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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

a. Türkiye’de:
(1) Reyhanlı’da bomba yüklü otomobil patladı
05 Temmuz 2019 tarihinde, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki
otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobildeki 3 kişi
hayatını kaybetti.
Araçtakilerin Suriyeli oldukları, parmak izi alınarak geçici kimlik kartı verildiği ve
Türkiye’de yaşadıkları öğrenildi. Kaymakamlık binasına 700 metre mesafede
meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda terör, istihbarat ve bomba
imha uzmanı ekibi olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede aracın
bomba yüklü olduğu, araçtaki patlayıcının düzeneğe bağlandığı, ayrıca uzaktan
kumandalı sistem düzeneğinin de bulunduğu belirlendi.
Olayın ardından birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına
alındı.

(2) Ceylanpınar’a roketli saldırı
22 Temmuz 2019 tarihinde, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine Suriye’den roket
atıldı. Saldırı sonucu 5 kişi yaralandı.
Millî Savunma Bakanlığı, roket atışlarına sınır bölgesindeki ağır silahlarla meşru
müdafaa kapsamında karşılık verildiğini açıkladı.

(3) Batman ve Diyarbakır'da uyuşturucuya darbe
22 Temmuz 2019 tarihinde, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına
yönelik operasyon düzenlendi. Durdurulan bir TIR'da yapılan aramada plastik
borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Ayrıca, Diyarbakır'da da 1 milyon 378 bin 700 kök Hint keneviri toplanarak imha
edildi.

(4) GSM firmasına ait kurumsal şifre ele geçirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından, GSM firmalarından birine ait kurumsal şifreyi yasa dışı yollarla ele
geçirip, abonelere ait kimlik bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan suç örgütü
çökertildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Adana, Antalya,
Hatay, Karabük, Denizli, İstanbul, Kırklareli’ndeki suç örgütü üyelerinin GSM
abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşıp T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı
fotokopisi, adres, anne kızlık soyadı, anne-baba isimleri, doğum yeri ve tarihi gibi
bilgilerle sahte kimlik hazırladıklarını tespit etti.
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, vatandaşların adına izinsiz GSM hattı
çıkartan, başkalarının adına banka hesapları açarak yasa dışı yollarla elde ettikleri
gelirlerin izini bu hesaplar aracılığı ile kaybettirmeye çalışan, kimlik bilgilerini yasa
dışı bahis sitelerine satan 16 kişiyi gözaltına aldı.
Dijital materyallerde yapılan incelemelerde 50 milyon kişiye ait kimlik ve adres
bilgisi, ayrıca GSM firmasının sorgulama sayfasında bulunan yüz binlerce kimlik
bilgisinin yasa dışı yollarla üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi. Gözaltına
alınan 16 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9’u adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

(5) Emniyet Genel Müdürlüğü aylık bilgilendirme raporu yayınladı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Haziran ayı
içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;

a. Terör İstatistikleri:
Toplam 962 operasyon gerçekleştirildi.
•

Toplam 84 (51 sağ, 23 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. (Etkisiz hale
getirilen teröristlerden 21’si PKK/KCK, 48’si DEAŞ,5’i AŞIRI SOL terör örgütü
mensubu)

•

1.940 şüpheli (PKK/KCK 443, DEAŞ 178, AŞIRI SOL 44, FETÖ/PDY 1.275)
gözaltına alındı, 304 kişi tutuklandı.

Ayrıca;
•

22 silah

•

71 kg plastik patlayıcı,

•

1.213 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

b. Asayiş istatistikleri:
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•

288.140 şahıs kontrol edildi,

•

782 aranan şahıs yakalandı,

•

22 kayıp çocuk bulundu,

•

27.927 araç kontrol edildi,

•

172 araç trafikten men edildi,

•

33.323 umuma açık yer denetlendi.
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

c. Kaçakçılık İstatistikleri:
634 operasyonda 951 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı. Ayrıca;
354.116 paket kaçak sigara
17.752 litre kaçak alkollü içki,
223.894 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

d. Narkotik İstatistikleri:
10.281 operasyonda 13.988 kişi gözaltına alındı, 1.039 kişi tutuklandı. Ayrıca;
380 kg eroin,
1.400 kg esrar,
46 kg kokain,
36 kg metamfetamin,
12 kg sentetik kannabinoid (bonzai)
299.447 adet sentetik ecza,
78.301 adet captagon,
116.642 adet ectasy,
6.995 kök kenevir ele geçirildi.
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

