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Dolandırıcı]ık srıçı.: eıı geııcl anIaııılla, bir kılıi ı ccşiıli ııiı,',icrle aldalıı,ıi :":ndisine ya da

başkasına ment'aat sağlamak amacı_via _vapüaı kasıtlı cylemIerdir,

Dolandırıcıhk stıçrı, türlerine göre farklılık gösterm9kledil Ülkemiz ge ıre iinde 9n ,vaygtn

olarak karşılaşılan riolandıııcılıklon,"l.i "İı"tışı, voluyla Dolandırıcılık" şekliııJe ilcrçekleştirılen

vc lelefon yolu1,1a yapılaı dolandırıcı lıktır,

Telefon yoluyla dolan<lırıcılık olaylaıında: şüphc}iler, gelişeıı ıekııo ı,jik imkAnları

kullanıırak, mağduılan t,ielon il" o,uya,ak kcndilerini polis, askcr ı.,l,ı *]:,,"':it

tarutmaktadırlar. Bu kişiler bir lakım geıçek dı;ı vaallcr i]c kurgrı , ıi ı it,:;,(ı (Jü;ı,

vatandaşlarımliın iyi niyetleri u" yurd,.r.rldik duygulannı istismal ederek drı]a,ıl ilırmalııadırtar,

Kendilerinipolis,asker,savcıgibisa.lıteunvanlartatanıtaııdolandırıcılar.ltl,:ıi-ınlaaradıkl:ın

şahıslara;
> FEI'Ö/PDY teföı örgütüıle adının karıştığını,

> Terör öIgütü veyabir suç şebekesi urafından banka hesabının bc,sıı ııLacağı,

} TeıOı llıgtittl ve)|a suç şebckesi 1arafinciaı-ı ıelçtiın hattının kui]ııı lJ -,ı,

} Bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, 
.,,

} Hesaplaırndaki paiaların çekilerek devlet güvencesi aliiıia a]ınacıği,

}Ştiphelileıintespitive.vakalanmasıamacıylasoruştuınrabaşlatılılığ.gizlioperas1,on

1ııtiıtılatigtı. ıJcşiliı, *ılilnlcsi dıııııılrunda göZaltüna iıltnacxğl,

} İkaııetle bulu.nan alıln vc zi;,l,ıcl 
"ş1,,ıu"n,n 

hırsızlık. ola_vı ııdl t1; geçen eşyalar

aıa-sıııltı ııltirığunilan i,ıiüıısle tııı, poşĞt yeya çanta içerisine konu:,rı,ık beli*ilen yere

bırakılması gerekliği,

',, :,, z.;;; ;;;;'tertır ıı.gııtti ,tarafından. ,kullryId,ğ1. öğreniiJiEiirdeı_banka
._ı .:. ,.,::i ı. ;;rndaki paraüiı güıanci altına alınmasıiçin lerilecek hesap ır li]ıarasrna palanln

,kta.r,l-ası gerekıigi ve operas) on bitimi para1 ı iade edeceklcri

gibi ieıiiıiyolarla telıaİt, korku ve panik ha}ı oluşturaıiıi, ,iatar,ıdaşlarımızı

dol aırdırmaktadırlaı.
Bunlarııı ),anr slra dolaıdıııcı şahıslar kullandıkları çeşiıli iıiigisal,iıı p.:' .lıı-ıl;ııı sal't'siı'ıde

valandaşlanmızın teletbn ekranınd, iss poıi. imdat taraflndan araruyor gibl 1liizükecek şekilde

aramayaparakgüveıleıiııika:ıınrıüıtadırlar-Hattapolisekiplerini,sıüıei|ılllularlaaradıkları
vataııdaşın ikamet bölgesiı. finlendir,i senaryolarınııı inaıclıı,ıcılığını ;.ı!: i , ıııklaılırlar, l)alıa

sonrakiaşamalardaı:tvrııiik]crili('5i:|:ılılıııaıa]aııııapaı.ıuıızılıaı'aleııı1,1'.:,1'adaparave
olt,nl*rn,r, çöp kutuları, park veya sokaklara bırakııanızı isteııckıediı ler,

Buyöıltetılerd,ş,ıda.vtıtanciaşiarııııızıııüelefbnnumaraiarına..lıeJi.,i'.ıZaı]d]nız'.),ada
"çekiliş kazandınız" gibi S1,1İİL, ata,ak, ,e,gi veya kargo ü_cleti ıd] ,:':l"İ,l.^|::i,:::|

"i..,.o*air,... 
Ayrıca tlolandırıçılar teleibnla sizi arayar,ak sağhk veya ila.Vat { Sigortdnızın

yenilenmesi için para yatıımanuı isteyerek de dolandırabilmekıedirler,

ıeıet..,nvoıuviociolalrdirıcıllksuçununır]ağduluılıııır-ıııl'için:
polis. Jaı.ı.jarnııı. t. uu.,tu,rly.l Sr".,r, ,"j, lıerhaıgi biı'kamu Peı':,ı'l ,ii, hiÇbir Şekiide

vatandaşlarımızılıı.ı elı]tıı ,i.,;;; ;ş}r*r. p"ra ıcoiin,,i ve;_a iıııle_EFT _\ ap1,],] ıJın, katiyen ralep

etnıez. Sizi te}efonla aıal.aı,a}i ıenaisini pİüir, Sarcr, Asker olaıak 1arlLtlP. ].'l]]:, ' i.]ıli] ) al]rılalr]zl

veya biı yere para. altrn bırakııaııızi isteyenlere asia inanmayıır,
.felelbngöriişııeı",ı..,,",,n.ı..aıkapiandangelentelsizsesleriııe\e.(...]..u.panikyalatma

aııraçlı senar)'olara kari,ven itibar eın-ıcl'iı, Telelbı-ıunuza gı,leı,ı S iv,tS ııı,:iı:]"riııde ai:,ıme],]Iz1

istedikleri nuıı.ıara]ali t"rinıiti. 
"rnn_,or.,n. 

Klıılik ve kreıii kın, bilgileıııli , ıııi üıa_vlaşmeyın,

BöylebirdurunılakarşlLaşlı-ıaııızhaiilıdeltitt.eıhcııeı-ıl5jP()l,iSilvli).\i,i.i]lrıarayınyadaen
yakın Eınnivet Birinrine ıırüracaat c(iiü-t,


