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Sayın, Yetkili,

Aşağıda kurumumuz tarafından hazırlanmış bulunan interaktif program vasıtası ile

ihtiyaç duyan kurumların genelde tüm güvenlik personeli ve özelde X-ray operatörleri

için düzenlemekte olduğumuz ‘’X-ray operatörlüğü eğitimi’’ ile ilgili bilgilendirme yer

almaktadır.

Giriş güvenlik noktalarında X-ray ve Kapı tipi metal detektör bulunan işletmelerin en

önemli sorunlarından bir tanesi X-ray operatörlüğü konusunda uzman personellerle

çalışma gereksinimidir. İlgili yasa kapsamında ‘’Özel güvenlik sertifikası’’alan güvenlik

görevlileri, güvenlik ile ilgili birçok spesifik konu hakkında eğitilmedikleri gibi X-ray

operatörlüğü konusunda da ders kitabı içinde geçen bir paragraf dışında eğitim

almamaktadırlar. Bu durum personelin bu konuda son derece yetersiz kalmasına ve

hatta bazılarının Kapı tipi metal detektörünü X-ray cihazı sanmasına neden olmaktadır.

On binlerce dolar harcanarak edinilen X-ray cihazlarının başında bir uzman personel

oturmadığı sürece yapılan yatırımın ölü bir yatırım olması kaçınılmazdır ve cihazın

varlığı sadece sistem cihazları hakkında bilgi sahibi olmayanlar açısından caydırıcı etki

yapabilir. Oysa sistemimize düşmen kabul edilebilecek kötü niyetli insanların bu

cihazlar hakkında oldukça fazla bilgiye sahip oldukları açıktır.

Dünyada ve ülkemizde son yaşanan gelişmeler, ‘’Kitlesel ölüm hedefleyen’’ saldırı

türleri hakkındaki Modus Operandi’nin (eylem tarzları) değiştiğini göstermektedir.

Eskiden çok büyük risk arz etmediği düşünülen AVM’ler havaalanları, konser salonları,

stadyumlar, metro istasyonları gibi lokasyonlar doğrudan hedef haline gelmiş

durumdadırlar.

Bu sebeple değerli müşterilerine Güvenlik Personeli hizmeti veren yüklenici firmalar

açısından, konularında uzaman X-ray operatörleri ile çalışmak elzem hale gelmiştir.

PLUSECON geliştirmiş olduğu özel interaktif program sayesinde ihtiyaç duyan

kurumların personellerine detaylı ve iki tam günlük ‘’X-ray operatörlüğü’’ eğitimleri

düzenlemekte ve kurumsal sertifikasyon yapmaktadır.

Konu ile ilgili herhangi bir eğitim ihtiyacınızın olması durumunda aşağıdaki e mail

adresi ve telefondan bağlantıya geçmenizi rica ederiz.

Ufuk.ozbulun@plusecon.com +90 554 584 18 44 www.plusecon.com

Saygılarımızla,

Ufuk ÖZBULUN

Güvenlik ve Eğitim Danışmanı

mailto:Ufuk.ozbulun@plusecon.com
http://www.plusecon.com/
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X-ray operatörlüğü Eğitimi konu başlıklarımız aşağıda sunulmaktadır.

Programımız X-Ray Operatörleri için hazırlanmış tümel, bilgisayar destekli bir multimedia

sistemidir. Programın gelişimi, havacılık güvenliği konusunda elde edilen geçmiş yıllara ait

tecrübelerin yoğunlaştığı, pedagojik, didaktik ve teknolojik faktörleri göz ardı etmeyen bir düşünce

ile yapılmıştır.

Seminer sınıf düzeninde, PC projektör yardımı ile, binlerce x-ray imajını, patlayıcı madde, bomba,

silah, kesici ve tehlikeli maddeleri tanıtan tam bir multimedia yapısındadır.

Amaç: MÜŞTERİ bünyesinde güvenlik görevlisi ve amiri olarak görev yapmakta olan

personelin Temel X-ray operatörlüğü bilinci, Cihazla arama Kontrol Yöntemleri, Şüpheli

Belirtiler Tespiti ve risk unsurlarından birisi olan Bomba ve Patlayıcı Mekanizmalar

konularında bilinçlendirmek, caydırıcılık unsurlarını yerine getirebilmelerini sağlamak ve

gerek kendilerini ve kullandıkları malzeme ve taşıdıkları ürünü, gerekse etrafındakileri

optimum güvence altında tutmalarını sağlamak ve bu şekilde şirket imajına katkıda

bulunmak için tarafımızca yeterli bilginin verilmesidir.

