
Güvenlikli insanlar, Güvenlikli yerler

NSW POLİS GÜCÜ SUÇU ÖNLEME DİZİSİ
Yoldaki şiddetten korunm

ak

Suça ilişkin bilgi sağlamak üzere. İsim vermeden sağlanabilir.Acil olmayan durumlar için.Acil veya yaşamı tehdit eden durumlar için.

Yollar, hepimizin paylaşması için vardır. İşi giderken, tatilde veya yakındaki dükkana giderken de 
olsa, yollarımız çoğumuzun yaşamının önemli parçalarıdır. Bir yol kullanıcı olarak, yol kuralları içinde 
ve tüm yol kullanıcılar için güvenlikli bir tutumla araba sürme sorumluluğunuz vardır.

Kötü araba kullanma uygulamaları, gecikmeler veya sadece genel trafik gerilime neden olabilir ve 
siz ya da başkaları hedefinize gitmeye çalışırken saldırgan davranışa yol açabilir. Bu da kazalara, 
saldırgan veya yıkıcı araba sürmeye (göz korkutucu sürmeye) veya hatta yol kullanıcıların şiddet 
içeren çatışmalarına yol açabilir.

İşte kendimizi yollarda çatışmalardan korumamıza yardımcı olmak için hepimizin atabileceği bazı 
basit adımlar.

 
Kendinizi yol için koruyun 
■■ Gittiğiniz yere ulaşmanız için DAİMA plan yapın ve kendinize bol zaman ayırın. 

■■ Aracınızın uygun bakıma ve seyahatiniz için yeterli miktarda petrole sahip olduğundan EMİN OLUN. 

■■ Aşırı düzeyde yorgunken ASLA araba sürmeyin ve herhangi bir yolculuktan önce ve o yolculuk 
sırasında yeterince dinlenmeye zaman ayırın. Yorgunsanız kendinize güvenmeyin.

Yoldaki başkalarını koruyun 
■■ Araba sürerken dikkatinizin dağılmasına ASLA izin vermeyin. Arabadayken telefonunuza 

dokunmayın. Ona Elinizi Sürmeyin.

■■ DAİMA kibar, sabırlı olmaya çalışın, hız sınırının içinde kalın ve savunucu şekilde sürün.

■■ Saldırgan davranışlarda BULUNMAYIN ve başakalarını saldırganlığa teşvik etmeyin. 

Yolda kendinizi koruyun 
■■ Diğer sürücülerle karşı karşıya gelirseniz DAİMA arabanızda kalın. Hiçbir şeyi üzerinize 

alınmayın.

■■ Kornanızı ASLA aşırı kullanmayın. Korna acil uyarı aygıtı olarak tasarlanmıştır, bağırmanın yerine 
geçen bir şey olarak değil.

■■ Tehlikeli sürüşleri ve saldırgan sürücüleri DAİMA Polise bildirin.

Daha fazla trafik güvenlik tavsiyeleri için http://roadsafety.transport.nsw.gov.au sitesine girin.

Veya Facebook’taki Trafik ve Otoyol Devriye Yönetimini izleyin.  
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

Suç önlemeye ilişkin daha fazla bilgi için bizi  
www.police.nsw.gov.au sitesinde ziyaret edin.

Crime Prevention Fact Sheet (Driving Environment) – Turkish

http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/donttrustyourtiredself.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/get-your-hand-off-it/index.html
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF 
http://www.police.nsw.gov.au

