
Yeni Türkiye’nin Yeni Geçim Kapısı: Dolandırıcılık 
 
GİRİŞ 
20 Temmuz Sivil Darbesiyle birlikte Türkiye gündemine “iliştirilen” ve Ocak 2017’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan anayasa değişikliği paketinin kabul edilmesi 
ile resmiyet kazanan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” kendi “ekonomik” 
düzenini oluşturdu.  
 
İçişleri ve Adalet Bakanlığı verilerine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine 
geçişle birlikte Türkiye’de “dolandırıcılık” suçlarında patlama yaşandı.   
 
Ülke genelinde iktidar eliyle yaratılan “korku iklimi” nedeniyle özellikle “telefon” 
dolandırıcılığı yaygınlaşırken, kendisini Emniyet, Jandarma, MİT veya Savcılık görevlisi 
olarak tanıtarak maddi menfaat temin eden şüpheli sayısında büyük bir artış olduğu 
görülüyor.  
 
Veriler, Türkiye’nin AKP yönetimiyle birlikte içine sürüklendiği “dolandırıcılık” düzenini 
bütün boyutlarıyla gözler önüne seriyor.   
 
2009-2018 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca dolandırıcılık suçlamasıyla 
hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 3.322.215’e ulaştı. 2006-2018 yılları arasında 
mahkemelerde sanık olan kişi sayısı 1.074.192 olarak kayıtlara geçerken, mahkûm 
olan kişi sayısı ise 646.099 oldu.   
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle 
birlikte Türkiye gündemine girdiği 2017 yılından 2018 yılı sonuna kadar dolandırıcılık 
suçu işleyenlerin sayısı 878 bin oldu. Bu rakam 2009-2018 yılları arasındaki toplam 
şüpheli sayısı olan 3.322.215’in yüzde 26’sına denk geliyor.  
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2017-2018 yılları arasında 
mahkemelerde dolandırıcılık suçlamasıyla sanık sıfatıyla yargılanan kişi sayısı 249.416 
olurken, bu sayı 2006-2018 yılları arasında sanık sıfatıyla yargılanan toplam 1.074.192 
kişinin yüzde 23’ünü oluşturdu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKP’nin Sülün Osmanları   
Geride bıraktığımız 10 senede AKP iktidarı, Türkiye’de rejimi değiştirirken kendi 
ekonomik rejimini de oluşturdu. Adalet Bakanlığı’ndan elde ettiğimiz Cumhuriyet 
Başsavcılıkları verilerine göre 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de her gün 910 kişi 
“Sülün Osman” vakası olarak ortaya çıktı, dolandırıcılık ekonomisi yaygınlaştı.  
 
Nüfusun yüzde 4’ü Dolandırıcılıkla Suçlandı  
2009-2018 yılları arasında dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca işlem yapılan kişi sayısı 3.322.215’e ulaştı. 2018 yılı 
nüfus verileri göz önünde bulundurulduğunda AKP iktidarının son 10 yılında Türkiye 
nüfusunun yüzde 4’ü hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla işlem yapıldığı ortaya çıktı.     
 
Her 100 kişiden 25’i Şüpheli 
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2009-2018 yılları arasında Türkiye’de sokakta 
karşımıza çıkan her 100 kişiden 25’i dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanmış. 
Kurduğu Çiftlikbank ile henüz 27 yaşında 77 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın bu 
kişilerden yalnızca biri.  
 
Cumhuriyet Başsavcılıklarında dolandırıcılık şüphesiyle hakkında işlem yapılan kişi 
sayısında patlama yaşandı. 2009 yılında 221.472 kişi hakkında işlem yapılmışken bu 
sayı 2.2 kat artarak 2018 yılında 488.393’e ulaştı. Şüpheli sayısındaki artış yüzde 121 
olarak kayıtlara geçti.   
  
