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(1) İstanbul/Ortaköy’deki Gece Kulübü Reina’ya Terör
Saldırısı:
İstanbul/Ortaköy’deki Gece Kulübü Reina’ya 1 Ocak 2017 günü saat
01.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri polis 39 kişi
hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 12 Türk, yedi Suudi Arabistan, üç Irak, üç Lübnan,
iki Tunus, iki Hindistan, iki Ürdün, bir Kuveyt, bir Kanada, bir Suriye
ve bir İsrail vatandaşı olduğu belirtildi. Dört kişinin ise henüz kimliği
tespit edilemedi.
Saldırıyı gerçekleştiren ve ismi açıklanmayan teröristin Kırgızistan’dan
eşi ve iki çocuğuyla 20 Kasım 2016 tarihinde uçakla İstanbul’a geldiği, buradan karayolu ile önce Ankara’ya giden terörist ve ailesinin
yine karayolunu kullanarak 22 Kasım 2016 günü Konya’ya geldiği,
29 Aralık 2016 günü ise saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul’a
gittiği belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristi arama
çalışmaları devam ederken, polis ekiplerinin Zeytinburnu ve Başakşehir’de gerçekleştirdiği baskınlar sonrasında teröristle ilişkili olduğu
belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.
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(2) Diyarbakır’ın Üç İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı:
Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle 28 Aralık 2016 günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah saat 05.00’de başladığı
belirtilen sokağa çıkma yasağı çerçevesinde; Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları
içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin
de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını
ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon
düzenleneceği belirtilmektedir.

(3) PKK’nın Beş Üst Düzey Yöneticisi Yakalandı:
İçişleri Bakanlığı yetkililerinden 30 Aralık 2016 günü alınan bilgiye göre, terörle mücadele
ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst
düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen beş üst düzey yöneticisinden üçü Diyarbakır, biri Antalya, biri ise Şanlıurfa’da gözaltına alındı.

(4) İçişleri Bakanlığı, Terörle Bağlantılı 94 Derneğin Faaliyetlerini
Durdurdu:
İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 20 ilde yürütülen çalışmalarda
FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı üç, diğer aşırı sol örgütlerle
bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı dört olmak üzere 94 derneğin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildi. Söz konusu derneklerin faaliyetleri OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla valiliklerce durduruldu.
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(5) Tunceli’de Çatışma:
Tunceli’de 26 Aralık 2016 günü terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik
güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

(6) Sakarya’da IŞİD Üyeleri Yakalandı:
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Sakarya
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kent
genelinde terör örgütü şüphelilerine yönelik 28 Aralık 2016 günü
düzenlenen operasyonlarda IŞİD ile bağlantısı tespit edilen yedi kişi
gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

(7) IŞİD, PKK’nın Taktiğine Geçti:
El Bab’da üst üste ağır darbeler alan terör örgütü IŞİD, PKK’nın Sur,
Cizre ve Nusaybin’de uyguladığı ve hezimete uğradığı ev ev, sokak
sokak çatışma taktiğini uygulamaya başladı. Bölgeden gelen istihbarat raporlarına ve belirlenen telsiz görüşmelerine göre; IŞİD sivilleri El
Bab’ı terk etmemeleri yönünde tehdit ediyor. Yerel halk meskûn alanlarda kalmaya zorlanırken, kentin anayol ve sokaklarına çok sayıda
barikat kuruldu. Böylece halkın kent dışına çıkması engelleniyor.
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(8) Viranşehir’de Ölü Ele Geçen Dört PKK’lı Terörist Dağ Kadrosundan
Çıktı:
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçen 3 Aralık günü hava destekli operasyonda bir evde ölü
ele geçirilen 2’si kadın 4 PKK’lı teröristin, örgütün dağ kadrosundan oldukları ve sansasyonel
eyleme hazırlandıkları ortaya çıktı. Teröristlere ait silah ve mühimmatın incelenmesinden,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin konvoyuna ateş açtıkları, Siverek Kaymakamı Vural Karagül’e pusu kurdukları, karakola bombalı saldırı düzenledikleri ve bir muhtarı
katlettikleri ortaya çıktı.

