Görevlilere kulak veriniz.
Görevlilerin sizden istedikleri sizin güvenliğiniz içindir.
Trafik denetimini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Polisleri, Jandarma Genel
Komutanlığı'na bağlı Trafik Birimleri, bazı kampüs, site vb. alanlarda özel güvenlik veya trafik
görevlileri yapar.
Bu birimlerin denetimi sırasında sürücü, yaya, yolcu olarak bazı konulara özen göstermek yol
güvenliğine katkı demektir. Temel prensip, denetim sırasında işin hızla ve en doğru şekilde
yapılmasına destek olacak tutum ve davranışlardır.
Şunlara dikkat ediniz.
1. Görevliler tarafından durdurulduğunuzda size gösterilen yerde, eğer yer
gösterilmemişse en yakın uygun yerde güvenli bir biçimde ve tüm hareketlerinizi
gerekli sinyallerle belli ederek durun ve bekleyiniz.
2. Aracın içinde kalmak ya da dışarı çıkmak konusunda kendiniz karar vermeyiniz. Bu
konuda görevli memurun sizi yönlendirmesini bekleyiniz.
3. Aracınızda bulunan kişilerin sessiz kalmalarını ve denetim sırasında doğrudan
kendilerine bir soru yöneltilmedikçe müdahale etmemelerini isteyiniz.
4. Görevli tarafından görülene kadar emniyet kemerinizi çıkarmayınız. Yolcuların da aynı
biçimde davranmalarını sağlayınız.
5. Gece yapılan kontrollerde iç ışıklarınızı yakarak görevlinin sizi görmesine yardımcı
olunuz.
6. Kuşku uyandırabilecek ani ya da belirsiz hareketler yapmamaya özen gösteriniz.
Görevliler kendi güvenliklerini düşünmek zorundadırlar.
7. Size yöneltilen sorulara dolaysız, açık cevaplar veriniz. Sorulmadığı sürece
ayrıntılara girmeyiniz.
8. Denetim sırasında herhangi bir uygulamaya itirazınız varsa bunu açık bir şekilde
söyleyiniz. Sorun orada çözümlenemiyorsa tartışmayınız. Şikayette bulunmak yasal
hakkınızdır. Bunu daha sonra gerekli usule göre yazılı olarak o bölgedeki ilgili
birimlere bildiriniz.
9. Ruhsatlı silahınız varsa bunu görevliye bildiriniz ve gerekli belgeleri kontrol etmesine
yardımcı olunuz.
10. Eğer bir ceza tanzim edilirse bu konuyla ilgili soruları cevaplayınız ve cezaya
duygusal nedenlerle itiraz etmeyiniz. Haklı gerekçeleriniz için yasal itiraz yolları
olduğunu unutmayınız. Bu konuda göstereceğiniz işbirliği olumsuz bir durumu olumlu
bir adıma dönüştürmek için en uygun davranış olacaktır.
11. İçinde bulunduğunuz durum can sıkıcı ya da mahcup edici de olsa bu aşamada
yapabileceğiniz en iyi şeyin serinkanlı ve makul davranmak olduğunu hatırlayınız.
12. Görevlilerin denetim sırasında yapacağı işlemler sizin kişiliğinize yönelik değildir.
Durumu kişiselleştirecek konuşma ve yorumlardan kaçınınız.

