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Hazırlıklı olun – Kendinizi koruyun – Hırsızların işini zorlaştırın
Değerli eşyalarınızı vücudunuza yakın taşıyın. Yankesiciler kalabalık içinde göze çarpmayan vücut temasından 
yararlanırlar, kurbanlarının dikkatini başka yere çekerler ve dikkatsizliklerinden yararlanırlar. 

Paranızı, banka kartlarınızı ve kimliklerinizi farklı yerlerde muhafaza edin. Çantanın ya da cüzdanın çalınması 
çok fazla paraya, zamana ve sinir bozukluğuna sebep olur. 

Değerli eşyalar, cep telefonları ve dijital kameralar için en güvenilir yer kapanabilir iç ceplerdir.  Yankesi-
ciler son derece beceriklidir. Hırsızlığın muhtemelen hiç farkına varmayacaksınızdır. 

Toplum içinde el ve omuz çantalarınızı kapalı olarak vücudunuzun önünde ya da kolunuzun altına 
sıkıştırılmış olarak taşıyın. 

Kalabalık yerlerde sırt çantalarını vücudunuzun önünde taşıyın. Sırt çantalarının dış ceplerindeki değerli 
eşyalar kolay ganimetlerdir. 

Bir hırsızlık durumunda bilmeniz gereken veriler
Kredi Kartı Numaraları, Kart Güvenlik Kodları, Banka Hesap Numarası ve Banka Kodu. Cep telefonunuzun önem-
li numaraları: SIM kartı (telefon kartı) numarası, IMEI numarası (Telefonun cihaz numarası – Tuş dizisi: *#06#),  
Uzaktan kilitleme ve konum belirleme için erişim verileri (Cep telefonunda ilgili yazılımın yüklü olması gerekir).

Önemli telefon numaraları
Banka kartlarının ve cep telefonunun bloke edilmesi için gerekli telefon numaraları
Genel acil kart kapama nosu: 116 116
Polis acil:   110
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 Tragen Sie Geldbörse, Mobiltelefon und andere Wertsachen immer dicht am 
Körper! Am besten in verschlossenen Innentaschen. 

 Lassen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche niemals aus den Augen!  
          

        
Ihre Polizei Nordrhein-Westfalen 

www.nrw-gegen-taschendiebe.de 



Fark ettirmeden erişme

Failler, sizin 
başka şeylerle 
m e ş g u l 
o l d u ğ u n u z 
durumlardan 
y a r a r l a n ı p 
d e ğ e r l i 
eşya la r ın ız ı 
ustaca çalar-
lar. 

Uygun fırsat

Failler, çantanızı göze-
timsiz bıraktığınız veya 
sandalye arkasına 
astığınız durumlardan 
(örn. mağazalarda, 
restoranlarda, otobüs-
lerde) yararlanırlar.

İtekleme hilesi

Örneğin bir otobüse bi-
nerken, bir mağazanın 
girişinde veya bir insan gru-
bunun içinde „Provokatör“ 
birden önünüzde durur ve 
kalabalığın birikmesine 
sebep olur. Gerçek hırsız 
bu fırsattan yararlanarak 
çantanıza erişir. 

Dikkat dağıtma hileleri

Yankesiciler „ekip“ halinde çalışırlar. „Dikkat dağıtıcı“ dikkatinizi kendi üzerine 
çekerken, hırsız çantanıza erişir, ganimeti üçüncü bir kişiye verir ve bu kişi de 
fark ettirmeden kaybolur.

Faillerin yaygın kullandığı dikkat dağıtma numaraları:

• Biri size bir şehir planı göstererek kendisine aramada yardımcı olmanızı ister
• Biri elbisenizi kirletir ve derhal elbisenizi temizlemenize yardımcı olur 
• Biri sizden para bozmanızı rica eder 
• Biri neşeyle önünüze çıkar 

Banka müşterileri mercekte

Failler, bankamatikleri gözlerler ve henüz para çekmiş kişileri beklerler. Fail-
ler artık paranızı nerede sakladığınızı çok iyi bilmektedir! 

Gizli el

Failler hırsızlığı gizlemek 
için bir palto, gazete veya 
çanta gibi bir eşyadan 
yararlanırlar.
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