1. X-RAY EĞİTİMİNE GİRİŞ

• X-Ray Teknolojisinin Gelişim Süreç ve Nedenleri

• Kullanım Alanları ve Amaçları

• Radyasyon Emniyeti

Özet: x-ray cihazının tarihçesine baktığımızda özellikle 1960 yıllarda ABD’ de

başlayan uçak kaçırma olayları üzerine, yolcuların çantaları kontrol edilmesi

planlanmış, elle kontrolün çok uzun zaman alacağı düşünülerek röntgen

teknolojisinin yani x ışınının teknik kapasitesinden faydalanılarak cihazlar

geliştirilmiştir. İlk cihazlar önceleri hava alanlarında siyah beyaz olarak

kullanılmıştır. Daha sonra bu kullanım İş merkezleri, AVM ler ve diğer yerlerde

kullanımı ile yaygınlaşmıştır. x ışını teknolojisi ile ( Yoğun ortamdan az, daha az

yoğun ortamdan çok geçen ışınlar ) siyah beyaz görüntüler ile ekrana yansıtılmıştır.

1970 lere gelene kadar riskler el bombası, tabanca ve bıçak gibi benzeri aletler

olduğundan verimli olarak da kullanılmışlardır. 1970 li senelere gelindiğinde

belirli bir şekli ve anlaşılır görüntü vermeyen ancak çok etkili olan “Plastik

Patlayıcı” ların tespitinde siyah beyaz görüntü verimli ve yeterli olmayınca renkli

görüntü veren sistemler x-ray cihazlarına uygulanmıştır. Halen x-ray cihazları insan

ve malzeme girişinin olduğu her yerde kullanılmaktadır. Günümüzde bildiğimiz

cihazların haricinde deniz limanlarında ve gümrük kapılarında konteyner ve araç

için ve bazı yerlerde ise portatif x-ray cihazları şüpheli cisimleri tanımlamak için

kullanılmaktadır.
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2. X-RAY CİHAZINDA İNCELEME TEKNİKLERİ

Giriş

➢ İnceleme Teknikleri ve Renk Analizi

➢ Organik Maddeler

➢ İnorganik Maddeler

➢ Metaller

➢ Opak Maddeler

➢ Değişik Açıların Kullanımı

Özet: x-ray cihazı operatörleri ekranda gördükleri görüntüyü değerlendireceklerinden bir

cismin ne olduğunu ve hangi maddeden yapıldığını anlayabilmeli ve ayrıca çeşitli

görüntülere de yabancı olmaması gerekmektedir. Siyah beyaz ekranda tabanca veya bıçağı

silüetinden tanımlama yapmak mümkünken renkli ekranda bazı teknikleri bilmek zorundadır.

Ekranda tüm cisimlerin yapıldıkları maddeye göre bir rengi bulunmaktadır. Bu renklerin ne

zaman ve nasıl değişime uğrayabileceğini de operatörler bilmek zorundadır.

Yeryüzünde bulunan kağıt, tahta, plastik, lastik, yiyecekler ve patlayıcı maddeler organik

maddeler olarak sınıflandırılır ve turuncu/açık kahverengi tonlarında görünürler.

Cam, seramik, kaya/taş ve bazı mineraller inorganik maddeler olarak sınıflandırılır ve yeşil

ve tonların da görünürler.

Metaller ise yoğunluklarına göre mavi renk ve tonlarında görülürler, yoğunluk artıkça

koyulaşan renk sonunda siyah olur ki bu görünümdeki maddelere biz opak maddeler ( Silah

sürgüsü, bıçak vb.) diyoruz. Opak maddeler ekranda arka kısmını göstermediğinden her

zaman şüpheli madde olarak değerlendirilir.



