
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Was muss ich beachten wenn ich einen 
Schlüsseldienst benötige? 
Çilingir Seçiminde Dikkat 
 

 
 Foto: LKA 

 
Evinizin kap  kapatt z ve kap  kilitlemek istedi inizde anahtarlar  
içeride unuttu unuzu farkettiniz. Bu küçük ve önemsiz gibi görünen, bir 
anl k dikkatsizli inizin ve dalg nl n sahtekar çilingirler taraf ndan 
kötüye kullan ld nda, size çok pahal ya patlayabilece ini biliyor 
musunuz?  
 
Nas l m ? Örne in: Kap  kapatt z ve anahtarlar n içeride kald  
farkettiniz. Kap   çilingire açt rmaktan ba ka da ans z yok. Bu durumda 
internetten çilingir arad zda, s kl kla sözde sekiz eurodan ba layan ilanlar 
daha ilk sayfada kar za ç yor. te tam da bu andan itibaren çok dikkatli 
olman z gerekiyor. Çünkü dü ük ücretli teklifler genellikle gerçe i yans tm yorlar. 
Bu gerçeklerlerle ba da mayan, üpheli ilanlardan ça rd z çilingirler, 
geldiklerinde, sizden üç hatta dört haneli rakamlara varan fahi  fiyatlar , yani 
internette belirtilen miktardan çok daha fazlas  nakit olarak ödemenizi talep 
ederek, sizi bask  alt na al yorlar. Hatta baz  durumlarda, bu doland lar, 
yan zda yeterli miktarda nakit bulunmad  söyledi inizde size en yak n 
bankamati e birlikte gitmeyi bile teklif edebiliyorlar. 
 
Rheinland-Pfalz Eyaleti’nde güvenilir bir çilingir firmas na ödeyece iniz rakam 
ortalama olarak, hafta içi 50 ila 100 Euro, hafta sonunda ise 70 ila 250 Euro 
civar ndad r. 
 
Kap  kapatt z ve anahtar  içeride unuttunuz. Bu durumda a da 
belirtilen önerilere uyarak kendinizi doland lmaktan koruyabilirsiniz: 
  



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Ailenize, arkada za ya da kom unuza bir yedek anahtar b rak z. 
 Bulundu unuz yerdeki çilingirlerle ba za böyle bir olay gelmeden 

ba lant  kurarak acil duruma haz rl kl  olunuz. 
 Telefonla çilingiri arad zda yap lmas  gerekenleri ve ödeyece iniz 

miktar  görü me esnas nda aç kl a kavu turup netle tiriniz. 
 Birden fazla çilingere ba vurarak fiyatlar  kar la z. 
 Bulundu unuz yerde ikamet eden bir çilingiri tercih ediniz ve fiyat 

konusunda kesin bir rakamda anla z.  
 Çilingirle konu urken yaln z olmay z ki, anla mazl k ç karsa bir 

ahidiniz (tan z) olsun. 
 Sizden ekstra istenen fiyatlar konusunda dikkatli olunuz. Unutmay z ki 

sadece mesai saatleri d ndaki i lerde zaml  ücret istenilebilir. 
 Çilingire sadece anla z paray  ödeyiniz ve ödedi iniz para tutar  ile 

faturada belirtilen para tutar  ayn  m  diye kontrol ediniz. 
 Çilingirler sizden nakit ödeme talep edeceklerdir. Sadece size ayr nt  ve 

do ru fatura verildi inde nakit para ödeyiniz. 
 Yan zda yeterli nakdiniz olmad nda ödemeyi fatura kar nda 

havale edebilece inizi belirtiniz ve kesinlikle paray  çekip hemen 
ödemeyi yapabilmek için çilingirle birlikte yak ndaki bir bankamati e 
gitmeyiniz. 

 Kendinizi hiçbir ko ulda bask  alt nda hissetmeyiniz ve gerekirse hiç 
çekinmeden ve de tereddüte kap lmadan  110 Acil Arama numaras ndan 
polisi aray z. 

 Doland ld zda bulundu unuz yerdeki karakola bilgi veriniz, e er 
gerekli ise ikayette bulununuz ve hukuki yard m talep ediniz. 
 

 
Dikkat: Bu k sa aç klama önemli uyar lar içermektedir. Gerçe i 
yans tmayan reklamlarla kand larak fahi  bir fiyat ödemi seniz,  
yak zda bulunan Tüketici Haklar  Koruma Derne i’ne 
(Verbraucherzentrale ) ba vuruda bulunup yard m talep edebilirsiniz. 
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