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Dolandırıcılık Suçu: 

Dolandırıcılık suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesinde düzenlenmiştir: 

“Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine 

veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne 

kadar adlî para cezası verilir”. 

Suçun kanuni tanımına dikkat edildiğinde özellikle iki unsurun öne çıktığı göze çarpmaktadır. 

Bu unsurlar; hile ve malvarlığına ilişkin zarar ve yarardır. Bu doğrultuda,  

- Failin hileli davranışlarda bulunması,  

- Bu hileli davranışlar neticesinde mağdurun aldatılması,  

- Mağdurun, kendisinin veya bir başkasının malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması,  

- Bu tasarruf neticesinde malvarlığı üzerinde bir zararın meydana gelmesi,  

- Mağdurun bu zararına karşılık olarak failin kendisine veya bir başkasına yarar 

sağlaması, 

- Hileli hareket ile mağdurun aldanması, malvarlığı tasarrufu, meydana gelen zarar ve 

yarar arasında zincirleme nedensellik bağının bulunması, gerekmektedir 

Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari 

Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında 

İşlenmesi 

Ticari hayatta dolandırıcılık fiillerin giderek artış göstermesi nedeniyle, bunun önüne 

geçilebilmesi ve ticari hayattaki hızın yarattığı güven ilişkilerinin kötüye kullanılmaması 

açısından bu tür eylemler, cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren, nitelikli dolandırıcılık suçu 

olarak kabul edilmektedir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinin (h) bendinde, dolandırıcılık suçunun “Tacir veya 

şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; 

kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında” işlenmesi halinde üç yıldan on 

yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. 

Bu kapsamda bir suçun gerçekleştirilmesi için gerçek anlamda bir tüccar, şirket veya 

kooperatifin varlığı gerekmektedir. Gerçekte şirket veya bir kooperatif mevcut olmamasına 

rağmen mevcutmuş gibi göstererek, hileli hareketlerde bulunup yarar elde edenlerin eylemleri 

bu bent kapsamındaki suçu oluşturmayacaktır. 

Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine 

Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 



Bununla birlikte, herhangi bir serbest meslek sahibi kişi tarafından dolandırıcılık suçunun 

işlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu oluşacaktır. 158. Maddenin (i) bendinde 

“Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin 

kötüye kullanılması suretiyle” dolandırıcılık suçunun işlenmesi dolandırıcılık suçuna ilişkin 

cezanın ağırlaştırılacağı hükme bağlanmıştır. 

Son olarak belirtmek isteriz ki, bu suçun faili ancak gerçek kişiler olabilir. Bununla birlikte, 

TCK’nın 169. maddesi uyarınca, dolandırıcılık suçunun işlenmesi suretiyle yararına haksız 

menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı işlenen suçlar kısmında düzenlenmiş bir diğer suç da 

şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme suçudur. 

Dava Zamanaşımı Süresi 

TCK'nın 66/1-e maddesine göre beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını 

gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Dolandırıcılık suçunun basit halinin 

düzenlendiği TCK‟nın 157. maddesine göre eylem bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin 

güne kadar adli para cezasını gerektirdiğinden bu suç açısından zamanaşımı süresi sekiz 

yıldır. 

TCK'nın 66/1-d maddesine göre beş yıldan fazla yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren 

suçlarda zamanaşımı süresi on beş yıldır. Nitelikli dolandırıcılık suçunun düzenlendiği 

TCK‟nın 158. maddesinde eylem üç yıldan on yıla kadar ve beş bin güne kadar adli para 

cezasını gerektirdiğinden bu madde kapsamında ki suçlar açısından zamanaşımı süresi on beş 

yıldır. 

Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu: 

 Bu kapsamda, dolandırıcılık suçunun “Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış 

Bilgi Verme Suçu” ile de karşılaştırılmasında yarar vardır. Bu suçun düzenlendiği 

TCK’nın 164. maddesine göre “ Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, 

müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru 

sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları 

raporlarda veya önerilerde ilgilerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte 

gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa ..” 

cezalandırılacaktır.  

 

Önemle belirtmek isterim ki, dolandırıcılık suçundan farklı olarak, söz konusu 

nitelikteki bilgilerin verilmesi veya verdirtilmesi suçun tamamlanması için yeterli 

olduğundan bu eylem neticesinde herhangi bir zararın gerçekleşmiş olması 

gerekmemektedir. 

Savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır? 

Ceza mahkemelerinde dava açmak yetkisi Cumhuriyet savcılarına aittir. Bir suç mağduru 

iseniz Cumhuriyet savcısına yapacağınız şikâyet üzerine savcı gerekli araştırmayı yapacak ve 



gerek görürse kamu adına ceza davası açacaktır. Şikâyet dilekçenizi, ikamet ettiğiniz il 

adliyesinde bulunan Müracaat Savcılığı’na verebilirsiniz. Dilekçeniz savcılık kalemince kayıt 

edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır. Hazırlık numarası dilekçenizi takip edebilmek 

açısından önemlidir. Sözlü anlatım ile de bu makamlara bildirim yapılması yeterli olduğu 

halde, dilekçe ile önceden olayı anlatmakta yarar vardır. 

Savcılığa suç duyurusunda bulunmada Türkiye’de her bir kişi, münferiden suç duyurusunda 

bulunma hakkına sahiptir. Ancak bir avukat yardımı ile bu sürecin başlatılması ve takip 

edilmesi halinde, konu ile ilgili hazırlanan profesyonel çalışma kapsamında, daha hızlı ve 

olumlu sonuçlar elde edilebilecektir. 

Dolandırıcılık Nedeniyle Tazminat Talebi 

Ceza hukuku açısından dolandırıcılığın yaptırımları yukarıda düzenlenmiştir. Özel hukukta 

ise, yapılan hilelere ilişkin olarak sözleşmenin geçersizliği gibi yaptırımlar belirlenip, 

tazminat yoluyla kişilerin zararlarını telafi etme imkânları öngörülmektedir. 

Öncelikle Türk Borçlar Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca, “Taraflardan biri, diğerinin 

aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı 

değildir. Üçüncü bir kişinin aldatması sonucu bir sözleşme yapan taraf, sözleşmenin yapıldığı 

sırada karşı tarafın aldatmayı bilmesi veya bilecek durumda olması hâlinde, sözleşmeyle 

bağlı değildir”. 

Cezai yaptırımın yanında ayrıca, haksız fiil niteliğindeki dolandırıcılık fiili nedeniyle tazminat 

davası açılabilmektedir. Keza, Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca, kusurlu ve 

hukuka aykırı hareketi ile bir başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür. Bu 

noktada tazminat, durumun gereği ve kusurun ağırlığı göz önünde bulundurularak 

hesaplanacaktır.  

Unutulmamalıdır ki, Türk Borçlar Kanunu’nun 74. Maddesi uyarınca, Hâkim, zarar verenin 

kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, 

ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından 

verilen beraat kararıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun 

değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz. 

Bununla birlikte, Ceza Mahkemeleri tarafından verilecek karar, Hukuk Mahkemelerinde 

açılmış tazminat davaları açısından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165. Maddesi 

uyarınca bekletici mesele yapılmaktadır. Mahkemelerin aksi tutumu, Yargıtay’ın istikrar 

kazanmış kararları açısından bozma nedeni olarak görülmektedir. 

Dolandırıcılık fiili sonucu malvarlığında zenginleşme meydana gelen kişiye karşı, bu miktarın 

iadesi talepli olarak sebepsiz zenginleşme davası açılması da mümkündür. 