(6) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar

Adana

Samsun

Osmaniye

18 Temmuz
17 Tutuklama

24 Temmuz
2 Tutuklama

05 Temmuz
4 Tutuklama

11 Temmuz
13 Tutuklama

Bartın

Şanlıurfa

03 Temmuz
6 Tutuklama

22 Temmuz
1 Tutuklama

03 Temmuz
2 Tutuklama

Kilis

İstanbul

Nevşehir

18 Temmuz
17 Tutuklama

17 Temmuz
3 Tutuklama

Malatya

Kayseri

26 Temmuz
3 Tutuklama

Elazığ
25 Temmuz
2 Tutuklama

Tekirdağ
25 Temmuz
2 Tutuklama
17 Temmuz
4 Tutuklama
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12 Temmuz
17 Tutuklama

Batman
10 Temmuz
7 Tutuklama

05 Temmuz
4 Tutuklama
02 Temmuz
9 Tutuklama
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

b. Dünya’da:
(1) S-400 teslimat süreci başladı
12 Temmuz 2019 tarihinde, Millî Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan
S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu.
Rusya'dan gelen üç uçak Mürted Hava Üssü'ne indi.
Savunma Sanayi Başkanlığı, S-400'e ait parçaların teslimatının önümüzdeki
günlerde de devam edeceğini, sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından
kullanıma başlanacağını açıkladı.

(2) Pentagon, Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı
17 Temmuz 2019 tarihinde, Pentagon’dan yapılan açıklamada, program
ortaklarıyla gerçekleştirilen görüş alışverişi sonrasında Türkiye’nin S-400 satın
alarak F-35 programını tehlikeye atabileceği ve bu nedenle Türkiye’nin F-35
programından çıkarılması konusunda anlaşıldığı belirtildi.

(3) Erbil'de Türk konsolosluk görevlisine silahlı saldırı
17 Temmuz 2019 tarihinde, Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının da
bulunduğu bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiye'nin Erbil
Başkonsolosluk görevlisi şehit oldu. Terör saldırısında bir Irak vatandaşı da
yaşamını yitirdi. Saldırıda bir kişi yaralandı.
20 Temmuz 2019 tarihinde, Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk
görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist ile birlikte ona yardım eden
bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

(4) İngiltere’de AVM’de yangın
22 Temmuz 2019 tarihinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir AVM’de yangın
çıktı. Yerel saatle 08.00 sıralarında çıkan yangın için itfaiye ekipleri bölgeye sevk
edilirken; alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.

(5) British Airways’e veri ihlali nedeniyle ceza
8 Temmuz 2019 tarihinde, İngiltere’deki bir veri güvenliği gözlemci kuruluşu
ICO (Information Commissioner’s Office), 2018 yılında, kötü niyetli bilgisayar
korsanlarının yaklaşık 400.000 işlemden oluşan kredi kartı numaralarına
ulaşmasına izin vermesi neticesinde oluşan bilgi güvenliği ihlali sebebiyle British
Airways’e 183 milyon sterlin (yaklaşık 229 milyon dolar) para cezası kesildiğini
açıkladı.
Para cezası, tüketici verilerini korumak için tasarlanmış kapsamlı bir kanun olan
Avrupa’nın yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında uygulandı.
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Sınır Ötesi
Operasyonlar

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar göre;
27 Mayıs’ta başlayan ve halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe
Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019’dan
itibaren, Pençe-2 Harekâtı adında, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât
başlatılmıştır.
Operasyon Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve
İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.
Pençe Harekâtı kapsamında 27 Mayıs-14 Temmuz arasında etkisiz hale getirilen
toplam terörist sayısı 71 olmuştur.
Pençe-2 Harekâtı ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara
ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam
edilecektir.
Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmelere göre, Türk Silahlı
Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarının yapıldığı bölgeler
ve tarihler şu şekildedir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 Temmuz: Zap
25 Temmuz: Gara ve Metina
24 Temmuz: Zap, Metina ve Kandil
22 Temmuz: Avaşin-Basyan
20 Temmuz: Metina
19 Temmuz: Metina ve Gara
18 Temmuz: Karacak
17 Temmuz: Kandil
16 Temmuz: Metina
14 Temmuz: Metina
12 Temmuz: Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap ve Gara
11 Temmuz: Avaşin-Basyan ve Metina
09 Temmuz: Haftanin
08 Temmuz: Haftanin ve Metina
07 Temmuz: Zap, Metina ve Gara
05 Temmuz: Zap, Kandil ve Hakurk
02 Temmuz: Zap ve Metina
01 Temmuz: Zap, Avaşin-Basyan

*Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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Güvenlik
Değerlendirmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, yurtiçi ve
yurtdışında başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine yönelik olarak
düzenlenen operasyonları devam etmektedir.
Yurtiçinde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK ve DEAŞ terör örgütü üyelerine
yönelik tutuklamalar da yoğun şekilde devam etmektedir.
İçinde bulunduğumuz dönemde Erbil’de Türk Başkonsolosluk görevlisinin
şehit edilmesi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydan gelen bomba yüklü aracın
patlamasıyla sonuçlanan olay, geçtiğimiz dönemlerde özellikle Suriye sınırı
yakınında bulunan illerde terör örgütleri mensuplarına yönelik artan tutuklamalar,
ayrıca bu bölgede bombalı eylem hazırlığında olan terör örgütü mensuplarının
yakalanması, canlı bomba malzemeleri ve patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi
gibi gelişmeler göz önüne alındığında, terör örgütlerinin fırsat bulduklarında ses
getirici eylem arayışı içerisinde bulunabilecekleri değerlendirilmektedir.
PKK terör örgütünün, gerçekleştirilen operasyonlar ile üst düzey yöneticilerinin
de yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi sonucu, özellikle şehir merkezlerinde
eylem gerçekleştirme arayışında olabilecekleri de değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, son dönemde, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin
S-400 satın alımı ve buna karşılık F-35 programından çıkarılması, ABD ve
Avrupa Birliği ülkeleri tarafıdan birtakım yaptırım uygulamalarının gündeme
gelmesi ile oluşabilecek hassasiyetler ayrıca takip edilmektedir.
Söz konusu hassasiyetlere ilişkin gelişmeler ile ilgili ihtiyaç duyulan durumlarda
SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirmelere devam edilecektir.
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Ağustos Ayı Önemli
Gün ve Haftalar

TARİH

OLAY

6 Ağustos 1945

Hiroşima ve Nagazaki’ye Atom Bombası Saldırıları

15 Ağustos 1984

PKK Sözde Diriliş Günü

20 Ağustos 2016

Gaziantep / Düğün Saldırısı (DEAŞ / 59 ölü, 94 yaralı)

17 Ağustos 2017

İspanya / Barselona Saldırısı (DEAŞ / 13 ölü, 120 yaralı)

17 Ağustos 2017

Rusya / Surgut Saldırısı (DEAŞ / 8 yaralı)

30 Ağustos

Zafer Bayramı

Ağustos ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak 15 Ağustos
tarihi öne çıkmakla birlikte, ülke genelinde güvenlik hassasiyeti devam
ettiği değerlendirilmektedir.

İlave Tedbirler:
Dönem hassasiyetleri dikkate alınarak mevcut tedbirlere ilave olarak, gerekli
durumlarda alınacak tedbirler ilgili Şube Müdürümüz tarafından “Securitas
Güvenlik Değerlendirmesine” ek olarak sizlere sunulacaktır.
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Ayın
Haberi