(9) Terör Örgütü DHKP-C Tunceli’den Silindi:
Terör örgütü DHKP-C’ye yönelik Tunceli kırsalında nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgenin terör örgütünden temizlendiği
bildirildi. Son dört aylık dönemde Tunceli ve bölgesinde yapılan operasyonlarla, DHKP-C’nin
yanı sıra PKK ve TİKKO terör örgütlerinden 100’ün üzerinde terörist de etkisiz hale getirildiği
belirtildi.

(10) HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Tutuklandı:
Cumhuriyet Başsavcılığınca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruşturma
kapsamında 26 Aralık günü gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(11) İstanbul’da Eylem Hazırlığındaki IŞİD’li Terörist Yakalandı:
İstanbul’da eylem hazırlığında olan IŞİD üyesi bir terörist 6 Aralık 2016 günü polis tarafından
yakalandı. Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği alanlarda keşif çalışması yaptığı öğrenilen
terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(12) Kayseri’de Terör Saldırısı:
Kayseri’de 17 Aralık 2016 günü, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırıda 14 asker şehit olmuş, 55 kişi ise yaralanmıştır. Saldırıyı Kürdistan Özgürlük
Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.

(13) İstanbul’da Vodafone Arena Yakınında Patlama:
Beşiktaş’ta Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016 günü saat 22.29 sıralarında iki
ayrı patlama meydana geldi. Patlamalardan biri statla Süzer Plaza’nın hemen arasındaki Beleştepe’de, diğeri ise Maçka Parkı’nda oldu. Saldırıda 37’si polis, 7’si sivil olmak üzere 44 kişi
hayatını kaybederken, 14’ü yoğun bakımda 155 kişi de yaralanmıştır. Terör örgütü PKK kanlı
saldırıyı paravan yapılanması TAK üzerinden üstlendi.
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(14) Rus Büyükelçi Suikastta Hayatını Kaybetti:
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 19 Aralık 2016 günü,
Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda üç kişi de yaralandı. Suikasti düzenleyen saldırgan
polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Büyükelçi Karlov’un katıldığı serginin açıldığı binaya polis kimliğiyle girdiği belirtilen saldırganın 1994 Aydın Söke doğumlu Ankara Çevik Kuvvet’te görevli polis
memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu belirtildi.

b. Dünya’da:
(1) Suriye’de Ateşkes Yürürlüğe Girdi:
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de sağlanan ateşkes,
30 Aralık 2016 günü gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Ateşkes anlaşması; Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Nusra Cephesi’nin de
dahil olduğu bazı gruplar ile Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD)
silahlı kanadı olan Halk Savunma Birliklerini (YPG) kapsamıyor.
Ateşkes kapsamında; Suriye hükümeti ve muhalifler arasındaki anlaşma, Garantörlük anlaşması ve Barış görüşmelerine başlama anlaşması olmak üzere üç belgenin imzalandığı bildirildi.

(2) Irak’ta Düzenlenen Terör Saldırıları:
Irak’ın başkenti Bağdat, yılın son günü (31 Aralık 2016) bombalı
saldırıların hedefi oldu. Bir pazaryerine düzenlenen saldırılarda en az
25 kişi hayatını kaybetti. Iraklı yetkililer, Bağdat’ın merkezindeki bir
pazaryerinde iki bombanın infilak ettiğini açıkladı. El Sinak mahallesindedeki saldırıda 50’den fazla kişi de yaralandı.

(3) Almanya’da Noel pazarına saldırı:
Berlin’in ünlü Kurfürstendamm Caddesi’ndeki Noel pazarına 19
Aralık 2016 günü gece saatlerinde hızla giren bir tır, çok sayıda kişiyi
altına aldı. Berlin polisi, olayda 12 kişinin öldüğünü ve 48 kişinin ise
yaralı olduğunu açıkladı. Saldırıyı IŞİD üstlenirken, tırda yapılan incelemelerde iltica başvurusuna dair belgelerin bulunmasının ardından
hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan ve başına 100 bin euro
ödül konan zanlı Anis Anri’nin İtalya’nın Milano kentinde öldürüldüğü
açıklandı.
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Fırat Kalkanı Operasyonu Son Gelişmeler

