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İçindekiler

> Sahte kartuşlardan kaçınma

> Sahte bilgi işlem ürünlerinden kaçınma

> Olası sahteciliklerin raporlanması

> Daha fazla bilgi alın

Genellikle HP’nin katı kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmadıklarından, sahte baskı 
sarf malzemeleri ve bilgi işlem ürünleri müşteriler için önemli riskler oluşturabilir. 
Dolandırıcılardan ve riskli ürünlerinden uzak durmak için aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

Kötü  
baskılar

Düşük baskı 
kapasitesi

Ürün  
arızaları

Yazıcıların zarar 
görmesi

Farkında olmadan 
suçlularla iş yapma

Sahte ürünler aşağıdakiler gibi önemli riskler oluşturabilir:

Sahte kartuşlardan kaçınma

HP markalı ve Samsung markalı kartuşlar dahil orijinal HP baskı malzemelerinde sahtecilik riski özellikle yüksektir.1 Şüpheli ürünleri incelemek 
için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

2. Kodları/tarihleri 
karşılaştırın

3. Ambalaja 
bakın

4. Kartuşu 
inceleyin

5. Şüpheli tekliflerden 
uzak durun

6. Şüpheli 
durumları bildirin

Genel olarak: HP baskı malzemelerinin kontrolü

1. HP güvenlik 
etiketini kontrol edin



2 / 7ACF e-postası ACF web sitesi
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1. HP güvenlik etiketini kontrol edin

Güvenlik etiketi doğru holografik özelliklere sahiptir
 > Kutuyu önden arkaya doğru eğin: etiketin üzerindeki “ ” ve “ü” simgeleri zıt yönlerde  
hareket etmelidir.

 > Kutuyu sağdan sola doğru eğin: etiketin üzerindeki “ ” ve “ü” simgeleri aynı yönde  
hareket etmelidir.

Önden arkaya 
doğru eğin

Soldan sağa 
doğru eğin

Özellikle müşteriler için: Etiketin benzersiz kodunu akıllı telefonunuzdan doğrulayın
 > HP’den doğrudan yanıt almak için bir QR kodu okuyucu ile etiket üzerindeki Hızlı Yanıt (QR) 
kodunu tarayın.

Güncel HP toner güvenlik etiketleri bir barkod içerir. Barkod, HP tonerlerin serileştirilmesini destekler 
ancak bir ürünün sahte olup olmadığını anlamanıza yardımcı olamaz.

Doğru şekilde yapıştırılmış güvenlik etiketleri bulunur
Bir güvenlik etiketi taşıması gereken tüm ürünlerde bu etiketin bulunduğunu ve etiketin aşağıdaki grafiklerde gösterildiği gibi doğru yerde 
olduğunu kontrol edin.

Yakından görmek için farenizi aşağıdaki güvenlik etiketlerinin ve mürekkep/toner kutularının üzerindeki işaretli alanların üzerine getirin!

 > Tüm HP tonerlerde bir etiket bulunması gerekir. Buna normal  
HP tonerler ve HP’nin Neverstop kitleri dahildir. Etiket, genellikle  
kutunun açma bandının üzerine yapıştırılır. HP güvenlik 
etiketi olmayan bunun gibi ürünler görmeniz durumunda 
şüphelenmelisiniz.

 > HP’nin Avrupa ve ISE pazarlarında (örneğin Afrika, Avrupa  
ve Orta Doğu) belirli HP mürekkep kartuşlarında birer etiket 
bulunur. Bir ürünün etiketindeki bilgiler ile HP mürekkep 
kartuşları için güvenlik etiketimizdeki genel bilgileri karşılaştırın: 
Olması gereken bir güvenlik etiketi yoksa bu durumdan 
şüphelenmelisiniz. HP’nin mürekkep hazneli yazıcıları için 
tüm HP GT Mürekkep Şişelerinde de güvenlik etiketi bulunup 
bulunmadığını kontrol edin.

