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nımları firmamıza ait olmak üzere 
müşterilerimizin bu taleplerine 
karşılamaya çalışıyoruz. 

AVM’lerde güvenlik önlemlerini 
artırmak için hangi adımlar 
atılabilir?
2007-2009 yılı arasında açılmış 
olan AVM’lerde fiziki güvenliğin 
yanı sıra el ve kapı tipi metal ara-
ma dedektörleri ile  x- ray cihaz-
ları alınmaya başlandı. 2009’dan 
sonra 2015 yılına kadar bu 
alımlardan biraz uzaklaşıldı. Terör 
olaylarının olmaması buna en bü-
yük etkendi. Yeni açılan alışveriş 
merkezlerinde bu tip önlemler 
alınmamaya bile başlandı. Yakın 
bir zaman öncesinde terör olayla-
rının baş göstermesiyle birlikte; 
güvenlik cihazları alınmaya veya 
işletme maliyetini azaltmak için 
daha önce alınmış depolarda 
bekletilen cihazlar tekrar kul-
lanılmaya başlandı. Terör olayı 

Firmanız hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
X- Ray Center 1998 yılında 
kuruldu. 2010 yılına kadar yurt 
dışında hizmet veren bir üre-
tici firmanın ürünlerini pazara 
sunduk.  2010 yılında Türkiye’de 
ilk defa yerli üretici ünvanıyla 
çalışmalarımıza başladık. 2010 
yılından itibaren Türkiye’de yerli 
üretim yapan yegâne firma ola-
rak hizmetlerimiz devam ediyor.  
6 yıldır güvenlik ihtiyaçlarının 
olduğu her yerde yerli cihazları-
mızla hizmet veriyoruz. Satışını 
yapmış olduğumuz cihazlara 2 yıl 
boyunca tüm Türkiye’de yerinde 
ücretsiz servis hizmeti sağlı-
yoruz. Bugüne kadar 1200’ün 
üzerinde x -ray cihazı ürettik; 
300’ün üzerinde bir sayıyla çe-
şitli ülkelere ihracatta bulunduk. 
Kalan adetleri de yurt içindeki 
son kullanıcılarla buluşturduk. 

Türkiye’de güvenlik sektörünü 
değerlendirebilir misiniz? Göz-
lemleriniz nelerdir?
Türkiye’de güvenlik sektörü her 
geçen gün ağını genişletiyor. 
Ancak güvenlik konusunda 
yeterli  düzeye ulaşmadığımı-
zı düşünüyorum. Ne yazık ki 
toplumsal olaylardan ve yaşanan 
felaketlerden sonra ders alma 
yöntemimizi kıramadık. Toplumda 
güvenlik konusunda yeterli bilinç 
tam olarak oluşmadı. Unutkan 
bir toplumuz sanıyorum. Deprem 
gerçeğinde olduğu gibi… Biz 
güvenliğe hizmet eden üretici 
bir firmayız. Güvenlik konusu da 
insan hayatına kast edebilecek 
unsurları barındıran bir durum. 
Bu anlamda da son teknolojiyi 
kullanarak ürettiğimiz cihazları-
mızla bu güvenlik açığını kapat-
mak üzere biz de üretici olarak 
elimizden geleni yapıyoruz. 

X-Ray Center olarak sunmuş 
olduğunuz çözümler nelerdir?
Sadece çanta-paket kontrol ci-
hazları olarak tabir edilen ve hava 
limanları girişlerinde, cezaevlerin-
de, diğer kamu kurumlarında ve 
iş merkezlerinde kullanılan x-ray 
cihazları üretiminin ötesinde, fark-
lı talepler ve ihtiyaçlar oluştuğu 
anda farklı çözümler sunabilen bir 
firmayız. Örnek verecek olursak; 
sınır kapılarında özellikle kullanı-
lan mobil x -ray cihazları taleple-
rini karşılamaya başladık. X-Ray 
cihazları mobil bir araç içerisine 
yerleştiriliyor ve araç çeşitli 
lokasyonlarda hizmet verebiliyor. 
Maden ayrıştırma cihazı ürettik. 
Türkiye’ den ihracat yapan firma-
ların; kömür ve diğer madenlerde 
ihraç edilen madenlerin dışında 
istenmeyen diğer maddelerin ka-
rışma olasılığına karşı çözümler 
üretiyoruz. Tüm yazılım ve dona-
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“Türkiye’de güvenlik 
sektörü her geçen gün 
ağını genişletiyor”
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toplumun ve kamuya açık olan 
tüm yerlerin kanunen de korun-
mama yönelik adımların atılması 
gerekiyor. Yeni açılan her kurum 
ve işletmede güvenlik önlemlerini 
tam ve eksiksiz olarak oluştur-
maya yönelik yasaların çıkması 
gerekiyor. Güvenlik önlemlerini 
son kullanıcının veya işletmecinin 
insiyatifine bırakmamak gereki-
yor. Böyle durumlarda bütçeleme 
konusu bazen ön planda tutula-
biliyor ve dolayısıyla bir güvenlik 
açığı oluşabiliyor.  

Avrupa ile Türkiye’yi kıyaslar-
sak aynı çizgi de mi ilerliyoruz?
Türkiye Avrupa’yı her konuda 
takip eden bir ülkedir.  Avrupa’da 
çıkan kanunlara Türkiye’ de hızlı 
bir şekilde kendini adapte etme 
yolunda ilerliyor. Avrupa’da da 
zaman zaman güvenlik açığı 
oluşabiliyor. Bunu yazılı ve görsel 
basından takip edebiliyoruz. 
Ülkemizin coğrafi konumunu göz 
önüne alacak olursak, günümüzün 
en önemli sorunlarından biri olan 
güvenlik açığı sorununa ivedi ve 
etkili bir biçimde çözüm sunmaya 
her zaman hazır olmaktayız.   

yoksa güvenlik önlemi almayalım; 
olduğu zaman alırız mantığında 
uzaklaşmamız gerekiyor. Yalnızca 
fiziki güvenlik almanın yeterli ol-
madığını, bunun yanı sıra kamera-
larla, el ve kapı tipi metal arama 
detektörleriyle ve x -ray cihazla-
rıyla bir bütün olarak güvenlik 
önlemlerinin alınması gerekiyor. 
Ne yazık ki terör olayları bize bu 
bilinci tekrar hatırlatıyor. 

Sektör içerisinde haksız reka-
bet ortamının olduğunu düşü-
nüyor musunuz? Denetimler 
yeterli mi sizce? 
Piyasada marka bilinirliği olma-
yan ürünler satılıyor. Güvenlik 
konusuna hitap eden her hangi 
bir cihazı almakla konu kapan-
mıyor ve yalnızca caydırıcı önlem 
oluşturması düşüncesi de büyük 
riskler oluşturuyor. Alımı plan-
lanan cihazların Uluslararası 
standartlarda üretildiği, servis ağı 
ve arkasında duran firmanın mu-
teberliği konularına dikkat etmek 
gerekiyor.   
Sektör içerisinde denetimlerin 
çok yeterli olduğunu düşünmüyo-
rum. Sadece denetimlerle değil; 

 Türkiye’de güvenlik sektörü 
her geçen gün ağını genişletiyor. Ancak 
güvenlik konusunda yeterli bir düzeye 
ulaşmadığımızı düşünüyorum. Ne yazık 
ki toplumsal olaylarda sonra ders alma 
yöntemimizi kıramadık.  