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında kuşatılan El Bab’da, şehir
merkezine ilerleyiş sürüyor. El
Bab’a yönelik harekâtın başladığı
günden bu yana terör örgütü
IŞİD’e ait iki bin 700’ü aşkın
hedefe havadan ve karadan atış
yapıldı.
Aralarında üst düzey örgüt
yöneticilerinin de bulunduğu
391 IŞİD’li terörist etkisiz hale
getirildi, 26 PKK/PYD mensubu
öldürüldü.
Suriye’nin kuzeyindeki terör
hedeflerine yönelik 24 Ağustos
2016 tarihinde başlatılan Fırat
Kalkanı Harekâtında 127. güne
gelindi.
Harekât kapsamında yaklaşık iki bin kilometrekare alan teröristlerden temizlenirken, 225
meskûn mahalde kontrol sağlandı.
Harekâtta El Bab’ın teröristlerden arındırılmasına yönelik çalışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam
ediyor. Bu çerçevede, şehrin kuşatılmasının ardından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif
uçuşları yapıldı, daha sonra El Bab ve çevresindeki terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve savaş
uçaklarıyla vuruldu.
Sonrasında yaşanan çatışmalarla El Bab’ın terör örgütü IŞİD’den temizlenmesine yönelik harekât hız kazandı. Harekâtta, TSK unsurlarınca, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine karadan ve havadan yoğun ateş desteği sağlandı.
Terör örgütü IŞİD’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde
tespit ve imha timlerince, El Bab ve çevresinde, çoğu tuzaklanmış halde 400 el yapımı patlayıcı, dört bombalı araç ile üç mayın imha edildi.
Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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Türkiye Genel Risk Haritası

Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.

4

Güvenlik
Değerlendirmesi

8

Devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu ile Türkiye’nin Güney ve Güneydoğu sınırlarında terör ve sınır ötesi geçişler nedeni ile güvenlik
hassasiyetinin önümüzdeki dönem de kritiklik arz edeceği,
PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yakalayacakları fırsatlar çerçevesinde; Başta büyükşehirlerde halkın toplu halde bulunduğu alanlar (AVM, Gar, Hava Limanı, Metro, Terminal, Sanat Gösteri
Merkezleri vb.) olmak üzere, ekonomik ve siyasi açıdan ses getirecek
ve uluslararası kamuoyunda dikkat çekecek stratejik, askeri, sivil kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşların bulunduğu yerleşke ve
tesislere karşı saldırı düzenleme ihtimallerinin yüksek oranda devam
ettiği değerlendirilmektedir.
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Kasım 2016 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler

Asayiş, Kadın ve Çoçuk Şiddet Olayları İstatistikleri:
OLAY TÜRÜ
Asayiş Olayları
Kadına Şiddet
Olayları
İşlem Yapılan
Çocuk Olayları

SAYI (KASIM 2016)

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.372

Mağdur Kadın Sayısı
Koruma Tedbiri Verilen Kadın Sayısı
Kadın Konuk Evine Gönderilen Kadın
Sayısı
Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı
Suç Mağduru Çocuk Sayısı
Diğer

1.656
369
16
412
1.343
142

Bilgiler J.Gn. K.lığı sorumluluk sahasındaki veriler olup, kurumun resmi internet sitesinden
alınmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
(1.372) kaçakçılık, (8) organize ve (28) bilişim olayı olmak üzere toplam (1.408) olay meydana gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda (1.963) şüpheli yakalanmıştır.”

