
ABD, Türk asıllı bilgisayar 

korsanı için 247 yıl 

hapis istiyor

Amerika’nın sanal 

suçlular listesinin en 

başında bulunan Türk 

Hacker Fındıkoğlu, 

tutuklu bulunduğu 

Almanya’dan ABD’ye 

iade edildi.

merika Birleşik Devletleri (ABD) 
Federal Soruşturma Bürosu’nun 
(Federal Bureau of Investigation-
FBI) sanal suçlular listesinin 
en üst sıralarda yer alan ve 

bilgisayar korsanı  (hacker) olduğu öne sürülen 
Türk asıllı Ercan Fındıkoğlu, tutuklu olduğu 
Almanya’dan Amerika’ya gönderildi. 3 siber 
saldırı gerçekleştirdiği belirtilen ve hakkında 
247 yıl hapis istemi bulunan Fındıklıoğlu, 2013 
yılının Aralık ayında Almanya’da Frankfurt 
Havaalanı’nda yakalanıp, tutuklanmıştı. 
Fındıkoğlu’nun iadesi için ABD, yoğun çaba 
harcıyordu. Çeşitli hukuki süreçlerden sonra 
Amerika’nın isteği Almanya tarafından kabul 
edildi ve Fındıkoğlu, 23 Haziran 2015’te 
Almanya’dan New York’a gönderildi. ABD 
Federal Mahkemesi, Fındıkoğlu’nun karıştığı 
siber dolandırıcılığı “küresel bir suç” olarak 
cezalandırmak istiyor.

Küresel finans sistemine siber saldırılar 
düzenleyip banka hesaplarına sızarak dolar 
çalan hacker grubunun lideri olmakla 
suçlanan 33 yaşındaki Türk asıllı hacker 
Fındıkoğlu’nun yargılanmasına ABD’de devam 
edilecek. 

ABD Adalet Bakanlığı, Almanya’dan ABD’ye 
iade edilen Fındıkoğlu, ATM sistemlerinden 
para çalan şebekenin başı olmakla ve bütün 
dünyada çalınan hesap kartı bilgilerini 
dünyanın her yerinden ATM dolandırıcılığı 
yaparak nakde çeviren kişilere yaymakla 
suçlanıyor.  Yetkililer, internet üzerinde 
Segate ve Predator takma isimlerini kullanan 
Fındıkoğlu’nun, aralarında bilgisayar 
sistemlerine izinsiz girmek, banka sahtekârlığı 
ve para aklama gibi 18 farklı suçlama ile 
suçlandığını ifade etti.

 

Kurduğu şebeke ile ATM’lerden nakit çalan 
örgütün beyni olmakla suçlanan Fındıkoğlu, 
2011 yılında da  aynı yöntemi kullanarak 18 
ülke ATM’sinden 14 milyon dolar nakit para 
çalınması ve 2012’de de 20 ülkeden 5 milyon 
dolar nakit para çalınması olaylarıyla da 
bağlantılı olduğuna inanılıyor. 2007 ile 2013 
yılları arasında 14 farklı büyük ATM saldırısı 
yapan Fındıkoğlu, toplam 100 milyon doları 
geçen bir siber hırsızlık olayından sorumlu 
tutuluyor.

Fındıkoğlu’nu yakalamak için FBI, 26 ülkede 
100 binden fazla e-postayı inceleyerek, Türk 
hacker’ın karıştığı siber saldırıların izini 
sürmüştü.

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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26 SEKTÖRDEN YANSIMALAR
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