4. TEHDIT UNSURLARINI TANIMA-SILAHLAR, ELBOMBASI VE 

TEHLIKELI MADDELER

Ateşli Silahlar

• Otomatik / Yarı Otomatik Tabancalar

• Toplu Tabancalar

• Tüfekler

• Mermiler 

El Bombaları

• Şarapnel Etkisi Olanlar

• Duman/Sis Bombaları

Kesici/Delici Aletler

• Her türlü bıçak/ Çakı

• Kağıt Açacağı

• Makas

• Şiş

• Tornavida

• Gizlenmiş Kesici/Delici Aletler

Tehlikeli Maddeler  

• Piknik Tüpü ( Küçük Ebatta Sıcak Tutma Maksatlı )

• Çakmak Benzinleri/Gazı

• Sıvı Yanıcı Maddeler

3. GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞILABİLECEK NESNELERİ TANIMA

Elektrikli Aletler, Kıyafetler

Yiyecek Maddeleri-Değişik Ambalajlar

Kozmetik Ürünleri, Kremler, Deodorantlar, Sabunlar

Traş Bıçakları

Şahsi Aksesuarlar Cüzdan

Anahtar

Şemsiye

İlaçlar ( Hap/İğne vb.)

Özet : x-ray cihazının geniş bir kullanım alanı olduğu düşünülerek günlük
hayatta kullandığımız ve çantamızda taşınan nesnelerin ekran görüntülerinin
hatırlanmasında ve bilinmesinde sonsuz fayda vardır. Öncelikle çok tanınan
nesneler olduğu için değerlendirme de sürat ve katkı sağlar.

Günlük Yaşamda Karşılaşabilecek Unsurları-Örnekleri İnceleme

İ
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5. TEHDIT UNSURLARI-PATLAYICI MADDELER BILGISI

Giriş Açıklaması

Patlayıcı Maddeler

• Katı

• Sıvı

• Gaz

• Plastik

Fünyeler

Mekanizmalar

Özet: Patlayıcı maddeleri ve patlamayı anlayabilmek ve yaptığı tesiri tahmin

edebilmek için yanma ile patlama arasındaki ilişkiyi de anlamak gerekir. Gerçekte

patlama yanmanın çok hızlı oluşumundan yani saniyenin 10.000 de biri gibi bir

sürede gerçekleşmesinden meydana gelir. Evlerde kullanılan tüp gaz yemek pişirmek

için kontrollü olarak 1 ay gibi kullanılırken saniye de aynı enerji açığa çıkarırsa işte

bu meydana gelen ısı, basınç ve ışık gibi etkileriyle patlama olur. Plastik patlayıcıların

işte bu hızı artıkça tahrip güçleri de artar. Patlayıcı maddenin bomba olabilmesi için,

mutlaka bir fünye ile tetiklenmeleri ve bunun da istenilen zamanda yapılabilmesi için

bir mekanizmaya bağlı olması gerekmektedir. Değişik tip fünyeler ve mekanizmalar

bu görevi yerine getirmektedirler. Ancak her ne kadar fünye patlayıcı üzerinde olabilir

diyorsak da ana patlayıcın yanındaki küçük bir düzenekli bomba da ana patlayıcıyı

tetikleyerek patlatabilir. Mekanizma ise mekanik veya elektronik olarak çevremizde

görülen her şey bu görevi yerine getirebilir. Bir arabada; kapılar, el freni ve diğer

pedallar, kontak, radyo,vb.., oturulan koltuk vb..

6.PATLAYICI DÜZENEKLER VE GIZLEME METOTLARI

Gizleme Metotları

Tanıma ve Tespit Metotları

Tespit Anında Uygulanacak Prosedürler

• Temiz Çantalar

• Şüpheli Çanta Ve İlgili Prosedürler

• Tehdit Unsuru Tespiti Ve İlgili Prosedür

Özet: Patlayıcıların en iyi gizlenebilecekleri nesnelerin arasında elektronik/elektrikli

aletler gelmektedir. Bunun iki nedeni vardır, ilki içersinde patlayıcı ve düzenekleri

yerleştirebilmek için yeterli boşluğa sahip olmaları, ikincisi ise iç sistemi nedeniyle

patlayıcı ve düzeneğin tespitinin zor olması. X-ray operatörünün bandı ortaya kadar

getirdikten veya görüntü aldıktan sonra bandı durdurması, gerekli kontrolü yaptıktan

sonra malzemenin kanaldan çıkmasına müsaade etmesi önem taşımaktadır. Operatör ve

yardımcısı şüpheli belirtiler ve şüpheli davranışları da çok iyi yorumlayabilecek eğitim

seviyesinde bulunmalıdır.

