
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları

06.06.2017-10:00
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Tükenmez kalem kullanınız ve yazınızın okunaklı olmasına özen gösteriniz. Başarılar dileriz.  

OLAY

Bir mağaza işleten A, kredi borçlarını ödeyemez ve ekonomik sorunlar yaşamaya başlar. Durumunu 

paylaşarak yardım istediği arkadaşı B, kredi kartı bilgilerini kopyalayabilen POS cihazlarının olduğunu, bu 

cihazlardan elde etmesi durumunda hem borçlarından kurtulabileceğini hem de büyük kazançlar sağlayacağını 

söyleyerek kendisini, daha önce kart üreten bir firmada birlikte çalışmış olduğu C ve D’ye yönlendirir. A, 

başta bu fikre pek sıcak bakmaz ancak borçlarını da bir türlü ödeyemediği ve iflas etmek üzere olduğu için C 

ve D ile anlaşarak bu POS cihazlarından üretmeye karar verirler. Ancak uzun süre denemelerine rağmen 

başaramazlar. A’nın bu sorunu halledebilecek birini bulmasını söylediği C, bilgisayar işlerinden anlayan 17 

yaşındaki kardeşi E’ye durumu anlatır ve bir çözüm bulmasını ister. E, kendisine de pay verirlerse sorunu 

halledebileceğini söyler. C, E’nin bu şartını A’ya iletir, A’nın kabul etmesi üzerine E, bankacı arkadaşı F’den 

bankada kullanılmayan eski POS cihazlarını kendisine vermesini rica eder. F, E’nin bu isteğinden şüphelense 

de kullanılmayan cihazları E’ye verir. 

F’nin verdiği cihazların sistemlerini kullanan E, kart bilgilerini kopyalayabilen bir POS cihazı üretir ve 

A’nın mağazasında kullanarak seri şekilde kredi kartı üretmeye başlarlar. C ve D, üretilen bu kartların bir 

kısmını P’ye satarlar. P ise aldığı kartların karşılığında, arkadaşından habersiz aldığı imzalı ve fakat tarih ve 

meblağ kısmı boş olan çek yaprağının sadece meblağ kısmını doldurup verir. Çeki bankadan tahsil edemeyen 

C ve D, durumu A’ya anlatır ve alınan karar gereğince C, kendisine ait olan silahla P’nin arabasının 

tekerlerine birer kurşun sıkar ve açtıkları sahte e-posta hesabından patlayan araba videolarının olduğu bir e-

postayı P’ye gönderir. P, e-postanın C’den geldiğini anlasa da herhangi bir ödemede bulunmaz. Bir süre 

beklemelerine rağmen P’nin parayı ödememesi üzerine C, P’nin arabasına bir bomba düzeneği kurar ve 

patlatır.

Bir yıl boyunca bu şekilde gelir elde edildikten sonra işlerin gittikçe daha da kötüleştiğini anlayan D, 

komiser yardımcısı arkadaşı S’nin de görev yaptığı karakola giderek tüm yaptıklarını anlatır. S ise D’nin 

hakkında işlem yapılmaması için kanun gereği bu işlerden elde ettiği paranın tamamını teslim etmesi 

gerektiğini söyler. D, bir hafta içinde tüm parayı getireceğini söyleyerek karakoldan ayrılır, S de D’nin ifade 

tutanağını işleme koymaz. Belirttiği süre içinde parayı getirmemesi üzerine S, D’yi arayarak hesabına ayrıca 

50 bin TL yatırmaması halinde tutuklanması için gerekli işlemleri yapacağını bildirir.

Soru: Yukarıdaki olayda yer alan kişilerin cezai sorumluluğunu, bu yıl derste anlatılan suç tiplerini 

esas alarak, suç inceleme yöntemine göre değerlendiriniz.

  



BİRİNCİ OLAY (23p)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

A, C ve D ile E’nin sahte kart bilgilerini kopyalayıcı POS cihazı üretmek için bir araya gelmeleri suç örgütü 

kurma veya yönetme (m.220/1) suçu kapsamında değerlendirilebilir. (1+1p)

II. İRDELEME 

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla korunan hukuki değer, kamu güvenliği ve barışıdır. 

