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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

a. Türkiye’de:
(1) Bombalı eylem yapacağı değerlendirilen iki DEAŞ'lı yakalandı
01 Haziran 2019 tarihinde, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın ağır silah ile
mühimmat sorumlusu oldukları ve yasadışı yollardan Adana'ya gelerek
Türkiye'de bombalı eylem yapacakları değerlendirilen iki zanlı gerçekleştirilen
operasyonla yakalandı.

(2) Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
16 Haziran 2019 tarihinde, Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında terör örgütü PKK/
PYD'ye ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram
TNT patlayıcı madde bulundu.
Bölgede operasyonlar sürerken, söz konusu malzemeleri getiren şüphelilerin
kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(3) Ramazan Bayramı’nda trafikte alınan tedbirler işe yaradı
Son on yılda motorlu araç sayısındaki %61’lik artışa rağmen, aynı dönemdeki
bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinden tedbirler sayesinde
bu bayramda %51,5 azalarak 10 düzeyine indi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı
yaşandı. 18 ildeki 20 kaza kara noktasında yayaya çarpma şeklinde 1 ölümlü
trafik kazası yaşandı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü
trafik kazası yaşanmadı. Bayram tatili süresince yaşanan kazaların büyük
çoğunluğunun tek araçlı yoldan çıkma/devrilme/savrulma/takla şeklinde olduğu
görüldü.
Ramazan Bayramı tatilinde kazaların %65,8’i gündüz (48), %30,1’i gece (22),
%4,1’i alacakaranlıkta (3), ölümlerin %67,4’ü gündüz (58), %27,9’u gece (24),
%4,7’si alacakaranlıkta (4) oldu.
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

(4) İçişleri Bakanlığı aylık bilgilendirme raporu yayınladı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Mayıs ayı içerisinde
gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;

a. Terör İstatistikleri:
Toplam 13.727 operasyon gerçekleştirildi.
•

Toplam 141 (39 ölü, 57 sağ, 1 yaralı, 44 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.
(80 PKK/KCK, 54 DEAŞ, 7 AŞIRI SOL terör örgütü mensubu)

•

Toplam 3.645 şüpheli (928 PKK/KCK, 224 DEAŞ, 139 AŞIRI SOL, 2 bin
354 FETÖ/PDY) gözaltına alındı, 482 kişi (166 PKK/KCK, 44 DEAŞ, 17 AŞIRI
SOL, 255 FETÖ/PDY) tutuklandı.

Ayrıca;
•

151 silah

•

72 adet mayın/eyp,

•

73.227 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

b. Asayiş istatistikleri:
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•

935.724 şahıs kontrol edildi,

•

3.495 aranan şahıs yakalandı,

•

43 kayıp şahıs bulundu,

•

153.349 araç kontrol edildi,

•

1.064 araç trafikten men edildi,

•

75.349 umuma açık yer denetlendi.
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

c. Kaçakçılık İstatistikleri:
1.533 operasyonda 2.309 kişi gözaltına alındı, 37 kişi tutuklandı. Ayrıca;
866.909 paket kaçak sigara (geçen aya göre %74 artış),
11.962 litre kaçak alkollü içki,
913.934 litre kaçak akaryakıt (geçen aya göre %273 artış), ele geçirildi.

d. Narkotik İstatistikleri:
8.637 operasyonda 12.692 kişi gözaltına alındı, 1.446 kişi tutuklandı.Ayrıca;
2.292 kg eroin (geçen aya göre %142 artış, geçen yıl mayıs ayına göre %78 artış),
2.667 kg esrar,
64 kg kokain,
86 kg metamfetamin,
25 kg sentetik kannabinoid (bonzai)
113.509 adet sentetik ecza,
142.955 adet captagon,
1.879.534 adet ectasy,
1.143.689 kök kenevir ele geçirildi.

