Crime Prevention Fact Sheet (Marine craft safety) – Turkish

NSW POLİS GÜCÜ SUÇ ÖNLEME DİZİSİ

Deniz aracınızı koruyun
Limanda seyir halinde olalım, gölde yol alıyor olalım veya kıyıdan uzakta balık tutuyor olalım, deniz aracınızın
tam çalışma düzenine sahip olması önemlidir.
Yat limanında demir attığınızda, garaj yolunuzda veya caddede ya da hatta garajınızda bile park ettiğinizde,
birkaç ek önlem alarak deniz aracınızın hırsızlarca hedef alınması şansını önemli ölçüde azaltabilirsiniz.
Aracınızın güvenliği evinizin, arabanızın veya motosikletinizin güvenliği kadar ciddiye alınmalıdır. Anahtarları
güvenceye almak, nitelikli kilitler ve zincirler takmak ve taşınabilir değerli şeyleri saklamak, deniz aracınızın
hasar görmesinin veya çalınmasının önlenmesinde yardımcı olabilir.
İşte deniz aracınızı daha iyi korumak için atacağınız adımlardan bazıları:

Demir attığınızda deniz aracınızı koruyun
■■ Anahtarlarınızı ASLA deniz aracınızda bırakmayın veya saklamayın
■■ Deniz aracınızın donanımını, kullanılmadığında DAİMA güvenlikli ve görülemeyecek bir şekilde saklayın
■■ Deniz aracınızı nitelikli kilitlerle, bir alarm sistemi ile ve kayıt tanımlama özellikleri (seri numaraları ve

fotoğraflar) ile üst düzeye geçirmeyi GÖZ ÖNÜNE ALIN.

Deniz aracını evde koruyun
■■ Treylerleri güvenliğe alırken DAİMA nitelikli kilitler veya zincirler kullanın
■■ Derinlik göstergeleri ve cankurtaran yelekleri gibi değerli şeyleri, evde park etmiş olsanız bile ASLA

görülebilir şekilde bırakmayın
■■ DAİMA iyi aydınlatılmış veya kalabalık bir yerde park etmeye çalışın.

Deniz aracı satın alırken veya satarken kendinizi koruyun

Deniz araçları güvenliği

New South Wales’te, dünyanın en iyi su yollarından bazılarının tam kapımızda olması nedeniyle çok şanslıyız.

■■ Deniz aracınızı satarken ASLA tam yerini bildirmeyin
■■ Herhangi bir olası satıcının kimliğine DAİMA bakın ve kaydedin
■■ Asla bir kişinin deniz aracınızı denetimsiz olarak deneme sürüşüne götürmesine izin vermeyin
■■ Satın almadan önce deniz aracının statüsünü www.ppsr.gov.au/buying-boat sitesinden DAİMA

kontrol edin.
Deniz aracı güvenliği ve emniyeti hakkında daha fazla bilgi için www.police.nsw.gov.au sitesinin
denizcilik (marine) sayfasını veya www.rms.nsw.gov.au sitesinde Yollar ve Denizcilik Hizmetleri
(Roads and Maritime Services) bölümünü lütfen ziyaret edin.

Daha fazla suç önleme bilgisi için www.police.nsw.gov.au safety and prevention
güvenlik ve önleme bölümünde bizi ziyaret edin.

Acil veya yaşamı tehdit eden durumlar için.

Acil olmayan durumlar için.

Suça ilişkin bilgi sağlamak üzere. İsim vermeden sağlanabilir.