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI

1. Maddi Unsurlar

a. Konu: Bu suçun konusu örgüt olup, örgütün unsurları; en az 3 üyenin bulunması, hiyerarşik bir yapının 

mevcudiyeti, devamlılık ve üye sayısı ile araç-gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişliliktir. (4p)

Olayda A, C ve D’nin (ve sonrasında E’nin), kredi kartı bilgilerini kopyalayıcı POS cihazı üretmek için bir 

araya gelmeleri; asgari üye sayısı unsurunu karşılamaktadır. A’nın çeşitli talimatları doğrultusunda hareket 

etmeleri ise alt-üst ilişkisinin olduğunu, hiyerarşik ilişkinin varlığını göstermektedir. POS cihazı ürettikten 

sonra onu kullanarak kredi kartlarının bilgilerini kopyalamaya ve üretmeye başlamaları ve bir yıl boyunca bu 

şekilde gelir elde etmeleri örgütün devamlılığını gösterir. Elverişlilik unsuru açısından ise her ne kadar başta 

A, C ve D amaç suç için bir araya gelseler de POS cihazı üretmeyi başaramamışlar, elverişlilik unsurunu 

sağlayamamışlardır, ancak bilgisayar işlerinden anlayan E’nin aralarına katılmasıyla bu unsur da 

tamamlanmıştır. (4p)

b. Fiil: Bu suç tipinin 2 seçimlik hareketi vardır. Suçun konusunda belirtilen nitelikte bir örgütü kurmak veya 

yönetmek. Bunlardan birinin yapılması yeterlidir. (1p)

Olayda A, C ve D’nin elverişlilik unsurunu E’nin katılması ile sağlaması üzerine kurmak fiilini 

gerçekleştirdikleri söylenebilir. (1p) A’nın verdiği talimatlar doğrultusunda hareket edildiği anlaşıldığından 

A’nın ayrıca örgütü yönetmek fiilini de gerçekleştirdiği söylenebilecektir. (1p)

c. Fail: Bu suç, çok failli bir suç olup en az 3 kişinin bulunması gerekir. Olayda A, C, D ve E bu suçun 

failidir. (1p)

d. Mağdur: Toplumu oluşturan herkes bu suçun mağdurudur. 

2. Manevi Unsurlar: Suçun manevi unsurları, kanunun suç saydığı fiilleri işleme amacı ve kasttır. Olayda 

kredi kartı bilgilerini kopyalayıcı POS cihazı ve devamında sahte kredi kartı üretme gibi suç teşkil eden fiilleri 

işleme amacıyla (1p) kasten hareket edildiği açıktır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoktur.

C. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI

Örgütün silahlı olması nitelikli halidir. Olayda C’nin silahı olduğundan bahsedilmiştir. Ancak bu nitelikli 

halin uygulanabilmesi için silahın mutlaka örgüte tahsis edilmiş olması gerekir. C’nin silahını örgütün 

faaliyeti kapsamında kullanması bu tahsisin olduğunu göstermez. Nitelikli hal uygulanmayacaktır. (1p)



D. KUSURLULUK

A’nın kredi borçlarını ödeyememesi ve ekonomik sıkıntılar yaşaması zorunluluk halini akla getirebilir, ancak 

başka suretle korunmak olanağı bulunmayan bir tehlike söz konusu olmadığından olayda 

uygulanmayacaktır.(1p) E bakımından ise kusurluluğu kaldıran nedenlerden yaş küçüklüğü uygulanacaktır. E, 

17 yaşında olduğu için cezasında indirime gidilecektir. (1p)

E. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP-ETKİN PİŞMANLIK

Amaç suçlar işlendikten sonra kişinin gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde 

işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde suç örgütü kurmaya veya yönetme suçundan dolayı cezaya 

hükmolunmayacaktır. (1p)

Olayda D’nin karakola giderek tüm yaptıklarını anlatması etkin pişmanlık olarak değerlendirilebilir. S’nin 