(5) Uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor
Emniyet ve Jandarma narkotik ekiplerince bu yılın ilk altı ayında 59 bin 560
operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 89 bin 863 kişi gözaltına alındı,
gözaltına alınanların 12 bin 108'i tutuklandı.
Uyuşturucunun toplumdan temizlenmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele
ele geçirilen malzeme miktarlarına da olumlu yansıdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, son 3 yılda ise
operasyon sayısı %70.3 artırıldı. Operasyonlardaki artış gözaltı ve tutuklu
sayılarına da yansıdı.
Son 3 yılda (2016-2017-2018) gözaltı sayısında yaklaşık %57, tutuklu
sayısında %204’lük bir artış yaşandı.
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

(6) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar

Kayseri

Samsun

Adana

26 Haziran
1 Tutuklama

25 Haziran
2 Tutuklama

13 Haziran
10 Tutuklama

12 Haziran
1 Tutuklama

21 Haziran
1 Tutuklama

Hatay

Kocaeli

Tekirdağ

04 Haziran
3 Tutuklama

25 Haziran
7 Tutuklama

19 Haziran
1 Tutuklama

Osmaniye

Bolu

25 Haziran
3 Tutuklama

17 Haziran
1 Tutuklama

24 Haziran
8 Tutuklama
20 Haziran
1 Tutuklama
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Mersin
12 Haziran
19 Tutuklama

Adana
01 Haziran
2 Tutuklama
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Dönem İçerisindeki
Gelişmeler

b. Dünya’da:
(1) Umman Körfezi’nde iki tankere saldırı
13 Haziran 2019 tarihinde, Umman Körfezi'nde Panama bandıralı Kokuka
Courageous ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair isimli iki tanker vuruldu. İki
gemide bulunan 44 mürettebat kurtarıldı.
Geçtiğimiz ay da aynı bölgede dört gemiye şüpheli şekilde saldırı düzenlenmişti.
ABD yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan
saldırılardan dolayı İran'ı suçladı.

(2) Tunus'un başkentinde intihar saldırısı
27 Haziran 2019 tarihinde, Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
başkent Tunus'un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız
Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar
saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi.
Olayın ardından, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar
saldırısının düzenlendiğini açıklandı. Söz konusu saldırıda can kaybı, yaralanma
ya da hasar kaydedilmedi.

(3)

Bağdadi için operasyon başlatıldı

İngiliz ve Amerikan birlikleri Bağdat yakınlarında olduğu düşünülen terör örgütü
DEAŞ lideri Bağdadi için yakalanması veya öldürülmesi için operasyon başlattı.
Operasyonun Bağdat'ın kuzeyinde bulunan özel bir merkezden yönetileceği ve
operasyonda 30 SAS üyesinin yer alacağı öğrenildi. Operasyon esnasında çevre
güvenliği ise Irak'ın "Altın Bölüğü" tarafından yürütüleceği belirtildi. Operasyonda
ayrıca insansız hava araçlarının 24 saat gözleme faaliyetinde bulunacakları
aktarıldı.
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Sınır Ötesi
Operasyonlar

