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İlgi: Emniyet Genel Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 31311769-5222.(62462)-1041 sayılı
yazısı.
Suç türlerinin gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösterdiği, dolandırıcılık suçunun da bu
süreçte etkilenen suç türlerinden birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, her geçen gün yeni bir
�vöntemle insanları ,aldatmaya çalışan dolandmcılara karşı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ihtiyacı
hasıl olduğu, iletişim yoluyla dolandırıcıhk · suçunu işleyen kişiler; telefon ile aramış oldukları
vatandaşlarımıza, kendilerini özellikle polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlar ile
tanıtarak; "terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü
veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı,. bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği,
şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü,
deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı" gibi senaryolarla; tehdit, korku ve panik hali
oluşturup, kazanç sağlandığı ve kendisini çaresiz hisseden vatandaşlarımızın, para ve altın gibi maddi
varlıklarını dolandırıcı şahıslara elden vererek veya. banka aracılığı ile göndererek, telafisi zor maddi
ve manevi mağduriyet yaşadıkları ilgi sayılı yazı ile bildirilmiştir.
. İlimizde .bulunan vatandaşlarımızın benzer mağduriyetleri yaşamaması amacıyla;
-Kurumsal kimliğinden ve. güvenliğinden . emin .olurmıayan. telefon görüşmelerinde kimlik
mımarası, ·adres .bilgisi, banka hesabı ve kredi- kartı bilgilerinin kesiİılikle.p·aylaşılmaması,
-Polis, Jandanna, Curnhuri:Yet Savcısı.veya. herhangi bir kamu ·personelinin· hiçbir şekilde
vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para testimi veya havale-EFT yapılmasını talep etmeyeceğinin
�bilinmesi,
-Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine veya benzeri senaryolara
itibar edilmemesi,
'"Vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde vakit geçirmeden 155 veya l 56
ihbar hatlarını aramaları ya da en yakın kolluk birimlerine müracaat etmeleri gerektiği hususlar.mda
vatandaşlarımızın duyarlı hale getirilmesi önem arzetmektedir.
Suçla mücadelede en etkin yöntemlerden birisinin önleyici tedbirler olduğu göz onune
alındığında, İletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve vatandaşlarımızın
mağdur olmaması amacıyla;
Başta tüm kamu kurum ve kuruluş personeli olmak üzere,
1)
Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçe ve Altıeylül İlçe Belediyeleri personeli,
2)
İl Müftülükleri tarafından Cuma namazı vaazlarında veya. vakit namazlarında
3)
vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla cami imamlarına yönelik bilgilendirici eğitim verilmesi, .İlk ve orta öğretim kurumlarında, ebeveynlerini bilgilendirmeleri amacıyla öğrencilere
4)
-ve okul aile birliği toplantılarında velilere uyarıcı eğitim verilmesi amacıyla, okul rehber öğretmenleri
ve okul aile birliği üyelerinin bilgilendirilmesi, / .
5_)
ni e�si e erdeki a�ade:11ik ve id�i personelin bilgilendirilmesi, bu yolla üniversi;e
.
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ögrencılerının bılgılendırılmelerının saglanması,
6)
Banka çalışanlarının bilgilendirilmesi,
Mahalle
ve Köy Muhtarları ile İhtiyar Heyetle inin bilgilendirilmesi,
7)
�

8)
Meslek Odası Başkanlıkları aracılığı ile üyelerinin bilgilendirilmesi,
9)
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlıkları aracılığı ile esnafların bilgilendirilmesi,
ıO)
Toplu taşıma araçları ve taksi şoförlerinin bilgilendirilmesi,
11)
Yerel basın ve yayın organlarında, konu ile ilgili bilgilendirici ses ve görüntü yayınlar
yapılmasının sağlanması,
12)
İhtiyaç duyulması ve talep olması· halinde Sivil Toplum Kuruluşları üyelerinin
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Buna göre toplumsal dinamiklerin harekete geçirilmesi ve farkındalığın arttırılması için il
merkezinde düzenlenecek bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İl Emniyet
Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, konusunda. uzman personel
görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli kolaylığı sağlamaları ve
personellerine verilecek bilgilendirme faaliyeti için kurum içerisinde yapacakları planlama sonrası İl
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesini rica ederim.
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Balıkesir Üniversitesi
Meslek Odaları
Muhtarlıklar

/
./
/

/
/

