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Fatih BULUT
Özgeçmiş;
1979 yılında Kayseri´de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
Kayseri´de tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini İnönü
Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümden mezun olarak
tamamladı. Mezuniyeti sonrası başladığı özel sektördeki iş hayatına
devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. İnsanlar Arasında
adıyla Odaklı Yayınlarından çıkan bir de şiir kitabı bulunmaktadır.
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ÖNSÖZ
Bu kitabımda sizlerle dolandırıcılık üzerine bir sohbet
gerçekleştireceğiz. Günümüzde yaşanan ve belki de birkaç türü başımıza
bile gelmiş olan dolandırıcılık türlerine değinip olası korunma yollarından
bahsedeceğiz.
İnsanlar Arasında adıyla çıkan ilk şiir kitabımdan sonra, özel sektörde
bulunan bir çok okuyucumdan olumlu eleştiriler almıştım. Olumsuz
olarak nitelendirebileceğim eleştiriler ise genellikle ticari ve toplumsal
sorunlarımıza değinen bir çalışmanın tarafımdan da yapılması isteği
olmuştu. Bu kitap, bu tür eleştirilerden sonra kaleme alınmaya başlanmıştır.
Günlük yaşantımızın hemen her alanında dolandırıcılarla karşı karşıya
kalabilmemiz mümkündür. Gıda alanında yapılan sahtekarlıklardan,
bireysel olarak bizi dolandırmaya kalkan, evimize gelen satıcılardan
veya telefonla bize ulaşmaya çalışıp sosyal mühendislik kullanan
dolandırıcılardan, yaptığımız bir sözleşmede bize anlatılanlarla yazılanların
farklı olmasından, satın aldığımız bir mal veya hizmetin bedelini
ödediğimiz ile bize sunulanlar arasında fark oluşmasından tutunda en
basitinden bir kurumdaki en azından danışma personelinin bile ilgisiz ve
kayıtsız tavrıyla yanlış ve yersiz bir yönlendirmesi ile de dolandırılmamız
mümkündür. Dolandırıcılıklar tür olarak çok fazla olmakla birlikte ağırlık
olarak ticari dolandırıcılıklara yer vereceğim bu kitabımda.
Bununla birlikte sohbet tarzında anlatacağım dolandırıcılık öyküleri
ile neden ve nasıl dolandırıcıların pençesine düştüğümüzü, bizi nasıl
aldattıklarını anlamaya çalışacağız. İnsanın psikolojisinin işin içine girdiği,
dönemin mevcut yasalarının varlığı ile şekillenen, günümüz teknolojisi ile
harmanlanan ve yine günümüzün popüler olayları ile kurgulanan bu derece
geniş bir konuyu ele almak yazar için oldukça zor ve konuyu açıklayacağını
iddia etmek de bir o kadar haddini aşmak olur. Bu çalışma günümüz
dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek ve bir farkındalık yaratmak için
kaleme alınmıştır.
Ülkemizdeki ve dünyadaki dolandırıcılar kaleme alınırken, internet
üzerinde yayın yapan ve büyük bir çoğunluğu yazılı basında da çıkmış olan
haberlerden alıntılar yapılarak, ilgili haberler kaynak gösterilerek, kitabın
sonundaki kaynakçaya konulmuştur. İlgili kişileri bir dolandırıcı olarak
göstermekten ziyade, toplumların hafızalarına kazınan insanları etkileme
güçleri, ikna etme becerileri ile birlikte yeteneklerine ve zekalarına vurgu
yapılmaktadır.
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DOLANDIRICILIK
Dolandırıcılığın tarihi, dünya tarihinden eskidir. İnsanlık tarihi
ile birlikte başlamaktadır. Bu yönüyle dolandırıcılık, tarihimizin sıfır
noktası gibidir. Hz. Adem´in cennetten kovulmasına neden olan yasak
elmayı yemesi için şeytan tarafından kandırılması, dolandırılması, insanoğlunun ilk dolandırıcılık olayıdır.
Bireysel olaylarla günümüze kadar gelen dolandırılmalar ancak
kitlelerin dolandırılmaya başlanması ve akıl almaz derecede kurgularla yapılan dolandırıcılıklarla insanların dikkatini çekmeye ve üzerinde
tartışılmaya başlanmıştır.
Dolandırıcılık, en genel anlamıyla aldatma amacıyla yapılan kasıtlı
eylemdir.
Bilinçli bir şekilde kandırmak, aldatmak, hileli davranışlarda bulunmak konusu ne olursa olsun dolandırıcılığa girer. Dolandırıcı bir
menfaat elde ederken, dolandırılan da bu menfaat ölçüsünde bir kayba
uğrar. Basit bir malzeme alımından, varınızı yoğunuzu ortaya koyarak
alacağınız bir gayrimenkul de bile dolandırılmanız mümkündür. Bir
alışveriş, bir sözleşme yapmasanız bile gününüzü normal monotonluğunda geçirirken, hayallerinizden veya korkularınızdan faydalanarak
bir anda dolandırıcıların pençesine düşebilirsiniz.
Türk ceza kanununa göre dolandırıcılık suçtur,
Basit ve nitelikli dolandırıcılık olmak üzere ikiye ayrılır.
Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına
yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise suçun belli
dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç
olarak kullanılarak işlenmesidir.
Dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için haksız bir çıkar sağlanması gerekir. Dolandırıcılık suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü için de, hazırlık hareketlerinin bitmesi ve haksız çıkar elde
etmeye yönelik icra hareketlerine başlanılması gerekir.
Dolandırıcılık Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma, dolandırıcılık suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Savcılık
suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez kendiliğinden soruşturma yapmak
ve suçun işlendiği kanaatindeyse kamu davası açmak zorundadır. Dolandırıcılık suçu için şikayet süresi yoktur. Ancak suçun en basit halinde dava zamanaşımı süresi 8 yıl olduğundan en geç 8 yıl içinde şikayet
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hakkının kullanılarak olayın savcılığa bildirilmesi gerekir.
Basit dolandırıcılık suçu, taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını
gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda gerek
soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında, öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.
Dolandırıcılık Suçunun Şartları; dolandırıcılık suçu, birçok farklı
hareket tarzıyla işlenebilecek bir suçtur. Ancak tüm hareketlerin ortak
altyapısını teşkil eden, dolandırıcılık suçunun şartları olarak nitelenebilecek üç koşul vardır:
Fiili işleyen kişi tarafından hileli hareketler icra edilmelidir. Mağdurun inceleme eğilimini ortadan kaldıracak davranışlar fail tarafından sergilenmelidir.
Fiili işleyen kişi tarafından yapılan hileli hareketler herhangi bir
kimseyi aldatacak özellikte olmalıdır.
Mağdurun veya başkasının zararına, kendisi veya başkası yararına
haksız bir fayda elde edilmelidir. Fiili işleyen kişi, kendisi veya başkası
lehine fayda elde etmek için bilerek ve isteyerek hileli hareketler icra
etmeli, mağdura verilen zarar ile fiili işleyenin eylemi arasında uygun
illiyet bağı mevcut olmalıdır. Zarar, objektif şahsi ölçüler dikkate alınarak belirlenecek ekonomik zarardır.
Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Unsurları ve Şartları; Nitelikli
dolandırıcılık suçu, TCK’nın 158. Maddesinde düzenlenmiştir. Nitelikli dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık teşkil eden fiilin şu şekillerde
işlenmesi halinde söz konusu olur:
Dinin istismar edilmesi,
Kişinin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanılması,
Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanılması,
Kamu kurum veya kuruluşlarının araç olarak kullanılması veya bu
kurumların zararına işlenmesi,
Basın-yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıklardan yararlanarak
işlenmesi,
Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak
kullanılması,
Ticari faaliyet sırasında işlenmesi,
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Serbest meslek sahibinin mesleğine duyulan güveni kötüye kullanarak işlemesi,
Sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.
Basit dolandırıcılık suçunun cezası TCK md.157’de düzenlenmiştir. Buna göre, basit dolandırıcılık suçunda fail 1 yıldan 5 yıla hapis ve
beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Madde metninde
hapis cezası ve adli para cezası birlikte aynı yaptırımın birer parçası olarak düzenlenmiştir. Yani faile hem hapis cezası hem de adli para cezası
aynı anda verilecektir. Faile verilecek adli para cezasının miktarı meydana gelen zararın büyüklüğüne göre belirlenecektir.
Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası; 24.11.2016 tarihinden
önce işlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıdır.
Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası; 6763 sayılı kanun ile arttırılarak TCK md. 158’de yeniden düzenlenmiştir. Buna göre nitelikli
dolandırıcılık suçu işleyen fail, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve beş
bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Aşağıdaki hallerde, nitelikli dolandırıcılık suçu cezası alt sınırı 4
yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz:
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir
kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
Sigorta bedelini almak maksadıyla,
Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi
kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla
ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle.
Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı
sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle.
Nitelikli dolandırıcılık suçu, sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını gerektirdiğinden savunmanın bir Ceza Avukatı ile birlikte
yapılması gerekir.
Dolandırıcılık suçundan adli para cezasına karar verilirken,
TCK’nun 158. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hükmolunan gün
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karşılığı para cezası, şartların varlığı halinde takdiri indirim uygulaması da yapıldıktan sonra aynı Kanunun 52. maddesi uyarınca adli para
cezasına çevrilecek, ulaşılan cezanın suçtan elde edilen menfaatin iki
katından az olması durumunda adli para cezası, anılan Kanunun 158.
maddenin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca suçtan elde edilen
menfaatin iki katına çıkarılacaktır
Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan’a göre vicdan sahibi, hukuk ve kurallara koşulsuz uyan, otoriteye bağlı yaşam biçimi olanlar dolandırılmaya
daha uygun. Dolandırıcıların psikopat kişilikte olduğunu belirterek
“Bunların karşısında kurban durumundaki insanlar ise kuralcı, gelişmeye ve değişime dirençli, çoğu zaman duygularını saklama eğiliminde
olan, güçlü devlet otoritesini temsil eden polis, jandarma, savcı karşısında korku yaşayan, geleneksel kültüre bağlı insanlar” diyor. Geleneksel kültürün bu kişileri ön plana çıkardığını belirterek bu kültürün
karakoldan askerden korkmayı gerektirdiğini, korkunun temel duygu
olduğunu söylüyor.
Dolandırılmakta önemli bir unsurun da telkine yatkın olmak olduğunu belirterek, “Yani telefonla hipnoza, yakın bilinç değişikliğine
yatkın olma hali söz konusu. Bu trans halidir” dedi.
Orta ve ileri yaş grubunun dolandırılmaya daha uygun olduğunu
söyleyerek, “Yeni neslin dolandırılması zor. Çünkü kendini ifade etme
ve sosyalleşme düzeyleri daha iyi. Telkine açık nüfus en az yüzde 25’tir.
Yani 4 kişiden biri dolandırılmaya aday. Bu insanlar yaşadıklarını paylaşmazlar. Çoğunun eşi bile bilmez. Geçmişte bankerzede veya bankazede olan gruptaki insanlar da bu insanlardı. Bunun çözümü, değişime
açık ve iletişimi yüksek, uzlaşmacı bireylerin yetiştirilmesine bağlı”
diye eklemektedir.
Dolandırıcılar yasalar konusunda bir avukat kadar hatta uzmanlaştıkları konular bakımından çoğu hukukçudan daha bilgili hale bile
gelebiliyorlar. Bu yüzden dolandırıcılar yakalandıklarında ya ceza almıyor ya da yaptıkları işe göre çok az bir ceza ile çıkabiliyorlar. Yasal boşlukları da hesaba kattıklarında dolandırıcılar yakalandıklarında hırsızlıktan daha az ceza aldıklarını da belirten hukukçular bulunmaktadır.
Günlük yaşantımız içinde, bir veya birkaç kişi tarafından bazen de
bir şebeke tarafından dolandırılabilirsiniz. Bu dolandırıcılar farklı yöntemler kullanarak, sizin saygınızı sevginizi, korkularınızı, hırslarınızı
daha doğrusu duygularınızı kullanarak, eyleme geçerler.
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Dolandırıcılık olayları, günün koşullarına, yasalarına ve popüler
konuları ele alarak, belirli kurgularla karşımıza çıkmaktadır. Tarihimiz
de Banker Kastelli Krizi olarak karşımıza çıkan olayda tam olarak bunun bir örneğidir.
Türkiye’de bankerlik, 1960 sonrasında tasarruf bonoları piyasası
ile hızlı şirketleşmenin getirdiği hisse senedi ve tahvil alışverişiyle cılız da olsa bir gelişme göstermişti. Ama menkul değerlerin faizlerinin
yasal yolla düşük tutulması, bunların alıcı bulmasını engelliyor ve piyasada değerlerinin altında satılmasına neden oluyordu. Öbür yandan
değerinin altında satış, gerçek faizi artırarak bankerliği yaygınlaştırdı.
1970’lerin sonlarına gelindiğinde bankerler, 24 Ocak 1980 Kararları’yla banka kredi faizlerinin yüzde 100’e yaklaşan bir oranda yükselmesinden yararlandılar. Öyle ki, bu yıllardaki yüksek enflasyon nedeniyle
temelde büyük bir işletme kredisi gereksinimi içinde olan kuruluşlar,
banka yerine, yüksek faiz vererek tasarrufları kendilerine çeken bankerlere başvurmaya başladılar.
Bankerler, bankaların tersine, mevduat ve kredide yasal koşullarla
kısıtlanmamanın getirdiği kısa süreli avantajı sonuna kadar kullandılar.
Paraları karşılığında çok daha yüksek bir faiz alan tasarruf sahipleri
bankerleri yeğleyince, birçok büyük holding de kendi bankerlik kuruluşlarını kurdu.
Transtürk ve Profilo’nun kurduğu Meban, Sabancı’nın Ak Borsa,
Kozanoğlu-Çavuşoğlu’nun Eko Yatırım, Çukurova’nın Genborsası’nı
başkaları izledi. Bu arada eski piyasa bankerlerinin kurduğu Kastelli,
Mentaş ve Bimtaş gibi kuruluşlar da büyük mevduat toplamaya başladılar. Bankalar yasal kısıtlamalar nedeniyle yapamadıkları işlemleri gerçekleştirmek üzere bir araya geldiler. On üç büyük bankanın kurduğu
Yatırım-Finansman A.Ş. de Ağustos 1980’de menkul değer işlemlerine
başladı. Bu kuruluşlar anonim şirketlerin hisse ve tahvilleri ile bankaların çıkardığı mevduat sertifikalarını satarak yüzde 140’a varan oranlarda faizle para toplamaya başladılar. Toplanan büyük paralar piyasa
dışından gelen birçok kişiyi de bankerlik yapmaya özendirdi.
İlk dönemde bu gelişmeleri izlemekle yetinen hükümet, durumun
bir krize doğru gitmeye başlaması üzerine sistemi düzenlemeye yöneldi. 15 Eylül 1981’de bankerlik kurumunu düzenleyen bir kararname çıkarıldı, 20 Eylül’de de bankerlerin ilan ve reklam yapmaları yasaklandı.
Maliye Bakanı Kaya Erdem’in 22 Eylül 1981tarihli Milliyet gaze-
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tesinde yayınlanan röportajındaki “Eğer tasarruf sahipleri, bu kişilere
paralarını sadece bono karşılığı yatırdılarsa, devlet olarak biz ne yapabiliriz. Bu işin zaten sonu biliniyordu. 3-5 kuruş fazla para kazanmak
için kumar oynanmıştır” beyanı krizin işaret fişeği sayıldı. Ekim ve kasım aylarında bankerlik yapabilmek için asgari koşullar getirildi.
1981 yılının sonundan itibaren özellikle banker kurumlarından
mevduat çekilişleriyle başlayan kriz sonunda, faizleri ödeyemeyen bankerler peş peşe iflas etmeye başladılar. Nisan 1982’ye değin 258 banker
battı. Sayıları 200 bini bulan ve toplam 75 milyar TL alacakları olan
küçük ve orta tasarruf sahipleri ortada kaldı. Paraları batan alacaklılar için 7 Temmuz 1982’de bir kararname çıkarılarak borçların tahsili
amacıyla bankerlerin tasfiye işlemlerine başlandı. Tasarruf sahiplerinin
mağduriyetinin bir ölçüde giderilmesi amacıyla, 11 Ağustos 1983’te
çıkarılan “Bankerzedeler Yasası”yla alacaklıların, paralarının 200 bin
TL’ye kadar olan bölümünü bir devlet bankasında bir yıl vadeli bekletmek koşuluyla alabilecekleri hükme bağlandı. (1)
Bu süre zarfında olanda tasarruflarını kaybeden küçük yatırımcıya
oldu, belki de dönemin maliye bakanının söylediği gibi küçük yatırımcı kumar oynamış ve kaybetmiştir. İnsanların para kazanma hırsından
yararlanan dolandırıcılar ise masum bile sayılabilir. Mevcut yasaları ve
sistemi gündeme bile getirmiyorum.
Bankerler ve bankerlik sistemi bir dolandırıcılık sistemi değildi. Vatandaşlar, risklerden ziyade, kazançlarına bakıp paralarını yatırıyorlardı. Sistem çalışırken ve herkes parasını alırken ne dolandırılma
vardı ortalıkta ne de birilerine dolandırıcı gözüyle bakılıyordu, sistem
tıkanmaya başlayınca, bunda mevcut yasaların değişmesi süreci hızlandırmıştır, vatandaşlar paralarını vadelerinden önce çekmeye başlamaları da sistemin çökmesine neden olmuştur. Sistem çökünce de bankerler
birer dolandırıcı olarak anılmaya başlandı. Bu noktada işi çığırından
çıkmasına neden olan ve sistemi tamamen dolandırıcılığa döken de ortadaki kazancı görüp, sisteme banker olarak giren dolandırıcılardan da
kaynaklanmaktadır. İnsanlar o kadar rahat paralarını teslim ediyorlardı ki, birçok dolandırıcının da iştahını bu rahatlık kabartmıştır. Zaten
dönemin bankerlerinin ortaya koyduğu sistemde Türk usulü ponzi´dir.
Sistem eninde sonunda zaten çökmeye mahkumdu.
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ÜLKEMİZDEKİ VE DÜNYADAKİ
ÜNLÜ DOLANDIRICILAR
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ÇİFTLİK BANK - MEHMET AYDIN
Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın, Türkiye’nin en genç dolandırıcısı olarak adını tarihe yazdırdı. Asıl işi arıcılık olan Aydın, “Çiftlik
Bank” adlı projesiyle 77 bin kişiyi 500 milyon tl´nin üzerinde bir rakam ile dolandırmayı başarmıştır.
Çiftlik Bank´ın çıkış noktası, facebook üzerinden oynanan ve milyonları kendine bağımlı hale getiren FarmVille adlı oyundur. Çiftlik
Bank da bu tema üzerine kurulan bir oyundur. Oyuna girdikten sonra,
para kazanmak için, oyundaki hayvanlardan satın alıyorsunuz, hayvanların ömrü 365 gün ile sınırlı, onların yemi ve barınakları içinde
ayrıca bir masraf yapıyorsunuz ve hayvanlarınız süt veya yumurta verdikçe de sizde kazanıyorsunuz. Bu sayede, oyuna girenler hesaplarına
paralar yatmaya başlayınca, çevrelerini de oyuna girmeleri konusunda
ikna etmeye başladılar. Tabi çiftlik Bank bununla da sınırlı kalmadı ve
anadolunun farklı şehirlerinde fiziki olarak çiftlikler kurmaya başladı
ve üyelerine de oyunun gerçek olduğunu göstermeye başladı.
Memleketin farklı illerinden Çiftlik Bank ile ilgili şikayetler artmaya başlayınca, sermaye piyasasının şikayeti üzerine çiftlik banka soruşturma açıldı, hesapları incelemeye alındı. Şirketin KKTC´de kurulu
olması ama Türkiye de faaliyet göstermesi ayrı bir konudur. Çiftlik
bank bir ponzi kuruluşu olmadığını ispatlamak için, önce üye alımını durdurduğunu açıkladı, sonra da haklarındaki soruşturmalardan ve
iddialardan dolayı bankaların kendileri ile çalışmadığını duyurdular.
Sonrasında ise, Tosuncuk adı verilen Mehmet Aydın´ın kaçtığı haberleri gelmeye başladı, ardından da lüks arabalarla, yatlarla çekilmiş videoları televizyon ekranlarına düşmeye başladı. Türkiye ile suçlu iade anlaşması olmayan Uruguay´da lüks yaşantısına devam ettiği haberlerini
almaya devam ediyoruz.
Tosuncuk´un insanları etkilemesinin nedenlerine bakacak olursak.
%100 kazanç sözü vermesi ve başta üye olan kişilere para dağıtması ve
çiftlik açılışlarına katılan ve tosuna övgüler yağdıran ünlülerde reklam
kampanyasında yeterli etkiyi yapmıştır. (2)
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SÜLÜN OSMAN
Çevirdiği dolaplar filmlere, hatta Orman Kemal romanlarına konu
olan Sülün Osman, bir tür Robin Hood gibi halk kahramanıydı. Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı dahil kentin en ünlü yerlerini, eserlerini İstanbul’a yeni gelen taşralılara satma yeteneğine sahipti. Yeşilçam
filmlerinde sıkça gördüğümüz bu numaralar, aslında Sülün Osman’ın
özgün buluşuydu. Rivayete göre Sülün Osman o kadar ikna ediciydi
ki kente yeni gelenlerden saate bakmak için bile para toplamışlığı vardı. Kız Kulesi’ni birisine sattıktan sonra Galata Köprüsünü satmaya
çalışırken yakalanan Sülün Osman gibi dolandırıcı olmak deyimi hayatımıza girdi.
1948 yılında, Demokrat Parti iktidarı, ekonomik atılımı gerçekleştirebilmek adına her türlü yasayı gevşetmişti. Özellikle imar yasasındaki gevşeklik, dolandırıcıların cirit attığı bir ortam yaratmıştı.
Karaborsacılar ve kaçakçılarla birlikte dolandırılar da ellerini kollarını sallayarak vukuatlarını gerçekleştiriyorlardı. Sülün Osman işte bu
dönemde piyasaya çıktı. İşi Rum bir dolandırıcıdan öğrendiğini söylüyordu. Kendini insanlara zarar veren, haksız şekilde başkasının emeğine el koyan bir dolandırıcı olarak değil, aklını kullanarak akılsızın hak
etmediğini alan biri olarak görüyordu. Meslekteki yıllarını da şöyle anlatıyordu; “Benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında. Bana
yaklaşma sebepleri de beni dolandırmaktı.
10 tane bilezikle geliyorum adamın önüne akşam vakti... Kuyumcunun kapısındayız... Ve dükkan kapalı... Karımın hastalığını anlatıyorum, acilen bilezikleri bozdurmam gerektiğini... O an nöbetçi eczaneye
gidip hastaneden istedikleri ilaçları almamın şart olduğunu söylüyorum falan. Hakiki olsalar bileziklerin fiyatı bin lira. Diyorum ki ‘300 liraya ihtiyacım var. Paranın gerisi umurumda değil, yeter ki karım ameliyat masasında kalmasın’. Adam sabah kuyumcuya gidip bilezikleri bin
liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat içinde havadan 700 lira kazanacağını düşünüyor. O arada benim ayakçım ortaya çıkıyor ve almak istiyor bilezikleri. Telaşlanıyor adam kazanç imkanı kaybolacak diye. 300
lirayı verip alıyor bilezikleri. Ben de kayboluyorum ortalıktan. Adam
ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince
‘dolandırıldım’ diye karakola gidiyor. Ben aranıyorum. Demiyorlar ki
ona ‘be adam, bin liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında
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ne vardı?’. Gayet açık ki beni dolandırmayı planlamıştı. Ben, hayatım
boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi bile dolandırmadım.”
Galata Köprüsü’nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre
1984’te Beyoğlu’nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.
Toplum içinde kendisine ayrı bir sevgi besleniyordu, rivayetlere
göre İstanbul´da ramazan ayında geceleri kendisi ile ilgili kahvehanelerde sohbetler düzenlenirmiş. Bu sohbetlerin birinde, sohbete katılan
bir vatandaşı Sülün Osman dolandırdığı için, bir daha düzenlenmemiş.
(3)

GÜNEY ZOBU (RAKİ)
1980’li yılların ünlü dolandırıcısı
Zor şartlarla büyüyüp sonra dolandırıcılık yaparak köşeyi dönen
klasik dolandırıcı profilinin aksine Güney Zobu, ayrıcalıklı bir aileden
geliyordu. Dedesi ünlü paşalardan Hasan Rıza Zobu, babası Moskova
Büyükelçisi Şemsettin Zobu idi. Ayrıca ünlü iş adamı Kuzey Zobu’nun
ağbeyiydi. Kıvrak zekası ve enteresan numaralarıyla Türk popüler tarihine damgasını vuran Güney Zobu’nun başarısının en önemli sırrı,
hedef kitlesini doğru seçmekti. Her daim yasadışı işler çevirmeye çalışanları dolandırıyor, bir başka deyişle ava gideni avladığı için şikayet
edilemiyordu.
En büyük vurgunlarını dövizle yapmıştı. Dolar taşımanın büyük
suç olduğu yıllardı. Zobu’nun hedefi de çanta ya da bavul ile döviz kaçırmaya çalışan uyanıklardı. Kurbanlarına ‘keriz’ veya kerizin eş anlamlısı olan ‘kunduzi’ diyordu. Gözüne kestirdiklerini, piyasa kurunun çok
altında bir fiyatla döviz satmayı vaat ederek avlıyordu.
Balya balya parayla ön kapıdan girip arka taraftan tabanları yağlayan Raki’yi bekleyenler, saatlerce ağaç olurdu. Hatta ‘ağaç olma’ teriminin, Raki’den kaynaklandığı söyleniyordu. Zobu’nun en enteresan
vukuatlarından biri de 6. Filo’nun İstanbul’u ziyareti sırasında, bir iş
çevirmek üzere Amerikan subayı kıyafetiyle, dönemin en lüks mekanı
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Hilton’a gitmesi ve orada karşılaştığı Süleyman Demirel’i de sanki subaymış gibi kandırıp dakikalarca sohbet etmesiydi.
Gerek Sülün Osman, gerekse ‘‘Raki’’ Güney Zobu’nun ortak özellikleri, devletin parasına el sürmemeleri ve tüyü bitmemiş yetim hakkıyla oynamamalarıydı.
Onlar, ava gidenleri avlayarak bir bakıma ahlaksızlığın ahlaki sınırlarını çizdiklerine inanmışlardı.(4)