Güvenlik Endüstrisi Nasıl Değişiyor?
Bu makalede, güvenlik endüstrisinin yaşadığı 3 önemli değişiklik
açıklanmaktadır.
1. Teknoloji
Bugün mobil, bulut teknolojisi, dronelar, plaka tanıma sistemleri, entegre
biyometrik erişim kontrol sistemleri ve hatta robot güvenliklerin ilk versiyonlarına
sahibiz. Bu değişikliklerin en önemli noktası; şu anda, bir akıllı telefonda, tablette
veya bilgisayarda birkaç düğmeyi tıklayarak güvenlik hizmetlerinin sunulmasını,
takip edilmesini ve kanıtlanmasını mümkün kılan mobil, gerçek zamanlı
konseptlerdir.
Güvenlik görevlileri için video izlenen ve oyun oynanan bir dikkat dağıtıcı
araç olarak kabul edilen akıllı telefonlar; fotoğraf çekebilen, rapor oluşturup ve
gönderebilen; devriye noktalarını belirleyebilen ve tarayan, mesajları kaydeden;
alarmlara ve daha fazlasına cevap verebilen güvenlik ekipmanları arasında
başlıca araç haline geldi.
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2. İş gücü
Bu teknolojiyi kullanacak olan insanlar artık daha genç ve daha teknoloji
meraklısı oluyor. Gittikçe daha fazla milenyum kuşağı iş gücüne giriyor ve bu
da işverenlerin onları iş süreçlerine dahil etmesine ve üretken olmalarına engel
teşkil ediyor. Milenyum kuşağı yeni teknolojiler istiyor ve kullanabiliyorlar.
Kullanılmasına zorlanan sistemler yavaşsa, sorunları tamamen çözmekte
yetersizse ve daha da kötüsü kalem kâğıda dayalı ise, bu kuşağı elde tutmak
zorlaşıyor.
3. Müşteri Beklentileri
Üçüncü değişiklik ise müşteri beklentileri. Bu değişiklik temelde yukarıda
belirtilen iki konuya dayanıyor. İş gücü ve işletilen sistemler gittikçe daha
karmaşık hale gelmesi ile, müşteri beklentileri de gittikçe değişiyor. Güvenlik
gereksinimlerine gerçek zamanlı çözümler üretilmesi, erişilebilir bir müşteri
portalına sahip olunması ortaya çıkan beklentiler olmaktadır.
Endüstride görülen en büyük değişim kesinlikle gerçek zamanlı, mobil iş gücü
yönetim sistemlerine yöneliktir ve bu sistemlerin yerine getirilmesi özellikle
teknik alanda, bir müşteriye hizmet vermeye devam etme yeteneğinizi
etkileyecektir.
www.guardcenter.ro
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Rakamlarla
%71

$229M

İngiltere’deki bir veri güvenliği
gözlemci kuruluşu ICO
(Information Commissioner’s
Office), British Airways’e 229
milyon dolar para cezası kesti.

%25
Veri ihlallerinin %25'i
stratejik avantaj elde
etme amaçlı.

2018 yılında
gerçekleşen veri
ihlallerinin %71'i
para kazanma
amaçlıydı.

* www.thehackernews.com
* Security Management
* Security Management
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Önce
Güvenlik

Sistem Denetimi ile Riskler Azaltılabilir
Güvenlik denetimleri, risklerin azaltılmasına, uyumluluğun sağlanmasına
ve maliyet konusunda tasarruf edilmesine yardımcı olabilir.
Kuruluşlar, kullandıkları teknoloji ve iş süreçlerinin faaliyetleri için en uygun
şekilde sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için yılda en az bir kez güvenlik
sistemlerini denetlemelidir. Bu sayede şirketler güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve
güvenlik boşluklarını ortaya çıkarılabilir, ayrıca güvenlik departmanlarına gerekli
iyileştirmeler için yön verebilirler.
Denetim sürecinde yapılan keşifler, şirketin genel iş süreçlerini geliştirmelerine
yardımcı olur. Fakat bu süreçte güvenlik yöneticisinin, tüm iş süreçlerini
öğrenmek için şirket yöneticileri ve bölüm başkanları ile yakın iş birliği içinde
çalışması çok önemlidir. Bu çalışmadan toplanan bilgiler kurumların güçlü ve
etkili güvenlik programları oluşturmalarına yardımcı olur.

Denetim Süreçleri
İşlerinizi düzene sokmak, güvenliği artırmak ve nihayetinde tasarruf etmek için
iş süreçlerindeki boşlukları ortaya çıkarmanın ve güvenlik verilerini toplamanın
yolları şunlardır;
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•

Kilit paydaşların belirlenerek denetim süreçlerine katılımlarının sağlanması
ve tüm güvenlik sistemleri ve teknolojileri hakkında ayrıntılı bir inceleme
yapılması çok önemlidir. Hangi prosedürel veya teknolojik değişikliklerin iş
süreçlerinde verimliliği artıracağı ve tasarruf sağlayacağı belirlenebilir.

•

Güvenlik Operasyon Merkezindeki teknolojilerin ve sistemlerin birlikte
çalışabilirliğini gözden geçirilmesi gerekir. Farklı senaryolarda tüm iş akışlarını
inceleyin. Örneğin, birden fazla excel tablosunu belgelemek ve SharePoint'e
veri girmek, iş akışını yavaşlatır ve verimsizdir. İki yerde de ayrı ayrı
belgelendirirken güvenlik görevlisi eksik aktarımlar yapabilir.

