Suçun Önlenmesi

İrtibatlar

Dışarıya birkaç dakikalığına çıkıyor bile olsanız daima
kapınızı kilitleyin.

Antisosyal Davranış ekibi
(01482) 396380

Dışarı çıkarken bütün pencereleri kapatın.

Konut ve Çevre Sağlığı
(01482) 396301

Evinizde yüksek miktarda para bırakmayın.
Arabanızı bırakırken kapılarını daima kilitleyin.
Arabanızda görünür yerde çalınabilecek şeyler asla
bırakmayın. Bıraktığınız şeyin değeri düşük olsa da
arabanıza gelecek hasarın bedeli yüksek olabilir.
Bisikletleri güvenli şekilde bırakın
• bisiklet kilidi kullanın,
• bisikletinizi kaydettirin, bunun için bölgenizdeki
polise başvurun

Sokakların durumu (Streetscene), Otoyollar, büyük
atıkların toplanması dahil genel sorularınız için East
Riding of Yorkshire Belediyesiyle irtibata geçin
(01482) 393939

Rehberlik

SİZİN
Toplumunuz
SİZİN
Sorumluluğunuz

Humberside Polisi
101
Aile İçi Şiddet yardım hattı (gizli)
(01482) 396330

Biri evinizi ziyaret ettiğinde mutlaka kimlik sorun.
Bahçenizde asla hırsızlık için evinize girmekte
kullanılabilecek bir şey bırakmayın. Merdiveninin varsa
güvenli bir yerde tutun.
Değerli şeyleri güvenli olmayan müştemilatlarda
saklamayın.

Eğer boş zamanınız varsa ve 16 yaş (orta okulu
bitirdiyseniz) ve üstündeyseniz; Polis Hizmeti
Gönüllüsü olmak için neler yapabileceğinizi
öğrenmek için (01482) 220723 numaralı telefondan
Humberside Polisini arayabilirsiniz.

Kırılan sokak lambalarını, lambanın direğinde bulunan
sokak lambası numarasıyla (01482) 393939 numaralı
telefona bildirin.
Evinizi bir süre boş bırakacaksanız ev sahibinize
bildirin.
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İyi Bir Komşu Olmak

Çocuklar oynamayı sever, ama bazen başkalarıyla ilgili
düşünceli olmayı onlara hatırlatmamız gerekir.

Antisosyal Davranış Nedir?

Antisosyal davranış şunlar gibi şeyleri içerebilir:
•

Kaba, gürültülü davranışlar

•

Evlerde ya da bahçelerde gece gürültü yapılması

•

Küfürlü, tehdit edici dil kullanımı

•

Halka açık yerlerde tükürmek

•

Tehditkar sarhoş davranışları

Bahçenizi toplu ve çöplerden arınmış vaziyette tutun.
Böylece haşereleri uzak tutabilir ve içinde yaşadığınız
bölgeyi güzelleştirebilirsiniz.

•

Vandalizm, grafiti ve afiş asılması

•

Sokakta uyuşturucu satmak veya almak

•

Yerlere izmarit ve çöp atılması

Parti verecekseniz ya da evinizde tamir işleri
yapıyorsanız komşunuza söyleyin ve gürültünün makul
saatlerde başlayıp bittiğinden emin olun.

•

Agresif dilenme

•

Sokakta alkol içilmesi

•

Gece geç saatte havai fişek atılması

Köpeğiniz varsa pisliklerini temizleyin. - köpek pisliğinin
en az £75 cezası vardır. Ayrıca halka açık alanlarda
köpeğinizin tasmasını takın ve kontrol altında tutun.

•

Yaşı tutmayanların alkol içmesi

•

Başkalarının mülklerine kaçan toplarınızı almak için
izin isteyin.

•

Çocuklarınızın diğer mahalle sakinlerini rahatsız
etmesine izin vermeyin; buna çitlere ya da garajlara
top atılması dahildir.

Aracınız varsa başkalarının evlerinin girişini kapatmayın.

Antisosyal davranış hayatı sevimsizleştirmesinin
yanında, hayatları karartabilir ve bölgede güvende
hissedilmesini engelleyebilir.

Boşaltılmasından sonra çöp kutunuzu bahçenize
geri götürün. Evlerin arasındaki yollara çöp kutusu
bırakmayın çünkü bunlar acil durum araçlarının
geçmesini engelleyebilir.

Antisosyal davranışla karşılaştığınızda, East Riding of
Yorkshire Belediyesinin, yararlı bilgilere ulaşabileceğiniz
ve bu davranışları doğru yerlere ihbar edebilmenize
yardımcı olacak olan internet sitesini ziyaret edin.

Mobilya gibi atılacak büyük eşyalarınız varsa bunları
atmanın pek çok yolu vardır:

http://www2.eastriding.gov.uk/living/crime-andcommunity-safety/anti-social-behaviour/

•

Uca götürün

•

Eşyalarınızı geri dönüştürebilecek/kullanabilecek
hayır kurumlarıyla irtibat kurun

East Riding of Yorkshire Belediyesi ve Humberside Polisi,
antisosyal davranışları durdurmak için başka hizmetlerle
birlikte çalışmaktadır.

•

Eşyaların alınması için (01482) 393939 numaralı
telefondan East Riding of Yorkshire Belediyesini
arayın

Mülkünüzdeki bütün çocuklar, evcil hayvanlar ve
konuklardan siz sorumlusunuzdur.
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Suç Nedir?

Suç, yasaların ihlal edildiği davranışlardır. Suç işlemek
yargılanmanıza ve hapse atılmanıza yol açabilir.
Aşağıda Polis tarafından tutuklanmanıza ve mahkemede yargılanmanıza yol açabilecek bazı suçlar
listelenmiştir:
•

Fiili Saldırı; başka bir insana fiziksel olarak zarar
vermek.

•

Hırsızlık; size ait olmayan ya da parasını
ödemediğiniz şeyleri almak, örn. mağazadan
çalmak.

•

Kriminal Hasar; size ait olmayan mülk ya da
araçlarda hasara yol açmak.

•

Soygun; örn. insanların evlerine gizlice girmek ve
mallarını çalmak.

•

Tecavüz; örn. rızası olmayan biriyle cinsel ilişkiye
girmek, (karınız dahil). Ayrıca, izin verseler bile
16 yaşın altındaki kızlarla cinsel ilişkiye girmek de
tecavüz sayılır.

•

Sarhoşluk ve Düzeni Bozmak; örn. sarhoşken
bağırmak ve küfretmek ya da sarhoşken halka açık
yerlerde idrarınızı yapmak.

•

Alkollü Araç Kullanmak; alkol içtikten sonra araba
kullanmak tutuklanmanıza, yargılanmanıza ve araç
sürmenizin yasaklanmasına yol açabilir.

•

Sigorta Yaptırmamak; Birleşik Krallık’ta otoyollarda
araba kullanmak için aracın sigortalı olması
gerekmektedir.

•

Kontrole Tabi Uyuşturucuların Bulundurulması;
örneğin, üzerinizde esrar bulunması yargılanmanıza
yol açabilir.

•

Kamu Düzeni Suçları; buna küfretmek ve bağırmak,
tehditkar davranışlar göstermek, kavga etmek ve
genel olarak şiddet dahildir. Bu suçlara ırkçılık
unsuru da dahil olursa, mahkemeden alacağınız
ceza daha yüksek olabilir.

•

Aile İçi Şiddet; (tecavüz ve fiili saldırı dahil), eş ya
da aile üyesi olan yetişkinler arasındaki tehditkar
davranışlar, şiddet ya da istismar.
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