BANKER KASTELLİ
Abidin Cevher Özden, Nam-ı diğer Banker Kastelli, 1961-1982
arasındaki Türk finans sistemine damga vuran isimdi. Öyle ki 1982’de
batmadan önce o ve diğer bankerlerin Türk halkından topladığı para
3.2 milyar dolardı. Bunun yüzde 70-75’inin Banker Kastelli’ye ait olduğu düşünülürse 2.2 milyar dolar toplamıştı işadamı, banka ve sade
vatandaştan.
1982’de milli gelir 65 milyar dolar olduğundan hareketle Kastelli’nin milli gelirin yüzde 3.3’ü kadar bir parayı halktan topladığı söylenebilir.
İş dünyasına banker olarak 1961’de girdi. İlk işi tasarruf bonolarıydı. O dönemde memurlara maaşlarının bir kısmı bono olarak veriliyordu. Ancak vatandaşlara bono değil para lazımdı. Bonoların hamiline
yazılı olması Kastelli’ye yaradı. Memurdan bonoları değerinin altına
paraya çeviriyordu. Ancak devlet bu parayı vermeyince Kastelli de battı.
Tekrar ayağa kalkışı ise 1980 öncesine denk geliyor. O dönemde
bankalar yüzde 2-3 sabit faizlerle para topluyordu. Ancak kaynak yetmeyince mevduat sertifikaları çıkardılar. Fakat alıcı yoktu. Kastelli’ye
ikinci fırsat böylece doğmuş oldu. 100 liralık sertifikayı 75’e alan Kastelli halka “100 lira getirin ben size yüzde 5-6 vereceğim” diyordu.
Böylece Ponzi finansman modeli denilen sistem işletiliyordu. Ponzi’de sisteme her gelen yeni kişi bir öncekini finanse ediyordu. Zincir
böylece uzayıp gidiyordu. Kastelli’de bu zincirin halkaları 250 bin kişiye ulaşmıştı. Sertifikaların satışı durdurulunca Kastelli ikinci kez iflas
etti. Binlerce insan Kastelli’nin büroları önünde kuyruklar oluşturdu.
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O ünlü Bankerler Krizi’ne neden olan adam olarak Türk iktisat tarihine geçen Kastelli, aynı zamanda Türkiye’de finansal sistemin yeniden
düzenlenmesine yol açtı. “Bankerler krizi” ile birlikte Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu çıkartıldı ve Sermaye Piyasası Kurulu kuruldu
ve İstanbul Borsası açıldı. 1982’deki batış sonrası tasfiye kurulu oluşturuldu ve 150 bin kişi tasfiyeye başvurdu. Tasfiye masası alacaklılara
parasını tamamen ödedi. İnşaat işleri ise iyi gitmedi. 2007’de borçları
nedeniyle bunalımdaydı. Oğlunun mezarı başında intihar girişiminde
bulundu, olmadı. Bunalımı, son olarak İstanbul Kadıköy’deki kendisine ait işhanında son buldu. (5)

BANKER BAKO
”Papatyalı banker” olarak bilinen Bako 80’lerde binlerce kişinin
parasını batırarak üne kavuştu. Bankalardan kredi alırken imza yerine
papatya resmi yaparak alenen devletle dalga geçen Bako Emlak Bankası’nı bile dolandırdı. Bako dolandırıcılık suçundan yıllarca hapis yattı.
Banker Bako olarak bilinen Baki Aygün, Kastelli gibi bir devi bile
batıran afete, Banker Bako dayanabilir miydi? Zaten onun niyeti dayanmak değil, paraları kapıp köşeyi dönmekti. Öyle de yaptı. Bir süre
için izini kaybettiren asker kaçağı Bako, bomba gibi bir olayla yeniden
kamuoyunun karşısına çıktı. Bu kez sahte devlet tahvili ve teminat
mektubu basarak bankaları dolandırmış, yine trilyonları götürmüştü.
Bako kamu bankası, özel kuruluş ayrımı yapmıyor, önüne geleni
dolandırıyordu.
Sülün Osman ve ‘‘Raki’’ modellerinden farkı ise, eylemlerinde sırtını siyasetçilere, polis şeflerine ve mafya babalarına dayamasıydı.
Sahte devlet tahvili ve teminat mektubu dolandırıcılığından, keyfe
keder bir hapis cezası yedi. Halkın milyarlarını oluk gibi akıttığı için
cezaevinde hiç sıkıntı çekmedi. Hatta krallar gibi yaşarken görüntülendi. Duruşmalara canı istedikçe katılıyor, müdür odalarını işyeri gibi
kullanıyor ve sabahlara kadar telefon muhabbetleri yapıyordu. Cezaevi
yönetimine şirin görünmenin yolunu, koğuşlardan topladığı bilgileri
yetkililere ihbar ederek bulmuştu. Kısacası muhbir Bako, demir parmaklıkların ardında bile gününü gün ediyordu.
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Cezaevinden çıkınca yine rahat durmadı. Allah vergisi yeteneğine(!) hapishane kültürü de eklenince faaliyet alanı genişleyivermişti.
Arkasına arazi mafyasını alarak sahte belgelerle arsa satışlarına yöneldi.
Bu işleri götürürken, kaşla göz arasında Emlak Bankası’nı dolandırmayı da ihmal etmedi. Yine halkın trilyonlarını cebine indirmişti.
Son kez girdiği cezaevinde bir savcıya yanaştı. Söylemezler Çetesi
hakkında topladığı bilgileri bu savcıya ihbar ediyor ve yavaş yavaş güven ortamı yaratıyordu. 18 yıllık hapis cezasına karşın düzmece belgelerle cezaevinden tahliye olduktan sonra da savcının peşini bırakmadı.
Artık iyice dost olmuşlardı. İddialara göre son dönemde kurbanlarını
dolandırırken savcının adını ve statüsünü kullanmaktan çekinmiyor,
polis takibinden kurtulmak için onun evine bile gidebiliyordu.
Banker Bako, değer yargılarımızın yılkı atları gibi kaderiyle baş başa
bırakıldığı globalleşme sürecinde siyasetçi, bürokrat ve mafya üçlüsünün yarattığı ortak bir üründür. Kendileri, 2000’li yılları koşan ülkemizin yetiştirdiği ünlü bir Türk büyüğüdür.(6)

AYŞE BENLİ
Las Vegas dünyada kumarhanelerin başkenti olarak biliniyor. Bir
günde milyonlarca doların el değiştirdiği kumarhaneler aynı zamanda
hileye karşı kullandıkları gelişmiş cihazlarla da tanınıyor. Her oyun
masasının kameralarla izlendiği, oyundaki olasılıkların bilgisayarlarla
hesaplandığı kumarhanelerde, oyuncuların yüz ifadesi ve kalp atışlarından hile yapıp yapmadığını tespit etmeye yarayan cihazlar da bulunuyor. Ancak 5
Türk hileye karşı bu derece gelişmiş cihazları kullanan kumarhaneleri çok basit bir yöntemle atlatmayı başardı. Türkler 2 milyon dolarlık
operasyonlarını Las Vegas’ın Harrah’s Casino, Imperial Palace ve Venetion Casino adlı kumarhanelerde oynadıkları Carabian Stud Poker
oyununda gerçekleştirdiler. Ayşe Benli (50), Cumali Pelik (50), Recep
Turna (48), Ahmet Ural(48) ve Zeki Üçkol (49) adlı Türkler oturdukları poker masasında kağıtları işaretleyerek oyun kazandılar. Çetenin
tek kadın üyesi olan Ayşe Benli’nin hem hileyi planladığı, hem de işaretli kartları değiştirdiği belirtildi. Kartları işaretlemekle görevli üye
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ise Ahmet Ural. Zeki Üçkol, Cumali Pelik ve Recep Turna karışıklık
çıkarıp dikkati dağıtma işini üstlendi. Çete yakayı ele vermeden 2 milyon dolarlık ciroya ulaştı. İlk başlarda oyunlarda hile tespit edemeyen
kumarhaneler kaybettikleri paraları Türkler’in şansına bağladı. Kamera
görüntülerinde de anormal bir durum saptayamayan görevliler her seferinde kazandıkları binlerce doları çete üyelerine nakit olarak ödedi.
Ancak son oynadıkları oyunda masadaki görevli şüphelendi. Buna
rağmen hile ortaya çıkarılamadı. Bunun üzerine kumarhane görevlileri Nevada Şans Oyunları Denetleme Kurulu’na başvurdu. Nevada
Oyun Komisyonu Şefinin verdiği bilgiye göre, kumarhane sahiplerinin
şikayeti üzerine kurul şüpheli Türkler’in gözaltına alınmasını sağladı.
Ancak hile kanıtlanamadığı için Türkler tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı. Çete ise elde ettikleri paraları da alarak sırra kadem
bastı. Çete üyeleri kayıplara karışınca Federal Polis devreye girdi. FBI
5 Türkü en çok arananlar listesinin başına aldı. Ancak bugüne kadar
Türklerin izine rastlanamadı. Türkler yakalanması halinde kumarda
hileli hareket, kağıtları değiştirmek ve işaretlemek, soygun yapmak ve
çete kurmak suçlamalarından yargılanacaklar.(7)
Ancak henüz izlerine rastlanabilmiş değil.

SELÇUK PARSADAN
Selçuk Parsadan 1952 yılında İstanbul’da doğdu. Parsadan’ın dedesi Beyoğlu Polis Müdürü, babası Kadıköy Emniyet merkez memuruydu. 1953 yılında polislikten ayrılan baba Sabahattin Parsadan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in sevdiği kimselerdendi ve sonradan
Menderes’in gönüllü yakın korumalığını üstlendi. Selçuk Parsadan’a
göre babası “Başbakan’ın aşk hayatını organize ediyor, sevgilileri ile
buluşmalar ayarlıyor ve masraflarını örtülü ödenekten karşılıyordu.
Askere gitti. Döndüğünde ‘Orduya Yardım Etmiş Asker Aileleri Derneği’nde tahsildar olarak görev aldı. Topladığı yardımlardan komisyon
da alıyordu. Kuvayı Milliye adlı bir dergi kurdu. Abone yapmak istediği insanlarla, emekli Korgeneral Mahmut Aydınoğlu adıyla konuştu,
bu yolla pek çok iş adamından para topladı. Halkçı Parti Beyoğlu İlçe
Başkanı oldu. Bu dönemde bazı sinema ve sahne sanatçılarının mena-
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jerliğini yaptı. Babasının kurduğu Türk Basın Ajansı’nın başına geçti.
2 Kasım’da emekli Orgeneral Necdet Öztorun’un sesini taklit ederek,
dönemin başbakanı Tansu Çiller’i telefonla aradı, “İstanbul’da emekli
subayların DYP lehine çalışarak binlerce oy toplayacağı” vaadiyle ‘Kemalistler Derneği’ için 5.5 milyar lira istedi. Para, ertesi gün Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nden hesabına yatırılmıştı. Çiller, süreçte Yüce Divan’dan döndü. Hatta kaçakken katıldığı bir televizyon programında
Tansu Çiller için ‘saf kadın’ dedi. Örtülü ödenek davasından 6 yıl 3 ay,
hâkimlere mahkemede “Ahlaksızlar, satılmışlar” dediği için hakaretten
2 yıl ve başka bir dolandırıcılık davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Afyon E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, aynı koğuşta kaldığı Sabancı suikastının sanığı Mustafa Duyar’ın öldürülmesi sırasında
tek kurşunla yaralandı ve kısmen yüz felci geçirdi. Parsadan, Mustafa
Duyar’ın Karagümrük Çetesi mensuplarınca öldürüldüğü saldırının
asıl hedefinin kendisi olduğunu ileri sürdü. 19 Şubat’ta tahliye edildi.
Omurilik kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetti. Öldüğünde, 54
yaşındaydı. Cenazesini almaya kimse gitmedi.
Parsadan babasından öğrendiği dolandırıcılık mesleğini daha ileri boyutlara taşıdı, yayınladığı dergi ve kurduğu dernekler vasıtasıyla
yardım paraları toplamak, düzenlenen yemekler için bilet satmak gibi,
dönemin paşalarını taklit edip, üst düzey yönetici ve devlet büyüklerine telefonla ulaşarak, yüklü miktarlarda bilet veya yardım paraları topluyordu. Kendi ifadesiyle bir arkadaşının gazına gelerek, Tansu Çiller´i
dolandırdığını açıklaması ise kendi hayatında bir dönüm noktası oldu
ve bir hükümetin devrilmesinde önemli bir rol oynadı. Hapis yattığı
günlerde, dönemin medyasında önemli görevler alan, gazeteci ve televizyoncularının kendisine bulunduğu vaatlerden dolayı, Tansu Çiller
olayından kendisine sunulan, dolandırmadığını açıklamasına karşılık
tahliye sözlerini de geri çevirdi. Hükümet devrildikten sonra da o kişilerin kendisini aramayı bıraktığını ve sözlerini yerine getirmediklerini
açıkladı, onlar benden daha büyük dolandırıcılarmış dedi.
Bir döneme damga vuran parsadan, örtülü ödenek tartışmalarını
da gündeme getirmesi ile siyaset alanında da önemli bir yer edinmiştir.
Ölmeden önce kendisi ile yapılan söyleşi kitap haline getirilmiş ve
bir dolandırıcının hayatının nasıl olduğunu yükseliş ve çöküşünü anlamamız açısından önemli bir kaynak olarak kitaplıklarda yerini almıştır.
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Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Oktay Güzeloğlu´nun kaleme aldığı ‘Yüzyılın Dolandırıcısı Selçuk Parsadan’ +1 Kitap yayınevinden
çıkmıştır.(8),(9)

EYÜPLÜ HALİT
Eyüplü Halit, Türk tarihinin isim yapmış ilk dolandırıcısı. Suç tarihine damgasını vuran “vukuatı” ise İstanbul’un işgal altındaki son günlerinde kendi karakolunu kurmasıdır. Rumları karakola çağıran Eyüplü
Halit kendisini komiser olarak tanıtıp, ihbarcılıkla suçluyordu. Daha
sonra da rüşvet isteyip bu insanları soyuyordu. Tehcir ve mübadele koşullarında azınlık düşmanlığı da ayyuka çıktığı için hiç de zorlanmıyordu. Eyüplü Halit, çok güzel Rumca ve Fransızca konuşurmuş.
İstanbul işgalinin sonlarında, Türk ordusunun şehre girmesine üçbeş gün kala Eyüplü Halit, arkadaşı Arap Abdullah ile Rumların yoğun
olarak yaşadığı bir semtte, metruk bir bina ayarlayıp “karakol” kurmuş.
Kentteki otorite boşluğu nedeniyle kimse bunu garipsememiş. Kendisini “komiser”, arkadaşını da “bekçi” tanıtıp, mahallenin zenginlerine
musallat olmuş. Karakola çağırdıkları kurbanlarına, “iyi polis”, “kötü
polis” rolü oynayıp, onları korkutarak soymuşlar.
Eyüplü Halit sık sık cezaevine düşmüş. Yine böyle hapse girmiş,
tahliyesine bir gün kala koğuşa yeni bir mahkûm girmiş. Halit bunu
kömürlüğe götürüp, “Bak kardeşim, bu koğuşun sobası bana ait. Ama
ben yarın çıkıyorum. Sobanın yanmasından ben sorumluyum ve her
gün diğer mahkumlardan beşer kuruş alarak yolumu bulurum. Seni
sevdim, 15 lira verirsen bu sobayı sana satarım” demiş. Zavallıdan 15
lirayı kapan Eyüplü ertesi gün cezaevinde ayrılmış.
Eyüplü Halit, 1935’te yine hapisken bir mektupla Mussolini’yi dolandırmış. Hapishanede kasa hırsızı bir İtalyanla tanışmış. Onu kafaya
alıp Mussolini’ye bir mektup yazmış: “Sayın Mussolini ben sizi çok seven, fikirlerinizi çok takdir eden bir Türk’üm. Antalya’nın sizin hakkınız olduğunu savunduğum için hapis yatıyorum. Yardımınıza muhtacım…”
Mektup postalandıktan bir ay sonra İtalyan Başkonsolosu ziyaretine gelmiş ve yüklüce bir parayı Eyüplü Halit’e teslim etmiş.
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Eyüplü, 68 gelin adayını evlenme vadiyle dolandırdıktan birkaç ay
sonra yakayı ele vermiş, işkence görerek ve cezaevinde öldüğü rivayet
edilmektedir. (10)

Titan Kenan (Kenan Şeranoğlu)
90’lı yıllarda Kenan Şeranoğlu kurduğu Titan Saadet Zinciriyle
zengin olma vaadi sunuyordu. Titan Saadet Zinciri’ne belirli bir katılım ücreti veren üyelere yüksek kar oranları vaat ediliyor, üye getirene
prim veriliyordu. Giderek büyüyen bu saadet zinciri, Şeranoğlu’nun
aşırı lüks kutlamalarının basına yansıması ve sistemden zarar edenlerin
şikâyetiyle tarihe karıştı.
90’lı yılların ortalarında saadet zincirlerinin mantığı da değişmeye
başladı. Ortada bir ürün yoktu fakat insanlar paradan para yaratmak
için bu zincirlere dahil olmaya eskisinden daha çok ilgi göstermeye başladılar. Bu saadet zincirinin en bilinen örneği
Kenan Şeranoğlu’nun kurduğu Titan Saadet Zinciri idi. Bu sisteme
giriş 2400 Alman markıydı ve kısa süre içinde 35 bin üyeye ulaştı.
Titan Saadet Zinciri kamuoyunun aklına sistemin kurucularından
Kenan Şeranoğlu’nun İzmir Hill Oteli’nde düzenlenen 31. yaş günü
kutlamasıyla kazındı. Şatafatlı bir partiyle doğum gününü kutlayan Şeranoğlu’nun ilginç dans figürleri hala birçoğumuzun hafızalarındadır.
Şeranoğlu ve Titan’ın üst yöneticileri 1998’de hapis cezasına çarptırıldı. Fakat 10 hapis cezasının ardından serbest bırakıldılar. Kenan
Şeranoğlu yıllar sonra verdiği bir röportajda “Birlikte olduğum kadın
arkadaşım olmasa belki evin kirasını dahi ödeyemem. Aylık düzenli bir
gelirim yok. Ayda elime geçen para 1000-1500 TL. Arkadaşım ve dostlarım destek veriyor zaman zaman. O dönem, garajımda birçok lüks
otomobil olurdu ancak şimdi cebimdeki İstanbul Kart (İETT kartı)
ile toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. ‘’ ifadelerini kullandı. Şeranoğlu bir süredir, güzellik kremi satışı yapan bir şirketin faaliyetlerini
yürütüyor.(11)
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Ferrari Orhan (Orhan Cem Baydemir)
Zamanında ünlü isimlere iç mimarlık desteği veren Osman Cem
Baydemir, hazineye ait bir araziyi iki farklı kişiye satmaya çalışarak dolandırıcılık tarihine adını yazdırdı. Sahte belge düzenleyerek anlaştığı
iki farklı kişiye söylediği yalanlarla araziyi satmaya kalkmış, tapuları belirlenen sürede teslim etmeyince işin rengi ortaya çıkmıştı.
Ünlü iş adamlarına ait konutların içmimarlığını yapan Orhan Cem
Baydemir, Etiler’de Hazine arazisini yaklaşık 2 milyon dolara 2 ayrı
iş adamına satmaktan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Baydemir’in
lüks otomobil ve saat koleksiyonu, polisi şaşkına çevirdi.
Polisin verdiği bilgiye göre, Baydemir, Mimar Sinan Üniversitesi’nde içmimarlık ve tasarım okurken, iş hayatına atıldı. Kısa sürede yükselen Baydemir, okulu da dördüncü sınıfta terk etti. Piyasada isim yapan
ve lüks otomobil ile saatlere tutkunluğuyla tanınan Baydemir, büyük
paralar kazandı. Ancak ifadesine göre, işleri Marmara’daki depremlerin
ardından bozulmaya başladı. Bir de ekonomik kriz gelince iyice sarsıldı. Fakat Baydemir’in lüks yaşamını terk etmeye niyeti yoktu.
İddiaya göre Baydemir, Etiler Akmerkez’in karşısındaki Milli Emlak’e ait bir araziyi satmak için sahte belgeler düzenledi. Baydemir, daha
önceden tanıdığı ve kendisine güvenen alıcılara araziyi Milli Emlak’ten
tanıdıkları vasıtasıyla ihale yoluyla aldığını söyleyerek, sahte satış belgeleri gösterdi. Tapuyu da daha sonra alacağını bildirdi. Baydemir’in
İbrahim Koç’tan arazi karşılığı 1 milyon 100 bin dolar, bir başka işadamından da 750 bin dolar aldığı iddia edildi.
İşadamları, daha sonra tapu kendilerine teslim edilmeyince dolandırıldıklarını öne sürerek, polise başvurdu. Harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri beş yıldızlı bir otelde iş görüşmesi
yapan Baydemir’i gözaltına aldı.
Baydemir’in son model 5 Ferrari, 1 Porche, 1 Lamborghini, 2
BMW, 2 Mercedes otomobili, 2 Harley Davidson motosikleti ve pahalı 43 adet kol saati olduğu belirlendi. Otomobillerden Lamborghini, 1
BMW ve 1 Mercedes dışındakilerin Baydemir’in üzerine kayıtlı olduğu, bu 3 otomobili ise başkalarına devrettiği bildirildi.
Suadiye’de 3 bin dolar aylık kirayla son derece lüks bir dairede oturduğu tespit edilen Baydemir’in evinde fiyatları 7 bin dolarla 35 bin
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dolar arasında değişen 43 adet saatten oluşan koleksiyon da bulundu.
Baydemir’in evinin garajında bulunan Ferrari marka 2 otomobile de el
konuldu. (12)

Jet Fadıl (Mehmet Fadıl Akgündüz)
Jet sürücü kursuyla işe başladı. Kariyeri boyunca sansasyonel projelerle ismi anıldı. Jet-Kent projesiyle 1995 yılında evsizlere ev sloganıyla
başladığı düzenbazlık, araba sahibi olma hayaliyle ödeme yapan 6 bin
kişiye araba vermemesiyle devam etti. Jet-Kent’ten ev alana bedava proton vereceğini vaat etti ama gerekli izinleri almamıştı. 1999’da Jet-Pa’yı
kurdu, buradaki 6 şirkette kimsenin çalışmadığı ortaya çıktı. Daha sonra yurtdışına kaçan Akyüz, 2002 seçimlerinde Siirt’ten bağımsız aday
oldu ve milletvekili olarak seçildi. Siirt seçimleri iptal edilince milletvekilliği ve dokunulmazlığı düştü ve 2003’te ceza evine girdi. Kefaletle
serbest kalan Jet Fadıl, 2011 yılında Caprice Gold Bayrampaşa projesiyle yeniden ortaya çıktı. 2014 yılında Caprice Gold Maldivler projesini ortaya attı ve onlarca lira para topladı. Yine verdiği sözleri tutmayıp
topladığı paraları iç eden Fadıl Akgündüz, 2015’te nitelikli dolandırıcılık suçuyla tutuklandı.
Dolandırıcılık deyince Türkiye’de akla gelen isim olan Mehmet Fadıl Akgündüz ya da kamuoyunun onu tanıdığı adıyla Jet Fadıl, ticaret
hayatına 1987 yılında kurduğu Jet Sürücü Kursu ile girdi.
Yine aynı yıl, Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Didim Akbük Körfezi’nde kurmayı planladığı Caprice Otel’in inşaatı için 1987- 1990
yılları arasında borç olarak aldığı 5.3 milyon liralık krediyi ödemedi.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun TBMM KİT Komisyonu’na sunduğu rapora göre Akgündüz’ün devlete 5 milyon 338 bin
999 lira tutarında borcu olduğu belirtildi ve bu borç 30 yılı aşkın bir
süredir tahsil edilemiyor.
1995 yılında ‘’ Evsizlere ev’’ sloganıyla tekrar ortaya çıkan Jet Fadıl’ın hedefinde bu kez Almanya’daki gurbetçi vatandaşlar vardı. O dönemin parasıyla 5 trilyona yakın para toplandı. Ancak projenin teslim
tarihi 2 yıl geciktiği için 661 kişi Fadıl Akgündüz hakkında şikayette
bulundu.
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Jet Fadıl’ın bir sonraki projesinde Refah Partisi ile yakınlığı büyük
bir rol oynadı. Malezya ile Milli Görüş sıkı ilişkiler içindeydi. Erbakan’ın Başbakanlığı döneminde iki ülke arasında sıkı ilişkiler kuruldu.
Erbakan’ın da aracı olmasıyla Malezya’nın milli otomobili Proton’un
distribütörlüğü Fadıl Akgündüz’e verildi.
Ancak Proton markasının Jet-Pa ile ortaklığının ömrü uzun olmadı. Akgündüz, ödemesini yapan 6 binden fazla kişiye otomobillerini
teslim etmedi. Bunu yanında, Maliye Bakanlığı’nın 1999’daki raporuna göre, Jet Kent sitesinden ev alanlara bedava Proton vereceğini söyleyen şirket, Proton araçlar için dağıtım ve trafik izni bile almamıştı.
Jet Fadıl 1998’de Jet-Pa Holdingi kurdu. Bünyesinde konuttan
tekstile kadar çok geniş bir yelpazede faaliyette bulunan 10 şirketi barındırıyordu. Fakat Maliye’nin raporuna göre bu 10 şirketten 6’sında
hiç kimse çalışmıyordu.
Osmanlı’nın 700. kuruluş yıldönümünde ve 1999 Cumhuriyet
Bayramı’nda tanıtılan yerli otomobile İmza ismi seçildi.
İmza için Avrupa’da yaşayan vatandaşlardan kar payı ortaklığı ve
İslami değerlere uygun olarak para toplandı. İmza’nın tanıtımı için
görkemli bir gece düzenlendi ve geceye birçok ünlü isim katıldı. Akgündüz İmza’yı Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı.
Ancak 2002’de Siirt ve Batman’a kurulacak Jet-Pa Motors otomobil fabrikalarında üretimine başlanacağı söylenen İmza, hiç üretilmedi.
Vaat edilen istihdam da gerçekleşmedi.
Fadıl Akgündüz Jet-Pa markasıyla 99–2000 sezonunda Türkiye
birinci ligine yükselen Siirtspor’a sponsor oldu. Takımın adı Siirt JetpaSpor olarak değiştirildi. Siirtspor, ligde güçlü bir kadro ile oynadı.
Ertesi sezon güçlü transferler yapan takımın küme düşmesi hiç ses
getirmedi. Zaten bu etkinlik de Jet Fadıl için sadece bir güven hamlesi
niteliğindeydi.
Daha sonra yurtdışına çıkan Jet Fadıl 2002 seçimlerinde Siirt’ten
bağımsız milletvekili oldu ve meclise girdi. Elde ettiği dokunulmazlık
zırhıyla ülkeye dönen Akgündüz, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimleri
iptal etmesiyle milletvekilliği düştü ve tutuklandı.
Akgündüz, topladığı paraları geri ödeyemediği için kesinleşen cezasını çekmek için 2003’te cezaevine girdi, 15 ay sonra kefaletle serbest
bırakıldı.
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2011 yılında bu sefer klasik görünümünden farklı olarak cübbe ve
sarıklı karşımıza çıkan Jet Fadıl, bunca başarısız projeden sonra Caprice Gold Bayrampaşa projesinin temel atma töreninde Cübbeli Ahmet
Hoca ile sahneye çıkıp dua ettikten sonra Cübbeli, “Buradan yer satın
almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum, caizdir.” sözleriyle Jet Fadıl’a açık destek verdi. Sonrasında yaptığı açıklamada ‘İslami ilkelere
göre hizmet sunacak otel yokluğundan dolayı Caprice Gold’a sıcak
baktığını, amacının reklam değil İslam’a hizmet olduğunu’ belirtti.
Bu projenin de kamuoyuna tanıtımında ana akım medyada büyük
bütçelerle oluşturulan reklamlarda “Tapu ve kira garantili otel odaları”
gibi sloganlar kullanıldı.
İslami devre mülk projesi 12 bin ile 20 bin mağdurdan yaklaşık 750
milyon lira toplanmasına rağmen yıllarca bitirilmedi. Caprice Gold
Bayrampaşa projesi nedeniyle Reklam Kurulu, Akgündüz’e 652 bin
lira ceza kesti. Gerekçe, 7 yıldızlı olarak tanıtılan otelle ilgili ilanların
müşteriyi yanıltmasıydı çünkü, Mevzuatta 7 yıldızın karşılığı yoktu.
Akgündüz, 2014 yılında bu sefer Maldivler’de Müslümanlara özel
ada projesiyle kamuoyunun karşısına çıktı.
Caprice Gold Maldivler için 60 bin kişiden 170 milyon dolara yakın para topladı. Yapımına başlanmayan ve faaliyete geçmemiş otel için
hizmete açılmış gibi satışlar yapılmaya başlandı. Yaklaşık 7 milyon lira
harcanan reklam filmlerinde Ekim 2014’den itibaren müşterilerin Maldivler’deki otelden yararlanabilecekleri belirtildi ama teslim gerçekleşmedi.
2002 yılında milletvekilliği düşürülen Akgündüz, 7 Haziran 2015
seçimlerinde yeniden milletvekilliğine soyundu.
Adaylık kampanyasında İmza otomobili miting meydanına getiren ve süren Akgündüz, “Arabamızı getirdik, yakında fabrikamızı da
kuracağız. Beni meclise gönderin, Meclis renklensin ve yatırımlarımı
daha rahat yapayım.” açıklamasında bulundu. 209 oy alan Akgündüz
milletvekili seçilemedi.
Akgündüz, 21 Aralık 2015’te İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nce, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Savcı, 349 mağdur olduğu için dolandırıcılık suçunun 349 kez işlendiğine dikkat çekti
ve Jet Fadıl hakkında 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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Nisan 2016’da ilk duruşmada Akgündüz “Hayatım boyunca ülkemin kalkınması ve refahı için çalıştım. Bu ülkenin benden yararlanması
lazım ama 4 aydır cezaevindeyim” dedi.
Haziran 2016’daki ikinci duruşmada söz isteyen Akgündüz Maldivler projesinin tamamlanmasına cezaevinde olmasının engel teşkil
ettiğini belirtti.
Ekim 2019´da İstanbul 1.Ağır Ceza mahkemesinde, Caprice Gold
Bayrampaşa
projesi için devam eden davada ise Akgündüz, yabancı yatırımcı
bulmak için yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etmesine rağmen,
hakim tarafından bu istek reddedilerek, tutuksuz yargılanmanın devam etmesine karar verildi. (13)

