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Eğitim Hedefleri






Yetişkin Eğitimi ile ilgili temel tanım ve kavramları anlamak
Eğitim teknikleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek
Eğitim planı ve içeriği hazırlama konusunda katılımcıların becerilerini artırmak
İyi bir eğitici olmak için sahip olunması gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır
Katılımcılara eğitim sonu değerlendirme yapmalarını sağlamak

Eğitime Katılacaklar



Güvenlik Yöneticiler
Eğitimci Adayları

Eğitim Konuları
1. Saat
 Yetişkin Eğitiminden Beklentiler ve Kavramlar
 Yetişkin Eğitiminin Temel Özellikleri
2. Saat
 Yetişkin Eğitiminde Öğrenim Stilleri
 Eğitimin Planlanması ve İçerik Tasarımı
3. Saat
 Eğitim Teknikleri, Eğitim Araç ve Gereçleri
 Eğiticinin Kullanması Gereken Beceriler
4. Saat
 Etkili İletişim ve Beden Dili
 Eğitim Sonrası Değerlendirme
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DİĞER FAALİYETLERİMİZ
Güvenlik Danışmanlığı
Güvenliğiniz ile ilgili bugün almış olduğunuz kararlar şirketinizin, çalışanlarımızın, müşteri ve
misafirlerinizin güvenliğini yıllarca etkilemeye devam edebilecektir.
Kapsamlı güvenlik danışmanlığı hizmetlerimiz işyeri ve ofislerinizi, çalışanlarınızı,
faaliyetlerinizi, ürünlerinizi, müşteri ve ziyaretçilerinizi korumak amacıyla almış olduğunuz
tedbirler konusunda kendinizi daha güvenli ve rahat hissetmenizi sağlayacaktır.
Bünyemizde bulundurduğumuz ve çözüm ortaklığı yaptığımız uzmanlarımız gerek Emniyet
Teşkilatı içerisinde, gerekse özel güvenlik sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş ve halen
vermekte olan alanlarında tecrübeli ve profesyonel kimliğe sahip güvenlik uzmanlarıdır.
Bu kadro ile güvenlik uygulama planlarınızın hazırlanması, güvenlik politikalarınız yeniden
gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile tehdit ve risk analizlerini de içini alan bir dizi
hizmetlerimizle daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı olabiliriz…
Risk Analizleri
Şirketlerinizin bulunduğu lokasyon, bina ve çevre güvenliği ile çalışma şekli ve ortamı,
ziyaretçi giriş ve çıkışları, otopark ve mal kabulüne kadar varan bir dizi alanlarınızı da içine
alacak şekilde bir ön inceleme yapılarak, mevcut ya da ileride oluşabilecek güvenlik riskleri ve
zafiyetleri tespit edilir.
Bu tespitler çerçevesinde belirlenen risk seviyelerine göre alınabilecek fiziki ve operasyonel
güvenlik tedbirleri belirlenerek rapor haline getirilik.
Bu şekilde hazırlanan güvenlik risk analiz raporları, daha sonra oluşturulacak olan güvenlik
uygulama planları için esas teşkil edici ve yol gösterici nitelikte olacaktır.
Güvenlik Uygulama Planları
Yapılan risk analizleri esas alınarak bu raporda belirlenen güvenlik risklerini ortadan
kaldırabilecek ya da en azından minimum seviyeye indirmeyi de hedefleyecek şekilde,
güvenlik yapılanmasını operasyonel faaliyet şekillerini ve güvenlik personelinin görev
tanımlarını da içine alan kapsamlı bir uygulama planı hazırlanır. Bu plan içerisinde;









Güvenlik hizmeti verilecek yerin fiziki ve demografik yapısı
Güvenliğe etki edebilecek çevresel etkenler
Mevcut operasyonel durum ve uygulamalar
Genel risk değerlendirmesi
Bölge etüdü ve mevcut durumun değerlendirilmesi
Karşılaşılabilecek muhtemel olaylar ve güvenlik riskleri
Karşılaşılabilecek muhtemel olayların risk seviyeleri açısından analizi
Öneri ve teklifler gibi temel başlıklar yer almaktadır.
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Koruma ve Güvenlik Planları
5188 Özel Güvenlik Kanunu Yönetmeliği, özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde koruma ve
güvenlik planı örneği hazırlanarak 30 gün içinde Valilik makamına verileceğini
düzenlemektedir.
Şirketimiz, özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde yasa gereği hazırlanmak zorunluluğu bu
planların oluşturulması sürecinde ilgililere gerekli teknik desteği ve yardımı sağlamaktadır.
Madde 12 – Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında
güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir
örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik
yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.
Koruma ve Güvenlik Planı içeriğinde bulunması gereken zorunlu unsurlar:


Tesis veya alanların yerleşim planı



Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak harekât tarzı



Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı



Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı



Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı



Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı



Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında
alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler



Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı



Kurum, Kuruluş, Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantısının krokisi



İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri



Kurum veya Kuruluşa tahsis edilmiş olan Güvenlik ve Silah Kadro çizelgesi



Nöbet Hizmetleri Talimatı, Nokta ve Devriye yerleri ve Güvenlik Sorumlusu Kimlik
Bilgileri

Kariyer Planlaması
Karademir Danışmanlık olarak güvenlik, eğitim, fuarcılık ve organizasyon gibi alanlarda
faaliyet gösteren firmalara danışmanlık hizmeti vermekte olup bu alanlarda çalışmak
isteyenlere yönlendirme yapılarak iş imkânı sunulmaktadır.
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REFERANSLARIMIZ

KARADEMİR DANIŞMANLIK

Sayfa 30

GÜVENLİK ETKİNLEŞTİRME EĞİTİM MODÜLLERİ

Daha güçlü, daha dinamik ve daha güven verici bir güvenlik yapısını ve hizmet anlayışını
gerçekleştirebilmek için; birlikte çalışabilme temennisiyle…

www.karademirdanismanlik.com
kemal@karademirdanismanlik.com
GSM: 0 505 543 03 13

Beylikdüzü/İSTANBUL
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