D’nin ifade tutanağını işleme koymaması D’nin pişmanlığını ortadan kaldırmayacaktır. Etkin pişmanlıktan 

yararlanan D hakkında ceza verilmeyecek ancak belirli bir süre denetimli serbestlik tedbiri 

uygulanacaktır.(1p)

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. İştirak: Çok failli bir suç olarak bu suça fail olarak iştirak mümkün değildir, ancak şeriklik olabilir. Olayda 

A’nın yardım istediği arkadaşı B’nin tavsiyesi ve C ile D’ye yönlendirmesi üzerine POS cihazı ve sonrasında 

sahte kredi kartı üretmeye yönelik suç örgütü kurulmuştur. B’nin bu tavsiye ve yönlendirmeleri üzerine A’da 

suç işlemesi düşüncesi oluştuğundan B azmettiren olarak sorumlu olacaktır. (1p)

3. İçtima: Suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya 

hükmolunacaktır (özel gerçek içtima). Bu hüküm gereğince suç örgütü kurma veya yönetme ile olayda işlenen 

kartlarla ilgili amaç suçlar arasında gerçek içtima hükümleri uygulanacaktır. (1p)

Seçimlik hareketli suçlardan hareketlerden birinin yapılması yeterlidir. Görünüşte içtima kapsamında tüketen-

tüketilen norm ilişkisi gereği diğer hareketler cezalandırılmayan sonraki hareketlerdir. Olayda A hem kurma 

hem de yönetme hareketini gerçekleştirmiştir ancak yönetme hareketinden dolayı ayrıca 

cezalandırılmayacaktır. (1p)

İKİNCİ OLAY (8p)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

Bankacı F’nin bankada kullanılmayan eski POS cihazlarını E’ye vermesi suç örgütüne yardım etme (suç 

örgütüne üye olma) suçu kapsamında değerlendirilebilir. (1+1p)

II. İRDELEME 

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Suç örgütüne yardım etme (üye olma) suçuyla korunan hukuki değer, kamu güvenliği ve barışıdır.

B. SUÇUN UNSURLARI

1. Maddi Unsurlar



a. Konu: Bu suçun konusu daha önceden kurulmuş olan örgüttür. Olayda F’nin yardımından önce kurulmuş 

olan bir örgüt mevcuttur. (1p)

b. Fiil: Suçun hareket unsurunu, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmadan (1p) ve devamlılık arz 

etmeden (1p) örgüte yardım etmektir.

Olayda F, arkadaşı E’nin ricası üzerine bankadaki kullanılmayan eski POS cihazlarını ona vererek suç 

örgütüne yardım etmiştir. (1p)

c. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Olayda E faildir.

d. Mağdur: Toplumu oluşturan herkes bu suçun mağdurudur.

2. Manevi Unsur: Yardım etme hareketinin bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi şart olup bu suç yalnızca 

doğrudan kastla işlenebilir. (1p)

Olayda F, E’nin isteği üzerine şüphelenmesine rağmen cihazları E’ye vermektedir. Burada doğrudan kasttan 

değil olası kasttan bahsedilebilir, olası kast da suçun oluşması için yeterli olmadığından F, suç örgütüne 

yardım (üye olma) suçundan sorumlu tutulamayacaktır. (1p)

ÜÇÜNCÜ OLAY (13p)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

A, C, D ve E’nin kart bilgilerini kopyalayabilen POS cihazı üretmeleri yasak cihaz veya programların imal ve 

ticareti suçunu oluşturabilecektir. (1+1p)

II. İRDELEME 

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Bu suçla korunan hukuki değer bilişim sisteminin güvenliğidir. 