Frank Abagnale (1948-)
Kendisini PanAm pilotu olarak tanıtan Abagnale, 1960’li yıllarda toplamı 2.5 milyon dolara varan sahte çek bozdurmayı başarıyor.
PanAm pilotu olarak 26 ülkeye bedava uçuş gerçekleştiren Abagnale,
kendisini doktor, hukuk müşaviri olarak da tanıtarak bir dizi dolandırıcılığa imza atmış. İşlediği suçlardan ABD’de hapis yatan Abagnale,
bugün şirketlere dolandırıcılığın önlenmesi üzerine danışmanlık hizmeti veriyor.
Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli dolandırıcılarından olan ve
hâla finansal dolandırıcılık danışmanlığı yapan Frank Abagnale’nın
hızlı yaşamı beyazperdeye bile konu oldu.
Bir adam düşünün; 16 yaşında evden kaçsın ve yirmili yaşların başına geldiğinde tüm dünyada aranan bir çek dolandırıcısı olsun. Yine
aynı adamın yirmi yaşına gelmeden avukat, doktor ve pilot olduğunu
düşünün. Bu adamın FBI’da dolandırıcılığa karşı çalıştığını, kendi dolandırıcılık danışmanlık şirketini kurduğunu ve en önemli finans kuruluşlarına tasarladığı çeklerle inanılmaz paralar kazandığını düşünün.
En sonunda da Spielberg bu adamın filmini (Sıkıysa Yakala) yapıyor tabii, Leonardo Di Caprio da onu canlandırıyor. Uzun lafın kısası Frank
Abagnale dünyaya gelmiş en ilginç yaşam öyküsüne sahip, zekası tüm
dünyada kabul görmüş insanlardan biri.
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Ailesinin o daha çocuk yaştayken boşanmasıyla sarsılan Frank, bütün hayatını etkileyecek bir kararla evden kaçıp, bir daha da o eve geri
dönmedi. Hâkim, Frank’a annesinde mi babasında mı kalmak istediğini sorduğunda kendini çok sıkışmış hissettiği için kaçışı tercih etmişti.
Hayatı boyunca yüzlerce insan dolandıran Frank’ın, küçük çaplı
da olsa ilk dolandırdığı kişi babasıydı. Frank’ın hayat hikâyesini göz
önünde bulunduracak olursak, babasını rol model olarak aldığını söyleyebiliriz, o da mesleği yüzünden. Babasının ona arabaya gaz alması
için verdiği kartla pil, lastik gibi otomobil parçaları alıp bunları satarak
nakit para elde etmişti. Babası bu olay yüzünden 3400 dolarlık bir fatura ile karşılaştı ve Frank bunu yaptığında yalnızca 15 yaşındaydı. Zaten
bu olay, yaşı ilerledikçe yapacağı büyük dolandırıcılıkların habercisiydi.
Evden kaçtığında beş parasız kalınca ehliyette yaşını 10 yaş büyüttü
ve vadesiz hesabına sahte çekler yazmaya başladı. Daha 16 yaşında olduğu için o yaşta kazanacağı ücretlerle New York’ta yaşaması imkânsızdı.
O zamanlar ehliyette fotoğraf olmamasını fırsat bilerek belge üstünde
oynama yapıp yaşını büyüttü ki bu sayede sahte çekler hazırlayabilecekti. Bu çekleri bozdurmaya giderken de yaşının küçük olduğu anlaşılmasın diye pilot üniforması giymeyi de düşündü. Giydiği üniformanın
büyüsü onu o kadar etkiliyordu ki pilotluk yapmaya karar verdi.
Güvenlik görevlisi olduğu dönemlerde, United ve Hertz Havayolları’nın araç kiralama şirketlerinin günlük tahsilatlarını içerisinde
barındıran kutunun nereye koyulduğunu görmüştü. Hemen gidip bir
mağazadan üniforma satın aldı ve ertesi gün kutunun üzerine “Hizmet
dışıdır. Lütfen ödemeyi güvenlik görevlisine yapınız.” diye yazdı. Yöntemin işe yaramasına çok şaşırmıştı. “Bir kutu nasıl servis dışı kalabilir?” diyerek, buna inananlara çok şaşırdığını söylemişti.
Frank dünyayı gezmek istiyordu ve bunu ücretsiz yapabileceği bir
yol aradı. Pilot olmaya karar verip Pan American World Airways şirketini arayarak, geçmişte onlar için çalışan bir pilot olduğunu fakat otel
temizliği sırasında üniformasının kaybolduğunu ve kendisine çalışan
kimliği ile yeni bir forma göndermelerini istedi. Daha sonra sahte Federal Havacılık İdaresi pilot lisansı edindi.
Frank bu sayede 250 uçuşa katıldı, 26 ülke gezdi ve toplamda
1.000.000 mil (1.6000.000 km) kadar yol kat etti. Ayrıca işin bir diğer
güzel tarafı da, şirket pilotu olduğu için gittiği yerlerde konaklamasın-
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dan yeme-içme masraflarına kadar her şeyi şirket karşıladı. Fakat sonuçda o bir pilottu ve görevini yapması gerekiyordu. Bu nedenle uçuşlarda
sıra ona geçtiğinde oto-pilotu aktif ediyordu. Fakat bir uçuşu (30.00 ft.
/ 9.100 m) tamamen onun yapmasını istediler, neyse ki aksilik çıkmadı.
Ancak New Orleans’a yaptığı bir uçuş sonrası neredeyse yakalanıyordu. Bu yüzden Gürcistan’a kaçtı. “Frank Adams” ismini kullanarak bir
dönem boyunca Brigham Young Üniversitesi’nde sosyoloji dalında öğretim görevlisi olarak da çalıştı.
Eski şirketi onu bulamasın diye kira sözleşmesine farklı bir isim ve
meslek yazması gerekiyordu, o da doktor yazdı. Şans eseri gerçek bir
doktorla aynı odada yaşamaya başladı. Doktor arkadaşı hastanede stajyerleri yönetecek birine ihtiyaç olduğundan bahsetti. Frank da biri bulununcaya kadar burada çalışmaya karar verdi. Normalde bulunduğu
pozisyonda tıpla alakalı pek bir şey yapması gerekmiyordu, daha çok
stajyerleri yönlendiren kişi konumundaydı. Ancak bir gün tıbbî bilgi
gerektiren bir durum söz konusu oldu. Bir bebeğin “mavi bebek sendromu” vardı ve Frank’in bu konuda bir şeyler yapması gerekiyordu ama
sendromun ne olduğunu bilmediğinden dolayı bebek oksijensiz kaldı,
son anda kurtarıldı. Frank bu olay sonrası daha fazla kişinin ölüm ve
doğum olaylarını tehlikeye sokmamak için hastaneden ayrıldı.
Abagnale, en sonunda pilotluk yaptığı şirkette sevgilisi olan bir kız
tarafından tanınarak Fransa’da yakalandı. 12 adet ülkeyi dolandırmıştı
ve hepsi kendilerine iadesini istiyordu. Burada bir süre ağır bir hücre
cezası çektikten sonra İsveç’e iade edildi ve biraz daha insancıl muamele gördü. İsveçli bir yetkili ABD’den, eti sizin kemiği bizim niyetine, Frank’ın pasaportunu iptal etmelerini istedi. Böylece Abagnale,
ABD’de 12 yıl hapis cezası alacaktı.
12 senelik cezasının daha yarısını bile çekmemişti ki, Frank’in bu
bilgilerinden yararlanmak gerekildiğine karar verildi. Böylece FBI ile
yolları legal bir biçimde kesişmeye başladı. İlk başlarda FBI’da çok dışlanan Abagnale, bir süre sonra yavaş yavaş burada kabul görmeye başladı.
Özgürlüğüne karşılık olarak hükümet, Abagnale’ye başka insanların dolandırıcılık yapmasını önlemek adına kendi yöntemlerini anlatmasını ve eğitim vermesini istedi. Frank, dünyanın en başta gelen
evrakta sahtecilik, çek sahteciliği, sahtecilik ve güveni kullanma uzma-
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nı olarak FBI ile 30 yıldan fazla çalıştı. Frank aynı zamanda insanları
dolandırıcılık kurbanı olmamaları için eğiten kendi şirketi Abagnale &
Associates’i kurdu.(14)

George C. Parker (1860-1936)
ABD’nin en ünlü dolandırıcılarından. New York şehrinin en ünlü
yapıtları olan Metropoliten Müzesi ve Özgürlük Anıtını dışında en büyük dolandırıcılığını Brooklyn Köprüsünü birkaç kez satarak yapmış.
Parker işi o kadar ileriye götürmüş ki bazı rivayetlere göre parası çıkışmayanlara köprüyü aylık taksitlerle sattığı olmuş. 1928 yılında suçüstü
yakalanan Parker, müebbet hapse çarptırılır.
ABD´de göçmen akımın yaşanmaya başladığı 1900´lü yıllarda,
göçmenelere new York´un halka açık yapıları ve özellikle Brooklyn
Köprüsünü satmasıyla ün yapmıştır. “ve buna inanıyorsanız, sizi satabilecek bir köprüm var” meşhur ifadesi ile dolandırmaya başlıyordu.
Polis için Parker´in kurbanlarının köprüye kurdukları gişeleri kaldırmak rutin bir görev haline gelmişti.
George C. Parker´in satışını yaptığı diğer yerler Madison Square
Garden, Metropolitan Sanat Müzesi , Grant’in Mezarı ve Özgürlük
Anıtı sayılabilir. Parker’ın satışını yapmak için birçok yöntemi vardı.
Grant’in Mezarı’nı sattığında, genellikle generalin torunu olarak poz
verirdi ve emlak dolandırıcılıklarını idare etmek için sahte bir ofis kurardı. Sattığı mülklerin yasal sahibi olduğunu göstermek için ikna edici
sahte belgeler üretirdi.
Parker üç kez dolandırıcılıktan mahkum edildi. Bir tutuklamadan
sonra, 1908 civarında, soğuk havalarda içeri giren bir şerif tarafından
askılığa bırakılan şerifin şapkası ve paltosunu giyerek sakin bir şekilde
dışarı çıkarak adliyeden kaçtı. 17 Aralık 1928’deki üçüncü mahkvicmiyetinden sonra, Sing Sing Hapishanesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hayatının son sekiz yılını orada geçirdi ve istismarlarını
duymaktan hoşlanan gardiyanlar ve diğer mahkumlar arasında popüler
oldu. Parker, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en başarılı kişilerden biri ve aynı zamanda tarihin en yetenekli aldatıcılarından biri
olarak hatırlanmaktadır. (15)
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Gregor MacGregor (1786-1845)
Yüzölçümünü 12 bin mil kare olduğunu söylediği müşterilerine hayali orta Amerika ülkesi Poyais’i, kıymetli madenlerle zengin olduğunu
ileri sürerek, birkaç kez satmayı başarmıştır. Kendisini Poyais ülkesinin
prensi olarak tanıtan MacGregor, bazı İngiliz yatırımcılarına sahte Poyais tahvillerini 200 bin sterline satmıştır.
Babası gibi denize gönül veren 1786 Edinburg doğumlu Gregor
MacGregor, 1803’te kraliyet donanmasına katılarak hem İspanya, hem
de Portekiz ordularına hizmet etti. 1811’de Venezüella ordusunda albay olduğu ve İspanya’ya “karşı” özgürlük mücadelesi verdiği haberleri
geldi. 1817 yılında general rütbesine erişen MacGregor, Florida’nın
Amelia Adaları’ndaki San Fernandina’yı İspanyolların elinden aldı.
MacGregor 1820 yılında Londra’ya, İspanyol-Amerikalı bir kadınla evli ve Honduras’ta bağımsız bir toprak olan Poyais’in prensi olarak
geri döndü. Daha doğrusu, çevresindekilere anlattığı buydu. Honduras’taki yerli bir kabilenin şefi 32 bin 374 kilometrekare büyüklüğündeki toprakları ona vermişti. O da bu bakir topraklara altyapı götürmüştü. Ancak şimdi bu keşfedilmemiş toprakların yeni yerleşimcilere
ve yatırıma ihtiyacı vardı. “Prens MacGregor” ilk fırsatı Londra, Glasgow ve Edinburg’a verdiğini söyleyerek, hakimiyet kurduğu toprakları satmaya başladı. Ekim 1822’de bu sözde toprakları satarak 200 bin
sterlin topladı. Aynı yıl Poyais ile ilgili 350 sayfalık bir rehber kitap
hazırlayan MacGregor, kitabı başka bir isim altında basarak, kamuoyu
oluşturmaya başladı. Kitapta Honduras Körfezi’ndeki bu toprakların
yerleşmek için ideal bir coğrafya ve iklime sahip olduğunu, -şaşırtıcı bir
şekilde- tropik hastalıkların bulunmadığını, üstelik çok “İngilizsever”
olduklarını yazdı.
Poyais´den yer alan kişiler gemilerle yeni ülkelerine gitmek için
açıldıklarında onları ıssız Avrupa kıyılarına bırakmışlardı. Aldatılan bu
İngilizlerden bir çoğu geri dönüş yolunda hayatını kaybetmiştir.
Birkaç gün içinde gazeteler var olmayan Poyais haberleriyle doluydu. Ve MacGregor ortadan kaybolmuştu.
MacGregor bir yıl sonra bu kez Fransa’da Poyais kolonisini tanıtmak üzere ortaya çıktı. Ağustos 1825’te Fransızlardan 300 bin sterlin
toplayan “Poyais Prensi”, bazı Fransız yatırımcılara bu topraklardan
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hisse vereceğini söyleyerek kandırdı, ancak bu kez senaryosunu sonlandıramadı. Bir grup insanın adını hiç duymadıkları bir ülkeye gitmek
için pasaport aldığını fark eden Fransız yetkililer, insanla dolu la Nouvelle Noustrie isimli gemiye Le Havre kentinden açılmadan el koyarak,
MacGregor’un hilesini bastırdı. Fransa’daki dolandırıcılık çetesi tutuklandı ama MacGregor kaçmayı başardı.
Sözde prens, 1826’da Londra’ya dönerek Poyais’in hayali topraklarını, bu kez yeni kurbanlarına satmayı başardı. 1837’ye kadar Poyais’i
satan MacGregor 1839’da özgürlüğü için savaştığı ve general unvanı
aldığı Venezüella’ya döndü. MacGregor, 1845’te 58 yaşında burada yaşama veda etti.
İngilizleri Poyais isimli bir koloni olduğuna inandırmak için her
yolu deneyen Gregor MacGregor, üzerinde kendi kaşe ve imzasının
bulunduğu “Poyais doları”nı bastı.
Poyais’in Karayipler’e bakan Honduras’tan bağımsız küçük bir
koloni olduğuna İngiliz ve Fransızları inandıran İskoç general Gregor
MacGregor, hazırladığı Poyais rehberinde, sahibi olduğu cennet parçası toprakları resmetmeyi de ihmal etmemiştir.(16)

Victor Lustig (1890-1947)
ABD ve Avrupa’da yaptığı dolandırıcılık suçlarından dolayı tutuklanıp ünlü Amerikan hapishanesi Alkatraz’a gönderildi. Eiffel kulesini
hurdacıya satmakla ünlenen Lustig ayrıca para basma makinesi satışıyla
da birçok insanı dolandırmıştır. Lustig’in en bilinen dolandırıcılık numaralarından biri de sattığı, dolar baskı makinesi numarasıdır.
Asıl adı Robert V. Miller olan Victor Lustig, 4 Ocak 1890’da günümüzde Çek Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Bohemya’da dünyaya
gelmişti. Babası, yaşadıkları küçük kasaba Hostinne’in belediye başkanı olan orta halli bir adamdı. Lise eğitimi bittikten sonra eğitimini
sürdürmesi için babası onu Paris’e üniversiteye yolladı. Victor’un zeki
bir çocuk olduğu belliydi. 19 yaşına geldiğinde anadili Çekçe dışında
İngilizce, Almanca Fransızca ve İtalyancayı son derece akıcı olarak konuşabiliyordu. Fakat asıl yetenekli olduğu alan pokerdi ve daha fazla
okumaya niyeti olmayan Lustig, zekasını üçkağıtçılıktan yana kullan-
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mayı tercih etmişti. İlk kurbanları Fransa-ABD arasında transatlantik
gemiler ile seyahat eden zenginlerdi. Onlarla poker oynuyor ve el çabukluğu sayesinde her seferinden yüklü paralar kazanarak dönüyordu.
Fakat 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi onun bu bol kazançlı işini
tehlikeli hale getirmişti. Öyle ya, Lusitania batırıldıysa, kendi bindiği
geminin de bir gün Almanların hedefi olmamasının garantisi yoktu.
Sonuçta zorunlu olarak ara verdi ve ABD’ye yerleşti.
Fakat ABD’de kaldığı süre boyunca da hiç boş durmadı ve insanları
dolandırmaya devam etti. Yakalanmadı mı? Elbette yakalandı. 1922
yılında Missouri’de banka ipoteğindeki harap haldeki bir çiftlik satışı
işinde American Savings Bank’ı dolandırdığı için tutuklandı. Banka
görevlilerine çiftlik için 10.000 dolar ve 22.000 dolar değerinde tahvil olan iki zarf göstermiş fakat imza atıldıktan sonra el çabukluğu ile
o zarfları içi boş iki zarf ile değiştirmişti. Fakat öylesine ikna edici bir
konuşmacıydı ki, Kansas’da yakalandığı zaman banka yetkililerini ve
polisi “büyük bir yanlış yaptıkları” konusunda ikna etmeyi başarmış,
yetkililer başlarına bela olacağını anladıkları bu adamı, cebine 1.000
dolar da para koyup başlarından savmıştı.
Lustig elbette dolandırıcılık kariyerine ara vermedi. Kanada’ya
geçerek dolandırıcılık kariyerini sürdürdü. Bu seferki hedefi, Linus
Merton adında zengin bir bankacıydı. Profesyonel bir hırsızla anlaşan
Lustig bankacının cüzdanını ona çaldırttı. Adi hırsızlık sizi şaşırtmasın
çünkü Lustig’in niyeti çok daha başkaydı. Ertesi gün çalınan cüzdanı
içindekiler eksiksiz bir biçimde bankacıya teslim eden Lustig kendisini
“ailesinin servetine 1. Dünya Savaşı sırasında el konulan ama içeriden
aldığı tüyolarla at yarışları oynayarak iyi para kazanan” bir girişimci olarak tanıttı. İstiyorsa yeni dostuna da içeriden aldığı tüyolarla iyi paralar
kazandırabilirdi. Tek koşul, elbette vereceği tüyoların gizli kalmasıydı.
Yeni arkadaşına bahis oynaması için 30.000 dolar para veren bankacı,
bir daha Lustig’i hiç göremeyecekti!
Eyfel Kulesi’ni satma öyküsü, Kont Victor Lustig’in 1925 yılında
bir gazetede bakımı oldukça pahalıya mal olduğu için sökülmesi gerektiği ile ilgili bir yazı okumasıyla başlamıştı. Victor Lustig’in beyninde
haberi okur okumaz bir şimşek çaktı. Pekala Eyfel Kulesi’ni açgözlü
ama saf bir işadamına hurda olarak satabilirdi! Dünyada aptaldan bol
daha ne vardı ki!
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Kont, bu işi başarmak için Amerika’dan birlikte geldiği ortağı Daniel Collins ile birlikte Paris’in en lüks oteli olan Krillon Oteli’nde bir
daire tuttu. Kendisini Fransız Bayındırlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıttığı ve Eyfel Kulesi’ne teklif vermelerini istediği bir mektubu Paris’in
en tanınmış hurda tüccarlarına gönderdi. Beş işadamı daveti ciddiye
alıp otele geldiğinde hepsine burada yapacakları konuşmalarının gizli
kalacağı konusunda yemin ettirmiş, sonra da Eyfel Kulesinin yıkılma
tehlikesinde olduğunu ve sökülmesi gerekeceğini söylemişti. Ünlü anıtın hurda demirleri için teklif istiyordu. Kont, bakanlığın böylesine sevilen ulusal bir anıt için kamuoyunun tepkisi büyük olacağından, böyle
gizli bir toplantı ve yeminlere başvurduğunu da açıklamıştı.
Bir hafta içinde teklifler verildi ve Kont, hurda tüccarı Andre Poisson’un teklifini kabul etti. Anlaşma yapıldı. Kont’un sekreteri Collins’in de tanıştırıldığı son toplantıda, iş için kaparo olarak banka çeki
verildi. Üçkağıtçılar, bunun ardından ustaca bir darbe daha indirdiler.
İşi kolaylaştırmak için yetkililere rüşvet vermeleri gerekeceğini söylediler. Hurdacı buna da razı oldu ve bu kez rüşveti nakit olarak verdi.
İçinde bir parça kuşku varsa, o da giderilmişti artık. Rüşvet, adamların
gerçekten bakanlıktan olduklarının kanıtıydı. Lustig ile Collins, parayı
aldıktan sonra 24 saat içinde ülkeyi terk ettiler. Ama sahtekârlıklarının
ardından kopmasını bekledikleri gürültü bir türlü gelmemişti. Çünkü
aldatıldığını anlayan hurdacı, utancından ve ticari kariyeri zedeleneceğinden dolayı dolandırıldığını polise bildirmemişti.
İki kafadar bunun üzerine Paris’e döndüler; aynı oyunu bir kere
daha tezgâhlayıp Eyfel Kulesi’ni bir başka hurdacıya daha sattılar. Fakat
bu sefer dolandırılan işadamı polise başvurdu. Afişleri Avrupa’nın her
tarafına dağıtılan ve en çok aranan suculular arasına giren ikili, selâmeti
yeniden ABD’ye kaçmakta buldu.
Paris’ten ayrılıp Amerika’ ya giden Lustig, efsane olmasına vesile
olan yöntemlerden biri olan ünlü para kutusu yöntemini uygulamaya
başladı. Her zamanki gibi lüks otellerde takılan ve genelde hedeflerini
buralarda ağırlayan Lustig, elinde tahtadan yapılmış bir kutuyla odaya
giriyor, elindeki kutunun dünyadaki tek para kopyalama makinesi olduğunu söylüyordu.
Kutunun içerisinde radyum bulunduğunu, radyum kullanarak 100
dolarlık banknotları kopyaladığını ve sahte ile gerçeğini hiçkimsenin
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hatta bankacıların dahi anlayamayacağını iddaa ediyor ve insanların
gözleri önünde makineyi çalıştırıp sahte ile gerçeği ayırt etmelerini istiyordu.
Makine gerçekten çalışıyordu! Sahte ile gerçek parayı kimse ayırt
edemiyor, aynen Lustig’ in söylediği gibi “para kutusu” gerçekten kopyalama işlemini mükemmel yapıyordu. Tabi her makine gibi onun da
bir kusuru vardı. Kopyalama işlemi tam 6 saat sürüyordu.
Aslında her altı saatte bir 100 dolar kazanmak o zaman için çok iyi
bir miktardı ancak Lustig acil paraya ihtiyacı olduğunu ve kopyalama
işini bekleyemeyecek kadar acelesini olduğunu söyleyerek makineyi
satmaya çalışıyordu.
Tabi gerçekte makine kopyalama falan yapmıyordu, Lustig kutunun içerisine önceden bir kaç yüz dolarlık banknot bırakıyor, ve kutu
sadece önceden koyulan bu banknotları 6 saatte bir dışarı atıyordu.
Banknotlar bittikten sonra aradan 24 ya da daha fazla saat geçtiğinden, Lustig çoktan uzaklaşmış ve başka kurbanları aramaya koyulmuş
oluyordu.
Lustig bu “para kutusu” nu inanması zor olsa da defalarca, 10 ile
100 bin dolar arası fiyatlara satmayı başarmıştı.
Lustig’ in yolu ünlü İtalyan Mafya Babası Al Capone ile de kesişti.
Al Capone’ u dolandırmak için çok karlı bir iş fırsatı olduğunu ve ona
50 bin dolar vermesi karşılığında 3 ay sonra parasını en az üçe katlayacağını söylemiş, ve Al Capone ikna olarak Lustig’ e bu parayı vermişti.
Lustig, Al Capone’ dan aldığı paraya hiç dokunmayacak, onu bir
bankada muhafa edecek ve üç ay sonra geri gelip, “Üzgünüm, ben yatırım yaptım fakat tüm paranızı kaybettim, ancak dürüst bir adam olduğumdan kendi cebimden sizin verdiğiniz 50 bin doları geri ödemek
istiyorum” diyecek ve ünlü Mafya Babası Al Capone, Lustig’ in dürüstlüğünden etkilenip, ona 5 bin dolar hediye edecekti.
Daha sonra ona bu konuyu sorduklarında “Onu dolandırmak istemedim, tek istediğim güvenini kazanmaktı ve bunu başardım diyecekti.” O yıllarda Şikago ve bir kaç şehirde Al Capone o kadar yükselişteydi ki elinde hakimler, savcılar, karakollar ve medya kuruluşları gibi
yerleri bulunduran bu adamın güvenini kazanmak istemesi aslında çok
da mantıklıydı.
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Victor Lustig 1930’lu yıllarda Nebraska’ ya geçerek bir kimyager
olan Tom Shaw’ la tanışmış ve büyük bir sahte para operasyonuna
başlamıştı. Aylık 100 bin dolar gibi büyük miktarlarda (günümüz 1.5
milyon doları) sahte para piyasaya sürmüş ve bunları ne taşıdığını dahi
bilmeyen kuryelerle Amerika’ nın her yerine göndermeye başlamıştı.
Tabi bu kadar miktarlarda paranın piyasaya sürülmesi nedeniyle
emniyet güçleri bu gizemli adamın peşine düşmüş ve sonunda parayı
piyasaya süren kişinin meşhur “Yaralı” olduğunu tespit etmişlerdi. Tabi
artık Gizli Servis Ajanları ona “Yaralı” değil, “Dolandırıcılar Kralı”
adını vermişti ve sürdüğü sahte paralar piyasada “Lustig Doları” olarak
anılmaya başlamıştı.
5 yıl boyunca onu arasalar da izini bulamayan Gizli Servis Ajanları,
1935 yılında Victor Lustig’ in New York ta olduğunu söyleyen ve ismini vermek istemeyen biri tarafından arandıklarında hemen söylenen
adrese doğru harekete geçtiler. Arayan kişi, Lustig’ in sevgili olan Billy
May’ di ve Lustig’ in başka biri ile ilişkisi olduğunu öğrenerek öfkelenmiş ve kıskanarak onu ihbar etmeye karar vermişti.
Lustig New York’ ta kalpazanlık suçu ile tutuklanacak ve yakalandıktan kısa süre sonra yerini itiraf ettiği metro istasyonundaki kilitli
bir dolaptan 51 bin dolar sahte para ile birlikte sahte para plakaları ve
basım için kullanılan mürekkepler ele geçirilecekti.
Gizli Servis Ajanları onu yakaladıklarında, ajanlardan biri
“Kont, şüphesiz bildiğim gelmiş geçmiş en iyi dolandırıcı sensin” diyecekti. Bunu demesinin nedeni sadece Lustig’ in yaptığı dolandırıcıklar
değildi.
Lustig daha önce en az 40 kez daha polis tarafından yakalanmış, ancak ya polisi yanlış yaptıklarını inandırarak serbest kalmış ya da mahkemesini beklerken defalarca hapishaneden kaçmıştı.
Her ne kadar Eyfel Kulesi hikayesi ve para kutusu ile daha çok tanınsa da aslında Lustig tam bir kaçış ustasıydı. Indiana da bulunan ve
kimsenin kaçamayacağı söylenen bir hapishaneden de kaçmayı başaracak, bir kaç yıl sonra aynı hapishaneden bir numaralı halk düşmanı
edilen ünlü banka soyguncusu John Dillinger da tahtadan yaptığı ve
ayakkabı boyası ile siyaha boyadığı sahte bir silahla kaçacaktı.
New York’ ta yakalanan ve Manhattan Cezaevinde mahkeme gü-
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nünün gelmesini bekleyen Kont, haliyle bekleyemedi ve asla kimsenin
kaçamayacağı söylenen bu yerden de kaçmayı başardı. Aynı filmlerde
görebileceğiniz gibi yatak çarşaflarına uç uca bağlayıp pencereden aşağı
inen ancak gardiyanlar tarafından farkedilen Lustig, gardiyanları camları temizleyen bir işçi olduğuna inandırmıştı!
Kaçılması imkansız denen yerlerden kaçmayı başarsa da, artık ülkedeki neredeyse her emniyet görevlisi onu aradığından çok fazla uzaklaşamadı ve sadece bir ay sonra Pittsburgh’ ta yakalandı.
Yakalandıktan sonra fazla bekletilmeden hemen yargılandı ve hala
bir çok insanın ismini hatırlayabileceği ünlü Alcatraz hapishanesine
gönderildi. 20 yıl ceza alan Lustig, ne yazık ki buradan kaçmayı başaramadı.
11 Mart 1947’de 57 yaşında iken beyin tümöründen öldüğünde,
ölüm belgesindeki meslek hanesinde dolandırıcı değil “pazarlamacı”
yazıyordu. Onun şu sözü akıllarda kaldı. “Dürüst insanları anlayamıyorum. Can sıkıntısı dolu umutsuz hayatlar yaşıyorlar.” (17) (18)