Sanık Sayısında Rekor Artış 
2006-2018 yılı verileri incelendiğinde ise mahkemelerde dolandırıcılık suçlamasıyla 
sanık olan kişi sayısında rekor artış yaşandığı görülüyor. 2006 yılında 28.634 olan sanık 
sayısı 2018 yılına gelindiğinde yüzde 325 artışla 121.634’e yükseldi.    
 
Başkanlık Geldi, Dolandırıcılık Patladı 
Öte taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan Türk Tipi 
Başkanlık Sistemini içeren Anayasa değişikliğinin TBMM’de kabul edildiği tarih olan 
Ocak 2017’den 2018 yılı sonuna kadar dolandırıcılık suçlarında adeta patlama yaşandı. 
Buna göre 2017-2018 yıllarında Cumhuriyet Başsavcılıklarında şüpheli sıfatıyla işlem 
yapılan kişi sayısı 878.001 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2018 yılı sonu itibarıyla 
Türkiye nüfusunun yüzde 1,1’ine denk geliyor.  
 
Saatte 50 Şüpheli 
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca kayıt altına alınan verilere göre tek adam rejiminin ilk 
iki senesinde saatte 50 kişi hakkında dolandırıcılık şüphesiyle işlem yapıldı. 2016 
yılında 362.380 olan şüpheli sayısı 2018 yılı sonunda yüzde 35 artarak 488.393’e 
yükseldi. 2017-2018 yılları arasında şüpheli sayısındaki artış oranı ise yüzde 25 olarak 
kayıtlara geçti.  
 
 



Tek Adam Rejiminde Nitelikli Dolandırıcılık Yaygınlaştı 
Bilindiği üzere nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre dolandırıcılık suçunun özellikle “Dinî inanç ve duyguların 
istismar edilmesi” ve/veya “Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya bu kurum ve 
kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi” suretiyle işlenmesi halinde ortaya 
çıkmaktadır.  
 
2018 yılında haftada 9.329 kişi hakkında dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık 
suçlarından ötürü şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarında işlem yapıldığı 
Türkiye’de özellikle “nitelikli dolandırıcılık” suçlarında büyük bir artış yaşandı. 
 
Tek Adam Rejiminde Şüpheli Sayısı Yüzde 311 Arttı! 
2009 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında 72.293 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık 
suçlamasıyla şüpheli olarak işlem yapılırken, bu sayı Tek adam rejimini getiren 
referandumun kabul edildiği 2017 yılında önce 213.252’ye, 2018 yılında ise 296.795’e 
yükseldi. 2009-2018 yılları arasında nitelikli dolandırıcılık suçlarındaki artış yüzde 311 
olarak kayıtlara geçti.     
 
Mahkemeler Doldu Taştı   
Tek Adam Rejiminde mahkemeler dolandırıcılık suçlarından yargılananlarla doldu 
taştı. Özellikle OHAL sonrası yaratılan korku iklimi dolandırıcılar için fırsat yarattı. 
Türkiye’de 2006-2018 yılları arasında dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan kişi sayısı 
1.074.192’ye ulaştı.  Mahkemelerde yargılananların yüzde 23’ü yani 249.416’sı Tek 
Adam Rejiminde sanık oldu.  
 
Nitelikli Dolandırıcılar 12 Kat Arttı 
Nitelik Dolandırıcılık suçlamasıyla 2006 yılında 5.797 kişi yargılanırken, bu sayı Tek 
adam rejiminde 73.199’a yükseldi. Başka bir ifadeyle yüzde 1.163 artış yaşandı.     
Türkiye’de 2006-2018 yılları arasında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla toplam 
584.893 kişi yargılanırken, tek adam rejiminde yargılananların sayısı 139.197 olarak 
kayıtlara geçti.  Tek adam rejiminde yargılanan nitelikli dolandırıcılık sanıkları 2006-
2018 arasındaki toplam nitelikli dolandırıcılık sanıklarının yüzde 24’ünü oluşturdu.  
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2006 0 22.837 5.797 28.634 18.537 2.865 21.402

