Günümüz ﬂartlar›nda kiﬂilerin temel ihtiyaçlar› kadar önem verdi¤i di¤er bir konu da
güvenliktir. Kiﬂisel güvenlik, bilinç ve disiplin ile sa¤lanabilir ve ﬂah›slar›n kendi
sorumlulu¤u alt›ndad›r. Kiﬂiler kendilerini tedirgin eden ve tehlikeye yol açabilir gördükleri
durumlar› engellemek için tedbirler almal›, istenilmeyen olay meydana geldi¤inde ise
neler yap›lmas› gerekti¤ini bilmesi gerekir.
Kiﬂisel güvenlik ihtiyac›n›n çeﬂitlili¤ini, bazen insanlar›n iﬂ yerlerini ya da evlerini
teknolojik güvenlik ekipmanlar›yla donatmak istemesi, bazen yaﬂ alm›ﬂ bir büyü¤ümüzün
emekli maaﬂ›n› çald›rmamak için kendine göre yöntemler geliﬂtirmesi, bazen de bir
çocu¤un uyurken yorgan›na s›k› s›k›ya sar›lmas›yla gözlemleyebiliriz.
Evimizde, iﬂ yerimizde, seyahatlerimizde ya da sosyal yaﬂant›m›z içerisindeki
faaliyetlerimiz esnas›nda güvenli¤imizi tehlikeye düﬂürecek risklere karﬂ› alg›m›z›n
aç›k olmas›, tehdit fark›ndal›¤›na sahip olmam›z ile mümkündür. Bu fark›ndal›k ile
geliﬂtirece¤imiz tedbirler paranoyakl›k seviyesine getirilmeden ve normal yaﬂant›m›z›
olumsuz yönde etkilemeden uygulanmal›d›r.
NELER YAPMALIYIZ
• Çevrenizi iyi tan›y›n. ‹htiyaç halinde ulaﬂman›z gereken yerlerin iletiﬂim bilgilerini
edinin.
• Etraf›n›zdaki geliﬂmelerle ilgili olun. Her zamankinden farkl› bir ﬂeyler gördü¤ünüzde
ya da yaﬂad›¤›n›zda oradan uzaklaﬂ›n.
• Özgüveninizi asla kaybetmeyin. Endiﬂeli bile olsan›z, Jest ve mimikleriniz korktu¤unuzu
ya da kolay bir hedef oldu¤unuzu belirgin k›lmas›n.
• ‹çgüdünüzü dinleyin. Sizi rahats›z eden bir ﬂey hissettiyseniz bunu dikkate al›n.
• Rutin faaliyetlerden kaç›n›n. Güzergâhlar›n›z ile faaliyetlerinizin saat ve günlerini
de¤iﬂtirin.
• Kötü niyetli ﬂah›slar› suça teﬂvik edici hareketlerden sak›n›n. De¤erli eﬂyalar›n›z›
görünür yerlerde taﬂ›may›n ya da b›rakmay›n.
• Gösteri, miting ve kalabal›klar›n aras›na girmeyin, girmek zorunda kald›ysan›z,
merkezinde bulunmay›n ve biran önce oradan uzaklaﬂ›n.
• Elektronik güvenlik ekipmanlar›n› temin etmeye çal›ﬂ›n. Kamera sitemleri gibi
cayd›r›c› tedbirler al›n.
• Tehlikeli bir durumla karﬂ›laﬂt›¤›n›z takdirde neler yapabilece¤inizi önceden planlay›n.
• Tehlikede oldu¤unuzu hissetti¤inizde ba¤›rarak dikkat çekmeye çal›ﬂ›n. Araçtaysan›z
kornan›z› çal›n.
• Polisi ya da bölgenizde bulunan kolluk kuvvetlerini aray›n.
• Kahraman olmaya çal›ﬂmay›n.
• Yetenekleriniz ve fiziksel kapasitenize uygun davran›ﬂlar sergileyin.
• Bulunmuﬂ oldu¤unuz ortamdan uzaklaﬂmaya çal›ﬂ›n, ya da saklan›n.
• Sald›rgan, h›rs›z veya kötü niyetli ﬂah›slar hakk›nda gördüklerinizi ve duyduklar›n›z›
unutmamaya çal›ﬂ›n.

KALABALIK B‹R ORTAMDA S‹LAHLI B‹R EYLEMLE KARﬁI KARﬁIYA
KALIRSANIZ
• ‹lk hat›rlaman›z gereken, bu olay›n çok h›zl› olaca¤› ve belirli bir hedefinin
bulunmad›¤›d›r.
• Hemen bir plan yap›n ancak karmaﬂ›k planlar düﬂünmeyin, ihtiyac›n›z olan basit,
h›zl› ve uygulanabilir olmal›d›r.
• Ya kaç›n ya saklan›n ya da savaﬂ›n.
• Bölgeden uzaklaﬂ›n ﬂoka girmiﬂ ya da uzaklaﬂmak istemeyenleri de yan›n›zda
götürmeye çal›ﬂ›n. Sizi yavaﬂlatmalar›na ve hata yapman›za müsaade etmeyin.
• Önemi olan sizsiniz eﬂyalar›n›z de¤il.
• Olay bölgesinden uzaklaﬂt›¤›n›z anda 155 polis imdat hatt›n› aray›n.
• Olay mahalline gitmeye çal›ﬂanlar› engelleyin.
• Olay yerinden uzaklaﬂam›yorsan›z saklanacak güvenli bir yer bulun.
• Sessiz hareket edin, sakland›¤›n›z yeri güvenli k›lmaya çal›ﬂ›n.
• Kapal› bir odadaysan›z ›ﬂ›klar› söndürün.
• Telefonlar›n›z›n sesini k›s›n, titreﬂimi kapat›n.
• Savaﬂmak zorunda kalman›z durumunda ihtiyac›n›z olabilecek eﬂyalar edinin.
• Grup halinde iseniz organize ve kararl› olun.
• Sald›rgan ile karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inizde agresif ve kararl› olun.
• Olaya ilk müdahale edenlerin sald›rgan› etkisiz hale getirmek üzere geldiklerini
unutmay›n.
• Elleriniz her zaman görünür yerde olsun.
• Ba¤›rmaktan ve iﬂaret etmekten kaç›n›n.
• Sald›rganlar› etkisiz hale getirmek için gelen varsa yaral›lara ve size de yard›m
etmek için birilerinin gelmek üzere oldu¤unu unutmay›n.