Charles Ponzi (1882-1949)
1920 yılında çöken kurduğu saadet zinciri sayesinde milyon dolarlar kazandı. Hapis cezasını tamamladıktan sonra batık tahvilleri yatırımcılara satarak dolandıran Ponzi, ABD hükümeti tarafından İtalya’ya iade edildi. 1949 yılında ölen Ponzi, İtalya’da Musolini’ye finansal
danışmanlık da yaptığı rivayet edilmiştir.
Kolay yoldan para kazanmak isteyenlere her daim ilham kaynağı
olmuş, piramit sistemi, saadet zinciri, Ponzi süreçleri ve türevlerinin fikir babası olarak bilinen Charles Ponzi’nin filmlere konu olacak yaşam
öyküsü.
Charles Ponzi 1882 yılında İtalya`da dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğuydu fakat okuduğu gazetelerden zenginliğe ve lükse meraklıydı. Genç yaşta çok para kazanmak istiyordu. 1903`te Amerikan
rüyasını gerçekleştirmek için New York`a göç etmeye karar verdi. New
York`a geldiğinde hiç kimsesi ve tek kuruşu yoktu. Gazete dağıtıcılığı, sütçülük, gemilerde elemanlık gibi yüzlerce işe girip çıktı. 1917`de
Boston`a yerleşti ve burada bir ihracat dergisi çıkarma hazırlığındayken hayatını değiştirecek posta kuponlarıyla tanıştı.
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Posta kuponları 1906 yılında yapılan 60`dan fazla ülkenin altına
imza attığı bir anlaşmaydı. Bir nevi uluslararası hisse senedi gibiydiler.
Posta kuponları anlaşmalı ülkelerde nakit paraya çevrilebiliyordu. İşin
Ponzi`yi ilgilendiren tahrik edici yanı ise kuponların her ülkede farklı nakit değerlerinin olmasıydı. Yani ABD`de bir dolara alınan kupon
başka bir ülkede 10 dolara kadar değer kazanabiliyordu.
Ponzi bu kuponların ticaretini yapmayı kafasına koydu. Ucuz olan
bir ülkeden satın alıp daha pahalı olan bir ülkede satarak bu işten çok
para kazanabileceğini düşünerek bir ofis açtı. Gazetelerde, dükkanlara
astırdığı afişlerle o zaman için şahane sayılabilecek reklamlar yaptı. Posta kuponu alıp satarak 45 günde yüzde 50, 90 günde yüzde 100 faiz kazandırabileceğini söylüyordu. İnsanlar buna kuşkuyla yaklaştılar çünkü
yüzde 100 kâr akıl almaz görünüyordu. Fakat beklenenin tersi oldu
ve ilk yatırımcılar gerçekten de 45 gün sonra yüzde 50 faiz aldılar. Bir
anda Ponzi`nin ofisinin önünde kuyruklar oluşmaya başlamıştı. Fakat
bilinmeyen bir şey vardı. Ponzi aslında posta kuponu alıp satarak yatırımcılarına para kazandırmıyordu. Sonradan para yatıranların parasıyla önceden para yatıran insanların 45 veya 90 günü dolunca faizlerini
ödüyordu. Ortada bir iş yoktu. Sadece para sirkülasyonu vardı. Yani
sistemin yürümesi için sonsuza kadar yeni insanların para yatırması gerekecekti.
Herkes parasını gününde aldığı için kimsenin dikkatini çekmemişti. Yasal bir işti. Ponzi haftada 1 milyon dolar tahsil etmeye başlamıştı.
Bu, o zaman için muazzam bir miktardı. Amerikan rüyasını gerçeğe
dönüştürmüştü. Her geçen gün daha fazla yatırımcı ofisine gelip parasını Ponzi`ye emanet ediyordu. Ponzi aslında 1850`lerde kolay yoldan
para kazanmak uğruna altına hücum eden insanların dürtülerini tekrar
ortaya çıkarmıştı. Kim hiçbir şey yapmadan, üç ay içinde parasını ikiye
katlamak istemezdi ki?
1920`de bir gazetede Ponzi`nin yaptığı işin yasal olup olmadığıyla ilgili bir haber çıktı. Bunun üzerine devlet Ponzi`nin soruşturma
tamamlanıncaya kadar mevduat kabul etmesini yasakladı. Soruşturma bitene kadar yeni müşteri kabul edemeyecekti. Haberi duyduğu
an bunu pek önemsemedi. Fakat bu haber piyasalarda ve Ponzi`nin
müşterileri üzerinde bir anda güvensizlik yarattı. Yatırımcıların büyük
çoğunluğu yatırdıkları paraları geri çekmek istediler. Ponzi onları ikna
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etmeye çalışıyordu. Yüzde yüzden fazla kâr teklif ediyordu. Fakat yatırımcılar sıfır kârla sadece yatırdıkları paraları geri istiyorlardı. Ponzi`nin ise müşterilerine yatırdıkları parayı geri verecek durumu bile yoktu.
Sonraki yatırımcıların parasını ilk gelenlere vermişti.
O günün akşamına kadar bin yatırımcının parasını ödeyebilen
Ponzi, geriye kalan 39 bine yakın yatırımcının 15 milyon dolarını ödeyemeyince dolandırıcılıktan tutuklandı. Davalarda da sadece iki adet
posta kuponu sattığını ispatlayabildiği için sahtekarlık suçundan hapse
girdi. Ponzi Amerikan rüyasından uyanmıştı.
Uzun süren hapis cezasından sonra Florida`ya yerleşip yine piramit sistemine dayalı birkaç iş yapmaya çalıştı. Bu işlerde de başlarda
para kazanıp sonradan sistemin doğal döngüsü gereği iflas edince tekrar hapse girdi. İkinci defa hapisten çıktıktan sonra önce İtalya`ya iade
edildi. Sonra ise bir havayolu şirketinin görevlisi olarak Brezilya`da
yaşamaya başladı. Doğuştan kaybetmeye mahkum olan sistemi halen
ayakta duran Charles Ponzi 1949`da Rio de Janerio`da bir evsizler yurdunda öldü.(19)

Philip Arnold (1829-1878)
1872 yılında kuzeni John Slack ile birlikte ünlü elmas madeni oyunuyla birçok insanı dolandırmaya başarıyorlar. Wyoming’de bir arsada
serpiştirdikleri yarı değerli taşları elmas olarak göstererek ünlü Baron
Rothschild ve Tiffany’nin sahibi Cahles Tiffany’yi de dolandırmaya
başarıyorlar.
Philip Arnold (1829-1878), Elizabethtown, Kentucky ve 1872’deki
efsanevi elmas aldatmacasının arkasındaki beyindir. İnsanları sahte bir
elmas madenciliği işletmesine yatırım yapmaya iten bir güven ustasıydı. Yarım milyon dolardan fazla kazanarak aldatmacadan uzaklaşmayı
başardı.
Arnold, Meksika-Amerikan Savaşı’nda görev almaya başladığında kötü eğitimli bir şapkacı çırağıydı. Daha sonra, 1849’daki Gold
Rush’ın (altına hucüm) bir parçası olarak Kaliforniya’ya gitti. Daha
sonra Kentucky´ye geri dönüp, bir çiftlik satın alarak, evlenip ve bir
aile kuracak kadar kazanç elde ettiği anlaşılmaktadır.
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1870 yılların başında, madenci olarak çalışmak üzere Batı’ya döndü. O ve kuzeni John Slack, San Francisco Diamond Drill Company’de muhasebeci yardımcısı olan arkadaşları olan B. B. Cooper’dan
bazı endüstriyel dereceli elmaslar aldı. Elmasları Arizona’daki Kızılderililerden aldığı garnitür, yakut ve safir ile karıştırdılar.
Arnold ve Slack mücevherlerini daha önce keşfedilmemiş bir alanda
bulduklarına ikna ettikleri yerel işadamı George D. Roberts’ın ofisine
götürdüler. Roberts’a gizlilik yemini ettirerek, mücevherleri ofisinde
tutmasını istediler. Ancak, Roberts sır saklayamadı ve sonunda birkaç
kişiyi Arnold’un tuzağına çekti: California Bank’ın kurucusu William
C. Ralston, Asbury Harpending, William Lent ve General George S.
Dodge. Birlikte, Arnold ve Slack’in madenini satın almak için bir teklifte bulundular ve onlara 50.000 $ peşinat verdiler.
Arnold ve Slack parayı İngiltere’ye gitmek için kullandılar ve yaklaşık 20.000 $ değerinde ilave kesilmemiş taşlar satın aldılar. Bir kısmı ile
Roberts’ı ve yatırım grubunu daha da ikna etmek için San Francisco’ya
geri dönecekti. Diğerleri daha sonra keşfedilmek üzere dikilecekti.
Bu arada, Ralston ve diğerleri, Charles Lewis Tiffany tarafından
incelenmek üzere New York’a mücevherlerinden bir örnek gönderdi.
Tiffany, ek yatırımcıları projeye çekmek için Madison Bulvarı avukat
Samuel Barlow’un evinde bir toplantı düzenledi. George B. McClellan, ABD Kongre Üyesi Benjamin Franklin Butler ve Horace Greeley
gibi önemli isimler içeriyordu.
Tiffany, taşların değerini, 150.000 ABD Doları olarak değerlendiriyordu. Bu Arnold´un taşları ingilteden getirmek için ödediği bedelden daha fazlaydı. Bu şekilde yeni yatırımcılardan 100.000 dolar daha
kazandı.
Sonunda, yatırımcılar bu taşların kaynağını görmek istedi ve Arnold ve Slack elmaslarını kuzeybatı Colorado Bölgesinde uzak bir yere
diktiler. Yatırımcıları Haziran 1872’de St. Louis’den batıya yönlendirdiler. Wyoming Bölgesi’ndeki Rawlins kasabasına varıp at sırtında
devam ettiler. Ancak Arnold ve Slack tam yerini bir sır olarak tutmak
istediklerinden, grubu kırsalda kafa karıştırıcı bir yolculuğa çıkardılar.
4 Haziran 1872’de Arnold, Slack ve şirket nihayet daha önce bazı
taşlar diktikleri noktaya ulaştılar ve yatırımcıları kazmaya başlamaya
teşvik ettiler. Bir saatten fazla bir süre boyunca, bol miktarda değerli
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taşlar bulundu. Bu gelişme karşısında yatırımcılar Arnold´a gelecekte
herhangi bir hak talebinde bulunmaması şartıyla, haklarının tümü için
450.000 dolar daha verdiler.
Bu dolandırıcılık 1872 Ekim tarihine kadar keşfedilemedi. Bölgeye
ABD İçişleri Bakanlığı, Yale Üniversitesi jeolog Clarence King liderliğinde bir inceleme ekibi gönderdi. King kısa sürede çeşitli taşların farklı koşullar altında oluştuğunu ve hiçbir zaman tek bir tortuda bulunamayacağını belirtti. Bunun bir sahtekarlık olduğu sonucuna vardıktan
sonra, 1872’deki Elmas aldatmacasını ortaya çıkaran Ralston ve diğer
yatırımcıları bilgilendirmek için hızlıca San Francisco’ya gitti.
Bu arada, Arnold dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri aldı ve kendi
adına Elizabethtown´da iki katlı bir tuğla ev satın aldı ayrıca her biri
karısı Mary adına beş yüz dönümlük tarım arazisini aldı.
1873 yılında, Arnold Elizabethtown finans kurumunu satın alarak
bankacılık işine girmeye karar verdi. Ancak, 1878’de, kasabada ciddi
bir av tüfeği yaralanmasıyla sonuçlanan, başka bir bankacıyla yapılan
kavgaya karıştı. Altı ay sonra zatürreeden 49 yaşında öldü.
John Slack da1896’da New Mexico’da öldü.

Howard Welsh (1953-)
Ponzi’ye benzer bir saadet zinciri kurarak ortağı ve kız arkadaşı Lee
Hope ile dindar Hristiyanların dini duygularını sömürerek, yüksek faiz
ve vergisiz kazanç vaat edip insanları dolandıran çift 2004 yılında yakalanarak hapse gönderildi. ABD´de kiliseleri ve kiliselerin desteklediği
dernekler vasıtasıyla, inanan insanlara paralarının değerlendirmeleri ve
bu sayede hem inançlarına uygun para kazanacaklardı hem de sistem
sayesinde, diğer inanan kardeşlerini de destekleyeceklerdi.
Milyon dolarların döndüğü bir havuz oluşturmayı başaran Welsh,
paraları Hong Kong, Lüpnan, İngiltere, Bahamalar, Güney Amerika,
Güney Afrika gibi ülkelere transfer ettiği belirlendi.
FBI tarafından aranan Welsh ve Hoper yakalanarak hapse gönderildi.
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Gerd Heidemann (1932-)
Çalıştığı Stern dergisine 1983 yılında 6 milyon dolara Adolf Hitler’in sahte günlüğünü satmayı başarıyor. Arkadaşı Konrad Kujau’nun
sahtekarlığına kanan Heidemann, ayrıca ünlü tarihçi Hugh TrevorRoper’i de günlüğün gerçek olduğuna ikna etmeye başardı. Heidemann bu sahtekârlığı sonucu Alman mahkemeleri tarafından üç yıl
hapse mahkum edildi.
Karnını doyurmak için yapmayacağı yoktu. Ayakkabıcı, anahtarcı,
camcı, garson oldu. Hırsızlığa başladığında 19 yaşındaydı.Sahteciliğe
başladığında 29. İnsanlar öylesine cahildi ki, SS subaylarına ait diye
sattığı miğfer, matara, üniforma, çizme, mektup, madalya, bayrak, ne
varsa sorgulamadan alıyorlardı. İşi biraz büyüttü. Önce Hitler’in imzasını taklit ettiği sahte belgeleri, tabloları sattı, daha sonra da 9 milyon
340 bin Mark’a, hatıra defterlerini. Konrad Kujau, Almanya’da yayınlanan dünyanın ünlü haftalık haber dergilerinden Stern’i dolandırmayı
başarmıştı.
1981 Şubat’ında, yuvarlak masanın etrafında dört kişiydiler. Stern
muhabiri Gerd Heidemann, genel yayın müdürü Manfred Fischer,
editör Peter Koch ve Felix Schmidt. Muhabir, masanın üzerine siyah
deri kaplı, 21 x 29 cm boyutlarında, Alman gotik alfabesiyle ve elle
yazılmış üç defter koydu. “Bundan 57 tane daha var” dedi. “Dr. Konrad
Fischer adlı bir Doğu Alman, Hitler’in 1932 ile 1945 arasında tuttuğu günlükleri olduğunu söylüyor. 1945’te Dresden yakınlarında düşen
askeri uçağın enkazındaki teneke bir kutudan çıkmışlar. Börnersdorf
köylüleri bulmuş. Yayın haklarını 10 milyon Mark’a bize satmak istiyor.” Müdürle editörler birbirlerine baktılar, Heidemann’ın anlattıkları
doğruysa eğer, dünyayı sallayacaklardı. İstenen parayı vermeyi kabul
ettiler ve böylece, gelmiş geçmiş en büyük gazetecilik hatasına doğru
ilk adımı attılar.
Stern editörleri, defterleri önce tarihçi Hugh Trevor-Roper’e gösterdiler. Trevor-Roper, İngiliz hükümetinin emriyle Hitler’in yaşamını
incelemiş ve 1947’de, ünlü “Hitler’in son günleri” adlı kitabını yayınlamıştı. Hitler’in yaşam biçimi ve düşünce tarzını en iyi bilenlerden biri
kabul edilen tarihçinin kuşkusu yoktu. Defterleri kaleme alan, Hitler’den başkası olamazdı.
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Stern, bu görüşle yetinmedi. Yazılanları bir kez de Alman tarihçi
Eberhard Jakel’e inceletti. Jakel, Alman tarihine Nazi döneminin etkisini en ince ayrıntıları ile incelemiş, bu konuda çok sayıda eser vermiş
birisi olarak kararını verdi. Yazılanlar, Hitler’in kaleminden çıkmış
günlüklerdi.
Stern yöneticileri, defterleri bir de Gerhard Ludwig Weinberg’e
incelettiler. II. Dünya Savaşı uzmanı, Alman kökenli Amerikalı tarihçinin de görüşü aynı yöndeydi. Defterlerin bulunuşuyla ilgili senaryo,
Hitler’in özel pilotu Hans Baur’un hatıralarında yer alan ve Führer’in
kişisel arşivini taşıyan Yüzbaşı Friedrich A. Gundlfinger komutasındaki bir uçağın, Nisan 1945’te Dresden yakınlarında düştüğü gerçeğiyle
de örtüşüyordu. Kaygılanacak hiçbir şey kalmamıştı.
Stern, bir taraftan defterlerin bir bölümünü The Sunday Times, Paris Match ve Newsweek gibi yayınlara satmak üzere pazarlığa oturdu,
diğer taraftan defterleri bulan muhabir ve üç ünlü tarihçiyle bir basın
toplantısı düzenledi ve hatıra defterlerini tefrika halinde yayınlamaya
başladı. Günlerden 25 Nisan 1983’tü.
Hitler uzmanı üç ünlü tarihçi, yanılmakta haklıydı. Çünkü, Stern
muhabiri Gerd Heidemann’a kendisini Dr. Konrad Fischer diye tanıtıp, defterleri veren Konrad Kujau’dan başkası değildi ve Kujau, 1960’ta
az sayıda basıldığından sadece özel koleksiyonlarda bulunan, Max Domarus’un “Hitler: Nutuklar ve Beyanatlar, 1932-1945” adlı kitabından
kopya çekmişti. Büyük bir Hitler hayranı olan sahtekar, Führer’in imajını negatif etkileyebilecek cümleleri atlamıştı.
Stern, defterleri yayınlamaya başladığında, ortalık ayağa kalktı. Avrupa tarihi yeniden yazılmak üzereydi. Defterlerdeki Hitler, bilinenden
çok farklı, sevecen, insancıl biriydi. Yahudilerle ilgili “soykırım” olarak
nitelenebilecek görüşleri yoktu. Amacı, onları yok etmek değil, Doğu
Avrupa’da bir yerlere yerleştirmekti.
Yazılanlar arasında, konsantrasyon kamplarından haberdar olduğunu belirtir, tek bir söz bulunmuyordu.
Tarihçiler acele etmişti. Stern dergisi, tarihçilere güvenmekte acele
etmişti. Ancak derginin elindeki kanıtlar, sadece tarihçilerin görüşü
değildi. İki ünlü bilirkişi de, el yazılarının Hitler’e ait olduğunu bildirmişti.
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Zürih polis kriminal laboratuvarının kurucusu ve 1971’e dek müdürü, yılların kriminalisti, Dr. Max Frei-Sulzer’in önündeki iş heyecan
vericiydi. Zaten hayatı, heyecan veren, gazetelerin birinci sayfalarında
yer bulan ve çokça tartışılan işlerle doluydu. Tıpkı Torino’daki Hz.
İsa’ya ait olduğu iddia edilen kefen üzerindeki bitki polenlerini incelemesi ve kumaşın Kudüs’ten geldiği sonucuna varması gibi. Bu seferkinin konusu, bir el yazısıydı. Dr. Max, uzunca bir süredir grafoloji alanında bilirkişilik de yapıyordu. (Şimdilerde “belge inceleme uzmanı”
diye tanımladığımız kişilere, 20 yıl önce grafolog denirdi. Günümüzde
grafoloji denince, el yazısından karakter analizi anlaşılır.)
Max Frei-Sulzer’den istenen, bir defterin yapraklarının fotokopisi
ile Alman Devlet Arşivleri’nden alınan belge fotokopilerini karşılaştırmak ve yazının Hitler’in elinden çıkıp çıkmadığını belirlemekti. 14
Ocak 1983’teki ölümünden önce son önemli bilirkişiliğinin bu olacağını nereden bilecekti. Raporu, Stern’i çok memnun etti. El yazısı Hitler’e aitti.
İsviçreli polisin yanılabileceğinden korkan Stern yönetimi, aynı fotokopileri Amerikalı Ordway Hilton’a da gönderdi. 1946’dan beri New
York’ta özel bir bilirkişilik şirketinin sahibi, Amerikan Belge İnceleme
Derneği’nin kurucusu, 1963’te Londra’da yapılan 1. Uluslararası Adli
Belge İnceleme Kongresi’nin başkanı, 80’in üzerinde bilimsel makalenin ve derslerde kullandığımız kaynak kitapların yazarı Hilton, biraz
daha temkinli davrandı. Gerçi fotokopi üzerinden karşılaştırmayla kesin sonuç verilemezdi ama, defterlerdeki el yazısı ile karşılaştırma için
gönderilenler, aynı elin ürünüydü. Bir başka deyişle, arşivdekiler Adolf
Hitler’in yazısı ise, defterdekiler de onundu. Stern yönetimi, bu rapordan da çok memnun kaldı. Tarihçiler gibi, el yazısı uzmanlarının da yanılması çok doğaldı. Çünkü Devlet Arşivi’nden alınan ve karşılaştırma
için kendilerine verilen belgeler de, Konrad Kujau elinden çıkmış sahte
belgelerdi ve aslında karşılaştırdıkları Kujau’un el yazısından başka birşey değildi.
El yazılarını inceleyen bilirkişiler, gotik yazı bilselerdi eğer, bu yanılgıya düşmeyeceklerdi. Ne İsviçreli polis ne de aslen matematikçi
olan Amerikalı bilirkişi gotik yazı biliyordu. Üstelik Ordway Hilton,
Almanca dahi konuşamazdı. Bir belge inceleme uzmanının yapabileceği en büyük hatalardan birini yapmış, bilmediği dilde ve stildeki bir
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yazıyı incelemek üzere kabul etmişti. 1998’deki ölümüne dek, bu hatasını dile getirdi.
5 Mayıs 1983 tarihinde Alman İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bir basın açıklaması, medya dünyasına bomba gibi düştü. “Hitler’e ait olduğu
iddia edilen hatıra defterleri ve Koblenz Devlet Arşivi’ndeki karşılaştırma belgelerinin asılları kimyacılar tarafından incelenmiş ve tamamının
sahte olduğu anlaşılmıştır.”
Stern dergisinin valizler dolusu paraya karşılık sürdüğü saltanat
bir ayını doldurmadan son bulmuş, ayrıca defterlerin bir bölümünü
Stern’den satın alan Amerikan ve İngiliz yayıncıların milyonlarca doları
da havaya gitmişti. Peki, nasıl olmuştu da kimyacılar, 3 ünlü tarihçi ile
bunca yılın usta bilirkişilerinin atladığı sahteciliği ortaya çıkartabilmişlerdi. Mesele aslında basitti. Onlar el yazısına değil, kağıda, cilt yapım
tekniğine, ipliğe, tutkala ve mürekkebe bakmışlardı da ondan.
Kimyacı Julius Grant’ın, defter yapraklarının yapısında saptadığı
“blankophor” adlı bir madde, 1954 öncesinde yoktu. Ayrıca kağıt, eski
görünümü vermek amacıyla kimyasal bir işlemden geçirilmişti. Bu tip
kimyasalların, Hitler’in yaşadığı dönemde kullanılmadığı biliniyordu.
Kullanılan mürekkep de, ancak II. Dünya Savaşı sonrasında piyasaya çıkmıştı. Mürekkebin yaşı, kimi defterlerde iki yıl, kimisinde sadece
altı aylıktı. Belgeler orijinal olsaydı eğer, tümünün en az 40 yaşında olması gerekirdi.
Defterlerin sahte olduğunu gösteren bir diğer delil, ciltlerin yapımında kullanılan tutkaldı. Kimyasal yapısı harpten çok sonra piyasaya
çıkan bir ürün olduğunu gösterdi. Dikişte kullanılan iplik ise, 1940’larda bulunmayan viskoz ve polyester içeriyordu.
Konrad Kujau, 13 Mayıs 1984 günü Avusturya’ya kaçmak isterken,
sınırda yakalandı. İki hafta sonra, sahteciliği kendisinin yaptığını ve
Stern muhabirinin defterlerin sahteliğini bildiğini itiraf etti. Ağustos
sonlarında 100 gazeteci, 150 fotoğrafçı, dünyanın dört bir yanından
gelen televizyoncu ve 60 kadar izleyicinin önünde Hamburg yargıcı
Hans-Ulrich Schröder’in önüne çıkartıldı.
Avukatı Kurt Grünewald, müvekkilinin suçlu olduğunu kabul etmekle birlikte, Stern yönetiminin, Hitler’in imajını değiştirerek tarihi
gerçekleri saptırmayı hedeflediğini, bu nedenle üç tarihçiyle iki el yazısı
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uzmanından büyük paralar karşılığında sahte raporlar aldıklarını, dolayısıyla suça iştirak ettikleri gibi, Kujau’un istediği parayı vermekle onu
da suça ittiklerini iddia etti. Avukatın amacı, Kujau’un alacağı cezayı
azaltmaya çalışmaktı. Nitekim başardı da. Savcı Dietrich Klein’ın 10 yıl
hapis istemine karşın Kujau, 4 yıl 6 ay cezayla kurtuldu.
İşbirlikçisi muhabir Gerd Heidemann’a 4 yıl 8 ay mahkumiyet
verildi, ancak sadece altı ay yatıp çıktı. Sahte günlüklere ödenen paralar, hiçbir zaman bulunamadı. Muhabirin, Stern’den aldığı 10 milyon
markın çok az bir bölümünü defterleri yazan Kujau’ya verdiği sanılıyor. İspanya’daki iki villasını, iki spor otomobili, pahalı mücevherleri
ve II. Dünya Savaşı hatıralarını içeren büyük koleksiyonunu, 5 bin 400
marklık maaşından biriktirip alamayacağı ortada. Gerçi 2002’de, Hitler’in günlüklerinin ortaya çıktığı yıllarda Doğu Alman casusu olarak
çalıştığı ortaya çıktıysa da, yatırımlarının kaynağı aydınlanamadı.
Hitler’in günlüklerine milyonlarca mark ödeten editörler Peter
Koch ve Felix Schmidt’e ne oldu, diye sorarsanız, sadece işten atılmakla
kurtuldular. Hitler fiyaskosu, Stern dergisinin hızla toparlanmasını, bir
milyondan fazla basmasını ve okur sayısını 7 milyonun üzerine çıkartmasını engelleyemedi.
Kujau, kanser teşhisi nedeniyle, cezasını tamamlamadan serbest
bırakıldı. Bir yemek kitabı yazdı, televizyon programlarına çıktı.
Kendisine gösterilen ilgiden hevese kapılıp siyasete soyundu. Önce
Saksonya’da yaşadığı kent Löbau’nun belediye reisliğine aday oldu.
Kazanamayınca daha yüksekleri denedi ve 1996’da Stuttgart belediye
reisliğine talip oldu. Sadece 901 oy alınca, eski mesleğine geri döndü.
2000 Eylül’ündeki ölümüne dek, Stuttgart’ta açtığı sanat galerisinde
sahte Hitler, Monet, Picasso, Rembrandt ve Dali tabloları, ayrıca sahte
Greta Garbo iç çamaşırları yaparak (ancak bu kez hepsinin üzerlerine
Kujau imzası atarak) sattı.
Yeğeni Petra Kujau, Hitler’in günlüklerini yazmakta kullandığı
araç ve gereçleri, 5 Mayıs 2005’te Pfüllendorf ’ta açtığı Konrad Kujau Müzesi’nde sergilemeye başladı. Ziyaretçi sayısı tatmin etmeyince
amca mesleğini denedi ve Çin’den ithal ettiği sahte Picasso ve Dali’ler
üzerine, Kujau’un imzasını atarak satmaya kalktı. 2006 ortalarında yakalandı ve sahtecilikten hüküm giydi.(20)