2007 0 15.634 15.984 31.618 12.157 8.133 20.290

2008 0 24.399 14.279 38.678 14.630 6.453 21.083

2009 149.179 72.293 221.472 29.425 37.738 67.163 18.224 14.181 32.405

2010 166.804 87.190 253.994 34.560 43.701 78.261 20.635 14.036 34.671

2011 179.812 98.922 278.734 37.315 46.743 84.058 24.417 15.515 39.932

2012 201.600 116.964 318.564 42.217 54.433 96.650 30.240 18.755 48.995

2013 195.405 118.310 313.715 46.026 57.466 103.492 50.129 32.429 82.558

2014 188.074 128.255 316.329 43.038 55.613 98.651 34.663 24.156 58.819

2015 211.497 167.529 379.026 43.198 56.774 99.972 37.171 27.029 64.200

2016 193.906 168.474 362.380 40.431 57.168 97.599 35.898 34.101 69.999

2017 176.356 213.252 389.608 61.784 65.998 127.782 23.278 33.969 57.247

2018 191.598 296.795 488.393 48.435 73.199 121.634 54.508 39.990 94.498

2006 

2018
1.854.231 1.467.984 3.322.215 489.299 584.893 1.074.192 374.487 271.612 646.099

Cumhuriyet Savcılıklarınca İşlem Yapılan 

Şüpheli Sayısı
Mahkemelerde Sanık Olan Kişi Sayısı Hüküm Giyen Kişi Sayısı 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yeni Geçim Kapısı
Dolandırıcılık Ekonomisi



DEĞERLENDİRME 
 
Dolandırıcılık, en genel anlamıyla aldatma amacı ile yapılan kasıtlı eylemlerdir. 
Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanununda 157 ve 158. maddelerde düzenlenmiştir. 
Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine 
veya başkasına yarar sağlayan kişi bu eylemiyle dolandırıcılık suçu işlemiş olur. Öte 
taraftan Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle ve kendisini kamu 
görevlisi olarak tanıtıp menfaat sağlamaya çalışanlar ise nitelikli dolandırıcılık suçunu 
işlemektedirler.  
 
Türkiye’nin içinde bulunduğu kaotik durumun dolandırıcılar için son derece elverişli 
bir ortam yarattığı görülmektedir. Ekonominin bozulması, toplumsal sosyal dokunun 
erozyona uğratılması, toplum arasında artan kutuplaşma, OHAL ile birlikte yaratılan 
korku iklimi yurttaşlarımızı dolandırıcılar karşısında savunmasız hale getirmektedir.  
 
Özellikle 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası dolandırıcılık suçunda inanılmaz bir artış 
olduğu görülüyor. Hukukun rafa kaldırıldığı OHAL süreci ile yargı mekanizmasının 
siyasallaşması ve yaratılan korku iklimi dolandırıcılar için adeta bir nimet olmuş. 2015 
yılında 362.380 olan dolandırıcılık şüphelisi, 2018’de 488.393’e yükselmiş. 
 
Şüphelilerin, gelişen teknolojik imkânları kullandığı görülüyor. Özellikle telefon 
dolandırıcılığının önüne geçilemiyor. Kurulan çağrı merkezleri dolandırıcılığı ekmek 
kapısı haline getirmiş. Mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı 
olarak tanıtanlar, korku ikliminden yararlanarak insanları dolandırıyorlar. 
Dolandırıcıların birtakım gerçekdışı bilgilerle yurttaşlarımızı “terör örgütüne üye 
olmak, yardım etmek veya şüpheli olarak” göstermek suretiyle kandırdıkları ve 
paralarını gasp ettikleri görülüyor.   
 
Farklı senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak yurttaşları dolandıranlar 
artık organize suç şebekesine dönmüş durumdalar.  
 


