Crime prevention fact sheets (Protect yourself from scammers) – Turkish

NSW POLİS GÜCÜ SUÇU ÖNLEME DİZİSİ

Kendinizi sahtekârlardan koruyun

Sahtekârlar bankanızdanmış veya hizmet sağlayıcınızdanmış gibi görünebilir, spor bahisleri veya kısa
süreli yatırım fırsatları sunabilir. Borçlanılan paraları yurt dışından geri göndereceklerini, romantizm
veya flört olanakları artı çeşitli başka yaklaşımlar ileri sürebilirler. Yüzeyde bunlar gerçek gibi görünebilir.
İşte kendinizi sahtekârlardan korumanıza yardımcı olacak bazı basit adımlar.

İnanılmayacak kadar iyi geliyorsa. . .
■■ Tanımadığınız ve güvenmediğiniz hiç kimseye ASLA para göndermeyin veya kredi kartı ya da

internet hesabı ayrıntılarını vermeyin.

■■ Herhangi bir yatırım veya satın alma kararı vermeden önce DAİMA bağımsız mali ve/veya hukuksal

tavsiye için danışın.

■■ ASLA sadece size bir hizmet veya yatırım satmaya çalışan kişinin tavsiyesine güvenmeyin.

Kapıdan kapıya satışlar veya ‘Zanaatçı dolandırıcılıkları’
■■ Önceden imzalamanız veya ödemeniz için baskıları KABUL ETMEYİN.
■■ Ödeme yapmadan veya bir sözleşmeyi kabul etmeden önce DAİMA şirketi veya hizmet sağlayıcıyı

araştırın.

■■ Herhangi bir iş için ödeme yapmadan önce herhangi bir sözleşmeyi veya servis kağıdını DAİMA

dikkatle okuyun.

Kişisel bilgilerinizi koruyun
■■ Tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilere kişisel veya banka hesap ayrıntılarınızı ASLA vermeyin.
■■ Bir sahtekâr sizinle ilişkiye geçmişse, DAİMA bankanızla, mali kurumunuzla veya hizmet

sağlayıcınızla ilişkiye geçin.

■■ Yanıt vermeden önce bir elektronik postanın yasallığını doğrulamak için elektronik postada

sağlanan rakamları KULLANMAYIN.

Şeyleri göründükleri gibi kabul etmeyin
■■ Yasal veya gerçek bir internet sitesine bağlıymış gibi görünen bir elektronik posta sizi KANDIRMASIN.
■■ Kuşkulu veya istenmemiş elektronik postaları (istenmeyenleri) AÇMAYIN – görmezden gelin.
■■ ‘Rastgele Yapılan Aramalara’ DAİMA dikkat edin ve gerçekten kiminle konuştuğunuzu doğrulatın.

Bilgisayarla ilgili bir suçun kurbanı olduğunuza inanıyorsanız,
bunu derhal www.acorn.gov.au sitesinde bildirin.

Kendinizi dolandırıcılıktan koruyun

Elektronik iletişimdeki ilerlemelerle suçluların sizden çalmaları için yüz yüze olmaları gerekmez.
Sahtekârlıklar gittikçe gelişmektedir ve sahtekârlar insanların paralarından ve bilgilerinden
ayrılmalarına neden olmak için her çareyi kullanabilir.

Suç önlemeye ilişkin daha fazla bilgi için bizi
www.police.nsw.gov.au sitesinde ziyaret edin.

Acil veya yaşamı tehdit eden durumlar için.

Acil olmayan durumlar için.

Suça ilişkin bilgi sağlamak üzere. İsim vermeden sağlanabilir.