-49-

Fatih BULUT

Shaun Greenhalgh (1961-)
Taklit ettiği ünlü ressam Gauguin’in resimlerini ve antik Mısır heykelciklerini Chicago Sanat Enstitüsüne ve British Museum’a orijinal
diye milyonlarca dolara satmayı başarıyor. 2007 yılında işlediği birçok
sahtekârlık suçundan yakalanıp hapse atılıyor.
1989 ve 2006 yılları arasında on yedi yıl boyunca çok sayıda sahte
eser yaptı. Operasyonun satış cephesine bakan erkek kardeşi ve yaşlı
ebeveynleri ile ekip olarak, yaklaşık 1 milyon £ tutarında dolandırıcılığa imza attılar.
Sahte ürünlerini, uluslararası müzelere, müzayede evlerine ve özel
alıcılara sattılar.
Üç Asur kabartması satmaya çalıştıklarında, şüpheleri üzerine çektiler. Tutuklanan Shaun Greenhalgh, Kasım 2007’de dört yıl sekiz ay
hapis cezasına çarptırıldı. Aile, Scotland Yard tarafından “muhtemelen
dünyadaki en çeşitli sahtekarlık takımı” olarak tanımlandı.
Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi, 23 Ocak - 7 Şubat 2010
tarihleri arasında Greenhalgh’un eserlerini sergiledi.
Metropolitan Polisinin sanat ve antika birimi, eserlerin yaratıldığı
Greenhalgh’ın kulübesini “tarihteki bilinen en çeşitli sanat eseri” olarak nitelendirerek kulübenin bir kopyasını oluşturdu

Bernard Madoff (1938-)
Yaklaşık 50 milyar dolarla Wall Street tarihinin en büyük yolsuzluğuna imza attı. “ Ponzi Oyunu” olarak adlandırılan saadet zinciri ile
ünlü yönetmenler, bankalar, hükümet adamlarının da yer aldığı müşterilerini dolandıran Madoff için yargıçlar, yolsuzluk, yalan beyan, personel sosyal yardım sandıklarından hırsızlık, ABD Sermaye Piyasası
Kurulu’na (SEC) sahte evrak vermek ve uluslararası kara para aklama
olmak üzere 11 ayrı suçtan dolayı 150 yıl hapis cezası isteminde bulundu.
Wall Street tarihinin en büyük yolsuzluğuna imza atan yatırımcı
ve eski Nasdaq Başkanı Bernard Madoff, yaklaşık 20 yıl sürdürdüğü
saadet zincirinden 65 milyar dolarlık haksız kazanç elde etti. 29 Hazi-
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ran’da 11 suçtan 150 yıl hapse mahkûm edilen Madoff ’un sahte imparatorluğu bir iskambil şatosu gibi devrildi; ama enkazın altında sadece
Madoff değil, ailesi ve aralarında bütün parasını ona yatıran mağdurlar
da kaldı.
1938 yılında New York’ta dünyaya gelen Madoff, lisede sıradan bir
öğrenciydi. Üniversitede okurken, cep harçlığı için yaptığı cankurtaranlık ve bahçe bakıcılığı gibi işlerden biriktirdiği 5.000 dolarla 1960
yılında kendi adıyla bir yatırım şirketi kurdu. 1980’lere gelindiğinde
şirketi Madoff Investment Securities sektörün en büyüklerinden birisi
olmuştu. 1989 yılında, şirketinin ticaret hacmi New York Borsası’nın
yüzde beşi kadardı. Wall Street’in en zenginleri arasına giren Madoff,
1990’da finans sektörünün geleceği olarak gördüğü elektronik borsa
Nasdaq’ın başkanlığına getirildi. 2000 yılına gelindiğinde şirketinin
toplam varlığı 300 milyon doları buluyordu. Bu arada kurduğu Wall
Street imparatorluğu sayesinde lise aşkı eşi Ruth Madoff ile birlikte
New York’un en tanınmış hayırseverleri arasına girebildi. Madoff Ailesi Vakfı aracılığıyla hem birçok Musevi vakfına destek veriyor hem de
diğer eğitim ve tiyatro vakıflarına yardımlar yapıyorlardı.
İlk defa 1992 yılında, emektar muhasebecisi Avellino ve ortağının
oluşturduğu bir Ponzi mekanizması ortaya çıkınca kafalarda Madoff
hakkında da soru işaretleri oluştu; ama Madoff o zaman tek sorguyla
paçayı kurtardı. Yine de o tarihten itibaren hakkında sekiz soruşturma
açılacaktı. 1999’dan itibaren Madoff ’un saadet zincirinin izini süren
Boston’lı özel dedektif Harry Makropoulos, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Wall Street’in mülayim kralı hakkında soruşturma başlatmasını 2005 yılında başardı; ama Madoff yine aklandı. Madoff ’un
sonunu ekonomik kriz hazırladı. Krizin etkisiyle Ponzi Şeması’na taze
para akışı yavaşlayıp, yatırımcılar sistemden bir anda 7 milyar dolara
yakın miktarda nakit çekince Madoff ’un saadet zinciri çöktü. Artan
baskıya dayanamayan Madoff, önce 9 Aralık 2008’de kardeşi Peter
Madoff ’a ertesi gün oğulları Andy ve Mark’a “İşim büyük bir yalan ve
basitçe dev bir Ponzi Şeması,” sözleriyle suçunu itiraf edince oğulları
da onu polise teslim ettiler. 11 Aralık’ta Manhattan’daki evinde tutuklandıysa da 10 milyon dolarlık kefalet karşılığı serbest bırakıldı. Ancak
hakkında soruşturmalar devam etti ve nihayet 29 Haziran’da mahkeme
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kapısında bekleyen mağdurlarının coşkusuna yol açan bir şekilde, 150
yıla makum oldu. Madoff, sırrını itiraf ettiğinden beri ABD’de tartışılan sorunun cevabı tam anlamıyla verilebilmiş değil. Önce ABD’yi
sonra Avrupa ülkeleri ve giderek dünyayı finansal krize sürükleyen gelişmeler, saadet zincirlerinden fazlasıyla etkilenmiş görünüyor.
Madoff ’un kaybedenler ordusundaki en büyük ‘Madoffzede’ 3.2
milyar dolarlık yatırımla İspanyol Santander Bankası oldu. 1 milyar
dolar yatıran HSBC ve Madoff ’un pek çok müşteriyi bulduğu Palm
Beach Kulübü’nün yanı sıra miktarı bilinmeyen yatırımlarıyla Steven
Spilberg’in Wunderkinder Vakfı, CNN’in ‘sohbet yüzü’ Larry King,
aktörler John Malkovich ve Kevin Bacon da dikkat çekiyor. 11 Aralık
2009’de Madoff ’u polise ihbar eden Andrew ve Mark Madoff, o tarihten beri babalarıyla konuşmuyorlar. Madoff, çocuklarının olayla hiçbir
ilgisi olmadığını ısrarla ifade etse de bu ısrarlı tutumu 1999’dan beri
Madoff ’un izini süren savcı Harry Markopolos’u ikna etmedi: “Bu tür
işlerde, en güvendiğiniz insanlarla birlikte hareket etmek zorundasınız.” Karar verilene kadar hiç açıklama yapmayan Madoff ’un karısı da
dava sona erince konuştu: “İtirafıyla hepimiz şoke olduk,” diye başladığı sözlerine eşinin suçunu, kendisine, tutuklanmasına kısa bir süre kala
anlattığını açıklayarak sürdürdü.
Ponzi Oyunu, sahte bir yatırım işlemi diye tanımlanabilir. İnsanlar,
daha fazla para kazanacakları iddiasıyla yatırım yapmaya davet edilir.
Yatırımcıların kazançları, aslında diğer yatırımcıların paralarıyla finanse edilir. Katılımcı sayısı arttıkça düzen büyür ve kendi kendini çeviriyormuş gibi gözükür. Ponzi Oyunu’nun gerçek kazananları ise oyuna
önce katılanlardır. Sistemin devam etmesi ise insanların para yatırmaya
devam etmesi ve para akışının sürmesine bağlıdır. Yatırımlarını satmak
isteyenlerin sayısı aniden artarsa sistem çöker. Ponzi Oyunları diye adlandırılan bu hayali düzenin fikir babası, Little Dorrit adlı romanında
aldatmacayı kurgusuna katan Charles Dickens’dır. İsim babasıysa posta
kuponlarını her ülkede farklı değerde olduğunu keşfedip, bu sayede
kurduğu ilk saadet zincirinden 1917-20 yılları arasında 40.000 kişiden
15 milyon dolar toplayan Charles Ponzi’dir. Ponzi’nin ilk saadet zinciri
macerası hapishanede sona erdi.(21)
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Konuyla ilgili ülkemizde yapılan araştırma sayısı oldukça az miktardadır. Bu konuda karşılaştığım en önemli çalışma Dr. Jandarma
Yüzbaşı Abdurrahman Yılmaz´a ait olan “Türkiye’deki Dolandırıcılık
Tipolojileri: Dolandırıcılık Olaylarının Kategorik Tasnifi ve Yapılış
Şekilleri” (22) adlı araştırmadır. Araştırmada oldukça çarpıcı sonuçlar
ve bilgiler yer almaktadır. Bu çalışmada ayrıca dolandırıcıların başvurduğu yöntemler belirlenmiş ve maddeler halinde sıralanmıştır. Yılmaz
bu çalışmasını jandarma sorumluluk alanında 2010-2014 yıllarında
meydana gelen 10.000 e yakın olayı incelemesi ile meydana getirmiştir.
Yılmaz bu çalışmasında, mağdurların suç hakkında bilgisi olup
olmadığına göre ve dolandırıcılık olayında kaybedilen paranın büyüklüğüne göre de kategorilere ayırmaktadır. Buna göre, dolandırıcılık
hakkında bilgisi olup olmadığına göre mağdurlar dört kategoriye ayrılmaktadır: Dolandırıcılığı bilmeyenler, bilip ihbar edenler, bildiği halde ihbar etmeyenler ve dolandırıcılığa maruz kaldığı anlatıldığı halde
inanmayanlar (kronik mağdurlar)
İngiliz Ulusal Dolandırıcılık Suçu Merkezi, dolandırıcılık suçlarını
katagorize ederken, kullandığı bir değişkende, kaybedilen maddi birikim miktarıdır. İngiliz Ulusal Dolandırıcılık Suçu Merkezi´nin pramit
analojisi olarak açıkladığı bu tasnife göre, pramidin en tepesinde yer
alan kronik mağdurlar, sayıca az olmakla beraber maddi açıdan en çok
kayba uğrayan grupta yer almaktadır. Piramidin ortasında kaydedeğer
bir miktar para kaybetmekle beraber olayı kısmen rapor eden geniş
kitle bulunmaktadır. Piramidin en altında bulunan ve sayıca en fazla
olan grupta ise küçük bir miktar kaybeden ve olayı bildirmeyen grup
yer almaktadır. Aslında dolandırıcıların asıl hedefi de piramidin en altındaki bu kitleyi büyütebilmektir. Dolandırıcılar için herkesten küçük
bir miktar almak, birkaç kişiden çok miktarda alıp dikkatleri üzerine
çekmekten daha mantıklı bir yol olarak görülmektedir.
Yöntemlere geçmeden önce Yılmaz´ın bir tespitine yer vermek
zorundayız; “dolandırıcılık olayları ile ilgili dikkate alınması gereken
önemli bir husus da şu an bilinen dolandırıcılık türlerinin bir şekilde
açığa çıkan ya da bir noktada başarısızlığa uğramış olan olaylar oldu-
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ğudur. Konuyu detaylı olarak incelemek isteyen araştırmacıların henüz
bilinmeyen ancak çok iyi bir kurgu ve planla kusursuz bir şekilde işlemekte olan dolandırıcılıkların bulunabileceğini bir ihtimal olarak göz
önünde bulundurmalıdırlar.”
Yani halen bir dolandırıcılığın içinde olabiliriz.
Araştırma Sonucunda Tespit Edilen Dolandırıcılık Tipolojileri
Kapıdan satış (%12)
◆ Senet imzalatma odaklı satış (%18)
◆ Olağanüstü yüksek fiyat(%24)
◆ Ürün ve vaat (%5)
◆ Senaryolu yüksek fiyattan satış (%6)
◆ Çekiliş bahanesiyle satış (%47)
Ön ödeme (%3,5)
◆ Çekiliş/kampanya (%34)
◆ Mevduatta biriken para/SGK geri ödemesi (%5)
◆ Emeklilik/İş bulma vaadi (%40)
◆ Diğer vaatler (%21)
◆ Afrika kökenli ön ödeme / Nijerya 419 (%0)
Sosyal Mühendislik/Senaryo (%16,5)
◆ Kendini kamu görevlisi olarak tanıtma (%63)
◆ Kendini firma/kuruluş yetkilisi gibi tanıtma (%12)
◆ Kendini bir tanıdığı ya da tanıdığının yakını olarak tanıtma (%5)
◆ Arkadaşı olarak tanıtma (İnternet kullanılarak, %2)
◆ Yardım vaadi (%18)
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Sigorta (%1,5)
◆ Kazadan sonra kasko (%74)
◆ Alkollü şoförün değiştirilmesi (%6,5)
◆ Arıza giderimi/asılsız çalıntı bildirimi (%6,5)
◆ Usulsüz “Pert (ağır hasarlı)” kaydı (%3)
◆ Hayvancılık (%10)
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dolandırılması (SGK) (%8,5)
◆ Anlaşarak boşanma (%57)
◆ Ölenin maaşını alma (%5)
◆ Başkasının sağlık sigortasının kullanılması (%4)
◆ SGK’lı gösterme / İşsizlik maaşı (%30)
◆ Eczane ve hastane işlemlerinde usulsüzlük (%1,5)
◆ Diğer (%3)
◆ Para toplama (%1,5)
◆ Ponzi düzeni (%1)
◆ Piramit ya da zincir usulü satış (%0)
◆ İnternet matriksi (%1)
◆ Yardım (%71)
◆ İş kurma (%27)
Büyü ve Muska vb. (%2,5)
◆ Büyü (%81)
◆ Muska/Üfürükçülük-Tedavi (%19)
Evlendirme veya Evlenme (%6,5)
◆ Evlendirme vaadi (%45)
◆ Evlenme (%55)
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Kendine ait olmayan yeri/malı satma/kiralama (%2,5)
◆ Kendisine ait olmayan yerin/şeyin satılması/kiralanması (%91)
◆ Olmayan yerin satılması / kiralanması (%8)
◆ Çoklu rol (%0)
Sözde fırsat yatırımı (%9)
◆ Altın satışı (%70)
◆ Tarihi eser / define satışı (%10)
◆ Döviz satışı (%18)
◆ Diğer Mal satışı (%2)
Satış işleminde dolandırıcılık (%6)
◆ Kaparo Alınması (%27)
◆ İnternetten satış (%23)
◆ Otel vb. farklı içerik (%11)
◆ Farklı muhteva/Sahte ürün (%13)
◆ Baskı (Boiler room) (%6)
◆ Vekâletname elde etme (%10)
Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından biri ise, dolandırıcılık olaylarının en fazla devlete karşı yapılmasıdır. Devletin gerek sosyal hizmet
gerekse tarım vb. alanlarında üreticileri desteklemek anlamında uyguladığı maddi desteklerin suiistimal edilerek, haksız kazanç elde edilmesidir. Kısaca devletimizi dolandırmamız yapılan bir araştırmada en çok
yapılan dolandırıcılık olarak karşımıza çıkıyor.
Yukarıdaki çalışma dolandırıcılık şekillerini göstermesi açısından
önemli, tabloyu inceleyip, dolandırıcıların şimdiye kadar hangi yöntemleri kullandığına dikkat ederek, bu yöntemleri kullanan dolandırıcılara karşı dikkat etmemiz gerekmektedir.
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Dolandırılma hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Öykülerini işleyeceğimiz dolandırıcılıklar ise iş hayatında karşımıza çıkan
yaşanmış ve ders almamız gereken olayları içermektedir. Her olayın
teknik boyutları olduğu ve dolandırılma öyküleri anlatılırken bile atlanan ve birçoğu halen mağdur tarafından bile anlaşılmayan konulara
mümkün olduğu kadar girilmeden, yaşanılan olaylar öykülenmeye çalışılmıştır.
İş hayatına ilk başladığım yıllarda, duyduğum en büyük dolandırıcılık olaylarından biri, bir tüccarımızın başına gelmiş ve kendisi anlatmıştı. Bir firmayla birkaç kez ticaret yapmış ve bu ticaretini de peşin
olarak yapmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde karşılıklı bir güven
oluşmuş ve siparişlerini artık açık hesap olarak almaya başlamış, firmada borçlarını da kısa sürede ödüyormuş. Yapılan bir sevkiyat sonrasında
malzemenin kendisine teslim edilmediğini söyleyince, tüccarımız araştırmaya başlıyor ve malı teslim eden şoföre ulaşıyor, şoför malı teslim
ettiğini ama karşı tarafın kendisini aradığını ve malları başka bir depoya indireceklerini söylediğini ve ana yol üzerinde görünen ve bilinen
bir totemin altında beklemesini tembih ettiklerini anlattıktan sonra,
malı teslim alanlarla buluştuğunu ve yakın bir yerdeki bir depoya malı
boşalttıklarını anlatmış. Bunun üzerine tüccarımız şoförün verdiği bilgilerle o depoya gidiyor ama depo boş olduğundan bir muhatap bulamıyor. Depo sahibi ise kendisinin böyle bir malzeme teslim almadığını,
aylardır deposunun boş olduğunu söylüyor, şoförle yüzleştirmeye kalksa da birbirlerini daha önce görmedikleri için, bu çabada boşa çıkıyor.
Olan müşterimizin mallarına oluyor ve aynı malı yeniden teslim etmek
zorunda kalıyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sorumlunun
kim olduğu belirlenememiştir. Konu yargıya veya emniyet güçlerine de
bildirilmemiştir. Bu durum üccarımızın birçok sevkiyatında tanıdığı ve
bildiği şoförleri kullanmasına yol açıyor. O malı taşıyan şoför işin içinde miydi? Malı satın alan firma bu olayı mı kurgulamıştı yoksa maldan
haberi olan ve şoförün bilgilerini ele geçiren üçüncü bir taraf mı vardı?
Hala bu sorular cevap bulmuş değil.
Buna benzer bir dolandırıcılık daha anlatılmıştı. Mağdurumuz
dolandırmayacağını düşünen gözü açık bir esnaftır. Hafta sonu kendisinden malzeme almak isteyen bir kişiyle kıyasıya süren bir pazarlıktan
sonra malzemelerde ve fiyatlarında mutabık kalırlar ve iş ödeme noktasına gelince, esnafımız kendisine teklif edilen çeki kabul etmez ve
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nakit olarak ister, müşteri hafta sonu olduğunu söyleyince, esnafımız
başka türlü ödemeyi kabul etmeyeceğini belirtince, müşterimizde yeni
bir teklifte bulunur ve kamyona malları yüklemeyi ve birlikte kendi iş
yerine gitmeyi ve orada kendisine ödemeyi yapmayı teklif eder, esnafımızda kamyon ile birlikte iş yerine geleceği için kabul eder, kamyon
çağrılır, mallar yüklenir ve birlikte kamyon ile iş yerine gidilir, müşteri
esnafımızı dükkana davet eder ve kendisinin lavaboya gidip hemen döneceğini söyler. Bir süre geçip, dükkan da bulunanlar esnafımıza tuhaf
tuhaf bakmaya başlayınca, kendisi de rahatsız olur ve ödeme alacağını
ve müşterisinin lavabodan gelmesini beklediğini söyler. İş kısa sürede
anlaşılmış ve esnafımız dolandırıldığını anlamıştır. Müşteri lavabo diyerek dışarı çıkmış, kamyonu farklı bir yere yönlendirerek malı boşalttırmıştır. Esnafımız malları taşıyan şoföre ulaşmış ve malları indirdiği
yere gitmiştir ama mallar ortada yoktur.
Çevredekilerden öğrendiği kadarıyla, bir kamyon mal boşaldıktan
hemen sonra başka bir kamyon gelip, malları yüklemiş ve gitmişler.
Geçmiş de dolandırıcılar hafta sonunu tercih ederlermiş, bankaların tatil olması, planlarını yürütmek için uygun ortam yaratıyormuş.
Tabii zamanla bu konuda ders almaya başlayan esnafımızı başka yol ve
yöntemler kullanarak dolandırmaya devam etmişler.

ŞİRKET SIRLARI
Bireysel dolandırıcılıklarda olduğu gibi ticari dolandırıcılıklarda da
mağdurun takip edilmesi, hakkında bilgi toplanması, alışkanlıklarının,
zaaflarının öğrenilmesi de dolandırıcılar tarafından özenle hazırlanan
sosyal mühendislik kurgularının içine yerleştirilip oyun sahneye konularak dolandırıcılık süreci başlamış oluyor.
Bu yüzden dolayı, firmanıza gelen kişilere, arkadaşlarınıza çok dikkat etmeli, ticari faaliyetleriniz hakkında bilgi vermekten kaçınmalısınız. Konuştuğunuz veya bilgi paylaştığınız kişinin illa dolandırıcı olması gerekmez, dolandırıcılar casus gibi davranıp, arkadaşlarınız için
önemsiz olan ama sizin için hayati derecede önemli olan konuları rahatlıkla kendilerinden öğrenebilirler. En basitinden çevrenizdeki kulak
misafirleriniz bile birçok bilgiyi dışarı aktarabilecek potansiyele sahip-
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tir. Firmanızda çalışan bir temizlikçiyi, hademeyi, bekçiyi veya çaycıyı önemsememezlik etmeyin. Çoğu zaman firma sahipleri tarafından
görünmez olan bu kişiler, en önemli güvenlik açıklarını da beraberlerinde getirir. Her odaya görünmeden girmeye yetkili olan bu kişilere
dikkat edilmelidir. Büyük organizasyonların yönetim toplantılarında
konuşulan konuları, en ince ayrıntıları bile toplantı bitmeden bildiğini
söyleyen tanıdıklarım olmuştu.
İş yerinde çalışma masanızın üzerindeki evraklar, çalışma notlarınız
bilgiler bile çok önemli bilgileriniz içermektedir. Birçok işyerinde ve
özellikle bankalarda, masalardaki müşteri bilgilerinin çalındığını duymuştum. Bu bilgiler birçok dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Masalardaki ticari bilgilere bakmak gibi alışkanlığı olan bir müşterimi, rakibi olan firma ile ilgili olarak hazırladığım sahte satış sözleşmesine bakmasını sağlamış ve bu şekilde kendisine moral bozucu ciddi bir
şaka yapmıştım. Çalışma masanızın düzenli olmasına dikkat edin ve
masanızdan ayrılacağınız zamanda, evraklarınızı kaldırın.
Sizin için önemsiz gibi görünen bir bilgi notu bile, faaliyetleriniz
hakkında ciddi bilgileri dışarı çıkmasına neden olabilir. Bu anlamda
çöpleriniz bile çok kıymetlidir. Bir çok firmanın çöpleri, dolandırıcılar
tarafından ciddi olarak takip edildiği ve kurcalandığını bilmeniz sizi
çok şaşırtacaktır. Şirket bilgilerini içeren belgeleri çöpe atmak yerine
imha etmeyi tercih edin.
Şirket içerisinde, büyüklüğünüze göre, hiyerarşik yapınıza da dikkat ederek, bilgilere erişimlere sınırlama getirin. Erişimleri denetleyin
ve kontrol altına alın. Sevkiyat biriminin, muhasebe kayıtlarına erişiminin bir anlamı olmadığı gibi, tehlikelere de yol açabilmektedir. Aynı şekilde, muhasebe biriminin, sevkiyat bilgilerine erişmesi de aynı şekilde
sakıncalı olabilmektedir. Eşgüdüm, herkesin bilgilere erişimi ile olmaz,
üst yönetim veya birim amirleri tarafından verilen bilgilerle mümkün
olabilmektedir.
Bazı firmalar, çalıştığı firma sahiplerinin özel ve gizli sayılabilecek
bilgilerine bile ulaşmaya çalışıyorlar. Ülkemizdeki firma profilleri genellikle fakir firma, zengin firma sahibi şeklindedir. Firmalar sermaye
olarak yetersizdir. Bunun nedeni de firmaların kazandıkları firmada
sermaye olarak kullanılmaz, firma sahiplerinin hesaplarında veya gay-
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rimenkul olarak kasalarında tapu olarak bulunur. Bu yüzden firma sahiplerinin üzerinde ne kadar malvarlığı var, eşinin veya çocuklarının
üzerinde neler var? Kullandıkları araçların markaları, modelleri nedir?
Hangi bankalarda hesapları var? Mevduat tutarları ne kadar? gibi özel
bilgilere bile ulaşmaya çalıştıklarını duyuyorum. Dolandırılmaktan
korkan/sıkılan/bunalan firmalar maalesef bu bilgilere ihtiyaç duyuyorlar. Karar verirken çok yönlü bir araştırma içine girilmesi ve doğru
kaynaklardan doğru bilgilere ulaşılması gerçekten de gerekli ve önemli
bir konu. Günümüzde çok özele girmese bile firmalarla ilgili özel bilgi
toplayan firmalar kurulmaktadır. Önümüzdeki yıllar belki de ekonomi
dedektiflerini ortaya çıkaracaktır. Belki de çoktan çıkmıştır.
Önemsememezlik büyük hataları beraberinde getirir.
Yakın zamanda bir tanıdığım, iş yaptığı bir firmanın durumunun
kötü olduğunu ve durumu gizlemeye çalıştıklarını, firmanın şoföründen öğrenerek, ona göre önlemini aldı. Bir şekilde bu bilgi ile ilerde
başına gelebilecek olan muhtemel bir dolandırıcılığında önüne geçmiş
oldu. Birçok firma kendi çalışanlarını bir nevi casus gibi kullanarak,
iş yaptıkları firmaların, personel durumu, stokları, müşterileri vb. gibi
konulardan düzenli takipler ile bilgi almaya çalışıyorlar.