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından 27 Mayıs'ta Kuzey Irak’taki stratejik terör hedeflerini kara
operasyonuyla etkisizleştirmek amacıyla ‘Pençe’ adı verilen askerî harekât
başlatıldı. Açıklamada operasyonların kararlı şekilde devam ettiği bildirildi.
Harekât kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen
operasyonda Zap ve Kandil’de terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak,
sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler havadan da vuruluyor.
Millî Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmelere göre, Türk Silahlı
Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarının yapıldığı bölge ve
tarihler şu şekildedir;
• 26 Haziran: Hakurk ve Metina bölgeleri
• 25 Haziran: Hakurk ve Metina bölgeleri
• 24 Haziran: Gara, Hakurk, Zap ve Sinat-Haftanin bölgeleri
• 23 Haziran: Sinat-Haftanin bölgesi
• 22 Haziran: Sinat-Haftanin bölgesi
• 18 Haziran: Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgeleri
• 16 Haziran: Metina ve Kandil bölgeleri
• 14 Haziran: Hakurk bölgesi
• 13 Haziran: Hakurk bölgesi
• 12 Haziran: Hakurk, Zap, Metina ve Gara bölgeleri
• 11 Haziran: Hakurk, Zap ve Metina bölgeleri
• 09 Haziran: Hakurk bölgesi
• 07 Haziran: Hakurk, Avaşin ve Zap bölgeleri
• 05 Haziran: Zap bölgesi
• 04 Haziran: Avaşin, Zap ve Gara bölgeleri
• 02 Haziran: Zap bölgesi
• 01 Haziran: Zap bölgesi
*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 operasyonlar devam etmektedir.
Yurtiçinde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK ve DEAŞ terör örgütü üyelerine
yönelik tutuklamalar da yoğun şekilde devam etmektedir.
Özellikle son dönemde Suriye sınırı yakınında bulunan Adana, Mersin, Kilis gibi
illerde DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik tutuklamaların arttığı, ayrıca
yine bu bölgede bombalı eylem hazırlığında olan terör örgütü mensuplarının
yakalandığı, canlı bomba malzemeleri ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği
görülmektedir.
PKK terör örgütünün, gerçekleştirilen operasyonlar ile üst düzey yöneticilerinin
de yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi sonucu, özellikle şehir merkezlerinde
eylem gerçekleştirme arayışında olabilecekleri değerlendirilmektedir.
Bölgede yaşanan ve açık kaynaklara yansıyan gelişmeler de dikkate
alındığında, güç kaybeden söz konusu terör örgütü mensuplarının,
örgütsel faaliyetlerini devam ettirme ve fırsat bulduklarında ses getirici
eylem gerçekleştirme arayışı içinde olabilecekleri değerlendirilmektedir.
Söz konusu hassasiyetlere ilişkin gelişmeler tarafımızdan takip edilmekte olup
ihtiyaç duyulan durumlarda SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirmelere devam
edilecektir.
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Temmuz Ayı Önemli
Gün ve Haftalar

TARİH

OLAY

02 Temmuz 1993

Sivas Olayları

07 Temmuz 2005

Londra Metro Saldırıları (52 ölü, 770 yaralı)

04 Temmuz 2016

Medine Mescid-i Nebevi Saldırısı (DEAŞ / 6 Ölü, 10 Yaralı)

15 Temmuz 2016

Fransa Nice Saldırısı (DEAŞ / 84 ölü, 202 yaralı)

15 Temmuz 2016

Darbe Girişimi (FETÖ)

Temmuz ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek günler öne
çıkmamakla birlikte, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK ve DEAŞ başta
olmak üzere illegal örgütlere karşı yapılan operasyonlar nedeni ile Türkiye
genelinde güvenlik hassasiyetinin önemini koruyacağı ve bu dönemde
alınan güvenlik önlemlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği
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

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07 Nisan 2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanması ile yürürlüğe giren Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul
ve esasları düzenlemektir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur;
a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme.
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Ayın
Haberi

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez;
Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür;
a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması.
d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması.
e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması.
g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları;
a. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
b. Yukarıdaki maddede sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
*www.kisiselverilerinkorunmasi.org
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Ayın
Haberi

Rakamlarla
%50

56M
Avrupa veri koruma ajansları
Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na ihlalden dolayı
toplamda %56 milyon avro
ceza kesti.

200K

Google’a Fransa’da
KVKK ihlalinden
dolayı 50 milyon
avro ceza kesildi.

Avrupa’da KVKK
kapsamında 200,000’den
fazla ihlal bildirildi.

* www.dataprotection.news
*www.dataprotection.news
* www.theverge.com
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Önce
Güvenlik

