
 
 

                    
 

Polis, İtfaiye, Cankurtaran 
000 

Âcil durumlarda 

Ulusal Güvenlik Âcil Hattı
1800 1234 00 

Şüpheli faaliyetlerin bildirimi 

Suç Engelleyenler 
1800 333 000 

Adınızı vermeden suç bildirimi  
 

güvenliNSW  

güvenliNSW, NSW Eyâlet Hükûmetinin New South Wales’de terörizmle mücadele konusunda 
bilgi sağlayan bir internet sitesidir. Bu sitedeki bilgilerin bazıları aşağıda tercüme edilmiştir. 

Âcil ve önemli telefon numaraları  

Terörizmle mücadeleye ilişkin olarak aranacak telefon numaralarını ve bunları ne zaman 
aramanız gerektiğini bilmeniz önemlidir. Üç sıfır (000), Ulusal Güvenlik Âcil Hattı ve Suç 
Engelleyiciler’e Avustralya’daki herhangi bir telefondan telefon etmek ücretsizdir ve bu hatlar 
haftanın 7 günü, günün 24 saati açıktır. 

Polis Yardım Hattı için veya Toplumla İlişkiler Birimi ile ilişkiye geçmek için - İngilizceniz iyi değilse 
13 14 50 numaradan Yazılı ve Sözlü Tercüme Servisini arayıp, kendilerinden aşağıdaki 
numaralardan herhangi birini arayıp sizin için tercümanlık yapmalarını isteyebilirsiniz. 
 

Âcil numaralar 

 Âcil durumlarda 000 (sıfır sıfır sıfır)  

Polisten, İtfaiyeden veya Cankurtarandan âcil yardım edinmek için 000 numarayı arayın. Bu 
numaraya herhangi bir telefondan, bağlantısı olmasa da, cep telefonundan veya umumî 
telefondan telefon etmek Avustralya’nın her yerinden ücretsizdir. 

Önemli numaralar 

 Ulusal Güvenlik Âcil Hattı - 1800 1234 00 

Tanıdığınız birisinin radikalleştirildiğinden endişe ediyorsanız ya da terörizmle ilgili şüpheli bir 
faaliyeti veya bilgiyi bildirmek için derhal 1800 1234 00 numaradan Ulusal Güvenlik Âcil 
Hattını arayın. Tüm bilgiler gizli tutulacak ve adınızı vermek zorunda olmayacaksınız. Bu âcil 
hatta hotline@nationalsecurity.gov.au adresine e-posta atarak ta erişebilirsiniz. 

 
 Suç Engelleyiciler - 1800 333 000 

Şu anda işlenmekte olmayan bir suçu ve/veya suçlusu bilinmeyen bir suçu (örneğin haneye 
tecavüz, kasıtlı zarar verme, hırsızlık, ufak araba kazaları gibi) bildirmek için 1800 333 000 
numaradan Suç Engelleyiciler’i arayın. Adınızı vermeden bilgi verebilirsiniz. 

 Polise genel sorular sormak için – 131 444 

Mağdursanız, bir bildirimde bulunmak için, ya da genel bir sorunuz varsa ve durum âcil 
değilse lütfen 131 444 numaradan Polis Yardım Hattını arayın. 
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Bir müşteri hizmet temsilcisi tarafından hazırlanan raporunuz tamamlanınca verdiğiniz bilgiler 
derhal yerel polisinize aktarılacaktır. 

 

Terörizmle mücadele konularında polisle görüşmek ister misiniz? 

NSW Polisi Toplumla İlişkiler Birimi terörizmle mücadele konularında toplumla işbirliği yapmak 
üzere kurulmuştur. Bu birim, toplumdaki endişeleri polisin daha iyi anlamasını ve NSW’de 
terörizmle mücadele düzenlemelerini de halkın daha iyi anlamasını amaçlamaktadır. 

Toplum grubunuz Toplumla İlişkiler Birimi ile görüşmek ya da kendileriyle bir toplantı 
düzenlemek isterse lütfen (02) 9919 9288 numarayı arayın veya CTSTCCU@police.nsw.gov.au 
adresine bir e-posta gönderin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