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

SAYI
(KASIM 2016)

Eroin (Kg)

106,72

Toz Esrar (Kg)
Kubar Esrar (Kg)
Narkotik/Psikotrop Tablet (Adet)
Akaryakıt (Litre)
Kaçak Alkollü İçki (Litre)
Kaçak Sigara (Paket)
Kaçak Çay (Kg)
Kültür ve Tabiat Varlığı (Adet)

9.712
19.408
1.577
118.356
33.727
10.472.837
30.438
2.360

Bilgiler J.Gn. K.lığı sorumluluk sahasındaki veriler olup, kurumun resmi internet sitesinden
alınmıştır.
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Ocak 2017 Ayı Önemli Gün ve Haftalar
TARİH

Ocak ayının ilk Pazartesi
5 Ocak
Ocak ayının ikinci haftası
7 - 14 Ocak

OLAY
Veremle Savaş Eğitimi Haftası
Şehitler Haftası
Enerji Tasarrufu Haftası
Beyaz Baston Körler Haftası

10 Ocak

Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak

İdareciler Günü

25 - 31 Ocak

Cüzam Haftası

26 Ocak

Dünya Gümrük Günü

Ocak 2017 Ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olmamakla birlikte, Ocak
2017 Ayının güvenlik yönünden hassasiyet ve kritikliğini koruyacağı, yurt içinde ve
sınır ötesinde Terör Örgütleri PKK ve IŞİD başta olmak üzere illegal örgütlere karşı
yapılan operasyonlar nedeni ile Türkiye genelinde güvenlik hassasiyetinin önemini
koruyacağı değerlendirilmektedir.

İlave Tedbirler:
Dönem hassasiyetleri dikkate alınarak mevcut tedbirlere ilave olarak, tesislerinizde alınacak
ilave tedbirler ilgili Şube Müdürümüz tarafından “Securitas Güvenlik Değerlendirmesine” ek
olarak sizlere sunulacaktır.
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Uğur Yertut
Securitas İtfaiye
Genel Müdürü

“Yangın nasıl çıkmış? Elektrikten...”
Bu sözü çok duymuşsunuzdur.

•

Tarih 19.12.2016, Bursa İnegöl Mobilya Sanayi’nde korkutan yangın,

•

Tarih 18.12.2016, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kapatılan SEKA Kağıt Fabrikası’nda yaptığı Bilim Merkezi ve Seka
Kağıt Müzesi’nin bulunduğu alanda bulunan vagonlar yandı,

•

Tarih 17.12.2016, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Cuma
namazı sırasında bir caminin lojmanının çatısında çıkan
yangın paniğe neden oldu,

•

Tarih 15.12.2016, Muğla sanayi sitesinde yangın Muğla’nın
Yatağan ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 2 kişi
yaralandı, 11 kişi dumandan etkilendi,

•

Tarih 15.12.2016, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelin
çatı katında bulunan restoranda yangın,

•

Tarih 13.12.2016, Adana’da korkunç olay: 3 işçi yanarak
can verdi. Adana’nın Karaisalı ilçesinde 3 tarım işçisi
kaldıkları konteynırda çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti,

•

Tarih 7.12.2016, Kartepe Kayak Merkezi Yolundaki Restoran Yandı,

•

Tarih 4.12.2016, Tuzla’da Sünger Fabrikasında Yangın,

•

Tarih 31.11.2016 Capitol AVM Yangını,

Son bir ayda basınla paylaşılan bazı yangınların dökümü yukarıda verildiği şekildedir. Can ve mal kaybına neden olan yangınların %50’ye
yaklaşan kısmı elektrikle ilişkilendirilmektedir.

