
Kendinizi koruyun – yaşlılar

NSW POLİS GÜCÜ SUÇU ÖNLEME DİZİSİ
Yaşlıların güvenliği

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

Suç ve şiddetten korunmak toplumumuzdaki herkesin temel hakkıdır. Yaşlandıkça birkaç etken, 
güven ve yaşam niteliğimiz üzerinde etkili olabilir. 

Fazladan birkaç önlem alın ve bir risk belirlendiğinde hazır olun. Bu, kamuya açık yerlerde ve evde 
olduğunuzda güvenlik duygunuzu büyük ölçüde artırmaya yardımcı olabilir.

İşte kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı suçun etkisinden korumak için hepimizin kullanabileceği 
bazı ipuçları.
 
Dışardayken kendinizi koruyun 
■■ Kamu ulaştırma araçlarında seyahat ederken DAİMA tetikte olun. Kalabalık vagonları, (mavi 

lambayla işaretlenmiş) bekçi kompartmanlarını bulun veya otobüsün ön tarafında oturun. 

■■ Mümkünse DAİMA arkadaş grupları olarak seyahat edin. 

■■ Halkın içinde ASLA büyük miktarda nakit para taşımayın.

■■ DAİMA kimlik taşıyın ve nereye gittiğinizi ve ne zaman eve dönmeyi beklediğinizi birisine bildirin.

(Yerel Suç Önleme Görevlinizden, En Yakın Akraba (Next of Kin) programını sorun)

Evde kendinizi koruyun 
■■ Tanımadığınız ve güvenmediğiniz hiç kimseyi ASLA eve almayın.

■■ Evinizin kapılarını ve pencerelerini DAİMA güvenceye alın.

■■ Değerli şeyleri, taşınabilir aygıtları veya anahtarları (evde veya arabada) ASLA açıkta bırakmayın. 

■■ Mahallenizdeki kuşkulu davranışları DAİMA polise bildirin. 

Ev Güvenliği broşürü http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0011/357059/292859_0615_G015395_NSW_Police_Brochure_-_Home.pdf

Neighbourhood watch hakkında bilgi http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/crime_
prevention/neighbourhood_watch_nsw

Kendinizi dolandırıcılıktan koruyun 
■■ Sürücü ehliyeti ayrıntıları, doğum tarihi, vs. gibi kişisel veya parasal ayrıntıları telefonda veya 

internette paylaşırken DİKKATLİ OLUN. 

■■ Herhangi bir iş için ödeme yapmadan önce herhangi bir sözleşmeyi veya servis kağıdını DAİMA 
dikkatle okuyun.

■■ ASLA hiç kimseye internet aygıtlarınıza uzaktan erişim sağlamayın.

■■ Tanımadığınız veya güvenmediğiniz göndericilerin elektronik postalarına ASLA girmeyin.

Siz veya tanıdığınız birisi taciz kurbanı iseniz, lütfen Yaşlıların Tacizi Yardım Hattı’nı ve Kaynak Birimi’ni 
1800 628 221’den arayın veya şu siteyi ziyaret edin: http://www.elderabusehelpline.com.au/

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

Crime Prevention Fact Sheet (Protect yourself Seniors) – Turkish
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