Ayrıca güvenlik etiketinin ürüne uygun olduğundan emin olun – örneğin bir toner üzerinde mürekkep etiketi olması  
ya da bunun tam tersi şüpheli durumlardır.

 > HP PageWide ve HP geniş format kartuşlarda genellikle  
bir güvenlik etiketi bulunur. Bu ürünlerde kullanılan HP güvenlik  
etiketinin tasarımı HP mürekkep kartuşlarıyla aynıdır.

 > Belirli HP Uzun Ömürlü Sarf Malzemeleri (LLC) bir LLC güvenlik 
etiketiyle birlikte gelir (ısıtıcı ve Görüntü Aktarım Kitleri gibi). 
Varsa etikette özel “LLC” simgesi bulunur.

İlgili tek sayfa kılavuzlarımızda HP Uzun Ömürlü Sarf Malzemelerinin (LLC’ler) (füzerler, Görüntü Transfer Kitleri  
ve Samsung marka tonerler gibi) nasıl kontrol edileceğiyle ilgili daha fazla bilgi alın.
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Güvenlik etiketlerinin farklı versiyonlarının farkında olun
HP güvenlik etiketlerinin eski versiyonlarından bazıları halen kullanımda olabilir; bu etiketler genellikle yukarıda belirtilen yöntem ile benzer 
şekilde kontrol edilebilen görüntü kaydırma özelliğine sahiptir.

Güncel güvenlik etiketleri Eski güvenlik etiketleri

(toner) (LLC)(mürekkep) (toner) (toner)(mürekkep) (mürekkep)

2. Kodları/tarihleri karşılaştırın

Kutu ve kartuş üzerindeki tarihler/kodlar eşleşiyor
Orijinal HP kartuşlar, kutuda olduğu gibi kutunun içindeki kartuşta da özel tarih ve kodlara sahiptir. Kodlar/tarihler yukarıda belirtildiği  
gibi eşleşmezse, şüphelenmeniz için bir sebebiniz var demektir.

 > Toner: Tüm orijinal HP tonerler için hem kutuların hem de tonerin kendisinin üstünde en az ilk beş karakterin eşleştiği bir kod bulunur. 
Lütfen diğer tüm teknik özellikleri dikkate almayın.

 > Mürekkep, GT Mürekkep Şişeleri, PageWide, geniş format: Bu HP kartuşlarının kutularında kartuşla aynı “Garanti bitiş” tarihi bulunur (+/- 1 ay).

3. Ambalaja bakın

Tüm ürünler orijinal HP ambalajında gönderilir
 > HP genellikle yalnızca açılmamış orijinal HP ambalajı içindeki HP kartuşlarının teslim alınmasını önerir. HP ambalajları sahteciliğe karşı 
önemli bir koruma sağlar ve önemli ürün bilgilerini içerebilir.

 > HP ambalajı olmayan kartuşları teslim alırsanız sahtecilik riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca yerel ürün güvenliği/müşteri koruma 
yasalarıyla ilgili bilgiler HP ambalajları üzerinde bulunuyorsa, HP ambalajı olmadan kartuş satışları bu gibi yasaları ihlal ediyor olabilir.

Tüm ambalajlar aynı kalitededir
 > Orijinal HP kartuşları için kullanılan kutu ve ambalaj malzemeleri birbirinin aynıdır ve kalitelidir.

 > İmla veya baskı hataları, aşınma ve yıpranma belirtisi olmamalı ve kutunun açılmış ve yeniden mühürlenmiş olabileceğine dair hiçbir  
işaret olmamalıdır.

