.... ile işbirliği içerisinde bir girişim.

Apartmanlarda
semt izleme programı
Semt izleme programına katılmak ücretsizdir. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız,
lütfen yerel polise, belediyeye veya sigorta şirketinize başvurun.
Daha fazla bilgi ve formları şu adreste bulabilirsiniz:
samverkanmotbrott.se

– Güvenliği arttırır
ve suçu azaltır

Tavsiyeler:
Bir suç ile bağlantılı olarak
gözlemlerinizi yazın ve
sonra Polisen.se adresine
girin ve ne gördüyseniz
veya ne duyduysanız
polise bilgi verin.

4

Semt izleme programı için
şart olan en temel hususlar
1. Dikkatli olunması
Genel olarak uyanık olun ve
şüpheli bir durum varsa 114 14
numaralı telefondan polisle
temas kurun ve sürmekte olan
bir suç varsa 112’yi arayın.
2. Eğer şehir dışında iseniz
Eğer şehir dışında iseniz
komşularınıza haber verin.

Birlikte suçu azalttığımız ve huzuru koruduğumuz
semt izleme programıyla apartman merdivenlerinde
ve yakın çevrenizdeki güvenliği artırın.

3. Değerli eşyalar
Değerli eşyalarınızı güvenli
bir şekilde saklayın - hırsızın
bulamayacağı "iyi yer" yoktur.
4. Önleyici tedbirler
Suç önleme tavsiyelerini
iyi bilin.

Önleyici tedbirler
• Dış kapıda onaylı kilit
olmasını sağlayın.
• Kapı kilidine koruyucu plaka
monte etmeniz faydalıdır.
• Pencere ve teras kapılarında
kilit olsun - özellikle zemin
katta, birinci katta ve çatı
katında oturuyorsanız.
• Kapıdaki posta deliğinden,
yerdeki postalar görülebiliyor
mu? Kapının içine bir güvenli
posta kutusu monte edin.
Böylece hırsız postanız olup
olmadığını göremez veya
posta deliğinden kapının
kilidini açacak alet sokamaz.
• Kapının iç tarafındaki kilit
açma düğmesinin üstüne
metal kilit muhafazası takın.
• Değerli eşyaları ve pasaport
gibi kimlik belgelerini
sertifikalı bir kasada tutun.
• Değerli eşyalarınızı
işaretleyin – çalıntı malları
geri alma şansınızı arttırır ve
hırsızın satmasını zorlaştırır.
• Güçlü mekanik korumaya
tamamlayıcı bir unsur da,
sesli alarmdır - bu hırsızın
evde bulunabileceği süreyi
kısaltır ve komşularınızın
dikkatini çeker.
• Işıkların tercihen düzensiz
olarak ve sadece dışarısı
karanlıkken yanıp sönmesini
sağlayan düzenek kurun.
• Radyonun zamanlayıcı
düzenek ile açılmasını sağlayın,
böylece evde bir ses olur.
• Girişlerde ve örneğin iç
avlu gibi yerlerdeki veranda
kapılarının dışına hareket
sensörlü aydınlatma monte
edin.
• Mümkünse tavan arasında
veya bodrum katında çok
değerli şeyleri saklamayın.

Daha fazlasını
okuyun!
Samverkanmotbrott.se
adresinde semt izleme programı
hakkında daha fazla bilgi,
bilgilendirme filmleri ve faydalı
bağlantılar bulabilirsiniz.

Eğer bir
şey olursa
Suç işlendiğine dair şüphe
durumunda:
Birisi apartmanda olağan dışı
bir davranış gösterirse, yüksek
dikkat göstermeniz ve örneğin
kişinin eşkali, yabancı aracın plaka
numarası gibi gördüklerinizi not
almanız önemlidir. Ayrıca 114
14’den veya polisen.se adresinden
polise bildirebilirsiniz. Kendinizi
gösterin ve iletişim kurmayı
deneyin, örneğin, tanıdık olmayan
kişilere selam verin. Eğer bunlar
suçlularsa, görülmüş olduklarını
fark ettiklerinde vazgeçebilirler.
Suç halen sürmekte ise:
Suç halen sürmekte ise, 112’yi
arayarak polisi alarma geçirin,
görünür olun, eşkalleri not edin
ve gözlem yapın. Çağırılan polisi
karşılayın, iletişim sorumlunuzu ve
komşularınızı bilgilendirin. Başarılı
olacağınıza emin değilseniz
şahsen fiziksel müdahalede
bulunmayın, şiddete maruz
kalma riskiniz söz konusudur.

