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“Güvenli Buca için El Ele”

Oturduğunuz sokakta veya cadde de aydınlatma 
yetersiz ise ilgili kuruluşlara başvuruda bulununuz.

Ev ve işyerinizi hırsızlıklara karşı sigortalamak 
kaybınızı azaltacaktır.

Kapılar için üretilen
küçük güvenlik ürünlerini
kullanmaya çalışınız.
Bazı durumlarda

çok küçük bir parça bile 
büyük kayıpların
yaşanmasına engel olur.

http://sivilgozetim.org.tr

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.



Evinize ya da işyerinize yeni taşındıysanız kapı 
kilitlerini mutlaka değiştiriniz.

Mümkünse apartman ya da sitenizde özel güvenlik 
istihdam ediniz.

Apartman görevlinize, binanıza giren seyyar 
satıcılara, pazarlamacılara vb. kişilere dikkat etmesi 
gerektiğini hatırlatınız. Şüpheli durumlarda polisi 
araması gerektiğini belirtiniz.

Site veya apartmanın otoparkının ve bahçesinin 
yeterince aydınlatılmasını sağlayınız.

Evde bulunmadığınız zamanlarda posta kutunuza 
gelen posta, mektup vb.’lerini tanıdıklarınıza zaman 
zaman aldırınız.

Hırsıza ulaşmanın tek yöntemi, kendisi tarafından 
bırakılmış delillerdir. Lütfen delilleri bozmamaya 
özen gösteriniz.

Kapılar için üretilen küçük güvenlik ürünlerini 
kullanmaya çalışınız. Bazı durumlarda çok küçük bir 
parça bile büyük kayıpların yaşanmasına engel olur.

Kapı anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi ya da su 
saati arkası gibi yerlerde saklamayınız.

Ev ya da işyerinize hırsız girdiğini anladığınız anda 
hiçbir şeye dokunmadan polise haber veriniz.

Ev ve işyerinizde kuracağınız
alarm, güvenlik kamerası sistemi 

oldukça etkili ve
caydırıcı bir çözümdür.

Komşunuz evde değilse tanımadığınız kişilere 
komşunuz hakkında bilgi vermeyiniz.

Ev ve işyerinizde kuracağınız alarm, güvenlik 
kamerası sistemi oldukça etkili ve caydırıcı bir 
çözümdür.

Evde olsanız da özellikle gece uyurken 
pencerelerinizi ve balkon kapılarınızı kapalı tutunuz. 
Hırsızlar için 3. veya 4. kata çıkmak hiç de zor değildir.

Mümkünse giriş kapınızı
çelik kapı yaptırınız ve
içeride olsanız dahi kapınızı

kilitli tutunuz
çünkü kilitli olmayan çelik kapı ile
ahşap kapı arasında hiçbir fark yoktur.