HP’nin ayrıca C-SKU adı verilen (1) Büyük Tedarik Fırsatları (SBD)2 ve (2) Yönetilen SKU  
veya M-SKU adı verilen Yönetilen Baskı Hizmetleri (MPS)3 için malzeme SKU’ları 
sunduğunu lütfen unutmayın. Bu ürünler sırasıyla düz beyaz veya kahverengi kutuları 
sayesinde kolaylıkla tanınabilir. Bu ürünlerin yalnızca HP Yetkili İş Ortakları tarafından  
son müşterilere satılabileceğini unutmayın. Bu satıcılar, örneğin (1) Onaylı SBD Satıcılarının  
C-SKU’ları ve (2) onaylı Güç Hizmet İş Ortaklarının M-SKU’larıdır. Ancak HP, C-SKU  
ve M-SKU’ların yetkili olmayan satıcılar tarafından alınıp satılma ve gizli birer sahte ürün 
olma ihtimalini göz ardı edemez.

Sahte kartuşlardan kaçınma
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4. Kartuşu inceleyin

Kartuşun temiz ve yepyeni görünmesi gerekir
 > Orijinal HP kartuşları her zaman kullanılmamış durumda  
teslim edilir.

 > Kartuşta hasar, mürekkep ya da toner sızıntısı, çizikler ya da daha 
önce kullanıldığına dair belirtiler olmamalıdır.

5. Şüpheli tekliflerden uzak durun

HP ürünlerini sözleşmeli kanal iş ortakları vasıtasıyla satar
 > HP, sahte kartuşlardan kaçınmak için ürünlerinin yalnızca HP Yetkili İş Ortakları gibi güvenilir satıcılardan satın alınmasını önerir.

HP’nin satış uygulamaları tutarlı ve güvenilirdir
 > Eğer bir teklif “gerçek olamayacak kadar iyi” görünüyorsa muhtemelen öyledir. Bu nedenle HP, aşağıdaki satış uygulamaları dahil olmak 
üzere tüm şüpheli tekliflerden kaçınılmasını önerir:

 X Şüpheli düzeyde düşük fiyatla sunulan baskı malzemeleri.
 X Sadece satış temsilcisinin şirketinin sunduğu “yeni” veya “gelişmiş” olduğu iddia edilen ürünler.
 X Tüm satıcı iletişim bilgilerini içermeyen, karşı tarafın rızası olmadan e-posta ile gönderilen teklifler (spam) veya internet üzerinden 

gönderilen teklifler.

 > HP, sahte ürünleri satmak için bahane olarak kullanılabilen, “gri piyasa” veya “paralel ithalat” olduğu iddia edilen baskı malzemesi4 
tekliflerinden uzak durulmasını önerir. Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık’ta gri piyasanın bir ticari marka ihlali teşkil  
ettiğini unutmayın.

Yasa dışı kullanım için ambalaj malzemesi temin etme çabalarına karşı dikkatli olun
Dolandırıcılar bazen sattıkları kartuşların sahte olduğunu gizlemek için kullanılmış HP kartuş kutuları ve güvenlik 
etiketleri bularak yasa dışı biçimde yeniden kullanmaya çalışır. Bu gibi planlardan lütfen uzak durun ve aşağıdakilere 
benzer uygulamalar tespit ederseniz durumu hemen HP’ye bildirin:

 ! HP kartuş kutularını güvenlik etiketine zarar vermeden açma talepleri

 ! Boş kartuş kutularını satın alma veya geri alma teklifleri

 ! Sökülen HP güvenlik etiketlerini satın alma veya geri alma teklifleri

Bir kartuş kutusunu açarken lütfen her zaman açma bandını kullanın ve belirlenmiş açma bölgesinden açın,  
açma bantları ve belirlenmiş açma bölgesi genellikle güvenlik etiketinin yakınında bulunur (varsa) – böylelikle kutuların 
ve güvenlik etiketlerinin yasa dışı biçimde yeniden kullanılmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Kullanılmış kartuşları toplama ve geri dönüştürme hizmeti sunulduğunu iddia eden sizin talep etmediğiniz,  
şüpheli tekliflere karşı lütfen temkinli olun. Çevreyi korumak için kullanılmış kartuşları geri dönüştürmek istiyorsanız, 
dünya genelinde birçok ülkede sunulan HP Planet Partners hizmetini kullanabilirsiniz.