B. SUÇUN UNSURLARI

1. Maddi Unsurlar

a. Konu: Münhasıran bilişim alanındaki suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle 

işlenebilen diğer suçların işlenmesine yönelik cihaz, bilgisayar programı, şifre veya sair güvenlik 

kodudur.(1p)

Olayda ise konu; bilişim alanında suçlardan olan banka veya kredi kartında sahtecilik suçunun işlenmesi için 

oluşturulmuş POS cihazıdır. (1p)

b. Fiil: Bu suç tipinin birden çok seçimlik hareketi vardır: imal etme, ithal etme, sevk etme, nakletme, 

depolama, kabul etme, satma, satışa arz etme, satın alma, başkalarına verme veya bulundurma. Herhangi bir 

fiilin yapılması yeterlidir. (2p)

E, F’den aldığı eski POS cihazlarının sistemlerini kullanıp bir POS cihazı üreterek imal etme fiilini 

gerçekleştirmiştir.(1p) A ise üretilen bu cihazı mağazasında kullanarak bulundurma fiilini 

gerçekleştirmektedir. (1p)

c. Fail: Herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Olayda A ve E, faildir. (1p) (C ve D için bkz. iştirak)

e. Mağdur: Toplumu oluşturan herkes bu suçun mağdurudur.



2. Manevi Unsurlar: Suçun manevi unsurları, münhasıran bilişim suçlarını işleme amacı (1p) ve kasttır. 

Olayda da POS cihazı, kredi kartı bilgilerinin kopyalanmasını sağlamak ve bu suretle banka veya kredi 

kartında sahtecilik suçunu işlemek amacıyla kasten üretilmiş ve bulundurulmuştur. (1p)

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoktur.

C. KUSURLULUK

(A’nın kredi borçlarını ödeyememesi ve ekonomik sıkıntılar yaşaması zorunluluk halini akla getirebilir, ancak 

başka suretle korunmak olanağı bulunmayan bir tehlike söz konusu olmadığından olayda uygulanmayacaktır.

E bakımından kusurluluğu kaldıran nedenlerden yaş küçüklüğü uygulanacaktır. E, 17 yaşında olduğu için 

cezasında indirime gidilecektir. (1. olayda yazılmamışsa 2p)

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. İştirak: Olayda her ne kadar üretme ve bulundurma fiilleri A ve E tarafından gerçekleştirilse de en 

başından itibaren A, C, D ve E’nin bir araya gelmeleri bu amacı taşıdığından ve C ile D de bu süreçte etkin rol 

oynadıklarından müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır. (1p)

3. İçtima:  Yasak cihaz veya program ürettikten sonra amaçlanan bilişim suçunun da ayrıca işlenmesi halinde 

gerçek içtima hükümleri uygulanacak ve fail her iki suçtan da ayrı ayrı cezalandırılacaktır. (1p)

DÖRDÜNCÜ OLAY (13p)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

A, C, D ve E’nin ürettikleri POS cihazı ile elde ettikleri kart bilgilerini kullanarak kredi kartı üretmeleri banka 

veya kredi kartında sahtecilik (banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması) suçunu gündeme getirecektir. 

(1+1p)

II. İRDELEME 

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Bu suçla korunan hukuki değer kamu güveni, bankacılık sistemine duyulan güvendir. 

B. SUÇUN UNSURLARI

1. Maddi Unsurlar

a. Konu: Sahte banka veya kredi kartıdır. Olayda üretilen sahte kredi kartlarıdır. (1p)

b. Fiil: Birden fazla seçimlik hareket bulunmaktadır: Başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte 

banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme. Bunlardan birinin 

gerçekleştirilmesi yeterlidir. (1p)

Olayda üretme (A, C, D, E), satma (C, D) ve satın alma (P)  fiilleri gerçekleştirilmiştir. C ve D üretme 

hareketinin yanı sıra ayrıca bu kartları satarak ikinci bir seçimlik hareketi de yapmışlardır. (1p)

c. Fail: Suçun faili seçimlik hareketlerden birini gerçekleştiren herkes olabilir. Üretme hareketi dışındaki 

diğer hareketler açısından bu suç, karşılaşma suçu niteliğinde çok faillidir. (1p)

Olayda kredi kartlarını üreten/satan A, C, D ve E, satın alan P faildir. (1p)



e. Mağdur: Yargıtay suçun mağdurunu banka tüzel kişiliği/sahibi olarak kabul etmektedir. Doktrinde kartın 

ilişkilendirildiği hesap sahibini de mağdur olarak kabul eden görüşler vardır. (1p)

2. Manevi Unsur: Kasten işlenebilen suçlardandır. Olayda fiiller kasten gerçekleştirilmiştir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni yoktur.

