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……………..(Şehrinizi yazınız)………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA, 

 

ŞİKAYETÇİ  : ………….. ( adınız soyadını)  (TC Kimlik no: ………………..) 

       …………… (Adresiniz) Tel: ………………….. 

ŞÜPHELİLER : www……………...com/vfs-global isimli site aracılığı ile faaliyet yürüten ve 

aşağıda belirtilen adreste faaliyet gösteren, belirtilen telefon ve e-posta 

adresini kullanan kişi veya kişiler 

   Adres: ………………. (internet sitesi ya da telefonda verilen adres(leri) giriniz) 

   Tel: ………………. (aradığınız tel numaralarını giriniz) 

   Tel: …………… 

   Faks: …………… (verilen faks numarasını giriniz) 

   Mail: ………………@............. (verilen e-posta adresini giriniz) 

(Yukarıdaki bilgileri kendi olayınıza uyarlayıp sizi dolandıran kişilerin hangi 

sitede, adres, telefon ve email adresinde faaliyet gösterdiklerini yazınız) 

     

SUÇ :  Dolandırıcılık (TCK m. 157), Haksız rekabet, Dürüstlük kuralına aykırı 

davranışlar ve ticari uygulamalar ve (Türk Ticaret Kanunu madde 54, 55) 

SUÇ TARİHİ  : ………….. (olayın gerçekleştiği tarihi giriniz) 

AÇIKLAMALAR  : 

1. ….... ülkesine gitmek için vize başvurusunda bulunmak üzere internette yaptığım araştırmada 

VFS Global (Vize Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ) olduğu izlenimini veren www.….com/ 

alan adlı internet sitesinin  …….. telefon numaralı çağrı merkezini …/…/2017 tarihinde arayarak 

vize başvurusu için randevu almak istediğimi belirttim.  

 

2. Telefonda görüştüğüm isminin ……. Olduğunu belirten kişi/kişiler VFS Global olduklarını belirtti 

ve randevu için …TL ödeme yapmamı aksi halde randevu verilemeyeceğini söyledi. Bende 

istenilen randevu ücretini bu kişinin belirttiği Iban numarasına yatırdım. Dekontunu ekte 

sunuyorum (Ek-1). 

 

3. Randevu günü  VFS Global’ in …… şubesine gittiğimde, benden para tahsil eden kişi/kişilerin 

VFS Global ile ilgili olmadıklarını ve dolandırıldığımı ve yukarıdaki internet sitesinde faaliyet 

gösteren bu kişilerin pek çok kişiden aynı yöntem ile para tahsil ettiklerini ve mağduriyete yol 

açtıklarını öğrendim.  
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4. Sitede yer alan telefonda görüştüğüm kişi bilerek şahsımda VFS Global ile bağlantılı oldukları 

izlenimini yaratarak şahsımı yanıltmış ve bu şekilde şahsımdan para tahsil etmek sureti ile beni 

dolandırmıştır. Söz konusu internet sitesinde, içeriğinde VFS unvanın kullanılması ve bu unvana 

yapılan atıflar VFS Global ile bağlantısı olduğu izlenimi vermektedir.  Şahsımdan haksız şekilde 

para tahsil eden ve beni yanıltan bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. 

 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen nedenlerle www...com isimli site aracılığıyla faaliyet 

yürüten, … telefon ve e-posta adresini kullanan ve VFS Global ismini kullanarak şahsımdan haksız yere 

para tahsil eden kişi ve kişilerden şikayetçiyim. Bu kişiler hakkında Dolandırıcılık (TCK M.157), Haksız 

Rekabet, Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlardan dolayı gerekli soruşturma yürütülerek ceza davası 

açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ederim. …/…./2017 

 

Saygılarımla, 

 

Şikayet Eden 

(Adınız soyadınız) 

(İmzanız) 

 

(Elinizde mevcut delil ve belgelerinizi lütfen bu dilekçeye ekleyiniz. Şahitler varsa isim, adres ve 

telefonlarını yazınız.) 

(Dilekçeyi 3 suret olarak yazdırarak yanınıza alınız. Bir sureti size iade edilecektir. Onun üzerine evrak 

alındı numarasını yazınız/yazdırınız. İleride soruşturmayı takip edebilmek için bu numaraya ihtiyacınız 

olacaktır) 