6. Şüpheli durumları bildirin

Bir üründen veya tekliften şüphelendiğinizde harekete geçin
 > Sahtecilikten şüpheleniyorsanız HP’nin sahtecilikle mücadele uzmanlarına durumu aşağıda açıklandığı şekilde bildirin.

Sahte kartuşlardan kaçınma
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Sahte bilgi işlem ürünlerinden kaçınma

Dizüstü bilgisayarların güç adaptörleri ve pilleri, USB flash sürücüler, klavye, fare ve bellek kartları özellikle taklit edilme riski taşıyan bilgi 
işlem ürünleri arasında yer alır. Ancak, çok çeşitli farklı aksesuarlar ve hatta masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar da taklit edilebilir. Yasa dışı bilgi 
işlem ürünlerinden kaçınmak için aşağıda belirtilen adımları uygulayın.

Genel olarak: HP bilgi işlem ürünleri nasıl kontrol edilir

1. Ambalaja bakın 2. Ürünleri kontrol edin 3. Şüpheli tekliflerden uzak durun 4. Şüpheli durumları bildirin

1. Ambalaja bakın

HP birinci sınıf ambalajlar kullanır
 > Orijinal HP ürünleri, yüksek kaliteli, yeni HP markalı kutularda veya blister  
ambalajlarda gönderilir.

 > Bulanık metin veya görseller, hatalı HP logoları, gerçek üründen farklı ürün fotoğrafları 
veya yazım hataları olmamalıdır.

2. Ürünleri kontrol edin

Gerçek HP bilgi işlem ürünleri yüksek kalitelidir
 > Orijinal HP ürünleri her zaman HP’nin katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir. 
Genellikle yüksek çözünürlüklü baskı ile ürün bilgilerini gösteren bir etiket ile birlikte  
ayırt edici HP logolarını içerir.

 > Hasar, çizik veya yıpranma ve aşınma işareti gösteren ürünler sahte olabilir.  
Ayrıca, rastgele yapıştırılmış veya yazım ya da noktalama hatalarını içeren  
ürün etiketlerinden ve yanlış HP logosu içeren etiketlerden şüphe edilmelidir.

3. Şüpheli tekliflerden uzak durun

HP ürünlerini sözleşmeli kanal iş ortakları vasıtasıyla satar
 > HP, sahte bilgi işlem ürünlerinden kaçınmak için bu ürünlerin yalnızca HP Yetkili İş Ortakları gibi güvenilir satıcılardan satın alınmasını önerir.

HP’nin satış uygulamaları tutarlı ve güvenilirdir
 > Eğer bir teklif “gerçek olamayacak kadar iyi” görünüyorsa muhtemelen öyledir. Bu nedenle HP, aşağıdaki satış uygulamaları dahil olmak 
üzere tüm şüpheli tekliflerden kaçınılmasını önerir:

 X Şüpheli düzeyde düşük fiyatla sunulan bilgi işlem ürünleri.
 X “Fabrikada test edilmiştir/fabrika testi”, “toplu ambalaj”, “yeni perakende ürün”, “fabrika mühürlü perakende ambalajı” veya  

“sınıf A hücre” gibi açıklamalar içeren orijinal HP ürünü olduğu iddia edilen ürünlerin satışı.
 X Toplum üretim veya ambalajlama süreçlerini veya iç bileşenleri gösteren fotoğrafları içeren teklifler.
 X HP ile ilişkili veya HP tarafından onaylı bir üretici olduğunu veya ürünleri “standart HP ürünlerine denk kalitede ve daha düşük 

fiyatlarla” sunduğunu iddia eden satıcılar.
 X Tüm satıcı iletişim bilgilerini içermeyen, karşı tarafın rızası olmadan e-posta ile gönderilen teklifler (spam) veya internet üzerinden 

gönderilen teklifler.