C. KUSURLULUK

(A’nın kredi borçlarını ödeyememesi ve ekonomik sıkıntılar yaşaması zorunluluk halini akla getirebilir, ancak 

başka suretle korunmak olanağı bulunmayan bir tehlike söz konusu olmadığından olayda uygulanmayacaktır.

E bakımından kusurluluğu kaldıran nedenlerden yaş küçüklüğü uygulanacaktır. E, 17 yaşında olduğu için 

cezasında indirime gidilecektir.) (diğer olaylarda yazılmamışsa 2p)

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. İştirak: Bu suç örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiğinden m.220/5 gereğince örgüt yöneticileri de faaliyet 

çerçevesinde işlenen her suçtan dolaylı fail olarak sorumlu tutulacaktır. (1p)

Olayda örgüt yöneticisi A olduğundan dolaylı fail olarak sorumlu tutulması gündeme gelebilirse de olayda A, 

ayrıca doğrudan fail olduğundan bu husus değerlendirilmeyecektir. (1p)

3. İçtima:  Banka veya kredi kartında sahtecilik suçu, belgede sahtecilik suçunun özel bir görünüm şekli 

olduğundan görünüşte içtima (özel-genel norm) hükümleri gereğince yalnızca bu suçtan dolayı sorumluluk 

doğacaktır. (1p)

Seçimlik hareketli suçlarda hareketlerden birinin yapılması yeterlidir. Görünüşte içtima kapsamında tüketen-

tüketilen norm ilişkisi gereği diğer hareketler cezalandırılmayan sonraki hareketlerdir. Olayda C ve D’nin 

üretme hareketinden sonra yaptıkları satma hareketi ayrıca cezalandırılmayacak, temel ceza belirlenirken 

dikkate alınacaktır. (1p)

Seri şekilde üretim ve toplu satışlarda; kart sayısınca değil hukuken bir bütün olarak tek fiil kabul edilecek, 

zincirleme suç kuralları uygulanmayacaktır. (1p)

BEŞİNCİ OLAY (16p)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

P’nin, arkadaşının imzasının bulunduğu çek yaprağını doldurarak C ve D’ye vermesi açığa atılan imzanın 

kötüye kullanılması ve resmi ve özel belgede sahtecilik suçları bakımından değerlendirilecektir. (1+1p)

II. İRDELEME 

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması ve belgede sahtecilik suçları ile korunan hukuki değer kamu 

güvenidir. 

B. SUÇUN UNSURLARI

1. Maddi Unsurlar

a. Konu: Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu bakımından suçun konusunu belirli bir tarzda 

doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt 



oluşturmaktadır. (1p) Bu suçun oluşabilmesi için, söz konusu kağıdın imza sahibi kişinin iradesiyle faile 

verilmiş olması gerekmektedir. (1p) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdın hukuka aykırı olarak ele 

geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde doldurulması halinde kişi, belgenin 

niteliğine göre, özel veya resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır. (2p)

Olayda imzalı ve fakat tarih ve meblağ kısmı boş olan çek yaprağının arkadaşı tarafından P’ye verilmemiş 

olması sebebiyle olayda açığa imzanın kötüye kullanılması suçu oluşmayacaktır. (1p)

Belgede sahtecilik suçlarının konusunu ise belge oluşturmaktadır. Olayda suçun konusunu çek 

oluşturmaktadır. Çek, esasında özel belge niteliğinde olmakla birlikte, kanunda, özel belgede sahtecilik 

suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil 

veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanacağı 

düzenlenmiştir. Bu tür özel belgeler, resmi belge hükmünde belge olarak kabul edilmektedir. (2p)

