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“Güvenli Buca için El Ele”

ATM’lerde işlem yaparken kartınız sıkışsa 
bile şifrenizi kimseye söylemeyiniz.

Alışveriş için herhangi bir mağaza veya 
dükkana girdiğinizde omuz ve el çantanızı bir 
yere bırakmayınız.

Sırt çantanızda cüzdan, telefon gibi 
eşyalarınızı bulundurmayınız.

Herhangi bir saldırı halinde,
saldırgana karşı direnmeyin

ve yüksek sesle
bağırarak
yardım isteyin.

http://sivilgozetim.org.tr

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla UNDP Türkiye’nin 
sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, iç güvenlik sektöründe şeffaf, katılımcı, vatandaş odaklı bir sivil 
gözetim sistemi kurulmasını amaçlayan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) 
tarafından yürütülüyor. 5.4 milyon Avroluk bir bütçe ile uygulanan projede, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, 
İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanlığı ana faydalanıcı sıfatı ile yer alıyor. Proje 
kapsamında iç güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetiminin kurumsallaşmasını sağlamaya 
yönelik çok sayıda çalışma yapılıyor. Ayrıca iç güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetime 
geçişinin sağlanması amacıyla hedef gruba yönelik eğitimler, çalıştaylar, farkındalık artırma faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor.



Masanın etrafında dolaşan çocuklara özellikle dikkat 
ediniz, dalgın bir anınızı kolluyor olabilirler.

Tanımadığınız birine kendi sim kartını kullanarak 
arama yapmak için dahi olsa cep telefonunuzu 
vermeyiniz.

Özellikle sabit ve semt pazarlarında ve kalabalık 
mekanlarda çantanızı açık bırakmayınız.

Mümkünse fermuarlı çantaları tercih ediniz.

Alışveriş esnasında veya yürürken çanta içerisinde 
bulunan para ve kıymetli eşyaları başkalarınca 
görülebilecek şekilde çıkarıp çantaya koymayınız.

Kafe, lokanta gibi yerlerde otururken çantanızı 
koltuğun arkasına veya yandaki koltuğa koymayınız. 
Çantanızın daima gözünüzün önünde olmasına 
dikkat ediniz.

Bir yere giderken kesinlikle ıssız yerleri tercih 
etmeyiniz.

Toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve kalabalık 
ortamlarda çanta ve cüzdanınızı sık sık kontrol ediniz.

Kapkaç olayında kullanılan aracın plakasını, marka ve 
rengini almaya çalışınız.

Saldırıya maruz kalmanız durumunda en seri şekilde 
155 polis hattını arayarak olayı anlatınız. Saldırganın 
eşkalini, kaçış istikametini ve ne ile kaçtıklarını 
bildirerek en yakın polis ekibinin size yardımcı 
olmasını bekleyiniz.

Ardından en yakın polis merkezine giderek olay ve 
kayıplarla ilgili tutanak tutturunuz.

Kredi kartlarınız çalındığında derhal bankanızı 
arayarak kartınızı iptal ettiriniz.

Ev ve işyeri anahtarlarınız çalışanlar arasında ise 
vakit geçirmeden kilitlerinizi değiştiriniz.

Üzerinize pislik bulaşmış diyerek
ceketinizi temizlemeye çalışanlara

dikkat ediniz.

Özellikle motorsikletlerle yapılan
kapkaçlarda
çantanızı bırakmamak için direnmeniz

ciddi yaralanmalara
hatta ölümlere
neden olabilir.

Cadde ve kaldırımlarda yürürken,
trafik akışının
ters istikametine doğru
ve kaldırımdan yürüyünüz,
çantanızı trafik akış istikametine
uzak olan
kolunuza asınız.


