
 

 

DİKKAT!!!  

 

* Bir şüpheli paket olayında en arzu edilmeyen şey 

paniktir. 

* Şüpheli paketin bomba olabileceğini düşünerek, 

gereksiz paniğe sebep vermeden hareket edilmelidir. 

* Soğuk kanlı ancak temkinli hareket etmeniz 

çevrenize güven verecektir 

* Pakete dokunmayınız, dokundurmayınız, yerini ve 

şeklini değiştirmeye çalışmayınız. 

* Açıkta duran paketin ne tür bir patlayıcı 

düzeneğine sahip olduğu bilinmediğinden yakınında 

veya çevresinde dolaşmayınız ve çevredekilerin de 

yaklaşmasını engelleyiniz. 

*  Bomba veya şüpheli paket açık alanda ise 

etrafından en az yüz (100) metre, kapalı alanda ise 

mümkün olduğunca uzakta durulması gerektiğini 

unutmayınız.  

* Çevrede fotoğraf çekenler var ise, çekmemeleri 

konusunda uyarınız. Zira flaş etkisi bazı bomba 

düzeneklerinin patlamasına sebep olabilir. 

* Şüpheli paketlere müdahale edebilmek için özel 

cihaz ve ekipmanlar gerektiğinden, Bomba Uzmanı 

olay yerine gelinceye kadar hiç kimse şüpheli paket 

veya bombaya yaklaştırılmamalıdır. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

ŞÜPHELİ PAKETLE KARŞILAŞILMASI 

DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 

1. Panik yapmadan çevrenizde bulunan insanları 

duyarlı hale getirin. 

2- Polis İmdat 155 telefonunu arayarak şüpheli 

paketin bulunduğu adres ve konumu hakkında 

ayrıntılı bilgi verin. 

3- Şüpheli paketin bulunduğu bölgedeki insanları 

güvenli bir şekilde ve derhal uzaklaştırın.  

4- Meraklı kişilerin olay yerine giriş ve çıkışlarını 

önleyin. 

5- Olay yerinde ikinci bir şüpheli paket olup 

olmadığı yönünde belirleyici kontroller yapın.  

6- Çevre emniyeti sağlayan ve imha ile ilgili olarak 

çalışan görevlilerin güvenliğiniz için  vereceği 

talimatlara ciddiyetle yaklaşarak  herhangi bir 

müessif hadisenin yaşanmasına meydan vermeyin. 

7- Şüpheli paketin yakın çevresinde ikinci bir bomba 

tehdidinin olabileceğini hiçbir zaman unutmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kriminal Daire Başkanlığı 

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü 

 

 

 

ŞÜPHELİ PAKETLER 

BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara 2017 

  4              5 



 

 

BOMBA NEDİR? 

      Patlayıcı maddenin istenilen ortamda, istenilen 

şekilde ve istenilen zamanda patlamasını sağlamak 

amacıyla bir takım unsurların bir araya 

getirilmesiyle hazırlanan düzenek veya kurgudur. 

 

ŞÜPHELİ PAKETLERDE DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 

1- Şüpheli Paketler değişik şekil ve ebatlarda 

olabilir. 

2- Paketin içinde ne tür malzemenin olduğu 

bilinmediğinden ağırlığından şüphe edilebilir. 

3- Paket üzerindeki gönderen alıcı, adres, ad-soyad 

ve unvanlarda yazım ve harf hataları olabilir. 

4- Paket, alıcının çok yakını, arkadaşları veya 

tanıdıklarından geliyormuş gibi gösterilebilir. 

5- Paket üzerinde kişiye özel, zata mahsus gibi 

ibareler bulunabilir. 

6- Paket üzerinde gereğinden fazla bant, yapıştırıcı 

gibi paketi sağlamlaştırıcı maddeler kullanılmış 

olabilir. 

7- Gönderen, paketi açacak olan kişiyi 

yönlendirmek amacıyla, açma yerini belirleyen 

taşıma kulpu, “üst taraf” ibaresi yazmış olabilir. 

8- Gönderen kişinin daha önce böyle bir paket 

gönderip göndermediği hatırlanmalıdır. 

9- Bu tür paketleri alan kişi, göndereni arayıp böyle 

paket gönderip göndermediğini teyit etmelidir. 

 

UNUTMAYINIZ!!! 

Birinci bombanın patlaması 

neticesinde yaralananlara yardım amacıyla 

gelen; vatandaşlara, sağlık personeline ve 

güvenlik güçlerine yönelik daha fazla 

zayiat vermek amacıyla ikinci bir 

bombalama eylemi de teröristler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

DİKKAT!!! 

* TOPLU TAŞIMA 

ARAÇLARINDA, 

* OTOBÜS TERMİNALİNDE, 

* METRO–RAYLI SİSTEM 

ULAŞIM İSTASYONLARINDA, 

* HAVALİMANLARINDA, 

* DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI VE 

İSKELELERDE, 

* STADYUMLARDA, 

* ALIŞ-VERİŞ MERKEZLERİNDE, 

* KONSER VERİLEN 

ALANLARDA, 

      Terkedilmiş veya özellikle 

bırakılmış gibi görünen; 

Valiz – Çanta – El Bagajı – Poşet – 

Sırt Çantası gibi nesnelerin şüpheli 

paket olarak değerlendirilebileceğini 

unutmayınız…  
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