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BAYRAMDA
DOLANDIRICI

KURBANI
OLMAYIN!

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HAYVAN SATICILARININ
DİKKAT ETMESİ GEREKEN

HUSUSLAR
Alışveriş yaptığınız insanların isimlerini ve 
telefon numaralarını alın.

Size verilen telefon numarasının doğru 
olup olmadığını numarayı aldığınız anda 
kontrol edin.

Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olayla-
rına karşı duyarlı olun.

Yanınızda ya da kaldığınız yerde nakit para 
bulundurmayın.

Hayvan satışlarından kazandığınız parayı 
bankaya yatırın.

Alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte 
olup olmadığını kontrol edin.

Şüphelendiğiniz araçların plakalarını alın.

Ücretinizi almadan hayvanınızı teslim 
etmeyin.

Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetme-
den 155’i arayarak Polise bildirin.

Kurban derilerinizi Devletimizin yetkili 
kuruluşları haricinde toplayan kişi ya da 
kişilere vermeyiniz. 

Belediyelerin tayin etmiş olduğu kesim 
alanları dışında, kurbanlarınızı uzman 
olmayan kişilere kestirmeyiniz.
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ALIŞVERİŞ ESNASINDA ALDIĞINIZ
PARANIN GERÇEK OLDUĞUNU KONTROL EDİN!

SAHTE PARAYI GERÇEĞİNDEN
AYIRT ETME YÖNTEMLERİ

Parayı ışığa tuttuğunuzda Atatürk
görselinin olup olmadığını kontrol edin.

Para üzerinde parlak emniyet şeridi
olup olmadığını kontrol edin.

Holografik şeridi kontrol edin. Farklı  açılardan
bakıldığında bu motiflerin bir yansıma vermesi 

ve dikdörtgen içerisindeki ‘’TL’’ harfleri  paranın 
değerini gösteren sayılara dönüşür.

Paraların ön ve arka yüzlerinde
bazı alanlarda banknot değerini gösteren

küçük yazılar yer alır.

Farklı açılardan bakıldığında orta tarafta
yer alan ve renk değiştirerek altın sarısına

dönüşen bir şerit yer alır.

Gerçek bir paranın UV ışınları altında mavi
ve kırmızı renkte parlama yapması gerekir.
Emniyet şeridinde ultraviyole ışığı altında

banknotun, 5 ve 10 TL’de mavi, 20 ve 50 TL’de
kırmızı, 100 ve 200 TL’de ise sarı renkte parlama

yapması gerekir.
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Atatürk resminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası yazısında ve paranın değerini gösteren 

sayılarda kabartma olup olmadığını kontrol edin.

Banknotların ön yüzünde ay y›ld›z motifinin 
içinde kupür değerini gösteren rakam ve “TL” 
harflerinden oluşan mikro yaz›lar yer almakta-
dır. Sahte banknotlarda mikro yazılar bozuk ve 
okunamaz durumdadır.  

Sahte banknotlarda holografi  şerit folyo 
çeşitli tekniklerle taklit edilmektedir. Renk 
geçişleri orijinal banknotlardaki gibi etki 
vermemekte ve TL’den kupür değerine geçiş 
efekti bulunmamaktadır.

Sahte banknotlarda emniyet şeridinin baskı 
yolu ile, orjinal banknotlardan kesilerek 
yapıştırıldığı veya iki kağıt arasına baskı 
yapmak suretiyle taklit edilmeye çalışıldığı 
görülmektedir.

banknota yatay konumda göz hizasında 
bakıldığında oluşan gizli görüntü sahte 
banknotlarda düz baskı yolu ile taklit edildi-
ğinden görülmemektedir.

Sahte banknotlarda  renk değiştiren şerit 
çeşitli tekniklerle taklit edilmektedir. Bazı 
sahtelerde şerit renk değiştirmemektedir.

Sahte banknotlarda kupür değerini gösteren 
rakam ve “TL” harflerinin orijinale yakın 
parlama verecek şekilde taklit edilebildi¤i 
görülmektedir.

Banknotlar ışığa doğru tutulduğunda 
görülebilen ön ve arka yüzde kupür değerini 
gösteren rakam parçalarının birbirini tamam-
lamasıyla oluşan bütünleşik görüntü Sahte 
banknotlarda  ayarsız ve bozuktur.

Banknotların ön yüzünde, parmakla dokunul-
duğunda hissedilebilen kabartma baskı Sahte 
banknotlarda kabartma baskı yoktur.

Banknotlar›n ön yüzünde yer alan Atatürk 
portresinin küçüğü ile kupür değerini göste-
ren rakamdan oluşan filigran Sahte banknot-
larda filigran bulunmamakta veya baskı yolu 
ile taklit edilmeye çalışılmaktadır.