Bununla birlikte, resmi belge hükmündeki belgelerin, hususi kanunlarında belirtilen zorunlu unsurları 

taşımaması durumunda, özel belgede sahtecilik suçuna ilişki hükümler uygulanacaktır. Olayda çekin tarih gibi 

zorunlu bir unsuru bulunmadığından özel belgede sahtecilik suçları bakımından inceleme yapılmalıdır. (2p)

b. Fiil: Özel belgede sahtecilik suçunun fiil unsurunu bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek 

bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmak oluşturmaktadır. Suç çok hareketli suç 

niteliğinde olup, özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak 

şekilde değiştirmek seçimlik hareketlerinden biri ile birlikte kullanma fiilinin de işlenmesi işlenmesi 

gerekmektedir. Kullanmadan ise, belgenin bir hukuki ilişkide dikkate alınmasını sağlamaya çalışmak 

anlaşılmalıdır. (2p)

Olayda P, sadece imza bulunan çek yaprağının meblağ kısmını doldurarak, sahte bir özel belge düzenlemiştir. 

Ayrıca bunu C ve D’ye vererek kullanma fiilini de gerçekleştirmiştir. (1p)

c. Fail: Herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Olayda fail P’dir. 

d. Mağdur: Belgede sahtecilik suçlarında mağdur toplumu oluşturan herkestir. Bununla birlikte, suçun 

sonucunda belirli gerçek kişiler de zarar görmüşse, bu kişiler de mağdur olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan 

C, D ve P’nin arkadaşı suçun mağdurlarıdır. (1p)

2. Manevi Unsur: Kasten işlenebilir. P, olayda belgeyi düzenleme ve kullanma fiillerinin bilerek ve isteyerek 

gerçekleştirmiştir.

3. Hukuka Aykırılık Unsuru: Herhangi bir hukuka uygunluk sebebi bulunmamaktadır.

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

İçtima: Sahte özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması durumunda gerçek içtima 

uygulanacaktır. Olayımızda da P, hem özel belgede sahtecilikten hem de bu belge ile başkalarını aldatarak 

yarar sağladığından dolandırıcılık suçundan sorumlu tutulacaktır. (1p)



ALTINCI OLAY (14p)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

P’den aldıkları çekin tahsil edilememesi üzerine P’nin arabasının tekerlerine kurşun sıkılması, patlayan araba 

videosu göndermesi ve daha sonra arabayı patlatması tehdit suçu kapsamında değerlendirilecektir. (1+1p)

II. İRDELEME 

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Tehdit suçu ile korunan hukuki değer, kişilerin iç huzuru ve güvenliğidir.

B. SUÇUN TEMEL UNSURLARI

1. Maddi Unsurlar

a. Konu ve Mağdur: Hürriyeti, iç huzuru ve sükûnu bozulan kişidir. Olayda hürriyeti, iç huzuru ve sükûnu 

bozulan P’dir. (1p)

b. Fiil: Tehdit suçunun fiil unsurunu, gelecekte bir kötülüğün mağdura yapılacağının bildirilmesi oluşturur. 

Bu kötülük, mağdurun kendisinin veya yakınının hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik 

olabileceği gibi, malvarlığına yönelik bir zarar ya da sair bir kötülük olarak da kendisini gösterebilir. (2p)

Olayda C, P’den aldıkları çekin tahsil edilmemesi üzerine P’nin arabasının tekerlerine birer kurşun sıkarak ve 

sahte e-posta hesabından patlayan araba videoları göndererek P’nin malvarlığına yönelik bir tehditte 

bulunmuşlar ve fiil unsurunu gerçekleştirmişlerdir. (1p)

c. Fail: Suçun faili herkes olabilir. Olayda C’dir. 

2. Manevi Unsur

Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suç olup, olayda C kasten hareket etmiştir.

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

Olayda hukuka uygunluk sebeplerinden herhangi bir bulunmamaktadır. 