•

İş akışları ortaya çıkarıldıktan sonra, boşlukları belirleyin ve düzeltici bir eylem
planı oluşturun. Bu süreçte, boşlukları kapatmak için yeni teknolojilerin
tanımlanmasını, zamandan ve paradan tasarruf etmek için süreçlerin nasıl
hızlandırılacağını görmek için mevcut veriler analiz edilir.
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Güvenlik

Güvenlik Denetimi Uygulamaları
Operatörlerin yanıt verebileceğinden daha fazla alarm alan bir alarm merkezinde;
ne yapılması, kiminle iletişim kurması vb. talimatlar için birden fazla sisteme
(bağlayıcılar, tablolar vb.) başvurmak zorunda kalınır. Denetim uygulamaları,
otomatikleştirilmiş iş akışına sahip bir erişim kontrol sisteminin farklı alarmlar
için adım adım yol gösterme ve süreci kolaylaştırma konusunda önemini
göstermiştir.
Yerel bir sistem kullanan bir finansal şirket, üç aylık erişim denetimlerinin
yüzde 31'ini tamamladı. Denetim uygulaması sayesinde, bir kimlik yönetim
sistemi entegrasyonu ile sürecin nasıl otomatikleştireceği, üç ayda bir yapılan
denetimlerin tamamlanma oranının yüzde 100’e çıkarılabileceği ve yüz binlerce
dolar tasarruf sağlanabileceği ortaya çıkarıldı.
Bir uydu servis sağlayıcısı denetimi sırasında İnsan Kaynakları departmanı
müdürü, güvenlik departmanının olayların video görüntülerini alabildiğini ve olay
sırası ile kayıt altına alabildiğini öğrendi. İK personeli, kayma, düşme ve diğer
yaralanmalarla ilgili olaylarda güvenlik ekibinin kendilerine yardım edebileceği
konusunda hiçbir fikre sahip değildi. Sonuç olarak, şirket zamandan ve paradan
tasarruf sağlayan yeni süreçler oluşturdu.
Sistem kurgulayıcınızın veya üreticileriniz yardımını almak, denetim sürecini
daha kolay hale getirebilir, çünkü boşlukları belirlemeye yardımcı olacak soruları
bilirler. Güçlü ve zayıf yönleri keşfetmeye yardımcı olmak için süreçleri objektif
olarak gözden geçirebilir, organizasyonun genel güvenlik planına uygun
çözümler önerebilir ve çözüm bulunacak konuların belirlenmesine yardımcı
olacak öncelikler önerebilir.
Mevcut sistemleri ve teknolojileri analiz etmek, toplanan verileri ve bu verilerle
ne yapılacağını anlamak ve sistemdeki boşlukları belirlemek, iş süreçlerini
yürütebilmek için sağlam bir güvenlik planı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Mevcut sistemlerin en iyi şekilde nasıl optimize edileceğini ve sonraki adımların
nasıl kurgulanacağını belirlemek için üretici ve sistem kurgulayıcınızla birlikte
çalışın. Bu uygulama; riski hafifletecek, uyumluluğun sağlanmasına yardımcı
olacak ve paradan tasarruf sağlayacaktır.
Security Technology Magazine
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Bu bölümde, sizlere seyahate giderken alınacak pratik güvenlik önlemleri
hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması, yolculuğunuz
sırasında güvenliğinizin temin edilmesine yardımcı olacaktır.

Seyahat Esnasında Alınacak Tedbirler
Bilindiği üzere, seyahat esnasında insanlar, para, pasaport vb. kıymetli
eşyalarını da birlikte taşırlar. Bu nedenle kişi, yolculuk esnasında da tehlikelere
açıktır. Yolculuk yapanlar, çevre ve güvenlik hususunda bilgi sahibi olmadıkları
mekânlarda dolaşırlarken, sıklıkla yönlerini şaşırmaları vb. sebeplerle daha
savunmasız konumdadırlar.

