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Dolandırıcılar Avustralya’daki
insanlardan çıkar sağlamak için
KOVİD-19 (korona virüsü) pandemisini
kullanıyorlar. Şu anda gördüğümüz üç
ana tür dolandırıcılık bulunmaktadır:
Kişisel bilgilerinizi almak için ‘avlama’
(Phishing)
Dolandırıcılar iyi bilinen işletme ve devlet daireleri gibi
davranıp size telefon ederek veya ileti göndererek
KOVİD-19 bilgilerini kullanarak sizin kişisel bilgilerinize
erişmek amacıyla tasarlanmış bağlantılara tıklamanızı
ya da yazılım yüklemenizi istemektedirler (buna
‘avlama-kimlik çalma’ adı da verilir)

Emeklilik dolandırıcılıkları
Dolandırıcılar KOVİD-19 nedeniyle para sıkıntısı
çeken insanların emeklilik fonlarını çalmaya teşebbüs
ederek veya gereksiz hizmetler sunup bunun için
ücret alarak çıkar sağlamaktadırlar.
Bir emeklilik fonundan veya finans servisinden gibi
davranarak şu yollardan sizin emeklilik hesabınız
hakkında bilgi toplamaya çalışmaktadırlar:
Emeklilik fonunuza erken erişiminiz için size
yardımcı olmayı teklif ederek.
Yeni KOVİD-19 kuralları uyarınca hesabınızdan
çıkmamanızı sağlayarak.

Çevrimiçi alışveriş dolandırıcılıkları
Dolandırıcılar, KOVİD-19 ilâcı veya aşısı, ya da zor
bulunan yüz maskeleri gibi mevcut olmayan ürünleri
sattıklarını iddia ederek sahte çevrimiçi mağazalar
yaratmışlardır.

Bu dolandırıcılıklardan kendinizi nasıl
koruyabilirsiniz
Güvenilir bir kaynaktan geliyormuş gibi görünse
de cep telefonu/sosyal medya mesajları veya
iletilerindeki bağlantılara tıklamayın.
İnternet sitesine doğrudan tarayıcınız yoluyla
girin. Örneğin, MyGov internet sitesine girmek
için tarayıcınıza kendiniz ‘my.gov.au’ yazın.
Kişisel veya finansal ayrıntılarınızı isteyen
istenmemiş iletilere ve telefonlara, saygın bir
kuruluştan ya da devlet dairesinden geldiğini
iddia etse bile, kesinlikle yanıt vermeyin – silin
veya telefonu kapatın.
Sahte bir satıcıyı ya da sosyal medya alışveriş
dolandırıcılığını teşhis etmenin en iyi yolu bir şeyi
satın almadan önce onun hakkında yazılanları
aramaktır. Şu anda KOVİD-19 için bir aşı veya ilâç
bulunmamaktadır.
Havale, elektronik transfer, uluslararası para
transferi, ön ödemeli kart veya Bitcoin gibi
elektronik para gibi olağan dışı ödeme yöntemleri
isteyen satıcılara karşı uyanık olun.

Hesabınızın çeşitli ödemelerden yararlanma hakkı
olup olmadığını kontrol ederek.
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UNUTMAYIN Herhangi bir kuşkunuz varsa
devam etmeyin.

Dolandırıcılıklar hakkında daha fazla bilgi, rapor etme
ve nereden yardım edinileceği dahil olmak üzere
Dolandırıcılık uyarı internet sitesinde bulunmaktadır.
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