Peki, Elektrik nasıl yangın çıkarır?
1. Aşırı yüklenen elektrik ekipmanı aşırı akım çeker. Kablo,
akımın karesi ile doğru orantılı şekilde aşırı ısınır. Kablo izolasyonu aşırı sıcaklıktan deforme olabilir. Bu nedenle izolasyon özelliğini kaybederek, kısa devreye yol açabilir. Çoğu
izolasyon malzemesi ayın zamanda yanabilen malzeme de
olduğu için, eğer oluşan sıcaklık malzemenin yanma sıcaklığına ulaşırsa kendisini de tutuşturabilecektir. (Örnek olarak
bir prize çoklu piriz ile birden çok elektrikli cihazın bağlanması)
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2. İzolasyonu hasarı kısa devreye sebep olur. Bu nedenle sürekli bir ark meydana gelebilir. Elektrik arkı sıcaklığı
aşırı derecede yüksektir ve eğer birkaç saniye içerisinde
söndürülemezse, etrafındaki malzemelerde yanmaya
başlayacaktır.
3. Elektrik enstalasyonlarındaki ekipman kontaklarının bozulması ya da arızası kıvılcımlar oluşturabilir, lokal aşırı ısınmaya
ve izolasyon malzemesinin yanmasına sebep olur. Böyle
durumlarda, ark oluşmasa da, ısının kendisi yangını başlatmaya yetecektir. Kısa devre ve ark belki sonrasında oluşur,
ancak esas neden bu değildir.
4. Akım taşıyan elemanların mekanik baskı yada uzama nedeni ile meydana getirdiği kırılma yada çatlaklar, bu noktada
ark başlatır. Elektriksel nedenlerle oluşan yangınların oransal
olarak azaltılması tabii ki mümkündür.
Örnekleyecek olursak çoğu zaman koruma amaçlı sigorta konulan
hatlarda, kaçak akım rölelerinin kullanılmadığı ya da doğru seçilmediği ve/veya yanlış monte edildiği görülmüştür. Kullanılmakta olan
ancak eski pano vb. yapılarda kaçak akım rölesi eklentisinin gerekli
olduğu halde yapılmadığı görülmüştür. Sigorta ve kaçak akım rölesi
birbirinin yerine kullanılması gereken ürünler değil işlevsellikleri nedeniyle birbirlerini can ve mal güvenliği açısından tamamlayan ürünlerdir. Sistemle ilgili benzer ayrıntı çoğaltılabilir.
Bu açıklamadan hareketle önleme amaçlı yapılması gerekenler;
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•

Koruma aygıtları doğru seçilmelidir.

•

Kısa devre hesapları doğru yapılmalıdır.

•

Kablonun akım taşıma kapasitesi bağlandığı tüketenin nominal akımından küçük olmalıdır.

•

Topraklama gerektiren tüketenlerin topraklama alt yapısı
olan hatlarda kullanımı sağlanmalıdır.

•

Linye-Sorti vb. döşemlerin standartlara uygun yapılması
sağlanmalı, bilinçsiz eklentiler yapılmamalıdır.

•

Sistemin plan, projeleri muhafaza edilmeli ve sürekli güncellenmelidir.
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•

Periyodik bakımlar tesisin önemine göre gerektiğinde yönetmeliklerin talep ettiği
sayı ve sıklıktan fazla yapılmalı, bu kontroller kesinlikle üçüncü tarafça (kişi ve/veya
kurum) yapılmalıdır.

Yangın ile kaybedilen malın özel sigorta şirketlerince her ne kadar telafisi sağlanıyor gibi
görünse de; Yaşadığımız gözlemler sigorta eksperlerinin inceleme ve raporlarında periyodik
kontrollerde neden termal kamera vb. cihazlar kullanılarak sistemin test edilmediğine dair
sorgulamaları vb. söylemleriyle karşılaşılmıştır.
Bu da çok bilinçli bir sigortacılık yapısının Ülkemizde oturduğunun göstergesidir. Bir de buna
can kaybı eklenmesiyle telafisi imkânsız sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak; Her zaman söylediğimiz gibi “DEPREM ve YANGIN” olacaktır, ancak önlem ve
korumanın sağlıklı ve bilinçli yapılmasıyla olabilecek can ve mal kaybı azaltılabilecektir.
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Securitas
Güvenli
Yaşam
Rehberi

