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Aracınızı park ettiğinizde mutlaka değerli eşyalarınızı 
yanınıza alınız, ruhsatınızı ve aracınıza ait belgeleri 
de aracınızda bırakmamaya özen gösteriniz.

Şüphe uyandırıcı herhangi bir olayda polise 
bildirimde bulunmanız, istenmeyen olayları 
önleyebilecektir. Sizi şüphelendiren durumlar 
hakkında polise vereceğiniz küçük bir detay, birinin 
malına ya da canına zarar gelmeden önce polisi 
çözüme götürecektir.

Araca bindiğinizde
otomatik kilitle aracınızı kilitleyiniz ve
çantanızı arka veya
yan koltuğa bırakmayınız,
koltuğun altına
sabit olacak şekilde yerleştiriniz.

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.



Aracınızın camına güvenmeyin, kırmak sanıldığı 
kadar zor değil.

Aracınız için kullanacağınız ufak çaplı bir oto alarmı 
bile hırsızı caydırmaya yetecektir.

Zorunlu hallerde araçta bırakmanız gereken 
eşyalarınızı dışarıdan bakıldığında görünmeyecek 
şekilde yerleştiriniz.

Teybiniz kızaklıysa mutlaka aracınızdan ayrılırken 
yanınıza alınız.

Araçların bir çoğu düz kontak yapılarak, anahtara 
ihtiyaç duyulmadan bir dakika içinde çalınabilirler. 
Çalınmaya karşı baston kilit kesin çözüm olmasa da 
etkilidir.

Araca bindiğinizde otomatik kilitle aracınızı 
kilitleyiniz ve çantanızı arka veya yan koltuğa 
bırakmayınız, koltuğun altına sabit olacak şekilde 
yerleştiriniz.

Birkaç saniyeliğine bile olsa aracınızdan 
ayrıldığınızda camlarınızı kapatıp, kapılarınızı 
kilitleyiniz.

Aracınızın etrafında dolaşan şüphe uyandırıcı kişiler 
gördüğünüzde derhal polise haber veriniz.

Aracınızdan indiğinizde ve otomatik kumanda ile 
kilitlediğinizde araç kapılarını mutlaka el ile kontrol 
ediniz, hırsızlar uzaktan kumandayı devre dışı 
bırakmış olabilirler.

Aracınızı olası risklerden uzak tutmak için lütfen 
otoparka veya iyi aydınlatılmış bir bölgeye 
park ediniz.

Aracınızı otoparka park ettiğinizde mutlaka fiş 
alınız ve plakanızı yazdırınız. Aracı alana kadar 
fişi atmamanız aracınızın başına gelebilecek 
olumsuzluklara karşı sizi koruyabilecektir.

Aracınız için kullanacağınız

ufak çaplı bir
oto alarmı bile
hırsızı caydırmaya yetecektir.