Tehdit bir nesne tespit edildiğinde, cihaz acil durdurma butonu ile durdurulmalı, nesne

cihaz içinde bırakılmalı ve mutlaka parola/şifreli bir işaret/mesaj ile durum çevredeki

güvenlik personeline duyurularak amir cihaz başına çağırılmalıdır.
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DESTEKLEYİCİ ‘’TEMEL GÜVENLİK’’ KONULARI

Temel Güvenlik konu başlıklarımız aşağıda sunulmaktadır.

Amaç: MÜŞTERİ bünyesinde güvenlik görevlisi ve amiri olarak görev yapmakta

olan personele alacakları X-ray operatörlüğü eğitiminin destekleyicisi ve

tamamlayıcısı olan konularda gereken eğitimleri vermektir. X-ray operatörlüğü

eğitimi bir takım belirli Temel Güvenlik konuları ile desteklenmelidir. Bunlar

aşağıda belirtildiği şekilde özellikle arama kontrol noktasındaki diğer unsur olan

kapı tipi metal detektör kullanımı ve şüpheli belirtileri tespit yöntemlerinden en

önemlisi olan iletişim ve beden dili konularıdır.

ETKİLİ İLETİŞİM ve BEDEN DİLİ

Beden Dilinin güvenlik ve caydırıcılık amaçlı kullanımı

• Beden dili vasıtası ile şüpheli şahıs tespiti

• Beden Dili’nin aktif olarak kullanımı

• Terörist eylemin şartları

• Caydırıcılık, Göz teması

• Eşkal tarif yöntemleri

• Etkili iletişim yöntemleri

• İmaj güvenliğinde etkili iletişimin rolü

• Müşteri ve ziyaretçilerle iletişim

Tehdit Unsurları-Örnekleri İnceleme

Tehdit unsurları bulunulan yerin sahip olduğu riske göre değişmekle birlikte her

türlü silah, kesici ve delici aletler, el bombaları ve sis bombaları ile bunları

meydana getiren parçalar, tehlikeli maddeler bu bölümde incelenecektir. Küçük bir

bıçak ile uçağa binmek risk getirirken bu maddeleri satan bir yere bıçakla girmenin

bir riski yoktur. Çünkü çarşıda buna benzer veya gelişmişleri satılmaktadır. Yine

boya sprey kutusu ile uçağa veya resim müzesine girmek, gıda sektöründe çalışan

bir fabrikaya yiyecek ile girmek, gaz ve akaryakıt liman tesislerine çakmak/kibrit

gibi unsurlar ile girmek riskli iken başka yerlerde bu risk olmayabilir.

Bu nedenle bu konularda da bilgi sahibi olmak ve buna yönelik olarak da ekran

görüntülerine aşina olmak gerekir.

Ayrıca yanma ile patlama arasındaki ilişkiyi de anlamak gerekir. Gerçekte patlama

yanmanın çok hızlı oluşumundan yani saniyenin 10.000 de biri gibi bir sürede

gerçekleşmesinden meydana gelir. Evlerde kullanılan tüp gaz yemek pişirmek için

kontrollü olarak 1 ay gibi kullanılırken saniye de aynı enerji açığa çıkarsa işte bu

meydana gelen ısı, basınç ve ışık gibi etkileriyle patlama olur.
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BASKI ALTINDA HAREKET ve ŞÜPHELİ BELİRTİLER

Rutin Kavramı

• Ani bir olayla karşılaşıldığında verilecek tepkiler.

• Sok

• Panik

• Rutin-Stand by-acil

Rutinden çıkmamıza yardımcı olan unsurlar

Ölü zaman kavramı

Şüpheli belirti tespitinin önemi

• Görmek bakmak ayrımı

• İnsanlarda, araçlarda, posta ve paketlerde şüpheli belirtiler

• Şüpheli belirti tespitinde yapılacaklar

• Baskı altında karar verme süreçleri

ARAMA VE KONTROL YÖNTEMLERİ

Hangi alanlarda arama yapılır

• İnsanların aranması

• Eşyaların aranması

• Posta kontrolü

• Malzeme kontrolü

• Mekân kontrolü

• Araçların kontrolü

• Arama kontrol noktası oluşumu

▪ Ne ile arama yapılır

▪ Muafiyet sınırı

▪ Personel ziyaretçi ayrımı

▪ Bir ihbar halinde yapılacaklar

▪

SUNULACAK EVRAK ve HİZMET

Eğitim sonucunda personele PSC tarafından seminer katılım belgesi

düzenlenecektir.
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