ÇEK VE SENET DOLANDIRICILIĞI
Ülkemiz gündemi çok hızlı değiştiği için ticari faaliyetlerde önümüze çıkan birçok dolandırıcılık olayı da aynı hızda değişkenlik gösteriyor. Bir zamanların en meşhur çek olayı TTK 711 idi. Günümüzde
çeklere olan güven ortadan kalkmıştır. Piyasaların daralmasında çeklerin artık kabul edilmemesi de önemli bir yer tutmaktadır.
Firmalar kendi aralarında alışveriş yaparlar, mal veya hizmet verip
ödeme olarak da çek alırlar. Buraya kadar her şey normal, kuralına uygun. Mal veya hizmet alan firma, borçlarına karşılık piyasaya çeklerini verir, ödeme günü yaklaşınca da soluğu adliye de alır ve çeklerinin
kendi rızası dışında elinden çıktığını söyler, mahkemeden de ödemelerin durdurulması için yazıyı da alır, sizde çeklerinizle birlikte baş başa
kalırsınız. Bankaya gitseniz bile, mahkeme kararından dolayı çeke bir
işlem yaptıramazsınız. Başlarda çekler yazılamıyordu, olaylar o kadar
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arttı ki, sonra çeklerin arkasına TTK 711 e göre işlem yapılamayacağı
yazılmaya başlandı. Sonuç ise ödenmeyen çeklerin piyasada artmasına
neden oldu. Dolandırıcılığın yasal yollarla yapılanına en güzel örnektir
bu olaylar. Yapılan bir ticari işlem karşılığı ödemeyi çekle yapmak isteyen borçlu, çeki keşide ederek imzalayıp verdikten sonra, söz konusu
711. maddeden yararlanmak suretiyle, ödemeden kaçınmak veya ödemeyi geciktirmek amacıyla kötü niyetle, çekin rızası olmadan (çalınma,
gasp veya kaybetme vs. nedenlerle) elinden çıktığı iddiasıyla bankaya
başvurarak çekin ödenmesini yasaklayabilmektedir. Söz konusu ödeme
yasağı için keşidecinin beyanı yeterli görülmekte, bu tip bir yasaklama
için polis zaptı, mahkeme kararı, gazete ilanı gibi belgeler de aranmamaktadır. 2008 yılında patlayan 711 furyası ancak 2009 yılında yasanın değişmesi ile önüne geçilebildi. Bu süre zarfında da birçok firma
sahibi de zarar gördü. 2009 yılında yapılan bir değişiklik ile de çekin
yapısı ve işlevi bir nevi değiştirilmiş oldu. Çek kıymetli bir evraktır ve
göründüğünde ödenmesi gerekmektedir. Üzerinde yazılan tarih iki tarafın anlaşmasını göstermekten öteye bir anlam ifade etmez. Ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı, dönemin hükümeti, yasada değişikliğe giderek, çekte vadeyi yasallaştırdı. Bu haliyle çek, çek
defterini elinde tutanı, hazineye çevirdi, bir nevi piyasaya para basma
imkanını doğurdu. Para emisyonumuz arttı. O dönemler yazdığı çeki
ödemeyene de hapis cezası vardı. 2012 yılına kadar hapis cezası çeke
olan güveni koruyordu. Bu yıldan sonra yani hapis cezalarının kalkması
ile çeke olan güven de ortadan kalkmış oldu. Yazılan, karşılıksız çıkan
çeklerle firmalar baş başa kaldı. Çek gibi iki kişi arasında yapılan sözleşmelere olan güvenin adı kamu güvenidir. Kamu yani devlet güveninin
sarsılması, ortadan kalkması, yaşanılan ekonomik krizlerden daha ağır
hasarlar verir topluma, çünkü ticaretin ana temeli, omurgası, güvendir.
Zarar gören güven duygusu ile ticaret yapılamaz.
Çek, türk ekonomisinin ana omurgalarından biridir. Üzerinde yapılan dolandırıcılıklar saymakla, anlatmakla bitmez. Yalnızca karşılıksız çıkmasıyla, 711 ile veya hapis cezasının kaldırılması ile ünlü değildir
çekler. Çeklerle ilgili duyduğum birkaç numara daha var.
Esnafımıza ulaşan bir alıcı, malzemeleri sipariş eder, fiyatta anlaşırlar ve alıcı çek ile ödeme yapmak ister ve çeklerin görüntüsünü göndermeyi teklif eder. Esnafımız ise, daha önce görüntüsü gelen çeke istinaden satış yapmış ve bu şekilde dolandırıldığı içinde, bu sefer çeklerin
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aslını ister, birkaç gün sonra çekler gelir. Alıcı da malların acil olduğunu
sevkiyatı yapmasını ister. Esnafımız kendine gelen iki parça çeki alır ve
doğru ilgili bankalara gider, çeki arkadaşı olan banka müdürüne gösterir, banka müdürü çeki eline alır, inceler, sistemden kontrol eder ve
çekin sağlam olduğunu söyler, teminata bile alır. Hatta esnafımızın yoğun ricası ile çek sahibi firmayı arar, muhasebesine ulaşır, çek numarası
dahil olmak üzere, rakamda da mutabık kalırlar. Çeki teminata bırakarak diğer bankaya gider, orada da aynı incelemelerden sonra o çeki de
o bankaya teminata verir ve alıcıyı arar. Alıcı malları fabrikadan kendi
araçları ile aldıracağını söyler, halbuki çalıştığı fabrika araçları kendi
ayarlamaktadır, başta şüphelense de alıcı, askeriyeye iş yaptığını ve askeri alana giriş izinleri olan araçları göndereceğini, aksi halde malları
araçlardan araçlara aktarmak zorunda olacağını belirtince, esnafımızın
aklında oluşan şüphelerde ortadan kalkar ve araçların plakalarını yükleme yapacak fabrikaya bildirir. Mallar yüklenir ve çıkar. Vadeli olarak
sattığı ürünlerin karşılığında aldığı çeklerin ödeme günü yaklaşırken,
banka müdürü olan arkadaşı, kendisini şubeye çağırır, çekler takasa girmiş ve aynı çek sisteme başka bir bankadan bir daha girilmeye çalışınca,
sistem uyarı vermiş, çekler incelemeye alınmış. Esnafımız soğuk terler
dökmeye başlamış. 5 kişilik uzman bir heyet toplanmış ve toplanan bu
heyet esnafımızın bankaya verdiği çekin sahte olduğuna kanaat getirmiş, sahte -kopya- çek ile karşı karşıya kalakalmış. Tabii hemen birkaç
gün sonra da diğer bankadan da aynı bilgi gelmiş. Sahte çeki bankaya
da kendisi verdiği için, suçlu olanın, kıymetli evrakta sahtecilik, dolandırıcılık yapanın kendisi olmadığını ispat etme işi de kendisine kalıyor.
Saatlerce, günlerce emniyete, savcıya gitmek zorunda kalan kendisi, dolandırılan da kendisi, devletin elinde taraflardan biri ortada olmadığı
için, ispat etmek zorunluluğu da kendisine kalıyor. Birçok kişiden duyduğum sonuç şudur; dolandırılan biziz, bizim emeğimiz bizim paramız
çalınıyor, bizim zamanımız gidiyor ama tüm bunlar değil de en çok da
Resmi makamlar nezdinde kendimizin dolandırıcı olmadığını ispat
etmeye çalışıyoruz. İfade vermeler, her türlü şekil ve pozisyonda imza
atmalar ve ardından yıllarca devam edecek olan hukuki süreç. Aynı
esnafımızın daha önce tecrübe ettiği olaylardan biri de sahte çeklerdi.
O yıllarda faks üzerinden görüntü alışverişi yapıldığı için, görüntüleri
gelen çekleri sordurmuş ve sağlam gördükten sonra malları yüklemiş ve
çekler eline geçip, bankaya gidince çeklerin sahte olduğu anlaşılmıştı.
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Bu sefer işleri daha sağlam yapmış ama daha önce kopya çek ile karşılaşmadığı için, yapacak bir şeyi de olmamıştı. Kopya çeki, kendi bankasının müdürü bile ayırt edemezken, 5 kişilik bir heyet ancak karar
verirken, kendisi nasıl karar verecek o da ayrı bir konu. 5 kişilik heyet
konusu, imal edilirken yakalanan sahte rakı hikayesine benziyor. Kaçak
bir imalathanede rakılar yakalanınca inceleme için, bilir kişiye gönderiliyor, bilirkişi kısa zamanda raporunu hazırlayıp mahkemeye sunuyor;
yakalanan rakıların kaçak imal edildiği çok açıktır, çünkü tekel bu kalite de bir rakıyı imal edemez. Kim bilir bu 5 kişilik heyette belki kopya
çek ile ilgili aynı kanaate varmıştır.
Bir çek nasıl sağlam olur, sağlamlık dereceleri var mıdır? Taştan
sağlam çek var mıdır? Bir çekin veya ticari bir bilgiyi alabileceğiniz en
kolay yol, çalıştığınız finans kurumlarıdır. Bu kurumların sisteminde
firmalarla ilgili her türlü bilgi tutulduğundan onlardan alacağınız bilgi
sizin karar vermenizde de etkili olur. Çekini alacağınız veya çalışacağınız firmanın, şimdiye kadar ne kadar çek ödediği ne kadar kredisi
olduğu gecikmeye düşüp düşmediği, çek yazdırıp yazdırmadığı gibi
bilgileri görerek bilgi sahibi olursunuz ve ona göre de bir kanaatiniz
oluşur. Masa başından bu tür bilgilere bakarak karar vermek çok kolaydır. Finans görevlisinin ‘abi firma sağlam hem de bizim kredili müşterimizmiş, bak kaç milyon tl çek ödemiş’ gibi sözleri çok da bir anlam
ifade etmemelidir. Çünkü dolandırıcılar bu sistemi en az sizin kadar iyi
bildikleri için, sizin karar vermenizde bu bilgilerin ne kadar rol oynadığını bildikleri için, senaryoyu da bu bilgiler ışığında kurmaktadırlar.
Bir şirket kurulur veya sicili temiz olan bir şirket devralınır. Kardeş
(!) firmalara ve şahıslara çekler yazılır, çekler düzenli olarak ödenir. Bir
sonraki operasyon için, şirket hazır hale getirilir, belirlenen bir sürede
şirketin çeklerinin patlatılmasına karar verilir, çekler piyasaya sürülmeye başlanır, çeklerin sorgulanması sonucunda finans görevlileri aynı
cümleyi tekrarlar abi merak etme sağlam. Şu kadar çek ödemiş, bak şu
kadar yılda müşterimiz vs. Mallar toplanır, başka şehirlerde veya başka
anlaşmalarla satışı yapılır, mallar nakde döner, hatta iş abartılıp, bu tür
firmaların çek nüshalarının belli fiyatlarla piyasada satıldığını bile duymuşluğum vardır. O gün gelinceye kadar yakar top gibi, çekler elden
ele dolaşır, son turda kimin elinde kalırsa çek(ler) patlar. Firma ve firma
sahipleri düzeni kurdukları için, ortada bulunmazlar.
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Çekler ile işimiz bitmedi, kitap yazılırken sohbet ettiğim kişilerden
daha çarpıcı dolandırıcılık öyküleri dinlemeye devam ediyorum. Bunlardan biri de şu şekilde meydana gelmiş. Ülkemizin giyim konusunda
ün yapmış bir markanın mağazasına giden alıcı, Türkiye´nin önde gelen firmalarının genel müdürlerine ve sahiplerine takım elbise alacağını
söyleyerek, birkaç düzine takım elbise için pazarlık yapar. Ödemeyi çek
ile yapmak istediğini söyler, mağaza yönetimi kabul etmez, alıcı da çeki
bugün vadeli keseceğini, kendilerinin de en yakın şubeden tahsil edebileceklerini, o zamana kadar da kendisinin bekleyebileceğini söyler,
mağaza yöneticileri de müşteriyi kaçırmamak için teklifi kabul ederler. Çek kesilir, bir personel çeki tahsile gider bir süre sonra çek ile geri
gelir, bankada çekin karşılığının olmadığını söyler, alıcımız bunu duyunca küplere biner, küfürler etmeye başlar, nasıl karşılığı olmaz, ben o
bankacılara sormaz mıyım diyerek, çeki personelin elinden aldığı gibi,
mağazadan hışımla çıkar. Operasyon gerçekleşmiştir çünkü o büyük
markanın cirosu da iptal edilmeden çek ile birlikte gitmiştir. Çek üzerinde birkaç oynama ve birkaç sıfır atılmasıyla, piyasada istediği yere
verebileceği sağlam bir çek oluşturulmuştur. Çek piyasaya sürüldükten
sonra, vadesi gelince karşılığı çıkmayınca, alacaklılar, o ünlü markadan
alacaklarını tahsil yoluna gitmişler, o ünlü markamız, uzun ve yorucu
geçen 5-6 yılın sonunda zararını karşıladığı da anlatılanlar arasında yer
alıyor.
Eskiden ticaret daha bir kolaydı sanırım, sanırım dememdeki
neden o kadar eskiyi bilmemem kadar, bu kadar dolandırıcılığın çok
olmamasından kaynaklanıyordu. Herkeste çek olmazdı mesela, işler
parayla dönerdi. Vadeli alacağınız zamanda kefil gösterirdiniz olur biterdi. Bu şekilde bir ticaretten güvenin kaybolduğu ve dolandırıcılık
üzerine yazılar yazdığımız bir döneme geldik. Hatırladığım ticarette,
malzemeyi verdiğiniz müşterinize giderdiniz, belli veya belirsiz sürelerde, önce deposuna bakarsınız mallar duruyor mu diye. Duruyorsa
sorun yok, durmuyorsa paraların nereye gittiğini öğrenmek için sorular
sormaya başlarsınız. İş yerinde rahat mı? müşterileri iyi mi? Dükkana
gelen giden çok mu? Küçük oğlan büyüdü mü? Askere giden oğul evlendi mi? Evlendiyse iyi ama evlenmediyse ve birde hovardalığa başladıysa dikkatli olmak lazım? Müşteri arabasını değiştirmiş mi? Yeni
bir ev, gayri menkul almış mı? Kazandığı parayı toprağa mı gömüyor
yoksa işlerini büyütmek için mi kullanıyor? Ödemesini şimdiye kadar
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aksatmış mı? Aksatacak bir durum var mı? gibi sorular sorulur içten
içe, cevaplar aranır? Cevaplar olumluysa çalışmaya devam edilir. Günümüzde ise ticaret artık sözleşmeler yoluyla yapılan ödeme sistemlerinde. Bunun adı kredi kartı olur, bunun adı Doğrudan Borçlandırma
Sistemi olur. nakit ödemeler olur, havale eft olur, veya günümüzde gittikçe yer bulmaya başlayan becayiş (barter) ekonomisi olur.

DEKONT DOLANDIRICILIKLARI
Özellikle araba alış satışlarında karşılaşılan bir dizi dolandırıcılıktan biridir; dekont sahtekarlığı. Araç fiyatı konusunda anlaşmaya varılır ve notere gidilir, noterde evraklar hazırlanırken, ödemenin yapıldığına dair dekont satıcıya gösterilir ve imzalar atılır. Satıcı sonradan
hesabına girdiği zaman dolandırıldığını fark eder. Whatsapp veya bu
tür uygulamalar üzerinden gönderilen dekont görüntüleri üzerinde
oynanarak -bu tür programlar oldukça fazladır- istediğiniz bilgileri
herhangi bir dekont üzerine yazarak, gönderebilirsiniz. Siz hesabınızı
kontrol etmeden onay verirseniz ki dolandırıcılarda noterdeki yoğunluk baskısını da hesaba katarak sizin kontrol etmeyeceğinizi varsayarak
harekete geçerler, dolandırılmanız kaçınılmaz olur. Yalnızca görüntü
üzerinde oynanarak da yapılmaz bu durumlar, dekonttaki açıklamaları okumazsanız aynı duruma da düşmeniz kaçınılmaz olur. Size gelen
dekont görüntüsü bir eft talimatı olabilir. Talimatta hesapta yeterli
bakiyenin bulunması halinde ödemenin yapılacağı aksi halde ödemenin yapılmayacağı açıkça belirtilmiştir. Dekonta aldanıp ticaretinizi
tamamlamışsanız, beklediğiniz ödemeyi, beklemeye devam edersiniz.
Tabii yalnızca bunlarla sınırlı değil dolandırıcılıklar; özellikle araç
alış satışlarında sıklıkla karşılaşılan başka bir dolandırıcılık yöntemi
daha var. Bu olayımızda fiyat noktasında anlaşılır notere gidilir, para
hesabınıza gelmiştir, miktarı banka hesabınıza yattığını kontrol bile
edersiniz, arabayı noter üzerinden devredersiniz. İçiniz rahattır sonuçta paranız cebinizdedir, hesabınızdadır. Birkaç ay sonra gelen bir
ihbarname ile beyninizden vurulmuşa dönersiniz, çünkü hesabınıza
parayı yatıran kişi, sizi dava etmiştir. Parayı gönderdiğim halde arabayı
bana satmadı diye, siz belki de hiç dikkat etmediniz parayı gönderen
kişi ile arabayı devrettiğiniz kişinin aynı kişi olmadığına, belki bilgi-
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niz vardı ama önemsemediniz. Bu durumda hem arabanızdan hem de
arabanızın satışından elde ettiğiniz paranızdan olmanız bile mümkün.
Bu olaylar illaki araba alış satışlarında olacak diye bir kural yok. Her
an başka bir alışverişte bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar duyduğumuz, anlatılan, yaşanmış olaylar, çoğu da basına yansımıştır. Ticari
hayatta dolandırılmamak için bu konulara dikkat etmek lazım. Hiç
dolandırılmam demek ile de birçok konuya dikkat etmek ile de dolandırılmaktan kaçamıyorsunuz. Ticari kazanca karşı aç gözlü yaklaşıyor
ve fırsatları değerlendirmeye çalışıyorsanız, dolandırıcılar için açık bir
hedef halindesinizdir.
Son günlerin popüler dolandırıcılığı ise, firmalara yapılan havalelerde açıklama kısmına yazılan ‘borç’ ve benzeri nedenlerle verildiğini
belirten ifadelerdir. Bu tür ifadeler havaleyi alan firmaları zor duruma
düşürmektedir. Yargıtay içtihatlarına göre havale aksi belirtilmedikçe
bir borca karşılık olarak yapılmaktadır. Aksi belirtilince de işin rengi
değişmektedir. Havale açıklamasına borç için verilen yazarsanız, siz firmaya borcunuza karşılık olarak havaleyi göndermiş olmuyorsunuz, bu
şekliyle siz firmaya borç vermiş oluyorsunuz ve mahkemelerde de gönderdiğiniz tutarı almak hakkına sahip oluyorsunuz, tabi karşı taraf güçlü bir savunma yapar ve sizin borçlu olduğunuzu ispatlayacak belgeleri
sunup, hakimi ikna edebilirlerse durum değişebilir. Birde gayri resmi
çalışmalarınız varsa işiniz daha kötü. Siz, siz olun size gelen dekontların
açıklamalarına dikkat edin. Kontrol edin.

SAZAN SARMALI
Açık gözlü geçinen ve ticarette çok dikkatli olduğunu özellikle
söyleyen bir arkadaşımıza başka bir şehirden bir telefon gelir ve çok
uygun malları olduğunu söylerler. Malları almak ister, pazarlığını yapar
ama dolandırılmamak içinde, satıcı önce ödemeyi istemesine rağmen,
bu malları önden almak ister, satıcıda arkadaşımıza güvenmediğinden
ortak bir yol bulurlar. Araca mallar yüklenecek ve o sırada da ödemeyi
arkadaşımız yapacaktır. Bu konuda hem fikir olduktan sonra, arkadaşımız hemen tanıdığı bir kamyoncuyu malları alacağı adrese gönderir
ve mallar yüklenmeye başlanır, mallar yüklendiği bilgisini alınca da
arkadaşımız ödemeyi çıkarır ve kamyoncunun kendisini aramasını
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bekler, bekler ama kamyoncu kendisini aradığı zaman aracın çıkmasına
müsaade etmedikleri gibi, boşaltmaya başladıklarını söyler, arkadaşımız satıcıyı arar ama ulaşamaz. Yüklemenin yapıldığı yer ile kamyoncu
aracılığıyla görüşür, sonunda da büyük bir şok yaşar, o kadar dikkatli
olduğuna inanmasına rağmen, sonuçta dolandırılmıştır, kendisine uygulanan taktik ise halk arasında sazan sarmalı diye bilinen bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu yöntem filmlere bile konu olmuştur. Satıcı,
arkadaşımızı aramadan önce malları satın almak için, kamyonun yük
almak için gittiği firmaya girer ve malları almak istediğini söyler ama
kendi müşterisinin çok pimpirikli olduğunu, sağlam ticaret yapmak istediğini, malları araca yüklemeye başlandığı zaman ödemeyi yapacağını söyler, ödeme gelmezse de tek yapacakları işin malların kamyondan
indirmek olduğunu söyler ve karşı tarafı bu konuda ikna eder, oradan
ayrılarak bir galeriye gider ve son model bir araba beğenir, arabayı almak istediğini söyler pazarlıklar yapılır, evraklar hazırlanır ve parasının
yetişmediğini, bir akrabasından para beklediğini söyler, parayı kendi
hesaplarına geçmesi için hesap numarasını alır ve para hesaplarına yatınca noterde buluşmayı teklif eder, aldığı hesap numarasını da bizim
arkadaşa gönderir. Para hesaba yatınca bizim satıcı notere gider imzalar
atılır ve arabayı alarak kayıplara karışır. Ondan sonrasını bilmiyoruz.
Arkadaşımız bu olaydan sonra galeriye dava açtı mı? Galeri satıcının
peşine düştü mü? Galerici bu işin içinde mi? Bu konularda bildiğimiz
bir şey yok. Dolandırıcılık olaylarının doğası gereği, dolandırılan kişinin anlattığı kadarıyla konuyu biliyoruz. Bilgimiz ancak anlatılan kadar. Olayların içine tehdit giriyor mu? Ne kadar duygusallık giriyor?
Dolandırılma olayından sonra kaç kişi şikayet de bulunuyor ve işin
peşine düşüyor?
Dolandırılma olayının doğası gereği, bilinmezler oldukça fazladır.
Bu noktada insan psikolojisi devreye giriyor. Psikoloji olayın bütününde yer alıyor ve dolandırıcılar ise dolandıracakları kişileri kurguladıkları olayın içine çok çabuk çekerek, ayrıntılı bir biçimde psikanaliz
yapabilecek kabiliyette olabiliyorlar. Açgözlülük, kolay para kazanma
ve hırs oldukça insani duygular olmakla birlikte, ticari hayatta bunlar
dizginlenemez ise, başımıza iş açmamız kaçınılmaz olabiliyor.
Sazan sarmalı adı verilen bu dolandırıcılık olayı son yıllarda kuyumcularda sıklıkla uygulanmaktadır. Kuyumcuya giren ve düzgün giyimli bir kişi bir kilo kadar 22 ayar altın almak istediğini söyler. Fiyat
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konusunda anlaşırlar ve adam hesaplarına parayı yatıracağını söyleyerek hesap numarasını ister. Kuyumcumuz hesap numarasını verdikten
sonra alıcımız telefon ile hesap numarasını vererek, şu kadar para hesaba geçsin diye talimat verir. Bu arada kuyumcumuz ile alıcımız çay içip
sohbet etmeye başlarlar. Bir süre sonra kuyumcumuz bankayı arayarak,
paranın hesaplarına geçtiğini öğrenince, bankaya giderek, parayı çekip
gelir.
Bu arada da adama verilecek altınlar hazırlanmaya başlanır. Ortada şüphelenecek bir şey yoktur. Alıcı ordadır, parası gelmiştir. Bu sırada dükkana kuyucunun babası girer, ve ortadaki hazırlığı görünce,
durumu oğluna sorar, oğlu durumu anlatır ve baba biraz düşündükten
sonra bankayı arar ve paranın geldiği hesabı ve hesap sahibinin bilgilerini ister. Parayı gönderen kişiyi telefonla arar, biraz önce parayı neden
gönderdiklerini sorar, telefondaki kişide, benzin istasyonu alacaklarını,
bu yüzden parayı gönderdiklerini söyler. Kuyumcu baba da, adamların
dolandırıldığını kızarak anlatmış ve paralarının burada olduğunu gelip
almalarını söylemiş.
Bu telefon trafiği esnasında alıcımızda sessizce sırra kadem basar.
Sonradan dolandırılan adamların anlattığı şekliyle toparladığımızda tezgah şöyle kurulmuş: dolandırıcılar sahibi olduklarını söyledikleri
benzin istasyonunu satışa çıkarırlar. Alacak adamlara kuyumcu olduklarını, kaporayı şirketin hesabına çıkarabileceklerini söylerler. Adamlar
da inanarak şirket hesabına parayı çıkarırlar. Dolandırıcı kuyumcuya
gider, altın almak istediklerini söylerler, hesap numarası ister ve parayı
o hesaba gönderttirir. Gelen parayı alan kuyumcu para elimde diyerek
altını verir.
Tezgah bu şekilde işleseydi ve dolandırıcılar altınlarla gitselerdi;
parayı gönderen adamlar resmi yollarla para gönderip karşısında resmi
olarak mal veya hizmet almadıkları için kuyumcudan o parayı tahsil
edebileceklerdi ve olanda kuyumcuların altınlarına olacaktı.
Yılların esnafı olarak kuyumcumuzun babası, kurulan tezgahın az
çok farkına vararak, karşı taraftan teyit almayı ve işlemi kontrol etme
ihtiyacını hissediyor ve olası bir dolandırıcılığında önüne bu şekilde
geçiyor.
Bu yöntem ile birçok kuyumcunun dolandırıldığını da belirtmek
isterim.
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Nasıl kazanırsanız, o şekilde de kaybedersiniz.
Sahte çekleri gördük, piyasada oldukça fazla, belli dönemlerde ise
daha da fazlalaşıyorlar. Günümüzde her şeyin sahtesi mevcut, hani bazen deriz ya aşklar bile sahte diye, aşklar bile sahte olduktan sonra çeklerin sahtesine şaşırmamak gerek sanırım. Sahte – kar -lık lar yalnızca
çeklerle sınırlı değil elbette, olayları dinledikçe şaşırmamak elde değil.
Bir satıcı, yaptığı iş gereği, sattığı malların karşılığında müşteri senetleri
kabul ediyor, iyi bir ara satıcısı ise, kendisine düzenli olarak, müşteri senetleri getirmekte ve ticaretlerini bu şekilde sürdürmektedirler. İhtiyaç
duyacağı malzeme tutarı kadar müşteri senetleri getiriyor ve getirdiklerinin karşılığında da malları alıp gidiyor, senetler elbette vadeli. Bir
süre sonra o ara satıcıdan haber alınamıyor, pılını pırtını toplayıp, bir
gecede ortadan kayboluyor, olan ise aldığı müşteri senetlerini kontrol
etmeyen satıcımıza oluyor. Ara satıcı olan kişi, işleri zora girince, verdiği senetlerin kontrol edilmeden kabul edildiğini görünce, kafasından
kişiler, o kişilere yönelik TC kimlik no´ları uydurarak senetler üretmeye başlıyor. Vadeler yaklaşırken de ortadan kayboluyor. Birilerine göre
işlerinde karşılaştığı zorlukları aşmak için, nakit ihtiyacını anlık karşılamak için, bu yola başvurduğu, sıkışıktan kurtulduktan sonra senetleri
geri alacakmış… mış muş. İnsan ticari hayatında da özel hayatında da
nerede duracağını iyi bilmeli, aşılmaması gereken sınırlar vardır. O sınırı aştıktan sonra geri dönüş artık mümkün değildir. Satıcımız ise artık aldığı senetlerin sahiplerine ulaşıp, imzaladıkları senetleri hakkında
bilgi almaya ve doğrulamaya başladı.
Senetle olan dolandırıcılıklar ise, bireysel dolandırıcılıklarda oldukça fazla yer tutuyor. Sözleşme diyerek veya kapınıza gelip, hediye
kazandınız deyip, birkaç da küçük hediyeler verip, hediyeleri teslim
aldığınıza dair şurayı da imzalayın diye size uzatılan kağıda dikkat etmezseniz, muhtemelen bir senede imza atmış bile olabilirsiniz. Yakın
zamanda medya ya da düşen bir haberde, ülkece tanınan bir firmanın
genel müdürüne, bir kargocu getirdiği sektörel bir dergiyi kendisinin
teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, tüm herkesi geçerek genel müdürümüze ulaşır, dergiyi teslim eder, teslim tutanağını imzalatır, imzalattığı tutanakta, ustaca hazırlanmış, kağıt katlamanın nadir örneklerinden birisi olan bir senettir ve birkaç gün sonra senetle birlikte gelen icra
memurlarını görünce, olay akıllarına gelir, tanıdığı yüksek mevkideki
insanları araya sokarak icrayı durdurur, kamera görüntülerinden kurye-
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ye ve oradan da büyük bir şebeke olduğunu keşfettikleri dolandırıcılara
ulaşırlar ve operasyonla ele geçirilirler. Tanıdığı nüfuslu kişiler olmasa
ne şebekeye ulaşılabilir ne de icra memurlarını geri gönderilebilir, medyaya yansımayan veya yansısa bile bu tür haberler ne kadar dikkatimizi
çekmektedir. Borç ödememek olağan bir konu haline geldiği için, belki
de basit bir borç ödememe olayı olarak gördük ve belki de mağduriyetlere hiç kulak vermedik.