Yapılması Gerekenler
a. Seyahate çıkmadan önce evinizde temizlikçi veya şoför gibi çalışanlar
seyahatiniz süresince evinize gelecek ise, geleceği tarih ve saati site/konut
güvenlik görevlisine bildirin.
b. Seyahate çıkmadan önce, gideceğiniz ülkenin güvenlik kurallarını /
uygulamalarını kontrol edin.
c. Seyahate çıkmadan önce, planlarınız hakkında birilerini haberdar edin
ve size ulaşılabilecekleri bir numara bırakın. Planlarınızı değiştirmeniz
durumunda da mutlaka bu kişilere haber verin.
d. Seyahate çıkarken yanınıza çok sayıda elektronik ve değerli eşya
almamaya özen gösterin.
e. Seyahat esnasında çanta ve bagajınızı görebileceğiniz bir alanda
bulundurun.
f. Pasaportunuzu, uçak biletinizi, paranızı ve seyahat çeklerinizi güvenli bir
yerde saklayın. Bunun için özel olarak üretilen bel çantalarını giysinizin
altında kullanın.
g. Uçak biletinizin, pasaportunuzun kimlik ve eşkâl sayfası ile vize sayfasının,
ehliyetinizin, yanınıza alacağınız kredi kartlarınızın fotokopilerini çektirin.
Bunların birer kopyalarını evinizde bırakırken, birer kopyalarını da kıymetli
eşyalarınızdan ayrı olmak kaydıyla yanınızda bulundurun.
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h. Eğer mümkünse aktarmasız uçuşları tercih edin. Havaalanlarındaki güvenli
olmayan halka açık bölgelerde geçireceğiniz zamanı en aza indirin. Bilet
ve bagaj işlemlerinin kontrolünde çok zaman kaybetmeden güvenli
bölgeye geçin.
i. Havaalanından otelinize veya iş görüşmenize nasıl gideceğiniz hususunda
önceden bilgi alın. Birisi tarafından karşılanacaksınız o kişinin kimliğini tam
olarak öğrenin.
j. Merkeze ya da gideceğiniz yere yakın, büyük ve bilinen otellerde kalın.
k. Kalacağınız otelde, uzun ve boş koridorlarda yürümemek için asansöre
yakın bir oda tutun. Eğer huzursuzluk duyarsanız bir otel görevlisinden
sizi odanıza kadar geçirmesini isteyin.
l. Odanızda kaldığınız süre içerisinde balkon kapılarını, pencereleri kilitli
tutun ve perdeleri örtün.
m. Odanıza ulaştığınızda en yakın yangın çıkışının yerini tespit edin.
Odanızdan koridordaki oda sayısını da sayarak yangın çıkışına doğru
yürüyün. Karanlık ve yoğun dumanlı bir ortamda bu mesafeyi nasıl
balacağınızı gözünüzde canlandırın. Otelin yangın talimatını okuyun.
n. Seyahat esnasında aracınız var ise iyi aydınlatılmış alanlara park edin.
o. Para bozdurabilmek için, döviz bürolarını kullanın. Karaborsa kurundan
paranızı değiştirmek isteyenlere, dolandırıcılara karşı tetikte olun.
p. Polis veya güvenlik görevlisi olduklarını söyleyerek, kendilerine bir
başka yere kadar eşlik etmenizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun.
Bir kimlik sorup, gerekiyorsa bunu yerel polis karakolunu arayarak
onaylatın. Resepsiyondan kimliklerin tespitinde size yardımcı olmalarını
isteyebilirsiniz. Bu kişilerle beraber gitmeden önce güvenlik görevlisini
arayıp durumdan haberdar edin.
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Yapılmaması Gerekenler
a. Kapınız çaldığında karşınızdakinin verdiği bilgiyi teyit etmeden kapıyı
açmak. (Bu durumda ikinci bir denetleme için resepsiyonu arayın)
b. Oda kapısının, açık veya kilitlenmemiş bir halde bulunması durumunda
odaya girmek. (Böyle bir durumla karşılaştığınızda resepsiyona gidip
birisinin size odanıza kadar eşlik etmesini isteyin)
c. Giriş katında veya dış koridora bakan odalarda kalmak. (Eğer mümkünse
ara katlarda bir oda tutun. Odanın bulunduğu kat, dışarıdan birisinin
kolayca girişini engelleyecek kadar yüksek, acil durumlarda yangın
söndürme teçhizatının ulaşabileceği kadar da alçak olmalıdır)
d. Oda anahtarını yabancılara göstermek.
e. "Lütfen odayı temizleyin" levhasını kapıda bırakmak. (Odanızın boş
olduğunun göstergesi olan bu levhanın kullanılması yerine temizlikçiyi
çağırmak daha güvenli bir yöntem olacaktır)
Kurban Bayramınızı ve 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar,
Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.
Saygılarımızla.
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