Kişisel Verilerinizi Korumak İçin 4 Veri
Güvenliği En İyi Uygulama
İnternet teknolojisindeki gelişmeler iyi yönde dönüştürmeye devam ediyor.
Teknoloji, sosyal medya üzerinden etkileşime girme şeklimizden işyerini
iyileştirmeye kadar, 21. yüzyılda sadece birkaç on yıl önce aklımıza bile
gelmeyen değişiklikler ortaya çıkardı.
Bununla birlikte, teknolojik ilerlemenin de sakıncaları ortaya çıktı. İnternet,
uç nokta koruma platformları kullanmayan insanlar için kişisel gizliliğin
kaybolmasına neden oldu. Bu, internet kullanıcılarını, bilgisayar korsanları
tarafından kişisel bilgilerinin alınması ve kullanılması konusunda savunmasız
bıraktı. Ancak, teknoloji siber saldırılara karşı da koruma sağlayabilir.
Son birkaç yılda, siber saldırılar dünyadaki bazı büyük şirketleri de vurdu.
Örneğin, Sony’e, Yahoo’nun güvenlik sistemleri aracılığıyla sızma gerçekleştirildi.
Bu, teknoloji devinin kesinti süresince milyarlarca dolar kaybetmesine neden
oldu. Bu tür siber suçları engellemek için kusursuz bir yol yoktur. Bunun temel
nedeni, saldırıların güvenlik sistemindeki en zayıf bağlantıları kullanmak için
tasarlanmış olmasıdır. Bilgisayar korsanları genellikle çevrimiçi ürün tanıtımında
başarılı olan firmaları veya kazançlı bir hedef olarak gördükleri herhangi bir hedefi
tercih ederler.
Bu yazıda, bireylerin ve ticari kuruluşların verilerini güvenli bir şekilde
saklayabilecekleri yollara değineceğiz.

IP adresinizi korumalı yapın
Çevrimiçi kimliğini tehlikeye atabilecek bireylerden korunmak konusunda
kararlı olan herhangi bir kişi veya işletme, internet protokol adreslerini korumak
için bir sisteme veya yazılıma sahip olmalıdır. Kötü amaçlı yazılımlar ve web
siteleri, çevrimiçi davranışınızı IP adresiniz üzerinden izleyebilir. Bu kötü amaçlı
sistemler, kullanıcı verilerinizi çerez şeklinde toplar ve daha sonra açık olmayan
diğer siteler arasında paylaşır. Çevrimiçi kimliğinizi HMA gibi sistemler kullanarak
koruyabilirsiniz. HMA, güvenlik katmanlı ve başlangıçta Jack Cator tarafından
2005 yılında geliştirilen bir protokoldür.
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Önce
Güvenlik

E-posta kurulumu
İşletmeler siber saldırılardan korunmak için e-posta ayarlarını değiştirmelidirler.
Tüm web servislerinin ve ücretsiz e-posta servislerinin bilgisayar korsanlarına
karşı savunmasız olduğunu varsaymalısınız. Kuruluşunuzun e-postalarının,
Microsoft ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu aynı
BT sistemlerine yerleştirilmemesini sağlamak da önemlidir. Bu şirketlerle
ilgili zorluklardan biri, mesajla ilişkili olan meta verilerin de bilgileri ortaya
çıkarabilmesidir. Mesaj meta verileri, internetteki yönlendirme sisteminin
gerektirdiği şekilde şifrelenemez. Çoğu sistem güvenlik hizmeti sağlayıcısı
tarafından depolanan bilgilere, hükümetler tarafından da erişilebilir.

Bulut hizmetleri
Ulusal Güvenlik Ajansı için çalışan BT uzmanlarından Edward Snowden,
ajansın araştırma faaliyetleri hakkında çok fazla bilgi açıkladı. Snowden'in ifşası,
işletmelerin ve şirketlerin, ABD, İngiltere, Fransa ve ABD'nin diğer müttefik
ülkeleri merkezli tüm bulut servis sağlayıcılarından kaçınmaları gerektiğini
gösterdi.

