Crime Prevention Fact Sheet (Car Protection) – Turkish

NSW POLİS GÜCÜ SUÇU ÖNLEME DİZİSİ

Arabanızı koruyun
Bir arabadan çalmak genellikle bir fırsattan yararlanma suçudur; o halde değerli şeylerinizi görünecek
şekilde bırakmak veya yetersiz araç güvenliği, istenmeyen dikkati devam ettirebilir. Yeni uygun yakınlık
anahtarlarını kullanırken, arabanızı kilitlediğinizden emin olmak için ekstra dikkat göstermelisiniz.
Yeni model araçların çalınması (yaklaşık yüzde 70) düz kontakla değil, ev soygunu sırasında araç
sahibinin anahtarlarına ulaşmakla olur. (National Motor Vehicle Theft Reduction Council)
Evde veya dışardayken arabanız için fazladan birkaç önlem alarak bu tür bir suçtan etkilenme
olasılığınızı önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
İşte araçlarımızı daha iyi korumak için atabileceğimiz birkaç basit adım:

Arabanızı çalınmaktan koruyun
■■ Arabanızın içinde değilken anahtarlarınızı ASLA kontakta bırakmayın; hatta evdeki garaj

girişinde bile.

Araç güvenliği

Bir arabanın elverişliliğine güvenmek çoğumuzun değerini hafife aldığı bir şeydir. Ancak, arabanız veya
içindekiler çalınmışsa veya hasara uğramışsa, bunun aile, iş, mali durum üzerindeki etkileri yıkıcı olabilir.

■■ Arabanızın kapılarını ve pencerelerini DAİMA, arabayı sürerken bile kilitli tutun.
■■ Arabanızın güvenliğini nitelikli bir alarmla veya yaşlı arabalar için bir elektronik kilitle

güncellemeyi GÖZ ÖNÜNE ALIN.

■■ Anahtarlarınızı evde veya lokanta gibi kamu alanlarında açıkça görülebilir yerlerde ASLA
bırakmayın. carsafe – car-security-begins-at-home

Arabanızdaki eşyaları koruyun
■■ Arabanızın dışındayken kapılarınızı ve pencelerinizi DAİMA kilitli tutun.
■■ Cep telefonları, el çantaları, GPS veya bozuk paralar gibi değerli şeyleri, evde park etmişken bile

ASLA açıkta bırakmayın.

■■ DAİMA iyi aydınlatılmış ve kalabalık bir yerde park etmeye çalışın.
■■ ZANAATÇILAR, alet çantalarınızı ve kamyonetlerinizin arkasını daima kilitleyin ve geceleri caddeye

park etmekten kaçınmaya çalışın.

Arabanızı satarken kendinizi koruyun
■■ Arabanızı satarken ev adresinizi ASLA ilan etmeyin.
■■ Tüm olası alıcıların kimliklerine DAİMA bakın ve kaydedin.
■■ Hiç kimsenin deneme sürüşü için arabanızı denetimsiz olarak almasına ASLA izin vermeyin.
carsafe – Theft_with_ForceBrochure.pdf

Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen
carsafe.com.au sitesini ziyaret edin.
Suç önlemeye ilişkin daha fazla bilgi için bizi lütfen
www.police.nsw.gov.au sitesinde ziyaret edin.

Acil veya yaşamı tehdit eden durumlar için.

Acil olmayan durumlar için.

Suça ilişkin bilgi sağlamak üzere. İsim vermeden sağlanabilir.