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Tehdit suçunun malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden 

bahisle işlenmesi daha az cezayı gerektiren bir nitelikli haldir. Olayda da malvarlığına yönelik bir tehdit söz 

konusu olduğundan C nitelikli halden yararlanacaktır. (1p) (Öğrenci bu fiili, yaşam hakkı veya vücut 

dokunulmazlığına yönelik bir tehdit olarak kabul edip bu nitelikli halin uygulanmayacağını da söyleyebilir.)

Tehdit suçunun silahla işlenmesi diğer bir nitelikli hal olup, olayda C’nin silahını kullanarak arabanın 

tekerlerini patlatması ile bu nitelikli hal de gerçekleşmektedir. (1p)

Tehdit suçunun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak 

gerçekleştirilmesi de bir nitelikli haldir. Ancak olayda C’nin bu örgütten söz ederek ya da onun korkutucu 

gücünden yararlandığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu nitelikli hal uygulanmaz. (1p)

Tehdit suçunun imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi cezayı arttıran nitelikli haldir. Olayda da C, 

sahte bir e-posta hesabı kullanmış ve bu adresten e-posta göndermiştir. Bu halleri de Yargıtay yeni tarihli 



kararlarında imzasız mektup olarak kabul etmektedir. Her ne kadar P, maili gönderenin C olduğunu anlasa da 

objektif olarak bu nitelikli halin gerçekleştirilmiş olması yeterlidir. (1p)

Ayrıca videoda patlayan arabaların bulunması ise özel işaret olarak kabul edilecektir. (1p)

D. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

İçtima: Olayda C,  önce silahla arabanın tekerlerine ateş etmiş, daha sonra sahte e-posta hesabından patlayan 

araba videoları göndermiştir. Bu durum zincirleme suç değerlendirmesini gündeme getirir. Olayda bir suç 

işleme kararı kapsamında, aynı suçun (tehdit), bir kişiye (P’ye) karşı birden fazla kez işlenmesi sebebiyle 

zincirleme suç kapsamında suçlar içtima ettirilir. (1p)

Tehdit suçunun tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun 

işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. Bu özel içtima hükmü gereğince gerçek içtima 

uygulanacaktır. Olayımızda C, P’nin arabasının tekerlerini patlatarak tehdit suçunu işlemişlerdir. Dolayısıyla 

gerçek içtima kuralı gereğince C hem tehdit hem de mala zarar verme suçundan sorumlu tutulacaklardır. (1p)

Ayrıca P’nin borcunu ödememesi üzerine bomba düzeneği kurarak P’nin arabasını patlatması ise bir görüşe 

göre asli norm-tali norm kapsamında sadece mala zarar vermeden sorumlu tutulacak, diğer görüşe göre ise 

gerçek içtima kapsamında değerlendirilecek ve her iki suçtan da sorumlu tutulacaktır. (1p) (Öğrenci, P’nin 

arabasının tekerlerinin patlatılmasını malvarlığına yönelik olarak değil de yaşam veya vücut 

dokunulmazlığına yönelik bir tehdit olarak kabul etmişse, arabanın patlatılması fiili zincirleme suç 

kapsamında ele alınacaktır.)

YEDİNCİ OLAY (20p)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

Komiser yardımcısı S’nin etkin pişmanlık için karakola gelen D’den hakkında işlem yapılmaması için kanun 

gereği elde ettiği paraları teslim etmesi gerektiğini söylemesi irtikâp suçu kapsamında değerlendirilecektir. 

(1+1p)

II. İRDELEME 

A. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Kamu idaresinin güvenilirliği, halkın kamu görevlisine duyduğu inanç, güven. 

B. SUÇUN UNSURLARI

1. Maddi Unsurlar

a. Konu: Suçun konusu sağlanan veya vaat olunan herhangi bir yarardır ile kamu görevlisinin görevine giren 

iştir. (1p)

Olayda D’nin getireceğini söylediği para ve S’nin ifade işlemleri suçun konusunu oluşturmaktadır. (1p)

b. Fiil: Suçun üç farklı işleniş şekli bulunmaktadır. Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle 

mağduru (kendisine veya başkasına yarar sağlamaya ya da bu yolda vaatte bulunmaya) icbar etmek ya da 

görevin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirilen hileli davranışlarla mağduru (kendisine 



veya başkasına yarar sağlamaya ya da bu yolda vaatte bulunmaya) ikna etmek veya bu fiilin mağdurun 

hatasından yararlanmak suretiyle işlenmesi gerekir. (3p)

