Yük hırsızlığı
Yük hırsızlarına fırsat yaratıyor musunuz?
Yük hırsızlığı vakalarının %85’i taşıma sırasında meydana gelmektedir. Bazı saldırılar fırsatçı, bazıları
ise ileri seviyede karmaşık ve organize olabilmektedir. Birçoğu şiddet içermektedir.
Çoğu hırsızlık, sıklıkla dinlenme alanı olarak kullanılan, güvenlik altına alınmamış yol kenarı park
yerlerinde meydana gelmektedir. Sürücülerinizi ve itibarınızı riske atmayı göze alabilir misiniz?
Hırsızların filonuzu hedef almalarını güçleştirmek için dikkate alınması gereken ana faktörler bu
belgede özetlenecektir.

Riskler nelerdir?
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Bu riskleri nasıl yönetebilirsiniz?
GEREKLİ TEÇHİZATI
BULUNDURUN
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YOLCULUĞU PLANLAYIN

2

• Rotaları ve planlanan park alanlarını risk
değerlendirmesine tabi tutun.
• Tarihsel olarak yük hırsızlığı vakalarının

• K ullandığınız teçhizatı gözden geçirin:
•

– Yan brandalı dorse (kesilmeye dayanıklı brandalar)
– Kapalı kasa/konteyner
Ö
 zel kilitler, kurcalamaya dayanıklı mühürler, GPS
izleme cihazları, gizli izleme cihazları, adli çözümler,
taşıta monte edilebilir kamera teçhizatı gibi, erişimi
caydırıcı veya engelleyici güvenlik cihazlarının
kullanımını değerlendirin.

•
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EKİBİNİZİ EĞİTİN

• T ır sürücülerini hırsızlık risklerinin farkında

•
•
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olmaları için eğitin:
– Hırsızlığa müdahale
– Taşıtın düzenli kontrolü
– Gelişmekte olan tehditlerin tespiti
– Güvenli park alanı kullanımı
– Merciler ve yönetimle iletişim
– Anahtar kontrolü
– Taşıtın gözetimsiz bırakıldığı süreyi
kısaltın
– Rota değişikliği
B
 ilgi güvenliği
S
 osyal medya kullanımını yönetin
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KİMİNLE MUHATAP
OLDUĞUNUZU BİLİN

• A lt yüklenicilerin meşruiyetini doğrulayın -

İÇERİDEKİ TEHDİTLER

• İşyeri bütünlüğünü sağlamak üzere aşağıdakileri

içeren bir güvenlik kontrol süreci oluşturun:
– Çalışanların ve yüklenicilerin geçmiş istihdamı
– Sabıka kontrolü
– Personelin işe alım öncesinde ve sonrasındaki
gerçekdışı beyanlarına müdahale için bir süreç
geliştirin.
– Şirket kimlik belgeleri, erişim kartları, anahtarlar,
malzeme, üniforma ve hassas bilgiler dahil olmak
üzere, iş ilişkisi sona eren personelden maddi
varlıkların geri alınması için bir süreç geliştirin.

görüldüğü yerleri belirleyin:
–Y
 erel mercilerle iletişimde olun.
–T
 APA gibi sektörel kuruluşlarla iletişimde olun.
–B
 irleşik Krallık için Motorway Buddy
Uygulamasını indirin.
–E
 min olamadığınız durumlarda TT Club
kontağınızla görüşün.
Taşımayı taahhüt edeceğiniz yükü tanıyın:
–G
 erçek değerini ve hırsızlığa cazip olup
olmadığını
–Y
 üksek talep gören bir yük mü? (elektronik,
gıda ve içecek)
–P
 iyasa şartları yüke talebi arttıracak şekilde
değişti mi? (tıbbi malzelemeler, yüz maskeleri)

•

gerekli dikkat ve özeni göstermenin önemini
asla hafife almayın:
– Tam yasal adı/unvanı ve tescilli adresi
– Diğer şubelerinin bilgileri
– İletişim bilgileri (telefon, e-posta ve
websitesi)
–F
 irma sahibini doğrulayın (mevzuat/
yaptırımlar)
–K
 uruluş türü (anonim, limited, gerçek kişi
tacir)
–Ş
 irket tescil numarası
–V
 ergi (örn. KDV) tescil numarası
–D
 evlet tarafından veya benzeri denetim
uygulaması (örn. AEO) üyelikleri
– Kilit personel ve görevleri
– Kişinin tedarikçi ad ve hesabına imza yetkisi
S
 evkiyat bilgilerini sadece kesinlikle bilmesi
gerekenlerle paylaşın.

TEHLİKE İŞARETLERİNE KARŞI UYANIK OLUN

• T ır taşımacılık hizmetleri sunan websitelerine karşı dikkatli olun.
• H izmet teklif eden tanımadığınız kişilerin talep edilmeksizin iletişime geçmeleri
• T aşınan yüke erişim için WhatApp ve diğer online grup iletişim çözümlerinin
kullanımı
• S adece ücretsiz e-posta ve cep telefonu ile iletişim kuran yükleniciler

Daha fazla bilgi için
Lütfen bizimle riskmanagement@ttclub.com e-posta
adresinden iletişime geçin ve ttclub.com
websitemizi ziyaret edin.