Kablosuz servisler
Şirket personeli ve yönetiminiz tarafından kullanılan tüm mobil cihazların
varsayılan olarak bluetooth özelliği bulunmaması kritik öneme sahiptir. Bu
cihazlar tabletleri, ticari mobil sistemleri ve akıllı telefonları içerebilir. Herkese
açık olan wi-fi ağlarını kullanmaktan kaçının. Ayrıca, göz attığınız tüm sitelerin,
gönderilen verilerin şifreli olduğunu ve sitenin kimliğinin orijinal olduğunu
doğrulamak için adresin başında HTTPS olduğundan emin olun.
www.smartdatacollective.com
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Kişisel güvenlik bireysel bir sorumluluktur. Bireyin sağduyusunu kullanması
ve tedbirli olması güvenlik konusunda karşılaşacağı riskleri azaltır. Birey, kişisel
güvenliğinin sağlanmasında en önemli rolü oynar. Kişi, güvenlik ile ilgili bilgileri,
kendi iş yeri, evi, bulunduğu koşullar ve yeteneklerine göre uyarlamalı ve bunları
bireysel güvenlik planlamalarında kullanmalıdır.
Birey, güvenliğini tehdit edebilecek bir olay yaşamadan önce, tehlikeye yol
açabilecek durumları ortadan kaldıracak önlemleri almaya çalışmalıdır. Bu
durum ancak güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve kişinin kendi hayatını, yaşadığı
çevredeki riskleri dikkate alarak düzenlenmesi ile sağlanabilir.
Bu bölümde yer alan bilgiler, bireyin kendi güvenliğini sağlaması için gereken
temel konuları ve bilgileri sunmaktadır.

Kişisel Güvenliğin Sağlanması için Dikkat Edilmesi Gereken Temel
Konular
1. Öncelikle içgüdülerinizi dinleyin. Bulunduğunuz ortamdan veya çevreden
huzursuzluk duyuyorsanız oradan uzaklaşın.
2. Çevrenizdeki detaylara dikkat edin. Kişiler, nesneler veya olaylar herhangi
bir tehlikenin habercisi olabilirler.
3. Yalnız seyahat / hareket halindeyken, çevrenizdeki insanlara karşı korku ve
panik duymayın, özgüvenli görünün.
4. Yaşadığınız semt / mahalle / sokak hakkında bilgi sahibi olun. (En yakın
karakol, market, restoran, işyeri ve bu mekânların çalışma saatleri vb.)
Yakın çevrede ulaşabileceğiniz ve haberleşme imkânı verebilecek
mekânları öğrenin. (Telefon kulübesi vb.)
5. Evinizin, iş yerinizin ve ikisi arasındaki güzergâhın gözetlenmesine ilişkin
belirtilere karşı dikkatli olun. Genellikle güvenliği tehdit eden ciddi olaylar
bu mekânların gözetlenmesi safhasından sonra gerçekleşir.
6. Olayların çoğunluğu işe gidiş ve geliş süreçlerinde gerçekleşir. Bu nedenle
çalıştığınız yere giderken alternatif güzergâhlar ve saatler belirleyin.
7. Düzenli yaptığınız spor ve sosyal aktiviteler gibi rutin programlarınızı
belirleyin. Bazı periyotlarda bu aktivitelerin saatlerini değiştirin. Çocukların
okuldan alınması gibi kaçınılmaz rutin programlara karşı daha dikkatli olun.
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8. Tehlikede olduğunuzu hissettiğinizde, bağırarak veya araçtaysanız korna
çalarak dikkat çekmeye çalışın.
9. Fiziksel olarak iyi bir kondisyonda olmaya çalışın. Yeteneklerinizi ve
fiziksel kapasitenizi tanıyın.
10. İş yerinizde güvenlik tedbirlerinin alındığından emin olun; varsa telsiz ve
haberleşme sisteminin nasıl çalıştığını ya da acil durum talimatlarını 		
öğrenin.
11. Yurt dışı seyahatlerinde, yardıma ihtiyacınız olduğunda, bulunduğunuz
ülkenin dilinde kendinizi / yardım istediğinizi ifade edebilecek birkaç
kelime, cümle öğrenin. Tehlikeli bir durumla karşılaştığınız takdirde neler
yapabileceğinizi önceden planlayın.
12. Herhangi bir tehlike ya da saldırı anında istenilenleri yapmak, yardım için
seslenmek veya kaçmak, karşı koymak gibi alternatifleriniz vardır. Ancak
her ne karar alırsanız alın, birinci önceliğiniz can güvenliğiniz olmalıdır.
Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.
Saygılarımızla.
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