TEMİNAT MEKTUBU DOLANDIRICILIKLARI
Sahteleme konusunda uzman olan dolandırıcıların yaptıkları burada da bitmiyor. Çekler ve senetler üzerinde bu kadar sahtekarlık
döndükten sonra firmalar, güvenli gördükleri teminat mektuplarına
yönelmeye başladılar, teminat mektupları, bankaların müşterilerinin
ödemelerine kefil olduğu, borcu garantiye alan, kıymetli evraktır. Bankalar tarafından hazırlanan teminat mektupları, sürelidir ve mektubun
süresi bitmeden borçlu borcunu ödemek zorundadır. Aksi durumda,
firmalar bankaya mektubu götürerek, anında nakde dönebilirler. Teminat mektupları ödeme aracı değildir, adı üstünde borca karşılık teminat görevi görürler. Bir teminat mektubu alındıktan sonra gönül
rahatlığıyla ödeme aracı olarak çekler – senetler alınabilir. Şimdiki
öykümüzde bu konunun çok güzel bir örneğini sunuyor. Bir alıcı üretici bir firmaya giderek, mallarını almak istediği söyler. Almak istediği
miktar gerçekten de fazladır ve firmadan çalışma şartlarını sorar. Firma
Doğrudan Borçlandırma Sistemi veya nakit olarak çalışabileceklerini
söyler, alıcımız ise çek ile alış veriş yapmak ister. Bu istek firmamız tarafından geri çevrilir ama bir şartla denir, ancak teminat mektubu karşılığı çeklerinizi alabiliriz denir. Rakamlar üzerinde anlaşmaya varılır
ve alıcımız teminat mektuplarını getirmek için, birkaç gün süre ister.
Sürenin sonunda alıcımız mektuplarla çıkagelir. Alışveriş başlar, hatta
öyle bir noktaya gelmiştir ki olay, firmanın sattığı o mallar, piyasanın
altında bir fiyata alınıp satılmaktadır. Bu konuda da cevap hazırdır, fabrikanın ticareti gayet düzgün olmuştur, mallar vadeli alınmıştır ve müşteri nakit satmaktadır. Kimsenin diyeceği bir şey de yoktur. Bu noktada
firma bankalardan mektupların gerçekliği konusunda teyit almış mıdır
bilmiyoruz, alsa bile muhtemelen bankalardan mektupları verdiklerini
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teyit edecektir. İş bu noktadan sonra ilginçleşiyor çünkü, vadeler yaklaşırken alıcı ortadan kayboluyor, ödemesini alamayan firma bankalara
mektupları götürüyor ve aldığı yanıt ise çok ilginç, verdikleri teminat
mektubunun kendilerine çok önceden teslim edildiği yönünde, teslim
edende alıcının ta kendisi. Sistemi kendince analiz eden alıcı, sistemdeki eksikleri görüp, kendi dolandırıcılığını geliştiriyor. Alıcının önceki
mesleğinin matbaacılık olduğu öğreniliyor, gerçekten de bankalardan
teminat mektubunu alıyor ve aslının bire bir kopyasını basıyor, bu kopyaları da firmaya teslim ediyor. Teyit edilse bile tüm bilgiler aynı, alıcı
ile firma arasında ticaret başlayıp gelişirken, alıcı, işin bir noktasında
mektupları bankalara geri vererek, mektuplarla işinin kalmadığını belirtiyor. Mektubun masrafı zaten alıcıya ait. Bankada firmaya dönüp,
mektupları aldık demiyor. Demesi gerekiyor mu bilemiyorum ama yasal bir zorunluğu olmadığını biliyorum. Mektupları da iade edince, sıra
ortadan kaybolmanın zamanlamasına kalıyor. Peki olması gereken ne
idi, aynı şehirde bile olsa, firma teminat mektubunu kendi kimlik bilgilerini verdiği bir kişiye mektubu aldırması olmalıydı. Bu olayı duyan
birçok firma da artık bu şekilde çalışmaya başladı, bu olayın ardından
mı gelişti bilemiyorum ama ilgili bakanlık, e-teminat mektubu üzerinde çalışıldığını duyuran bir açıklama yapmıştı.

KONTROL DE KONTROL
Hangi makamda olursanız olun, kontrol etmelisiniz, kontrol edilmelisiniz, unutmayınız şu özlü ve eski sözü; itimat kontrole mani değildir. Özel sektörde ilk işe başladığım staj dönemimde bana şu sözü
söylemişlerdi; “güvenmek iyidir, kontrol daha iyidir.” Kontrol etmek
güveni artırır, güven arttıkça kontrolü de artırmalısınız. Anlamakta ve
hazmetmekte zorlandığım bir konuşma olmuştu, Anadolu´nun bağrından gelen biri olarak, bana nasıl güvenilmezdi, ama konu kişiselleştirilemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu kısa zamanda anladım.
Yıllar sonra yaşça benden büyük olan kişiler bile iş hayatında bu konuyu idrak edemiyorlardı, kontrol edilmek ile ilgili sorunları vardı.
Kontrol etmek yalnızca sizin ve yaptığınız işle ile ilgili değil yaptığınız işin süreci ve sonuçları ile de ilgilidir. Yıllarca pazarlamacılık
yapan müşterilerinden çek-senet alan bir arkadaşım aldığı çek ve senet-
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lerdeki imzaları kontrol edip etmediğini sorduğumda buna neden ihtiyacım olsun ki diye sorunca onun şaşırması gerekirken ben şaşırmıştım.
Biraz sohbet edince de müşterilerine karşı ayıp olur diye çıkış yaptı.
Ne kadar çek ile imza konusunda sıkıntı yaşadıklarını sorduğumda ise,
bilmediğini söyledi, bağlı olduğu firma bu konularda kendilerine bilgi
vermiyormuş. Bu da bir organizasyon için oldukça tehlikeli bir durum,
geri dönüşler de çok önemli. Şimdiye kadar sorun yaşamamış olabilirler
ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Çek aldığımız bir firmanın veya
yaptığımız sözleşmeye imza atan kişinin, o yetkiye haiz olduğunu ancak imza sirküleri belirler. Kontrol, temelde yaptığımız iş ile başlar.

NAKİT PARA İLE DOLANDIRICILIK
Çeklerde bu tür dolandırıcılık olurken, bir seyahatimde sohbet
ettiğim bir akaryakıt istasyonunun sahibine, kendilerinin çek gibi bir
dertlerinin olmadığını, nakit ve kartla tahsilatlarını yaptıklarını söylediğimde, karşılaştığım cevapla şok yaşayan ben olmuştum. Yoğun
zamanlarda ve özellikle bayram arifelerinde, sahte paralara çok maruz
kaldıklarını, yoğunluktan dolayı paraları kontrol edemediklerini, sahte
paralarında bankalara yatırırken belli olduğunu, birde bankalara kendilerinin dolandırıcı olmadıklarını anlatmaya çalıştıklarını, bazen konunun savcılara kadar bile gittiğini anlatmıştı.
Nakit çalışıyorlar diye, dolandırıcıların tuzağına düşmeleri söz konusu olmuyor maalesef. Hayatımızın her yerinde, her anında karşımıza
çıkabiliyorlar.
Örneğin yüklü bir malzeme almak isteyen yaşlıca bir amcamız,
alacağı malzemeler ile ilgili pazarlığını yapar, ve ödemeyi firmanın hesabına çıkaracağını söyler ama der, malum görüyorsunuz yaşlıyım ve
artık bu işler beni oldukça yoruyor, birkaç ödemesinin daha olduğunu
söyleyerek, kendisinin banka ile uğraşmak istemediğini, bu yüzden fazla para göndereceğini, kendi parasını aldıktan sonra da kalanı kendisine verilmesini rica eder, karşısındaki esnafta hem yaşlı amcanın haline
bakarak ona hak verir, hem yardımcı olmak ister hem de her nasılsa iş
yaptığı bir müşteridir ve toplu malzeme satmıştır. Amcanın dediğini
yapar, kendi hesabına gelen parayı çekerek kendi parasını alır ve üstünü
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amcamıza verir, böylece herkes kendi yoluna gider. Aradan birkaç ay
geçtikten sonra da amcanın oğulları olduğunu söyleyen 2 kişi gelerek,
kendilerinin alacaklı olduğunu ve kalan miktarı ya nakit olarak ya da
malzeme olarak almak istediklerini söyler, ellerinde firmaya gönderdikleri havale dekontu ve dekont tutarından daha az olan bir de fatura vardır. Esnafımız oyuna geldiğini anlar ama yapacak bir şey yoktur. Olay
mahkemeye taşınır ve karşı tarafın elindeki belgelerden dolayı amcaya
verdiği tutarı bir daha vermek zorunda kalır.
Ticari hayatta karşımıza çıkan dolandırıcılıklardan biri de lojistik
firma görüntüsü altında yapılan dolandırıcılık faaliyetleridir. Bireysel
olarak da yapılabilen bu dolandırıcılıklarda, çalıntı araçlar da kullanılabildiği gibi, ruhsat üzerinde oynama yaparak, kendi araçlarını başka
araçlara benzeterek, fabrikalardan ya direk ya da komisyoncular vasıtasıyla aldıkları yüklerden sonra ortadan kayboluyorlar, bu tür dolandırıcılar internet üzerinden kurdukları siteler aracılığıyla ucuz taşıma
vaadiyle firma yetkililerini kandırıp, yükleriyle ortadan kayboluyorlar.
Tabii her yük ortadan kaybolmuyor, bulunması ve bunlarla yapılan
mücadele hem emek hem de zaman kaybına yol açıyor.

TİCARET BİR HAYAT OKULUDUR
Ticareti öğrenmek isteyen genç, iyi bir esnaf olan babasına giderek, derdini anlatır ve ticareti öğrenmek istediğini, ticaretin kurallarını
kendisine öğretmesini ister. Babası oğlunun bu isteğini kabul eder ve
başlar anlatmaya;
- Oğlum, ticaretin iki kuralı vardır der.
Oğlu ise bu kuralları öğrenmek için heyecanlanmaya başlamıştır
bile.
- Peki baba nedir bu iki kural diye sorar.
- Oğlum ilk kural, verdiğin her sözü tutacaksın der.
Oğlu derin bir düşünceye dalar ve bir süre sonra,
- Tamam baba anladım, ikinci kural nedir diye sorar.
- Oğlum söz vermeyeceksin der.
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Ticari hayatın bir okulu yok diyeceğim ama var. Ticaret liselerimiz var. Güncel sorunların ne kadarı orada işleniyor, gençlerimiz ne
kadar bu okulu tercih edip, müfredatlarında bu konulara yer veriyorlar
bilemiyorum, günümüzün hızlı değişen ticari gereklilikleri ve bilişim
uygulamaları karşısında, müfredatların yetişemediğini biliyorum. O
yüzden meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
olan gençlerimizin okullarında aldığı eğitim ile uygulamalar arasında
fark her geçen gün açılıyor.
Unutmamalıyız ve unutturmamalıyız; meslek lisesi, memleket meselesidir.
Dolandırıcılık yöntemleri saymakla bitmez, kitabım için yaptığım
araştırmalarda, denk geldiğim bir forumda, bir kullanıcı başından geçen bir dolandırıcılığı şu şekilde anlatıyordu; taksiye bindim, dolandırdı. Buda dolandırarak dolandırma olarak literatüre girmektedir.
Mesleğini iyi yapan kişilere kimsenin bir diyeceği yok. Bizi biz yapan
ne yaptığımız değil, işimizi nasıl yaptığımızdır. Dikkat edin, insanlar
yalnızca mesleklerinden dolayı takdir görmezler, yaptıkları işi iyi, hakkıyla yaptıkları için, takdir ve saygı görürler. Bu yüzden dolayı bazı mesleklerin doktorası USTA lıktır. Usta kolay olunmaz. Günümüzde nesli
tükenen kavramlardan ve sayıları gün geçtikçe azalan bir avuç insanı
ifade etmenin üzerine çıkamıyor maalesef.
Zaman değiştikçe dolandırıcılık yöntemleri ve hedefleri de değişiyor, siz bir önceki sisteme göre daha güvenli bir sisteme geçtiğinizi
düşünürken, dolandırıcılar da yeni taktikler geliştiriyorlar, hırsız sekiz
köşe dokuz diye boşuna dememişler. Dikkatimiz ve kontrol duygumuzun gelişmesi ile dolandırılmaktan kurtulabiliriz.

MAİL ORDER DOLANDIRICILIKLARI
Yeni yöntemlerden söz ederken, alışagelmiş ticari ödeme araçlarında yaşanılan sıkıntılardan dolayı, firmalar yeni ödeme araçlarına yönelmeye başlayarak, sorunlarına çözüm bulmaya başladılar, artık çek
yerine kredi kartı kullanımlarının artmaya başlaması bunun en güzel
örneklerinden biridir. Burada uzakta olan müşteriden tahsilatın yapılmasında sorun vardı ve çözümü de kendiliğinden geldi; mail order.
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Mail order ile uzakta olan bir müşterinizden ödemeyi, kredi kartı bilgilerini size göndererek, pos cihazı üzerinden kendiniz işlem yaparak
tahsilatınızı yapmanızdır. Kart bilgileri artık sizde toplanmaya başlar,
ufak bazı sıkıntıların önüne geçmek içinde, müşterilerinize mail order
formu doldurtmaya bile başlarsınız. Bu formlar da sizde birikmeye başlar ve artık istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir servete sahipsiniz
demektir. Bu yöntem ile birilerinin elinde biriken, kendi müşterilerinin bir zamanda vermiş olduğu kart bilgileri havuzu oluşur, piyasa da
bunun art niyetli olarak kullanılmaya başlandığına da şahit olmaya
başladık. Bir firma mail orderla işlem yaparak tahsilat yapıyor, ağırlıkla
kendi müşterilerinin kartlarıyla işlem yaptığı için, o güne kadar herhangi bir sorun da yaşamamış. Şehir dışından kendisine ulaşan ve alacağı
mallar ile ilgili olarak fiyatlarda anlaşmaya vardıktan sonra mail order
ile işlem yapacağını söylüyor ve işlemler, formlar gelip gitmeye başlıyor,
bu sırada 2 ayrı araç geliyor malları almak için ve araçlar yüklenmeye
başlıyor. Farklı imzalarla farklı kart bilgilerinin olduğu formlar firmaya
ulaşmaya başlıyor. Firma kendine gelen bilgiler doğrultusunda işlemleri yapıyor. Bu arada aracın biri yüklendikten sonra çıkış yapıyor, diğer
araç ise yüklenmeye devam ediyor, bu arada çekim-tahsilat- işi bitiyor.
İkinci araçta yüklendiğinden oda çıkıyor. Aradan kısa bir zaman geçince, firmaya telefonlar gelmeye başlıyor, arayanlar kart sahipleri, kendilerine bankalarından mesaj geldiğini, yapılan alışverişten herhangi bir
bilgilerinin olmadığını ve kendi rızaları dışında olduğunu söylüyorlar.
Firma dolandırıldığını anlıyor, bu arada araçlar gitmiş, kendilerine de
şikayetler yağmaya başlamış, hem mallarını hem de çektikleri tüm mail
order ile aldıkları ödemeleri kaybettiler.
Ticari hayatta ticari kişiliğini bildiğiniz, güvendiğiniz firmalarla çalışmak zorundasınız, yeni gelen müşteri yeni riskleri de getirir. Burada
da ince bir çizgi vardır. Dolandırıcıların en önemli silahlarından biri,
güven duygusu oluşturmaktır, bu yüzden sizinle bir süre, bu uzunda
olabilir, kendi kurgusuna dahil etmek için, güveninizi kazanmaya çalışacaktır. Güvenmek iyidir ama kontrol güveni artırır.
Mail order dolandırıcılıkları bir anda piyasaya yayılmaya başlayınca,
daha önce bizde gönül rahatlığıyla en azında sigortacılara bile verdiğimiz kart bilgilerimizden huylanmaya başladık. Çünkü bu kart bilgileri
bir yerlerde toplanıyor ve belki de satışı yapılıyordu. Mail order olayından sonra kişiler ve firmalar daha güvenlikli olan, tamamen kişiselleşen
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3D güvenlikli sanal pos ile yapılan ödemelere yönelmeye başladılar, artık uzaktan tahsilat yapacağınız zaman, müşterinizin telefonuna gelen
kodu, sisteme girmeniz gerekmektedir. Bu da ancak ve ancak, müşterinizin tamamen kişisel olan telefonundan elde edilebilecek bir bilgidir.
Sistem bu şekilde güncellenince de dolandırıcıların hedefi de telefonlarınız veya telefonlarınıza gelecek olan o kodlara yönelmiş oldu, böylece
dolandırıcılıkta teknoloji ile birlikte evrimleşmeye başladı.

POS DOLANDIRICILIKLARI
Bu değişim ile birlikte gerek bireysel gerekse de ticari dolandırıcılıklar da değişim gösterdi. Ticari dolandırıcılığa örnek bir öykümüz var
elbette.
Bir müşteri, malzeme almak için firmaya gelir, kıran kırana süren
pazarlıkta, firma sahibi müşteriye ödemenin nasıl yapılacağını sorar,
kartla yapacağının bilgisini alır. Fiyatlar üzerinde anlaşma sağlanır,
müşteri aldığı mallar için araç çağırır, kartla ödeme yapılır. Eller sıkışılır. Ve herkes yoluna gider. Bir süre sonra firmaya, poslara yazılım güncellemesi/bakım yapacağını belirterek, banka personeli olduğunu söyleyen bir kişi gelir, pos cihazında güncelleme/bakım işlerini yaptıktan
sonra gider. Akşam olunca pos cihazından gün sonu alır firma sahibi
ama gündüz yaptığı yüklü satışın tutarı gün sonunda görünmemektedir. Firma sahibi hemen bankayı arayarak ne olduğunu anlamaya çalışır, banka görevlisi, firmanın hesaplarına girince, o tutarın iptal edildiğini öğrenir. Dolandırıldığını ne zaman anlamıştır bilemiyorum ama
firmasına gelen ve hiç sorgulamadığı o kişi pos cihazından o alışverişi
iptal etmiştir. Organize çalışan bir ekip işi. Firma sahibi satışı yaptıktan sonra gün sonu alsaydı cihaz üzerinden o satış bilgilerini bankaya göndermiş olacak ve iptal işlemi için, alıcı ve satıcı birlikte bankaya
gitmesi gerekecekti. Kaçımız iş yerimize gelen ve pos cihazlarımızda
güncelleme/bakım yapacağını söyleyen kişi veya kişilere, kimlik, yetki
veya görev belgelerini soruyoruz, ayıp olur diye mi bu sorgulamadan
uzak duruyoruz, yoksa cihazla baş başa kalmalarından ötürü bize zarar
gelmeyeceğini mi düşünüyoruz. Şimdiye kadar bir şey olmaması bundan sonrada olmayacağı anlamına gelmez. Kimlik bilgilerini içeren bir
görev kağıdını personelin elinde yoksa, bankadan almasını ve o zaman
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gelmesini isteyin ve cihazlarınıza kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin, yaşayacağınız bir dolandırıcılık halinde, banka dahil olmak üzere hiçbir firma sorumluluğu kabul etmeyecektir. Pos cihazını alırken
imzaladığınız onca kağıdı (sözleşmeyi) okursanız, bu sorumluluğun
tamamen size ait olduğunu görürsünüz.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, para transferlerinin yapıldığı
Pos Cihazları ve ATM ler gibi dolandırıcıların hedefi haline gelmiştir. Yaşlıları ATM´lerin önünde bekleyen ve yardım etme bahanesiyle
paralarını dolandıran, şifresini öğrenip, kartını başka bir kartla değiştirenlerden bahsetmeyeceğim veya atm cihazlarına kart bilgilerini kopyalayan cihazları yerleştirmelerinden veya geçici bir süre kartınızın atm
de sıkışmasını sağlayan cihazlardan da bahsetmeyeceğim. Ağırlık verdiğimiz konu ticari dolandırıcılıklar olduğu için, ilgimiz de dolayısıyla
POS cihazlarında oluyor.
Hiç belge sormadığınız ve cihazınızın bakımını yapmaya gelen kişi,
birkaç kez işyerinize geldikten sonra, sizin güveninizi kazanır. Sürekli gelen bir kişi dolandırıcı olamaz diye düşünürsünüz. Onlar da sizin
bu şekilde düşünmenizi isterler. Size yazılım/bakım işleminin burada
yapılamayacağını kısa bir süreliğine cihazınızı götürmeleri gerektiğini söyleyerek, cihazını alırlar. Siz bu işlemden şüphelenmezsiniz bile,
cihazınızın içine sizin işlem yaptığınız kart bilgilerini kopyalayan bir
cihaz yerleştirirler ve artık sizin müşterilerinizde dolandırıcıların açık
bir hedefi haline gelir.
Bankamatikte ki Dolandırıcılıklara Bir Örnek
Bankamatikteki dolandırıcılıkları elbette duymuşsunuzdur, bu
konuda çok farklı dolandırıcılık türleri bulunmaktadır. Burada anlatacağımız öykümüz ise, dolandırıcıların sizlere nasıl bir kurgu ile yaklaştıklarını göstermek amacıyla anlatılmaktadır. Başı derde giren ve ne
yapacağını bilemeyen bir kişi ne yapar? Çaresizce yardım bekler değil
mi? Burada da dolandırıcılar bizleri tam olarak bu duruma sokmaktadırlar.
Bankamatiğe maaşını çekmek için giden biri, sırada bir süre bekledikten sonra sıra kendine gelince bankamatiğin başına geçer, kartını
bankamatiğe sürmeye kalkarken de kartı bankamatikte sıkışır. Ne yapacağını anlamaya çalışırken de sırada bekleyenlerin homurtuları da streslenmesine neden olmaya başlarken, sırada bekleyenlerden biri yanına
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gelerek, ne olduğunu öğrenmeye çalışır, kartın sıkıştığı bilgisini alınca
da hemen bankayı aramasını söyler hatta yardımcı olarak bankayı kendisi arar ve telefonu mağdurumuza verir. Mağdurumuz telefonda klasik
banka çağrı merkeziyle karşı karşıyadır; kayıp çalıntı kartlar için 2´ye
şifre işlemleri için 3´e basın konuşmaları arasında mağdurumuz tuşlara basar ve sonunda da karşısına bir müşteri temsilcisi çıkar. Sorununu
anlatır. Müşteri temsilcisi, mağdurumuzun bilgilerini ister, tabii ki bu
arada şifresini de! Sonra kartının bankamatikte sıkıştığını, alabilmesi için 10 dakika içinde en yakındaki banka şubesine gitmesini söyler.
Kendisine yardım eden kişiye de teşekkür eder ve birlikte bankamatikten ayrılırlar. Hiçbir şeyden şüphelenmez, ta ki banka şubesine gidene
kadar. Birkaç dakika içinde hesabındaki paranın hepsi çekilmiştir bile.

