COVID-19 salgını sırasında sahtekârlığa ve dümenlere dikkat edin
Suçlular, halkı dolandırmak için COVID-19 salgınını kullanıyor; mağdur olmayın.
Yeni koronavirüsün neden olduğu bir hastalık olan COVID-19, artık resmen dünya çapında bir
salgındır. Dünyanın dört bir yanındaki suçlular, bu salgından yararlanmaya çalışırken savunmasız
grupları hedef alarak, bu krizi, halkı dolandırmak için kullanıyorlar. Birleşik Krallık’ın ulusal
dolandırıcılık raporlama servisi olan Action Fraud, Mart 2020'de, koronavirüsle ilgili dolandırıcılıkta
%400 artış bildirmiştir.
Polis ve diğer hükûmet organları, bu dümenler hakkında bilgi yaymak ve halkın sahtekârlığa karşı
tetikte olmasını sağlamak için birlikte çalışmaktadır.
Kraliyet Savcılık Servisi, aşağıdaki tavsiyeleri paylaşmıştır:

Durun: Paranızı veya bilgilerinizi elden çıkarmadan önce biraz durup düşünmek, sizi güvende
tutabilir.

Sorgulayın: Sahte olabilir mi? Herhangi bir talebi geri çevirmek, reddetmek veya görmezden gelmek
sorun değildir. Sadece suçlular, acele etmenize veya paniğe kapılmanıza çalışacaktır.

Koruyun: Bir dümene düştüğünüzü düşünürseniz, hemen bankanızla iletişim kurun ve durumu
Action Fraud dolandırıcılıkla mücadele birimine bildirin.
Çeşitli dolandırıcılık raporları üzerinden geçmek için zaman ayırdık ve dikkatli olmanız gerekenlerin
bir listesini hazırladık.
*Lütfen listenin hiçbir şekilde bütün yöntemleri kapsamadığını ve suçluların, bireyleri hedef almanın
başka yollarını bulabileceğini unutmayın; bu yüzden her zaman tetikte olun.
•
Virüs Testi: Virüs testi kitleri, Birleşik Krallık’ta sadece NHS (Ulusal Sağlık Servisi) tarafından
sunulmaktadır.
•

Aşılar/Tedaviler: COVID-19 için şu anda bir aşı veya tedavi yoktur.

•
Sahte Ürünler: Kendinizi koronavirüsten korumanız için aşırı pahalı veya sahte mallarda artış
olmuştur. Anti-bakteriyel jeller, maskeler vs. bunlar arasındadır.
•
Alışveriş/İlaç Teslimatı: Korunmasız kişileri kapılarında hedefleyen ve alışverişlerini yapmayı
veya ilaçlarını teslim etmeyi teklif eden suçlular.
•

Temizlik Hizmetleri: Virüsün yayılmasını önlemek için temizlik hizmetleri sunma.

•
Kimlik avı e-postaları/kısa mesajlar: Sizi, dolandırıcıların kişisel bilgilere erişmesine yol
açabilecek kötü amaçlı ekleri açma oyununa getirecek mesajlara dikkat edin.
Aşağıdaki e-postalar, Action Fraud tarafından tespit edilmiştir:
1. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ni (the Centre for Disease Control and Prevention – CDC) ve
Dünya Sağlık Örgütü'nü (World Health Organisation – WHO) taklit eden bir araştırma grubunun
üyeleriymiş gibi davranan dolandırıcılar. Mağdura, kendi bölgesinde aktif enfeksiyonların bir listesini
sağlayacaklarını iddia ediyorlar.
2. Mağdurların, virüs salgını hakkında, ilave güncel bilgiler için günlük bültene abone olmalarının
teşvik edildiği, sahte bir şirketin web sitesine bağlantı içeren makaleler sunan dolandırıcılar.
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3. Yatırım planı ve ticaret tavsiyesi gönderip, insanları koronavirüs krizinden yararlanmaya teşvik
eden dolandırıcılar.
4. Bir vergi iadesi teklif eden ve mağdurları, kişisel ve finansal bilgilerini elde etmek için sahte bir
web sitesine yönlendiren, Kraliyet Vergi ve Gümrük Dairesi (HMRC) çalışanıymış gibi davranan
dolandırıcılar.
Siz veya tanıdığınız biri, bir dolandırıcılık tarafından hedeflenmişse bunu, www.actionfraud.police.uk/
internet adresinden veya 0300 123 2040 numaralı telefonu arayarak, Action Fraud birimine
bildirmelisiniz.
Bir durumun dolandırıcılık olup olmadığını nasıl kontrol edebileceğiniz konusunda tavsiye ve bilgi için
şu adresi ziyaret edin: www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-ascam/
* Bu çeviri, harika bir serbest çevirmenler ekibimiz tarafından gönüllü olarak hazırlanmıştır *
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