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Mahallenize Bekçi olmayı seçin!

Mahallenize Bekçi olmayı seçin!

Yaşadığınız mahallede kendinizi güvende ve emniyette hissetmeniz önemlidir.
İnsanların özgürce gezinebilmesi ve hayatlarını diledikleri gibi yaşaması
gerekir. Mahalle bekçiliğinin amacı da tam olarak bunu sağlamaktır.
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Mahalle Bekçiliği, hayata dâhil olmanızı, insanların görüştüğü, eğlendikleri
ve yaşadıkları mahallede kendilerini güvende hissettikleri mutlu çevreler
oluşturmanızı sağlar.
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Siz de Mahalle Bekçileri katılmak ister misiniz?
İletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
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Skriv in tid för nästa trygghetsvandring här.
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Skriv in era kontaktuppgifter här.
Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter eller till höger genom att lägga till bild.
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• Mahalle Bekçiliği fikri, belediye yetkililerinin, emniyet güçlerinin,
konut sahiplerinin ve bölge sakinlerinin bir araya gelmelerini ve
mahallenin nasıl daha güvenilir ve yaşanılabilir bir yer haline
getirebileceğini tartışmalarını amaçlar.
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• Mahalle Bekçiliği, üyelerin hep birlikte ilgili mahallede gezinerek güvenilir olmayan yerlerin tespitini ve bu bölgelerin nasıl
değiştirilebileceğinin tartışılmasını içerir. Aynı zamanda kendinizi
güvenli hissettiğiniz bölgelere gidebilir ve bu bölgelerde neden
kendinizi güvende hissettiğinizi tartışabilirsiniz.
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• Mahalle Bekçileri üyesi olarak yaşadığınız bölgenin daha güvenli
bir mahalle haline gelmesini sağlayabilirsiniz.
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