Olayda S, görevinin sağladığı güveni kötüye kullanarak hileli davranışlar gerçekleştirmiş ve D’yi yarar 

sağlama vaadinde bulunmaya ikna etmiştir. Zira D hakkında etkin pişmanlık kapsamında işlem yapılmaması 

için gerçeğe aykırı olarak kanun gereği parayı teslim etmesi gerektiğini söylemek suretiyle hileli davranışta 

bulunmuş ve D’yi buna ikna etmiştir. (2p)

D’nin bir hafta içinde parayı getirmemesi üzerine S’nin, D’yi arayarak hesabına ayrıca 50 bin TL yatırmaması 

halinde tutuklanması için gerekli işlemleri yapacağını bildirmesi ise görevin sağladığı nüfuzun kötüye 

kullanılması suretiyle mağduru yarar sağlamaya icbar etmektir. (1p)

c. Netice: Kendisine ya da başkasına yarar sağlama ya da vaatte bulunmasını sağlama ile suç tamamlanır. (1p) 

Olayda D’nin yarar sağlama vaadinde bulunması ile ikna suretiyle irtikap suçu tamamlanmıştır. (1p) S’nin 

sonraki icbar hareketi açısından yararın/vaadin sağlanıp sağlanmadığına dair olayda bir bilgi yoktur. Duruma 

göre suç tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış olabilir.  (1p)

d. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet: Yarar vaadinde bulunulması ya da yarar sağlanması neticeleri ile 

icbar, ikna ve hatadan yararlanma arasında nedensellik bağlantısı olmalı, netice objektif olarak isnat 

edilebilmelidir. Olayda ikna sonucu yarar vaadinde bulunulmuştur.  (1p)

e. Fail: Suçun faili ancak ilgili işin görevi kapsamında olduğu kamu görevlisi olabilir. Olayda S’dir. (1p)

f. Mağdur: Suçun mağduru toplumun yanı sıra icbar veya ikna edilen ya da hatasından yararlanılan kişidir. 

Olayda D’dir. (1p)

2. Manevi Unsur

İrtikâp suçunun manevi unsuru kasttır. Olayda P, suçun kanuni tanımındaki unsurları bilerek ve isteyerek 

gerçekleştirmiş, kasten hareket etmiştir. 

C. ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

İçtima: Bir suç işleme kararı kapsamında aynı suçun aynı mağdura karşı birden fazla kez işlenmesi 

durumunda zincirleme suç söz konusu olabilir. Olayda da D’nin ikna edilip vaatte bulunmasından sonra bir 

hafta içinde parayı getirmemesi üzerine S’nin, D’yi arayarak hesabına ayrıca 50 bin TL yatırmaması halinde 

tutuklanması için gerekli işlemleri yapacağını bildirmesi (tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış) 

icbar suretiyle irtikap oluşturmaktadır. Doktrinde farklı görüşler olsa da icbar ve ikna suretiyle irtikap aynı 

suçtur. Bu durumda tamamlanmış olan irtikap suçu esas alınarak zincirleme suça dair artırım yapılır. (2p)

P’nin, etkin pişmanlık bakımından kanunda suçtan elde edilen gelirlerin teslimine ilişkin herhangi bir hüküm 

bulunmamasına rağmen paraların teslimini istemesi görevin gereklerine aykırı hareket ettiği anlamına gelir. 

Bu hareket kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında kaldığında görevi kötüye kullanma suçu 

oluşur. Bu durumda irtikâp sucu ile görevi kötüye kullanma suçu arasında görünüşte içtima hallerinden asli 

norm-tali norm ilişkisi gündeme gelir ve asli norm olan irtikâp suçu tali norm olan görevi kötüye kullanma 

suçunun önüne geçer ve olayda olduğu gibi irtikâp suçu uygulanır.  (2p)