KİŞİSEL BİLGİLER
Teknololojinin gelişmesi ile birlikte sizi güven altına almaya çalışan
daha komplike uygulamalar ile birlikte, dolandırıcılarda yöntemlerini
daha komplike kurmaya başladılar, iş büyük bir şebeke haline almış ve
dolandırmak için call Centerlar kurup, piyasada bulmanın zor olduğunu daha teknolojik aletleri kullanmaya başlamışlardır. Bu tür dolandırıcılar öncelikle kimlik bilgilerinize ihtiyaç duyarlar, bu bilgiler, çoğu
zaman medyaya da düşmüş olan haberler doğruysa, kimlik bilgilerimizi
verdiğimiz büyük kurumsal firmalar tarafından satışa çıkarılıyor veya
bilgilerimize erişimi olan kurumlar hackerlar tarafından saldırıya uğruyor, veya basit bir suç vakası olarak gördüğümüz, mahalle muhtarının
odası yağmalanıyor, bilgisayarı dahil, her şey çalınıyor, çalınan o bilgisayarlarda bizlerin ne kadar bilgisi bulunuyor acaba. Kimlik bilgilerimiz ya cüzdanlarımızı çalan basit yankesicilerden satın alınıyor ya da
şebeke bizzat yankesicilik yapıyor. Birde üzerinde durulması gereken
bir konuda çalıştığımız bankaların işlerini yaptırdıkları ve bizlere ulaşan firmaların kişisel bilgilerimize ulaşmasını ne kadar denetledikleri
konusu var ki, insanın tüyleri diken diken oluyor. Çoğu zaman sizi
arayan ve ....şu banka adına aramayı gerçekleştiriyoruz ile başlayan
görüşmelere sizlerde şahit olmuşsunuzdur. Dolandırılan kişileri dinlediğimizde, hakkımızda edindikleri bilgileri duyduğumuzda basit bir
dolandırıcılığın ötesine geçen bir durumla karşı karşıya kaldığınızın
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farkına varıyorsunuz, çoğu zamanda iş işten geçtikten sonra.
Bir şekilde kimliğinizi ellerine geçirdikten sonra, eski kimliklerde
fotoğrafınızın yerine kendi fotoğraflarını yerleştirerek, ilk aşamayı tamamlıyorlar. Bu aşamada adınıza bir kredi kartı da çıkarabiliyorlar yeni
bir telefon hattı da veya var olan hattınızı iptal edip, yeni bir hat ile
telefonunuzu dolayısıyla hattınızı kullanamaz hale de getirebiliyorlar,
tabii onlar hattınızı kullanırken siz kullanamıyorsunuz.
Dolandırıcılar, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişileri kurdukları call center ile birlikte dolandırmaya başlıyorlar, sizinle konuşurken
çoğu zaman bir sigortayı iptal etmek için veya size verilen bir ödülü
kullanmaya başlamanız için, telefonunuza gönderilen numaraları paylaşmanızı istiyorlar, tabii sizde kimlik kontrolü sağlamak... hediyeyi
kazanmak veya gereksiz bir sigorta masrafından kurtulmak için numaraları paylaşıyorsunuz. Bu arada şebeke kart bilgilerini kullanarak
başka bir siteden alışveriş yapmış ve sizden 3D şifresi istemiş ve sistem
telefona gönderdiği numaraları da siz paylaşınca alışveriş tamamlanmış
oluyor, tabii gönderilecek kişi de sizin kimliğinizi çalan ve fotoğrafını üzerine yapıştıran şebeke elemanından başkası değil. Telefonunuzu
kapattıktan sonra, aranılan kişiler de ulaşılamaz hale geliyor. Ekstreniz
elinize geçince de dolandırıldığınızın farkına varıyorsunuz. Alışverişi
yapan sizsiniz, kargoyu teslim alanda sizsiniz. Dolandırıcılar ortalıkta
yoklar. Emniyet güçlerimiz bu tür şüpheli işlemler ile ilgili şikayetleri
takip ederek birçok şebekeyi açığa çıkarmışlardır.
Bireysel dolandırıcılar, yalnızca bunlarla sınırlı değil elbette, banka
görevlisi gibi arayıp, kişisel bilgilerinizi de sizinle paylaşınca, arayan kişilerden hiç şüphe etmiyorsunuz. Sizden istediği her şeyi büyülenmiş
gibi yapmaya başlıyorsunuz buna kredi kullandırma, kullandığınız krediyi başka hesaplara transfer etmeniz de dahil olmak üzere. Tabii bunları hep bir kurgu içinde, sizi bir olayın içine alarak yaptırıyorlar. Bu
yüzden sanayici bir büyüğümüz, ‘her insanın bir salak zamanı vardır.
Allah bu salak zamanımızı uykuda geçirtsin’ diye dua edermiş. Call
centerlar ve kişisel bilgilerimizin
paylaşımı konusunda daha radikal kararlar alınıp, yasalarla bu işi
yapanlar yakın takibe alınmalıdır.
Yakın zamanda bir iş adamı tanıdığım yıllardır kullandığı telefon
numarasını değiştirdiğini öğrenince merak edip sormuştum, neden
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değiştirdiğini, oda başından geçen olayı anlattı. Bir sabah uyanınca telefonunu kullanamadığının farkına varıyor, hattı çalışmıyordu. Telefonuyla biraz uğraşıp hattı aktif hale getiremeyince, sim kartını değiştirmek için telefoncuya gidiyor ve yeni bir hat çıkarıyor, bu arada iş yerine
gidip, o günkü ödemelerini yapmak istediğinde hesabında hatırı sayılır
bir paranın eksildiğinin farkına varıyor. Bankayla yaptığı görüşmelerden sonra ise hem kredi kartıyla alışveriş yapıldığını hem de hesabındaki paraların başka banka hesaplarına transfer yapıldığının bilgisine
ulaşıyor. Gün içinde hattı bir kez daha işlem dışı kalıyor. Bu şekilde
hesabında kalan diğer paraları da transfer etmeye başlıyorlar. Şubesini
arayarak hesabına bloke koyduruyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bu tanıdığım iş adamı şehir dışında bir otelde kaldığını ve gerek kart gerekse de kimlik bilgilerini orada paylaştığını onun haricinde herhangi bir
yerle yakın zamanda bu bilgilerini verdiği bir yer olmadığını söylüyor,
bu otelde muhtemelen şebekenin bir parçası olabilir. Kimlik bilgileri
ile sahte bir kimlik çıkarıp, banka bilgileri de ellerinde olduğundan
öncelikle yeni bir sim kart çıkarıyorlar, numara aynı olduğundan yeni
sim kart aktif olunca, eski sim kart devre dışı kalıyor, telefon numarası
da ellerine geçince, sırada bankanın mobil Şubesi, internet şubelerine
girip, dolandırmaya başlamak kalıyor. Şifreleri yanlış girdiğinizde doğrulamalar çoğunlukla telefonunuza gelen mesajlar ile yapıldığınızdan,
telefon hattınızı ele geçirmek bu yüzden önem kazanıyor. Dolandırmak bu kadar kolay, dolandırılmak da bir bu kadar kolay. Güvenlik
bu kadar zayıf olur mu diyeceksiniz ama kişisel bilgileriniz bu kadar
önemli ve hassas.

TELEFON DOLANDIRICILIKLARI
Yaşça ileri olan ebeveynlerimizin, telefonda banka görevlileri ile konuşmak istemediğinden, söylediklerini anlamadığından ve çabukça da
sinirlendiklerinden ötürü, onların yanında onların kimlik bilgileri ile
bankayı arayıp, birçok kez işlem yapan tanıdıklarımın varlığını biliyorum. Siz bunu yapabiliyorsanız kimlik bilgileri elinde olan başkalarının
neler yapabileceğini bir düşünün.
Son yıllarda birçok kişinin başına gelen telefon ile dolandırıcıların başvurduğu yöntemler biride, kendilerini polis, hakim, savcı gibi
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devletin görevlisiymiş gibi kendilerini tanıtarak, sizden para istemeleri
olmuştur, önceleri kontör isteyerek başlayan bu dolandırıcılık türü günümüzde evinizi sattırmaya kadar giden bir şebeke işi haline gelmiştir.
Başvurdukları yöntemler insanı şaşırtmakla birlikte, kurgusu çok titiz
hazırlanmış birer sosyal mühendislik vakaları haline gelmektedir. Son
yıllarda terör örgütleri ile mücadele ve yakınımızda bu örgütlere sempati duyan veya içerisinde olup, çeşitli cezalar aldıklarını gördükten
sonra, ki suçsuz olan kişilerin bile, iftiraya uğradıklarını duyup, kendilerini aklamalarının zaman aldığını görünce, insanlar ister istemez
bu süreçte endişe duymaya başlıyorlar. Bu duyguyu iyi analiz eden
dolandırıcılarımız ise, sizi hedeflerine alarak, hakkınızda topladıkları
bilgilerle, sizi korkutuyor, sizde ellerinde olan bilgilerle devlet görevlisi
olduğundan şüphe dahi etmiyorsunuz, bu arada telefonla konuşan kişinin arka planında, telsiz sesleri, komiserim amirim, sayın savcım gibi
sesleri de duyunca ….konuşmalar, korkularınız ve ellerindeki kişisel
bilgilerinizle sizi korkutup, korkuyla güveninizi kazandıktan sonrada,
bu durumdan kurtulmanız için, size yolu da gösteriyorlar. Ya hesaplarınızdaki paranızı belirttikleri hesaplara göndermenizi, ya evdeki paranızı altınınızı kapınızda ve a semtinizde bekleyen birilerine acil olarak
vermenizi, bunlar yoksa bile, bankaya gidip hesabınızdaki paranızı çekmenizi istiyorlar, ülkemizin gündeminde yer alan ve ünlü olan bir çok
kişiyi bu şekilde dolandırdıklarını görünce, çok etkili psikolojik baskı
yaptıklarını anlayabiliyorsunuz.
Bu yöntemler insanlar tarafından öğrenilip, aranan kişiler sorgulanmaya başlandığında ise yöntem aynı olmakla birlikte sosyal mühendislik kurgusu değişiyor. Yakın zamanda medyaya da yansıyan bir
olayda; kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan biri, bir iş adamını
arayarak, para talebinde bulunur, feto soruşturması çerçevesinde aradığını belirtir. İş adamımızın itiraz etmesine bile fırsat vermeden, eşinin yanlarında olduğunu, ve gözaltına alacaklarını da ekler, bu duruma
inanmayan iş adamımıza da eşinin sesini dinletirler, eşi, polislerin eve
geldiğini, arama yaptıklarını söyler ve emniyet görevlisi olduğunu iddia
eden kişi, bu durumdan kurtulabileceklerini ve verdiği hesaplara belirttiği miktarları yatırmasını söyler, eşinin de zor durumda olduğunu gören işadamımız parayı yatırır ve hemen evine gider, eşi evdedir, evlerine
polis gelmemiştir ama dolandırıcılar işadamımızın evini arayarak aynı
şekilde, eşini korkutarak, soruşturma kapsamında söylediklerini tekrar-
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lamasını isterler, bunu kaydederek, işadamımıza dinletirler. Bu kurguda feto kullanılmıştır, bunun benzerlerini pkk olarak da görebiliyoruz.
Ava giden avlanır
Yine telefon ile ulaştıkları bir insanımızı, emniyetten aradıklarını
belirterek, terör örgütleri ile bağlantılı hesaplarının olduğunu bunun
kontrolünün sağlanması ve kendisinin aklanması içinde yüzbin tl transfer yapmalarını isterler, yurdum insanı başta çok korkar hatta ağlamaya
başlar, onu sakinleştirme görevi de sözde emniyet personeline düşer,
ama ortada bir sorun vardır, yurdum insanı parayı transfer etmeyi çok
ister ama hesabında yirmi bin tl lik bloke vardır ancak bu parayı ödeyebilirse hesabındaki bloke kalkacaktır ve para transferini yapabilecektir.
Sözde emniyet personelimizde yirmi bin tl yi, aldığı hesap numarasına
gönderir ve gönderimin teyidini alır, hesaba para geçmiştir ve yurdum
insanı ağlamaklı ses tonunu değiştirerek, teşekkür eder ve telefonu kapatır. Tam olarak ava giderken avlanmak buna denir.

SİBER DOLANDIRICILIKLAR
Bu konu aslında siber suçları kapsamaktadır. Emniyet genel müdürlüğü bu suçu şu şekilde tanımlamaktadır. Her geçen gün teknolojinin
ve bu teknolojilere erişilebilirliğin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Siber Suç, bir bilişim
sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı verileri ve/veya kullanıcısını
hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber Suçu
diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir. Tüm suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenebileceği de bir
gerçektir. Ancak böyle olması o eylemi siber suç yapmayacaktır. Siber
Suçlar Sözleşmesi ve dairemiz görev alanı perspektifinde bakıldığında,
siber suç bir bilişim sistemine izinsiz olarak ve hukuka aykırı olacak
şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan eylemdir. Bu suçta hedef bir kişi
olabileceği gibi kişinin malvarlığı veya bir sistemin kendisi de olabilir.
Örneğin, bir sisteme girerek, zarar verme, verileri silme, şifreleme, ele
geçirme, veri ekleme, sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, iletişimi engelleme, iletişimi izinsiz izleme ve
kayıt etme gibi eylemler siber suç kategorisinde değerlendirilir. (23)
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Kitabımda anlattığım dolandırıcılık türlerinden farklı olarak siber
dolandırıcılar kişisel bilgilerinizi veya firmanızla ilgili bilgileri internet
üzerinden veya direk bilgisayar donanımlarınıza müdahale ederek bilgilerinizi ele geçirebilmektedirler. Günümüzde birçok bilginin kişisel
ve ticari bilgiler başta olmak üzere, işyerlerimizde bulunan bilgisayarlarda kayıtlı olduğunu düşününce, bu bilgilerin başkalarının eline geçmesi veya sizin bu bilgilere erişiminizin sınırlanması durumu hayati bir
önem taşımaktadır.
Ticari bir işletmenin, bu işletme kendi sektörünüzde yer alan ve size
rakip olan bir firma ise ve maillerine erişim imkanınız olsa ne yaparsınız? Çoğu kişi bu maillere ulaşmak isteyecektir. Çok azımız ise etik
nedenlerle bu erişimi geri çevirebilir. Bir firmanın bilgileri, dolandırılan sermayesinden, karşılıksız çıkan bir çekten daha da önemli hale
gelebilir. Siber güvenlik gerek firmalar gerekse de kişiler açısından son
derece önemlidir.
Siber dolandırıcılık yöntemlerden bazıları, Truva Yazılımları (trojan) diye tanımladığımız zararlı yazılımlardır. Bilgisayar sisteminize
e-postalar yoluyla, bellekler yoluyla veya .exe uzantılı bir programı yükleyerek de yazılımı bilgisayarınıza yüklemiş olursunuz. Bunlarla birlikte internet üzerinden indirebileceğiniz herhangi masum görünümlü
bir yazılımda, hava durumunu, trafik durumunu gösteren veya günlük
döviz kurlarını takip etmek için bile indirdiğiniz bir program ile de bu
tür kötü yazılımları bilgisayarınıza yüklemiş olabilirsiniz. Bu tür zararlı
yazılımlar ile sizlerin şifreleri ve kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline geçebilir. Yalnızca kişisel bilgileriniz değil, sisteminize sızan bu tür
Truva atı yazılımları ile dolandırıcılar, sisteminizi bile ele geçirip, dosyalarınızı şifreleyerek, sizden şifrelerin çözülmesi için, yüklü miktarda
para talebinde de bulunabilir. Gerek ülkemizde gerekse dünyada bu tür
saldırılara sıkılıkla rastlanmaktadır.
Bu saldırılardan korunmak için, bilmediğimiz kaynaklardan programlar indirmemeli, önemli verilerimizi, günlük kullandığımız bilgisayarlarda tutmamalı, tutmak gerekiyorsa bile, düzenli aralıklarla yedek
almamız gerekmektedir.
Bilgisayarlarınız da sizin özel iletişim cihazlarınızdır. Tanımadığınız kişilere bilgisayarınızı kullandırtmayın, donanımlarınıza müdahale
etmelerine engel olun, düzenli aralıklarla donanımınızı kontrol ettirin,
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çünkü firma içlerinden yapılan müdahaleyle, donanımınıza, tuş ve ekran kaydedici cihazlar yerleştirilmiş olabilir. Bu tür cihazlar, klavyede
yazdığınız her harfi, ekrandaki anlık görüntüleri kaydedip, dolandırıcılara mail olarak gönderir veya cihazın kendisinde toplarlar. Herhangi
bir çalışanınız bile bu cihazları yerleştirip, gerektiğinde çıkarabilir.
Bunlarla birlikte, oltalama diye anılan bir yöntemde, internet üzerinde en çok yapılan saldırı türüdür. Finans kurumları, resmi kurumlar veya alışveriş yaptığınız sitelerden gelmiş gibi görünen, acil ve çok
önemli görüntüsü altında tarafınıza kısa mesaj veya e-posta ile gelen ve
istenen linkleri tıklamanızı isteyen mesajlardır. Bu linklere tıkladığınızda da sizden istenilen bilgileri buraya girdiğinizde ise artık bilgileriniz
dolandırıcıların eline düşmüş demektir. Bilgi güncellemesi adı altında
bankalardan gelmiş gibi görünen ve bankaların ilgili sayfalarını çok iyi
derecede taklit eden dolandırıcılara dikkat etmek gerekmektedir.
İnternet üzerinden gireceğiniz asıl site yerine sizi girdiğiniz sitenin
bir kopyasına yönlendiren ve asıl site gibi bilgilerinizi girerek işlem
yaptığınız sahte alan adı ile düzenlenmiş sitelerde bulunmaktadır. Bir
yolcu, aracıyla paralı otoyollardan birinin girişinde ogs cihazında yeterli para olmadığı için, akıllı telefonunun arama motorundan ptt yazar,
açılan ilk site bilgisine tıklayarak, kart bilgileri dahil olmak üzere tüm
bilgilerini girerek, ödemesini yapmıştır ama dönem sonunda gelen ekstresini görünce, ptt diye girdiği sitenin, ptt´nin sitesini birebir taklit
eden ve dolandırıcıların kurduğu bir site olduğunu anlar ve kredi kartından yüklü miktarda işlemler yapmışlardır.
Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız siber suçlardan biride, özellikle uluslararası ticaret yapan firmaların e-postaları ele geçirilerek, ticaret yaptıkları firmalara gönderilen proformalardaki iban
bilgisi değiştirilmekte ve ödemenin başka hesaplara yönlendirilmesi
sağlanmaktadır. (24)
Siber dolandırıcılıklar, öykülediğimiz diğer dolandırıcılıklardan
farklı olarak, bir senaryo içinde gerçekleşmez, sosyal mühendislik kurgularına başvurulmaz, teknolojinin getirdiği imkanları kullanan ve bizim dikkatsizliğimizden faydalanan dolandırıcılık türüdür.
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E-devlet üzerinden adımıza kayıtlı olan telefon hatlarını düzenli
aralıklarla kontrol etmeliyiz.
Kart bilgilerimizi-kişisel bilgilerimizi paylaşırken çok dikkatli olmalıyız, bankalar özellikle kişisel bilgilerinizi istemezler, bir işlem sırasında telefondaki banka personeli, ilk aracımın plaka bilgilerinden
sırasız olarak iki harf veya rakamı söylememi istediğinde, gayri ihtiyari
olarak, hepsini söylemiştim, personel beni bu konuda ikaz etmiş ve görüşmenin sonunda beni yeniden bankamı arayarak, güvenlik sorumu
değiştirmem tavsiyesinde bulunmuştu.
Banka görevlileri sizden şifre ve parola istemezler.
Devletin hiçbir birimi veya görevlisi, sizden para istemez, devletimizin asli görevlerinden biri bizlerin mal ve can güvenliğini sağlamaktır.
Sizleri çeşitli nedenler ile arayan kişiler, sizden bir şeyler istiyorlarsa
ve şüphelendiyseniz, sizi daha sonra aramalarını isteyin, unutmayın, telefonla gelen hiçbir fırsat kaçmaz. Hiçbir ceza ilk aramada kesinleşmez.
Onlar sizi yeniden aramadan, konuyla ilgili araştırma yapın, hazırlıklı
olun.
Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Sosyal medya, sanal bir ortamdır. Sanal ortam yalan ortamdır. Çok samimi arkadaşlarınız bile taklit edilebilir. Bununla ilgili çok çarpıcı bir çalışmayı yurtdışında yapmışlar. Kendini medyum olarak lanse eden biri, kendisine
gelen kişiler hakkında çok özel bilgiler paylaşmaya başlayınca, karşısındaki kişiler, onun medyum olduğuna gerçekten inandılar ve hayranlıkları gittikçe arttı ama olay aslında çok basitti, medyumumuz ve ekibi
karşısındaki kişilerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları analiz
etmekten başka hiçbir şey yapmamışlardı.
Madem sosyal medyadasınız, devletin resmi kurumlarının hesaplarını da takip edin. Bu konuda listeyi aşağıda paylaşacağım. Dolandırıcılıklarda dahil olmak üzere, birçok bilgiyi bu hesaplardan takip
edebilirsiniz. Çok faydasını da görürsünüz.
Kontrol edin; hesaplarınızı, kart bilgilerinizi, yaptığınız işlemlerinizi size gelen e-postaları, kısa mesajları. Ezbere işlem yapmayın. Size
hizmet veren firmaları, faturalarınızı, otomatik ödeme talimatlarınızı,
alışveriş yaptığınızda, fişiniz ile birlikte size verilen kredi kart slipindeki
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tutarı bile kontrol edin, yanlışlıkla yapılan o kadar hatalar var ki bu konuda inanamazsınız. Alışveriş yaptıktan sonra fişinizi bile kontrol edin,
hatta rafta yazan etiket bilgileri ile kasadaki fiyatlar bile farklı olabilir.
Sizi arayanlara yok demesini bilin. Vaktinizi çalmalarına izin vermeyin. Laf dinlemiyorlarsa kapatın yüzlerine telefonu. Unutmayın fırsatlar bir telefonla gelmez, bir telefonla da gitmez.
Her şeyin bir karşılığı vardır. Karşılıksız diye teklif edilen ürünlere
ve teklif edenlere dikkat edin. Fareyi kafese koymuşlar, az ilerde de büyük bir parça peynir var, fare önce peynire sonra da aradaki mesafeye
bakmış ve mesafe kısa ödül büyük, bu işte kesin bir pislik var demiş.
Arzu ve hırslarınıza gem vurmayı bilin.
Nasıl bizler küçükken anamız babamız kapıyı yabancılara açmamamızı sürekli tembihledilerse, tembihleme sırası bize geçti ve anamızı
babamızı sosyal medya kullanımı konusunda bilgilendirmeli ve dikkatli olmalarını sağlamalıyız. Telefon dolandırıcılığı hakkında bilgi verin,
yaşlılarımız çok kırılgan olduklarından dolandırılsalar bile belki sizinle
paylaşmayacaklardır. Onların güvenini kazanarak, kendilerinden istenen bilgiler olduğunda sizi aramasını isteyin. Mümkünse kendisinden de onay alarak, ekstre bilgilerine erişiminiz olsun. Dönem dönem
kontrol edin. Yaşlılarımız dolandırılmaya daha açıktırlar. Günümüzde
teknoloji ve finans uygulamaları çok hızlı bir değişim ve gelişim içerisindedir. Bizler bile bu konuları takip etmekte zorlanırken, onların
takip etmesini, tüm bu süreçleri bilmesini beklememeliyiz.
Her internet sitesinden alışveriş yapmayın, unutmayın ucuz etin
yahnisi yenmez. Her şeyin bir bedeli ve emsal fiyatı vardır. Ucuz aldığınızı düşündüğünüz bir mal eksik veya hatalı çıkabilir. Sizin aldığınızı
sandığınız mal veya hizmet ile size sunulanlar arasında fark çıkabilir.
Sizin öyle sanmanız öyle olduğu anlamına gelmez. Bildiğiniz, marka
olmuş, güvenlik sertifikaları olan sitelerden veya bunların uygulamalarından alışveriş yapın. Fiyat karşılaştırmalarını bu tür siteler arasında
yapın.
Kredi kartlarınızı internet alışverişlerine sürekli olarak kapalı tutun, yurtdışı kullanımlara kapatın, telefon ve posta alışverişlerine karşı
kapalı tutun açacağınız zamanda siz açıp, siz kapatın.
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İnternet üzerinden sıklıkla alışveriş yapıyorsanız bankanızdan sanal
kart çıkartın, sanal kartlar internet üzerinden alışveriş yapmanız için
çıkarılan ürünlerdir.
Yaptığınız işi tam anlamıyla öğrenmeye bakın, bu konuda düzenlenen eğitimlere katılın, yaptığınız işlerde sistemsel ve yasal boşluklar
varsa, onları öğrenin ve bu boşlukları kapatmak için çalışmalar yapın, o
boşluklara bulaşmamak en iyisidir, kendinizi güvence altına alın, müşterilerinizi bu konularda uyarın.
Yaptığınız sözleşmeleri okuyun, bu bankalarla yapılan sözleşmeler
olduğu kadar, sigorta poliçenizden, aldığınız bir hizmet sözleşmesine
kadar tüm sözleşmeler elinizin altında olsun. Bu şekilde, haklarınızı ve
yükümlülüklerinizi de öğrenmiş olacaksınız. Bir öğretmenimin dediği
gibi, bilmeyeni bilmez bırakabilirsiniz ama bileni bilmez edemezsiniz
derdi. Bilin ve bilmek için de çaba sarf edin.
Sanal ortam sizi sosyalleştirmez, güzel vakit geçirmenizi sağlar,
yakınlarınızdan veya çevrenizden haberdar olmanızı sağlar ama unutmayın sanal, gerçekte var olmayan, ancak zihinde tasarlanan demektir.
Sosyalleşmeyi sanal ortamdan beklemeyin, sosyalleşmek birebir görüşmelerle etkileşim ile olur.
Sosyal medyayı bir amaç uğruna kullanın, haberdar olmak için, yakınlarınızı takip ederken, resmi ve bilgi aktaran siteleri de takip edin.
Günümüzde bilgi paha biçilmez bir değerdedir. Bilgilenmeye ve kendinizi geliştirmeye vakit ayırın, bu sosyal medya ile de mümkündür.
Unutmayın, güven bir defa kazanılıp devam ettirilen bir duygu değildir. Sürdürülmesi gereklidir. Kime ve ne için güvendiğinizi sorgulayın, bunun sürdürülmesini sağlayın. Güvenirken de denetimi elden
bırakmayın.
Dolandırıcılar sizin güven duygunuzu kullanırlar.
Sürekli müşteri diye bir kavramın ardına saklanmayın, saklanılmasına da izin vermeyin. Belki biraz esneklik gösterebilirsiniz ama kurallarınızı bu yüzden değiştirmeyin.
Bilgisayar donanımlarınıza yetkisiz erişimleri kısıtlayın.
Yaptığınız bir sözleşmede ödeme bilgilerinde bir değişiklik talebi
veya bilgisi içeren bir mail aldığınızda bunu karşı taraf ile görüşerek
teyit edin. Bu tür görüşmeleri alışkanlık haline getirin.
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Kullanmak ve işlem yapmak istediğiniz bir sitenin adresini linkleri
tıklayarak değil, adres çubuğuna gitmek istediğiniz sitenin adresini yazarak giriş yapın.
Belirli dönemlerde bilgisayar sisteminizde zararlı yazılım araştırması yapın veya yaptırın.
Bankalardan gelen uyarı maillerine dikkat edin, okuyun.
Başkasının başına gelen, sizlerin de başına gelebilir, duyduğunuz
herhangi bir dolandırıcılığa karşı önlem almanız sizin için faydalı olacaktır.
Bazı dönemler bazı dolandırıcılık olayları popüler hale gelebiliyor,
bu yüzden aşağıda da linklerini verdiğim sitelere belli dönemlerde girerek, yeni bir tür dolandırıcılık var mı diye kontrol etmek size fayda
sağlayabilir.
Bankalar arası kart merkezinin sitelerinden biri olan www.bilgigüvende.com sitesini hiç ziyaret ettiniz mi? İnternette gezinirken bu tür
faydalı siteler için vakit ayırmalı ve paylaşımlarını da takip etmeliyiz.
Faydalı olacağını düşündüğüm bu tür sitelerin sosyal medya hesaplarını da takip ederek uyarılara kulak vermemizin faydalı olacağını düşünüyorum.
www.egm.gov.tr
www.bilgigüvende.com
www.bkm.com.tr
www.jandarma.gov.tr
www.sikayet.com
http://www.bs.org.tr/
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