
AMACIMIZ ...

• ...yaşlıları kendilerini ilgilendi-

ren suçlar hususunda bilgilen-

dirmek.

• ...yaşlılara daha emniyetli bir 

yaşam sunmak.

• ...yaşlıların hırsız ve do-

landırıcıların daha az kurbanı 

olması.

• ...yaşlıların güven duygusunu 

artırarak korkularını azaltmayı 

sağlamak.

Yaşlılar için kaliteli bir danışmalık 

hizmeti

SUNUYORUZ….

www.seniorenberater.help

Sicherheit - Güvenlik

www.seniorenberater.help

Vorbeugung - Önleme

Hizmetlerimiz fahri ve ücretsizdir

SWF-SfS-Mühlheim, August 2016

Dieter Dickmann
Lessingstr. 2
63165 Mühlheim am Main

Telefon: 06108-71979
E-Mail: dieter.dickmann@t-online.de

Danışmanlarınız

Siegfried Fröhlich
Robert-Bosch-Weg 24
63165 Mühlheim am Main

Tel.: 06108-69386
E-Mail: sfs-muehlheim@seniorenberater.help

 Suçlardan korunma

 Trafikte emniyet

 Yaşlılıkta güven - 
iyi bir duygu !

Sicherheitsberater

 für Seniorinnen 

und Senioren

www.seniorenberater.help

Prävention - Tedbir

Mühlheim Şehri Suçları Önleyici 
Tedbirler Kurulu ve Emniyet 

Müdürlüğü desteğinde
verilen bir hizmettir.

Yaşlılar İçin Danışmanlık



Torun hilesi
Tanınmış bir dolandırıcılık türü ise torun hile-
sidir. Bilinmeyen şahıslar kendilerini yaşlılara 
torunu olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmakta 
ve onların tasarruflarını ele geçirmektedir. 
Kesinlikle tanımadığınız şahıslara para 
vermeyiniz!

Kapı önünde dolandırıcılık
Bilinmeyen şahıslar kapınızı çalıp, harhangi 
bir neden göstererek evinize girmeye 
çalışabilirler. Evinizi terk ettiklerinde para ve 
değerli eşyalarınız kaybolmuş olabilir. 
Tanımadığınız yabancı şahısları kesin-
likle evinize sokmayınız!

Yankesicilere dikkat
Aliş verişe çıktığınızda içinde para ve değerli 
eşyalarınızın bulunduğu çantanızı kesinlikle 
alışveriş arabasına yada yürümenize 
yardımcı olan el arabanıza asmayınız. Bu 
hırsızlara davetiye çıkarmak anlamına gelir. 
Ҫantanızı daima üzerinizde taşıyınız!

www.seniorenberater.help

Dolandırıcılık

Danışma saatleri

Ayın her ikinci haftasının Ҫarşamba 
günü saat 10:00 ve 12:00 arası

Yer: Kontakt-Werk,
Ludwigstr. 57, 63165 Mühlheim am Main

www.seniorenberater.help

Tehlikeli E-Mail mesajları
Internet kullanıcılarına hemen hemen her 
gün bilinmeyen şahıslardan bir şeyler sat-
mak için mesajlar ulaşmaktadir. Bunlar 
zararsız (SPAM) mesajlar olabilirler.

Sizi başka sayfa veya adreslere yönlendiren 
mesajlara dikkat etmelisiniz. Burada bir PC-
Virüsü yada Trojaner kapmanız mümkün. 
Trojaner bilgisayarınızı ele geçirebilir, 
dökumanlarınızı okur, idare eder, 
başkalarına yönlendirebilir yada silebilir.

İnternet Bankacılığı
Başka bir çeşidi ise, size sözde bankanızdan 
bir masaj gelmesi. Sizden her hangi bir 
nedenle şifre ve giriş kodunuzu (PIN ve 
TAN) vermeniz istenebilir. Bankalar hiç bir 
zaman sizden şifre yada kodunuzu (PIN 
ve TAN) istemez. Bankanlar elektronik 
posta ile irtibata geçmez.

Bunun gibi mesajlari hemen siliniz! Sizi 
yönlendiren Linklere basmayınız.Sağlıklı 
bir şüphecilik tehlikelerden korur.

Internet suçları

Başka tehlikeler üzerine sizi mem-
nuniyetle danışma saatlerimizde 
ücretsiz bilgilendirebiliriz..

www.seniorenberater.help

Ev yada daire kapısı
Kapıya takılan bir emniyet zinciri sizi art 
niyetli kişilere karşı korur.

Kapınızı kilitleyiniz
Evden çıkarken, ev veya daire kapınızı 
çok kısa bir süre için dahi olsa mutlaka 
kilitleyiniz.

Pencere veya teras kapısı
Pencerelerinizi, balkon yada teras 
kapsını her zaman kilitleyiniz. Eğik yani 
yarı açık bırakılan pencerenin hırsızlar 
için açık pencere olduğuna dikkat ediniz.

Kapı anahtarınızı asla dışarıda sak-
lamayınız. Hırsızlar her yerde saklıyı bu-
labilir!

Emniyetli mekan

Tavsiye
Evinizi nasıl emniyet altına alabile-
ceğiniz hususunda danışma saatlerin-
de bize yada polis danışma servisine
(Polizeilichen Beratungsstelle),
Stadthof 16 / 17, 63065 Offenbach 
am Main adresine başvurabilirsiniz. 
Ücretsiz iritbat hattı: 0800-3110110


