Vatandaşlar için tedbir tavsiyeleri
Konu: „Hırsızlık“
Evine hırsız giren şahıslar genellikle bir şok yaşarlar: çok sayıda mağdur, „kendi dört
duvarına“ yapılan hırsızlık eyleminden sonra uzun süre bunun etkisi altında kalır.
Oluşan maddi zarar ve muhtemelen pay biçilemeyecek hatıra eşyalarının çalınması
ile ilgili üzüntünün yanı sıra bina sakinleri, artık kendi dairelerinde huzursuz olmaya
başlarlar. Olası bir hırsızlık akabinde insanlar, eylemden sonra uzun süre güvensizlik
duygusu ve korku içinde yaşamaktadırlar.
Hırsızlığa karşı korunmanın mümküm olduğu, Polis´in tecrübe bilgisi dahilindedir:
Hırsızlık eylemlerinin % 40 oranı, ancak teşebbüs aşamasında son bulmaktaktadır ki,
kapı ve pencerelerde teknik emniyet tertibatı bu hususta önemli rol almaktadır.
Bunun yanı sıra tedbirli tavır ve dikkatli komşuların mevcut olması da olası hırsızlık
eylemlerini engellemektedir.
Hırsızlar, genellikle evde kimsenin bulunmadığı gündüz saatlerinde gelirler ki, bu da
okul, çalışma ve alışveriş zamanı, akşam saatlerinde, alaca karanlıkta veya hafta
sonlarına denk gelmektedir. Ancak şu da bir gerçekdir ki; bazı ev sakinlerinin
dikkatsiz ve umursamaz tavrı hırsızların işini bir hayli kolaylaştırmaktadır: Örneğin
daire veya ev kapısının kilitlenmesi yerine ancak çekilip kapatılmasıyla
yetinilmektedir, kapı anahtarı „bildik gizli“ yer olan paspas altına veya çiçek saksısına
ve kapı çerçevesi üstüne konulur,
ulaşılabilecek pencere, balkon ve teras kapıları
dikine açık bırakılır.
Emniyet bilinci içeren tavır ve sağlam mekanik koruma teçhizatı (örneğin emniyet
donanımı ve ek kilitler) hırsızlığa karşı tedbirin en başında gelmekte ve hırsızların
işini zorlaştırmaktadır. Alarm teçhizatları (hırsızlık bildiri tesisatı), hırsızlığı önlemez
ancak bildiride bulunurlar. Bunlar mekanik emniyet tedbirlerin yerini almaz, yalnızca
buna ek tedbir olarak vazife görürler. Hırsızların yakalanma riskini yükseltir ve
böylelikle de ilaveten emniyet tedbiri oluştururlar.
Hırsızlığa karşı korunmaniz için aşağıdaki tedbirlere dikkat ediniz:


Daireniz dahilinde muhtemel zayıf alanları (örneğin bina ve daire giriş kapıları,
balkon ve teras kapıları, pencereler, bodrum girisleri) tekniksel anlamda
kontrol edilmis unsurlar ile ilaveten emniyetleyiniz. Sağlam emniyet donanımlı
kapıların kaldırılması, hırsız için zaman alıcıdır ve gürültü yapacaktır.



Her ne kadar kısa bir süre için evinizi terk etseniz de bina veya daire kapınızı
kilitlemeyi unutmayınız. Sadece çekili bırakılmış kapıları açmak için bir hırsız,
ancak bir kaç saniye zamana ihtiyaç duyacaktır.



çok daireli binalarda bina kapısını gündüz vakti de kilitli tutunuz. Kapı açıcısı
tuşuna basmadan evvel girmek isteyenin kim oldugunu kontrol ediniz (örnegin
camdan bakarak). Ancak size gelmek isteyenlere veya „bina sakinlerine“
kapınızı açınız.
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Cam dolgulu daire veya bına kapılarında hiç bir zaman anahtarı içerden takılı
bırakmayınız.



Unutkanlık sebebiyle muhtemel dışarıda kalmayı önlemek için anahtarınızı
dısarıda gizlemeniz kesinlikle yanlıştır, zira unutmayınız ki; hırsızlar her bir
gizleme yerini bilmektedirler.



Anahtarınızı kaybetmeniz durumunda hemen kilit silindirini değiştiriniz.



Evinizi kısa bir süre için terk etseniz de, pencerelerinizi kapatıp balkon ve
teras kapılarınızı mutlaka kilitleyiniz, zira dikine açık bırakılan pencere açık
pencere sayılmaktadır.



Üst katlarda bulunan bir dairede yaşasanız dahi pencerelerinizi ve balkon
kapılarınızı kapalı tutunuz, zira hırsızlar zaman zaman tırmanma sanatına
sahiptirler. Bu bağlamda, dayalı merdiven ve basamaklar, bahçe mobilyaları,
kasa ve sandıklar, cöp kutuları, sarmaşık çiçek parmaklıkları vs. tırmanmaya
yardımcı olacak unsurlarlardır.



Kepenklerinizi yalnızca geceleri indiriniz, aksi takdirde gündüzleri evde
kimsenin bulunmadığına işaret etmiş olacaksınız.



Bodrum ve tavan kapılarını devamlı kilitli tutunuz.



Bodrum aydınlatmalarını ve pencerelerini masif ve sağlam sabitlestirilmis
parmaklık ve ızgaralar ile güvenli donattırınız.



Uzun süreli yokluğunuzda dairenizin veya evinizin akrabalar, tanıdıklar veya
komşular veya da „kapıcı“ tarafından kullanılıyormuş gibi gösterilmesine dikkat
ediniz. Örneğin; posta kutusunun boşaltılması, kepenklerin, perdelerin,
aydınlatmanın, radyo ve televizyonun arada bir açılıp kapatılması gibi.



Telesekreter üzerinden geçici bir süre evde bulunmadığınızı ilan etmeyiniz.



Kepenkler, aydınlatma, radyo vs. Gibi cihazların zaman zaman ayarlayıcı
saatlere bağlandığını komşularınıza belirtiniz.



Kıymetli ziynet eşyalarınızı evinizde ulu orta bırakmayınız.



Kıymetli ziynet eşyalarınızı görülür şekilde marke ediniz (gravür, ultra viyolet
kalem vs.) ve önemli verileri bir kıymetli eşya listesinde kayıt ediniz. Tarifi zor
olan eşyalaranızın fotoğrafını çekiniz.
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Ancak ara sıra kullandığınız özel ve kıymetli eşyalarınızı (evrak ve
dokümanlar, tasarruf cüzdanı, kolleksiyon, altın ve diğer mücevherler vs.)
bankanızdaki emanet kasasında saklayınız.



Eğer sayılan bu kıymetli eşyaları evinizde gizlemek istiyorsanız bunun için
imal edilmiş değerli eşya depolarını (celik kasa vs.) tercih ediniz.



Iyi bir komsuluk her zaman mühimdir! Tanımadığınız veya şüpheli gördüğünüz
„yanıbaşınızdakine“ dikkat ediniz. Olası bir şüphe durumunda 110 çevin.



Emniyet kurumunuzdan bilgi alınız. Evinizin veya dairenizin emniyeti ve
kıymetli eşyalar için uygun depo ve kasalar hakkında bilgi edinmek üzere yerel
hırsızlığı önleyen, denetlenmiş ürünleri üreten ve emniyet teknolojisi
unsurlarıni uzmanca monte eden şirket ve kuruluşlar hakkında da bilgi
alabilirsiniz.
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