 > HP, sahte ürünleri satmak için bahane olarak kullanılabilen, “gri piyasa” veya “paralel ithalat” olduğu iddia edilen ürün4 tekliflerinden  
uzak durulmasını önerir. Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık’ta gri piyasanın bir ticari marka ihlali teşkil ettiğini unutmayın.

4. Şüpheli durumları bildirin

Bir üründen veya tekliften şüphelendiğinizde harekete geçin
 > Sahtecilikten şüpheleniyorsanız HP’nin sahtecilikle mücadele uzmanlarına durumu aşağıda açıklandığı şekilde bildirin.



6 / 7ACF e-postası ACF web sitesi

Tüketiciler için Sahtecilikle Mücadele Kılavuzu Olası sahteciliklerin raporlanması

Olası sahteciliklerin raporlanması

Ürünleri yukarıda belirtildiği şekilde kontrol ettiyseniz ve şüpheleriniz somut nedenlere dayanıyorsa durumu derhal HP’ye bildirin.

Genel olarak: Sahtecilik ve dolandırıcılık şüphelerini bildirmek

1. Bildirim kanalınızı seçin 2. Bilgileri beyan edin 3. Fotoğraf ekleyin 4. Bildiriminizi gönderin

HP’ye bildirim göndermeden önce dikkate alınacak noktalar
 > İleride referans olarak kullanılma ihtimaline karşın lütfen şüpheli ürünleri, bu ürünlerin ambalajlarını ve ilgili belgeleri saklayın.

 > HP genel olarak kendi güvenliğiniz için satıcıya şüpheli ürünlerle ilgili şüphelerinizden bahsetmemenizi tavsiye etmektedir.

HP, gizliliğinizi korumayı taahhüt eder (HP Çevrim İçi Gizlilik Bildirimi’ni inceleyin). İlettiğiniz bilgiyi, doğru olması halinde ve uygun şekilde sahteciliğe karşı 
harekete geçmek için kullanacağız. Bildiriminizle ilgili, örneğin ek bilgiler almak için sizinle iletişime geçebiliriz. Bildirim gönüllülük esasına dayanır ve herhangi  
bir kişisel bilgi vermeden de yapılabilir. Bize sağladığınız tüm bilgiler yasanın izin verdiği ölçüde gizli tutulacak ve ancak bilinmesi gerektiği ölçüde paylaşılacaktır.

1. Bildirim kanalınızı seçin

Şüpheli durumlarda doğrudan HP’nin uzmanlarından yardım isteyin:

E-posta gönderin:  
emea.anti-counterfeit@hp.com.

HP’nin Sahtecilikle Mücadele ekibiyle kendi dilinizde iletişime geçebilirsiniz

E-posta

hp.com/go/anticounterfeit adresini ziyaret edin  
ve “Sahtecilik raporla” seçeneğine tıklayın – 
anonim olarak da bildirimde bulunabilirsiniz.

Web

2. Bilgileri beyan edin

Şüphelendiğiniz durumları etkin biçimde takip etmek için bilmemiz gerekenler şunlardır:

 > Şüphenizin neden(ler)ini açıklayın (örneğin şüphe duyulacak kadar düşük fiyat, şüpheli ambalaj).1

 > Varsa satıcının adını ve iletişim bilgilerini verin.

 > Takip sorularınız için lütfen iletişim bilgilerinizi belirtin, eğer isterseniz örneğin web üzerinden anonim olarak da bildirimde bulunabilirsiniz.

3. Fotoğraf ekleyin

HP’nin Sahtecilikle Mücadele uzmanlarına fotoğraf göndermek  
için lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:

 > Kutu üzerindeki küçük fontlu metinler görünecek şekilde ürün 
ambalajının altı yüzünün tamamının net fotoğraflarını ekleyin. 
Ayrıca lütfen güvenlik etiketinin yakınından çekilmiş okunaklı  
ve net bir fotoğraf (varsa) ve mümkünse ürünün fotoğrafını da ekleyin.

