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Kurumdan Hizmet Alanlar İçin Duyuru 
 
Göçmenlik Dairesi’nde 15.1.2019 tarihinden itibaren güvenlik kontrolleri yapılacaktır 
 

Göçmenlik Dairesi 15.1.2019 tarihinden itibaren güvenlik kontrolü uygulamasına 
başvuracaktır.  
 
Kurumun hizmet veren mekânlarına gelen herkes metal dedektörlü kapıdan geçecek 
ve buna ek olarak eşyaları x ışınlı görüntüleme aygıtıyla kontrol edeceğiz. Güvenlik 
kontrolünün yardımıyla, kurumdan hizmet alan kişiler, tercümanlar, yardımcılar ve 
daire personeli için güvenli bir iş atmosferi sağlamayı amaçlamaktayız.  
 

Uygulanacak güvenlik kontrolüne hazırlıklı olun ve daireye zamanında gelin. 
 
Daireye, üzerinde anlaşılmış zamandan en az 15 dakika daha erken gelin. Güvenlik 
kontrolü, iri takılar ve kemer gibi, üzerinizde fazlasıyla metal içeren nesneleri 
çıkartıp, bunları x ışınlı görüntüleme aygıtı bandına kontrol edilmek üzere 
bıraktığınızda en iyi biçimde gerçekleşecektir.  
 
Yanınıza mümkün olduğunca az eşya almanızı salık vermekteyiz; böylece, kontrol 
daha hızlı gerçekleşecektir.  
 
Bedeninizde, örneğin, protez ya da yapay eklem gibi herhangi bir metal parçacıklar 
taşıyorsanız, bunu güvenlik kontrolünü yapan görevliye bildirin. Deri altına 
yerleştirilerek kalbin atışını düzenleyen alet taşıyorsnız, bunu da bildirin; eğer, bu 
alete ait bir kartınız varsa, bu kartı yanınıza alın.  
 
Payetler, metal düğmeler ve iç çamaşırlarının balenleri türünden bazı giysilerde 
bulunan parçalar da alârmın çalmasına neden olabilmektedirler.  
 
Yanınızda kucakta taşınan bebekler ya da küçük çocuklar bulunuyorsa, çocuk metal 
dedektörlü kapıdan ebeveyninin kucağında geçecektir. Çocuğun yemekleri ve diğer 
gerekli eşyaları x ışınlı görüntüleme aygıtı bandına bırakılacaktır.  
 

Kurumun hizmet veren mekânlarına her gelişinizde güvenlik kontrolünü adım adım 
izlemeniz gerekmektedir. 

 
Kurumun hizmet veren mekânlarından içeriye her girişinizde kontrol uygulanacağını 
unutmayın. Arada dışarıya çıkar ve hizmet veren mekâna yeniden dönerseniz, geri 
dönüşünüzde yeniden güvenlik kontrolünden geçmeniz gerekecektir.  
 
Güvenlik kontrolleri ilk olarak Helsinki’nin Pasila semtinde Ratapihantie’de ve 
Raisio’da başlatılacaktır. Güvenlik kontrolleri daha sonra dairenin hizmet veren diğer 
mekânlarında da uygulamaya geçirirlecektir. 

 
Benzer güvenlik kontrolleri, örneğin, parlamentoda, hükümet binalarında ve yargı 
kurumlarında uygulanmaktadır.  
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