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“Güvenli Buca için El Ele”

Size gelen telefonların Emniyet Birimlerinden gelip 
gelmediğini kontrol etmek için kesinlikle Polis 155 
hattını veya en yakın polis merkezlerini arayarak bilgi 
alınız.

Polisin ve kamu görevlisinin para istemeyeceğini, 
para istemenin veya vermenin suç olduğunu da 
unutmayınız.

Eğer kontör-para dolandırıcılığı olayına maruz kalmış 
iseniz, sizi arayan telefon veya kontör transferi 
yaptığınız telefon numaraları not edip, dekontları 
muhafaza ederek derhal Polis Merkezi’ne veya en 
yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulununuz.

Telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı
alınması gereken

tedbirler

http://sivilgozetim.org.tr

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla UNDP Türkiye’nin 
sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

iHBARLARINIZ iÇiN

112

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, iç güvenlik sektöründe şeffaf, katılımcı, vatandaş odaklı bir sivil 
gözetim sistemi kurulmasını amaçlayan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) 
tarafından yürütülüyor. 5.4 milyon Avroluk bir bütçe ile uygulanan projede, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, 
İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanlığı ana faydalanıcı sıfatı ile yer alıyor. Proje 
kapsamında iç güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetiminin kurumsallaşmasını sağlamaya 
yönelik çok sayıda çalışma yapılıyor. Ayrıca iç güvenlik kuvvetlerinin sivil ve demokratik gözetime 
geçişinin sağlanması amacıyla hedef gruba yönelik eğitimler, çalıştaylar, farkındalık artırma faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor.



Tebrikler Hediye Kazandınız, Hediyenizi Almak için 
Bu Numarayı Arayınız... şeklindeki mesajlara itibar 
etmeyiniz.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya 
kontör talep eden kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz.

Sizi cep telefonunuzdan arayarak kendilerini 
kamu görevlisi (Polis, Başkomiser, Amir, Emniyet 
Müdürü, Savcı) olarak tanıtıp (telsiz sesleri ile), 
sizin telefonunuzdan devlet büyüklerinin eşlerinin 
rahatsız edildiğini, taciz edildiğini, kendilerinin bu 
şahısları yakalamak için çalışma yaptıklarını söyleyip, 
sizden para veya kontör talep eden şahıslara itibar 
etmeyiniz.

Sim kartınızın kopyalandığını söyleyerek para veya 
kontör isteyenlere inanmayınız.

Telefonunuzun sim kartının kopyalandığını, yüksek 
miktarda görüşmeler yapıldığını ve bu kişilerin 
tespitinin yapılabilmesi için kontör göndermeniz 
gerektiğini söyleyen kişilere inanmayınız.

Banka hesaplarınız boşaltılarak paralarınızın terör 
örgütlerine gönderildiğini söyleyerek sizden para 
veya kontör isteyenlere inanmayınız.

Cep telefonunuzun aranarak Sim kartınızın 
kopyalandığını ve terör örgütleriyle görüşüldüğünü, 
kimlik bilgileriniz kullanılarak adınıza bankalardan 
hesap açıldığını veya hesaplarınıza girilerek terör 
örgütlerine para transferi yapıldığını, bu kişilerin 
yakalanabilmesi için verilen telefon numaralarına 
kontör veya verilen hesap numaralarına para 
göndermeniz gerektiğini, masrafların operasyon 
sonunda devlet tarafından ödeneceğini söyleyen 
şahıslara inanmayınız.

Banka ATM’lerine yönlendirerek para talep eden 
kişilere inanmayınız.

Cep telefonunuz aranarak banka hesaplarınızın bloke 
edildiğini, en yakın kartsız bankacılık işlemi yapan 
banka ATM’sine gitmenizi ve belirtilen TC Numarasını 
ve telefon numarası üzerine ATM’den para havalesi 
yapmanızı isteyen kişilerin dolandırıcı olduklarını 
unutmayınız.

Polis merkezi veya savcılık numarası gibi özellikle 
0312 alan kodunu kullanarak aramanızı isteyen 
kişilere itibar etmeyiniz.

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 
kişiler, size güven sağlamak için kendi telefonlarına 
yönlendirilmiş olan sabit hatları (özellikle 0312 
ile başlayan) savcı veya emniyet yetkilisi ile 
görüştürmek amacıyla aramanızı isteyebilirler. 
Kesinlikle inanmayınız.

Telekom’dan aradıklarını söyleyerek istenen işlemleri 
yapmanızı isteyenlere itimat etmeyiniz.

Ev telefonunuz aranarak Telekom’dan aradıklarını, 
telefonda teknik arıza tespit ettiklerini, istenen 
işlemleri yapmanızı söyleyen kişilerin doğru söyleyip 
söylemediğini anlamak için Telekom görevlileri ile 
görüşünüz. Unutmayınız dolandırıcılar siz farkında 
olmadan ev telefonunuzu dolandırıcılık eylemlerinde 
kullanmak üzere kendi telefonlarına yönlendirerek 
sizleri yaptıkları dolandırıcılık olayına ortak 
edebilirler.

Telefonunuzu arayarak size, operasyon yapıldığını 
söyleyen kişilere itimat etmeyiniz. Telefondaki 
kişilerin size operasyon yaptıklarını ve gizli olduğunu, 
sizin fiziki olarak takip edildiğinizi, konudan kimseye 
bahsetmemeniz gerektiğini söylese de kesinlikle 
panik ve korkuya kapılarak aceleci hareket etmeyiniz, 
mümkünse konuyu yakınlarınızla veya Emniyet 
Birimleri ile paylaşınız.

Cep telefonunuza çeşitli TV programları veya içecek 
markaları adına “Ödül Kazandınız” şeklinde mesaj 
gönderip, ödülü alabilmek için gereken masraflar 
karşılığında sizden para veya kontör talep eden 
kişilere itibar etmeyiniz.

Telefon dolandırıcılığına

dikkat

Tebrikler
Ödül Kazandınız!
şeklindeki mesajlara
itibar etmeyiniz