 > Mümkün olduğu durumlarda, gün ışığı ya da kaliteli bir aydınlatma 
ışığı kullanın, fotoğraf makinenizin flaşını kullanmamaya çalışın.

Şüpheli toner bildirimi için örnek fotoğraflar

4. Bildiriminizi gönderin

Bilgilerinizi Sahtecilikle Mücadele uzmanlarımıza gönderin. Uzmanlarımız raporunuzu inceleyecek ve gerekli takip işlemini uygulayacaktır.



© 2021 HP Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri ile ilgili yegane garantiler 
bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti belgelerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti sağlayacak şekilde yorumlanmamalıdır. 
HP bu belgede olabilecek teknik veya yazımla ilgili hatalardan veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

EMEA = Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

Daha fazlası için 
hp.com/go/anticounterfeit
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Daha fazla bilgi alın

HP, şüpheli tekliflerden ve sahte ürünlerden uzak durmanıza yardımcı olabilecek birçok bilgi kaynağı sunar.

hp.com’daki Sahtecilikle 
Mücadele sayfaları
Daha fazla bilgi, kullanışlı dokümanlar 
ve iletişim için hp.com adresindeki 
sahtecilikle mücadele sayfalarını 
ziyaret edin

Kısa Sahtecilikle Mücadele video klipleri
Doğru ve eğitici videolar ile sadece 
birkaç dakika içinde merkezi 
Sahtecilikle Mücadele konularıyla  
ilgili bilgi alın

Sahtecilikle İlgili Temel Bilgiler
Sahte ürünlerden nasıl korunacağınıza 
dair hızlı bir referans sağlayan kısa 
özeti kullanın

1 Baskı malzemeleriyle ilgili olarak, HP’nin ya da diğer bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmedikleri sürece “yeniden doldurulmuş”, “yeniden 
üretilmiş”, “taklit” ya da “uyumlu” kartuşların yasal olduğunu unutmayın. Ancak, bu tür ürünlerin müşterilerin yeni ve orijinal bir HP ürünü ya da HP ile ilişkili 
ya da HP onaylı olan ama HP tarafından üretilmemiş bir ürünü satın aldıklarına inanmalarına neden olabilecek şekilde paketlenmesi ya da satılması veya 
bir ürünün HP’nin rızası olmadan HP’nin fikri mülkiyetini kullanması yasa dışıdır. | 2 C-SKU’lar, örneğin “AC”, “XC” veya “YC” ile biten PLs 5T, IU ve LS ürün 
numaralarına sahip bazı sarf malzemelerini içerir. | 3 Yönetilen SKU’lar, PLs 5T, IU, GL, GM, HF ve K6 ürün numaralı bazı sarf malzemelerini içerir, örneğin  
(i) PLs 5T, IU, GL: “MC” ile biten ürünler; (ii) PL K6: “YC” ile biten ürünler; (iii) PL GM: “AC” veya “XC” ile biten ürünler; ve (iv) Yönetilen yazıcılarla uyumlu PL HF 
sarf malzemeleri (PLs MC, G8, GQ). | 4 Gri pazar ürünleri veya paralel ithalatlar genellikle bir bölgeye (ülke / ekonomik alan) bağlı olan ve marka sahibinin rızası 
olmadan başka bir bölgeye ithal edilen orijinal, marka ürünleri ifade eder (kaynak: Uluslararası Ticari Marka Birliği INTA). Daha net bir şekilde ifade etmek 
gerekirse, meşru HP ürünlerinin Avrupa Ekonomik Alanında (Avrupa Birliği + İzlanda, Lihtenştayn, Norveç), İsviçre’de ve Birleşik Krallık’ta (UK) sınır ötesi satışı 
gri pazarlama olarak değerlendirilmez (durum: Ekim 2020).

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
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