Binada nasıl hareket edeceğiz?
Sizin ve komşularınızın yardımlaşmanız ve
apartmandaki güvenliğe katkıda bulunmanız
önemlidir. Aşağıda, farklı derecelerde
uygulanabilir tavsiyeler vardır.
• Komşularınıza evde olmayacağınız kısa
süreli dönemleri haber verin (hatta birkaç
günden uzun olacaksa apartman irtibat
şahsına da bilgi verin).
• Apartmanda tanımadığınız kişiler
gördüğünüzde veya normal olmayan sesler
duyduğunuzda “sağduyulu meraklılık”
gösterin. Şu gibi soruları sormaya çalışın:
Kimi ziyaret ediyorsunuz? Sizi daha önce
görmedim, yeni mi taşındınız?
• Apartmanın dış kapısında tanımadığınız
kişilerin arkanızdan girmesine veya
çıkmasına izin vermeyin, dış kapıyı
dairenizin kapısı gibi görün.
• Eğer evde usta çalışacaksa komşularınıza
haber verin.
• Bir komşunuzdan postanızla ilgilenmesini
veya posta deliğinde sıkışmış postanız
olursa içeri itmesini rica ediniz.

Apartmanlarda
sizin için semt izleme programı
Bu broşürde apartmanlarda
semt izleme programının nasıl
başlatıldığı ve yürütüldüğü
ile, suçu önlemek için neler
yapılabileceği hakkında bilgi
bulacaksınız.
Semt izleme programının
amacı, bölge sakinlerinin artan
dikkat seviyesi ve kendilerini
nasıl koruyacakları hakkında
bilgili olmaları sayesinde hırsızlığı
zorlaştırmak ve caydırmaktır.

Semt izleme programının
hedefi suçu azaltmak, güvenliği
arttırmak ve böylece apartmanda
ve yerleşim bölgesinde huzuru
da arttırmaktır. Bu hedefe
de apartman sakinlerinin
işbirliği yapması, birbirlerine
verdikleri yardım ve destek ile,
aynı zamanda bölgede neler
olup bittiğine yüksek dikkat
göstermeleri ve polisle temas
halinde olmaları ile ulaşılır. Semt
izleme programı ayrıca risklere,
hasarın nasıl önlenebileceğine
ve yaşanılan bölgeyi suça karşı
nasıl korunabileceğine dair bilgi
seviyesinin arttırılmasına imkan
sağlar.

Apartmanlarda semt
izleme programı
nasıl başlatılır?
Apartman merdivenleri için semt
izleme programı başlatmak isteyenler,
komşularıyla temasa geçer ve ilgi olup
olmadığını kontrol eder veya bina
sahibine/yönetim kuruluna başvurur,
onlar da bina sakinlerinin ilgisini
kontrol ederler. Bu gibi durumlarda
yerel polisle semt izleme programına
başlanması için temasa geçilir. Polis
ve diğer sakinler arasındaki bağlantı
olacak şekilde bir kişi irtibat sorumlusu
olarak atanır.
Kiralık apartmanlarda, ev sahibi
kurumu da semt izleme programına
dahil etmek önemlidir. Ev sahibinin
katılımı, gerektiğinde hırsız girmesini
karşı korumanın arttırılması, semt
izleme programı toplantıları için
lokal sağlanması, bina çevresindeki
aydınlatmanın arttırılması gibi hususlar
için önemlidir.
Polisle temasa geçildikten sonra,
eğitilmeleri ve semt izleme programının
nasıl işlediğini ve güvenliği arttırmak ve
suçu önlemek için en önemli hususların
neler olduğuna dair derin bilgi sahip
olmaları için polis bina sakinlerini
bilgilendirme toplantısına çağırır.
Eğitime, kurtarma hizmetleri, bina
sahibi, ticari işletmeler ve sigorta şirketi
gibi aktörler de katkı sağlayabilir.

Tavsiyeler:
Bir apartman yönetiminde,
apartman sakinleriyle
örneğin e-posta, sms veya
bir telefon uygulamasıyla
irtibat kanallarını
oluşturmuş olan üye,
programın irtibat
sorumlusu olabilir.

Kapı ve pencerelere yapıştırılacak
bina sakinlerinin aktif olarak semt
izleme programı yürüttüklerini
gösteren tabela ve etiketler,
Hırsızlıktan Korunma Derneği
(Stöldskyddsföreningen)
vasıtasıyla polisten ısmarlanır.
İşaretlemeler bina sakinleri
ile ilgili olarak şunları gösterir:
• Semt izleme programı ve suç
önleyici tedbirler konusunda
eğitimlidirler.
• Önleyici tedbirleri tatbik
etmişlerdir.
• Ekstra dikkatlidirler.
• Eğer bir suç işleneceğinden
şüphelenirlerse ne yapacaklarını
bilmektedirler.
Ancak semt izleme programı
tabelası asmak semt izleme
programının etkili olması için
yeterli değildir. Binada ve
bölgede suçu birlikte önlemek
için dikkatlilik ve sahiplenme,
semt izleme programının
temelini oluşturur.

