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DOLANDIRICILIK SUÇU MAĞDURLARI
Günümüzde dolandırıcılık suçuna maruz kalındığı 
iddiası ile pek çok suç duyurusunda bulunulmaktadır. 
Buna karşın şikâyetlerin Cumhuriyet Savcılıkları 
tarafından genellikle hukuki ihtilaf olarak 
değerlendirilip kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verilmesi sebebiyle suç mağdurlarının hukuka 
olan güvenlerinin sarsıldığı gözlemlenmektedir. 
Kanunen, dolandırıcılık suçunun oluşması için 
birtakım fiillerin belirli bir amaçla gerçekleştirilmesi ve 
bu fiillerin tam olarak ispat edilmesi gerekmektedir.

Günümüzde yaşanan vakıaların dolandırıcılık niteliği, 
gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma 
aşamasında suçun unsurlarına uygun biçimde 
ifade edilememektedir. Bu sebeple de Cumhuriyet 
Savcılıkları tarafından, şikâyet konusu olaylar 
hukuki ihtilaf olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir 
sonuçla karşılaşılmaması noktasında, sürecin doğru 
şekilde ve hukuki destek alınarak yürütülmesi önem 
taşımaktadır.

Nitekim geçtiğimiz günlerde ülke gündemine gelen “Çiftlikbank” vakıasında da Sermaye Piyasası Kurulunun 
(SPK) raporuna göre failin 77 bin 843 kişiden, 511,7 milyon TL topladığı ve ancak yalnızca 62 bin 877 kişiye 
kısmen ödemede bulunduğu tespit edilmiştir. Uluslararası literatürde “Ponzi Scheme” olarak adlandırılan “Saadet 
Zincirleri”nden Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre Türkiye’de 11 tane daha yapılanma olduğu tespit 
edilmiştir.

Söz konusu vakıada tek başına fiil değerlendirildiğinde kimi Cumhuriyet Savcılıkları tarafından dolandırıcılık suçunun 
işlenmediği kabul edilse de mağdur sayısının çokluğu ve uğranılan zararın boyutu, bu organize yapılanmaya karşı 
hassasiyet uyandırmıştır. Buradan hareketle dolandırıcılık suçunun işlendiği, bu olay özelinde kabul görmüştür. 

“BASİT YALAN” DOLANDIRICILIK SUÇU 
TEŞKİL ETMİYOR
Öncelikle ifade etmek gerekir ki uğranılan her parasal zarar, dolandırıcılık suçu teşkil etmemektedir. Yargı mercileri 
dolandırıcılık vakıalarına çok temkinli yaklaştığından, failin bilerek ve isteyerek hileli davranışlar sergilediğinin ve 
mağdurun zararına yol açtığının açıkça anlaşılabilir olması gerekir. Bu da tek başına yetmeyip failin kendisine bir 
yarar sağladığı tam olarak ispat edilmelidir. Yargı mercilerine göre bu suçun işlendiğine hükmedebilmek için, hileye 
maruz kalındığının ve bu hileli hareket sonucunda malvarlığı tesliminin gerçekleştiğinin objektif olarak ortaya 
konması gerekmektedir.
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Günümüzde dolandırıcılığa maruz kalan birçok mağdurun bilmesi gereken ilk husus yüksek ihtimalle failin bu suçu 
ilk kez işlemiyor oluşudur. Bu sebeple dolandırılmanın henüz ihtimal olduğu süreçlerde dahi fail ile ilgili edinilebilecek 
hür türlü bilgi toplanmalıdır. Failin daha önce aynı suçtan hüküm giymiş olması halinde, dolandırıcılık suçunun 
gerçekleştiği inancı kuvvetlenecektir.

ZARARA UĞRADIĞINIZI NASIL 
İSPAT EDEBİLİRSİNİZ?
Günlük hayatta yapılan her türlü alışveriş, birer hukuki 
işlem olup yasal sonuçlar doğurmaktadır. Ancak 
işleme konu paranın miktarı arttıkça kanun, paranın 
verildiğini ispat edebilmek için bazı ispat araçları 
aramaktadır. Bunların başında da senet gelmektedir. 
Para veren taraf, karşı tarafa ne kadar miktarda 
parayı aldığına dair basit bir metin imzalatarak, bu 
ispat aracını oluşturabilmektedir. Bu metin alelade 
yazılı bir metin dahi olsa, yargı mercilerinde suçun 
gerçekten işlendiğine dair kanaat uyandıracaktır. 

Dolandırıcılığa maruz kalındıktan sonra; failin 
cezalandırılmasının yanı sıra, uğranılan zararın da 
tahsil edilebilmesi mağdurun maddi tatmini açısından 
önemlidir. Bu sebeple her ne kadar yüksek kâr 
vaadi ile sizden para isteniyor ve fail tarafından 
“sıfır risk” olduğu söyleniyor ise de bu ifadelere 
itibar edilmemelidir. Her şeye rağmen bu ve benzeri 
işlemlerin gerçekleştirilmek istenmesi halinde ise; 
mutlaka hukuki destek alınarak hareket edilmelidir. 
Aksi halde, maddi ve manevi yönden telafisi güç 
zararlara maruz kalınması kaçınılmaz olacaktır.
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mehmet.topluyildiz@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye içermemekte
ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Gökçe Avukatlık
Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı
izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin
doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı
içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata veya söz
konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe Avukatlık Ortaklığı
müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


