
Gizlenme yerleri

 

İnsan ticareti şu  PROBLEMLERE neden olabilir:  

yük hasarı, gecikme, gıda ürünlerinin imhası, ağır 

cezalar, kamyona el konulması, şiddet, vb…

İŞBİRLİĞİNDE bulunmanız problemlerin  

çözülebilmesi için çok önemlidir.

Bu  nedenle,   aşşağıdaki    tavsiyeler 

GÜVENLİĞİNİZ için çok önemlidir. 

SAĞLAM BİR YOLCULUK BAŞLANGICI

• Yükleme alanını bir kilit, bir mühür veya  

başka bir mekanizma yardımı ile kapatın.

• Kamyonu ya hiç bir boş alan kalmayacak  

veya sadece yükü kontrol edebilecek kadar  

boşluk kalacak şekilde yükleyiniz.

• Tilt kordonunu doğro ve sağlam  

bağladığınızdan emin olunuz.

• Kilit veya mühür numarasını elinizdeki   

belgelere not ediniz.

 

 

 

PARK ETME

• Kamyonunuzu kamusal bir alana ve uzaktan  

görülebilecek bir şekilde aydınlık bir yere 

park  ediniz.

• Ormanlık ve çalılık alanlardan kaçınınız.

• Kamyonu İngiltere veya Fransaya  

gidecek olan üçüncü şahıslar için bu yönlerin  

belirtildiği yerlere park etmeyiniz (istikame-

tin ters yönüne  giden yolun tarafına veya  

başka yönleri gösteren tarafa park ediniz,…)

TOPLU KONTROL

• Başka şoför arkadaşlarla aynı anda park  

ediniz.

• Etraftaki şüpheli durum ve davranışlara   

dikkat ediniz.

• Kamyonunuzu ve diğer şoför   arkadaşlarınızı 

gözden kaybetmeyiniz.

• Şüpheli durumda arkadaşlarınızı ve polisi  

haberdar ediniz.

Kamyonculara TAVSİYELER

 İihtiyaçlarınızı 
depoladığınız alanın içi 

veya üstü

İnsan trafikçilerine hiç bir şans tanımayın !

Çatı dedektörü 

Yükün veya kolinin üstü

Akslar

Yükün veya 
kolinin içi
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Deze tekst is een vertaling uit het Nederlands.

İnsan 
trafikçilerine 
hiç bir şans 
tanımayın !
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DİNLENME MOLASI  ESNASINDA KİLİT VE  
KONTROL

• Mola için kamyonunuzu terketmeden önce  

kapı ve pencereleri iyice kappattığınızı  

kontrol ediniz.

• Döndüğünüzde  kamyonunuzda dışardan  

herhangi bir darbe ve/veya tamir izinin olup 

olmadığını kontrol  ediniz.

• kamyonun üstünü, altını ve bir insanın  

gizlenebileceği yerleri konyrol ediniz.

• Kamyonun  dört yanını, brandanın  

kordonlarını, lilitleri ve mühürleri tümünü  

DİKKATLİCE kontrol ediniz.

• Bu mühür numaralarının  kamyonunuzdaki  

belgelere not edilmiş numaralarla uyuşup  

uyuşmadığını kontrol ediniz.

• Diğer şoför arkadaşlarınıza  kamyonunuzu  

kontrol etmek için size yardım etmelerini  

isteyiniz.

ŞÜPHELİ VE ANORMAL DURUMLARDA

• 101 no’dan hemen polisi arayınız.

• Aynı zamanda şoför arkadaşlarınızı da var 

olan problemlerden haberdar ediniz.

• Bu durumda daha uzağa gitmayiniz,  yolunuza 

devam etmeyiniz.

• Kendi başınıza önlemler  almayınız çünkü bu 

durumda kendinizi tehlikeye atmış olursunuz.

Daha fazla bilgi için : www.febetra.be  
Şüpheli durumlar için : tél. 101

(İNGILTERE)BIRLEŞIK KRALLIK’TA PARA CEZASI 
RISKI NASIL AZALTILIR?

• Yukarıdaki talimatları izleyin ve aracınızın  
güvende olduğundan emin olun. 

• Aracınızda saklanan kişi başına size 2000 
sterlin para cezası ödetilir. 

• Bu risk nasıl azaltılır? GOV.UK’a gidin ve  
“Medeni Ceza Akreditasyon Programı 
(şeması)” nı arayın. 

• Taşımacılık şirketinizin göçmenlerin  
(İngiltere)Birleşik Krallığa yasadışı yollardan 
girişini önlemek için  
etkili bir şekilde önlemler 

alıp almadığını sorun.

Kamyonculara 
TAVSİYELER
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