Bilinen Hırsızlık Çeşitleri:
Yankesicilik: Belediye ve özel halk otobüslerinde, otogar, tren garı
havayolu terminalleri, pazarlarda, alışveriş yerlerinde, kalabalık arasında dalgınlığınızdan istifadeyle bir ve birden fazla kişi tarafından
ceplerinizden veya çantanızdan paralarınızın çalınması olayıdır.
Tırnakçılık: Para, altın bozdurmak veya döviz, altın almak için başvuran ve genellikle turist, yabancı rolü yapan kişilerin kasanızdan veya
tezgah üzerine çıkarttığınız paraların, altınların içerisinden karıştırmak
suretiyle dalgınlığınızdan istifade ederek bir miktar para, altın çalma
olayıdır.
Muslukçuluk: Cami şadırvanlarında abdest alınırken askıya asılan
elbiselerin ceplerinden para çalma olayına ‘muslukçuluk’ denir.
Falcılık: Çeşitli ihtiyaç beyanıyla ikametgahınıza ihtiyaç gidermek
için gelen bazı bayanların sizin zaaflarınızdan faydalanarak falınıza
bakmak istediğini, falınıza bakmak istemesi, falınızın daha iyi çıkabilmesi için mücevherlerinizi kullanmak istemesi ve sizin dalgınlığınızdan istifade ederek bu altınlarınızı çalması olasıdır.
Dolandırıcılık: İyi niyetinizden istifade edilerek hile ve desiseyle
para ve eşyalarınızın alınması olayı dolandırıcılıktır.
Banka, postane ve vergi dairelerine para yatırmanıza yardımcı olacağını söyleyip parayı elinizden alan, sizi de pul almak için yanından
uzaklaştırmak isteyen kötü niyetli kişiye güvenmeyin.
Emekliler; bankadan ikramiyelerini aldıktan sonra yanlarına gelen ve
bankada görevli olduğunu, yanlış ödeme yapıldığını, paranın eksik
kalan kısmını ödemesi için bankaya gelinmesini isteyen ve kendilerini
pul alma bahanesiyle uzaklaştırmaya çalışana inanmamalıdırlar.
Dükkânınıza gelerek bozuk para ihtiyacınızın olup olmadığını soran
kişilere inanmayın. Ayrıca, doktor olduğunu söyleyerek size ücretsiz
tedavi öneren ve buna karşılık bir miktar para isteyen kişilere inanmayın.
Gümrük Muhafaza Memuru kisvesiyle gümrükten ucuz fiyatla mal
alacağını vaat eden şahıslara inanmayın.
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Alınacak Basit Ama Etkili Önlemler:
•

Evlerinizin birinci, ikinci kat balkon ve pencerelerinin kilitlerinin sağlam ve demir
olmasına,

•

Kapılarda çift kilit bulundurup geceleri kapı arkalarına emniyet zinciri takılmasına,

•

Evlerinizi kısa süreli olarak terk edeceğiniz zaman bilhassa geceleri bir lambanın
yanık kalmasına, Apartman kapılarının muntazam ve sağlam olması, gerektiğinde zil
tertibatı takılması,

•

Apartman yöneticisi tarafından apartmanın kapıcısının dikkati çekilerek apartmana
giren yabancı şahısların takip edilmesi, Sokak lambalarının yanık vaziyette tutulmasına, İşyerinizin kapılarına sağlam kilit takılmasına ve camlarının demirli kepenkler ile
muhafaza altına alınmasına,

•

Mahallenizdeki şüpheli şahısları her an 155 numaralı telefona ihbarda bulunmaya,

•

İşe alacağınız şahıslar hakkında ön bilgi sahibi olmak için geçmişleri hakkında bilgi toplamaya, herhangi bir olay vukuunda en yakın bölge karakoluna bilgi vererek görevli
isteyip, olay yerinin incelenmesinin sağlanmasına, görevliler olay yerini tetkik edinceye kadar olay yerinin muhafaza altına alınmasına özen gösterin.

•

Otolarınızı herhangi bir nedenden dolayı park etmek zorunda kaldığınızda aşağıdaki
önlemlere uymaya çalışın. Basit gibi görünen önlemlerin; kazançlarınızın başkaları
tarafından çalınmamasında çok etkili önlemler olduğunu göreceksiniz.

•

Oto park edildiğinde, oto içerisinde ehliyet, ruhsat, para ve kıymetli evrak bulundurulmamalı,

•

Otoların ön ve arka bölümlerinde dışarıdan bakınca ilgi çekici eşyalar bulundurulmamalı,

•

Otolara hırsızlık olaylarına karşı bir önlem olarak alarm tertibatı taktırmalı.

Emniyetli ve güvenli bir ay geçirmenizi,
2017 yılının Siz ve Sevdikleriniz için Sağlıklı, Mutlu, Huzurlu ve Kazançlı bir yıl olmasını temenni ederiz.
Saygılarımızla.
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