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Açıklamalar: Sınav süresi 2 saat 30 dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası salondan ayrılmanıza 
izin verilmeyecektir. Bir tam tabaka daha ek kâğıt alabilirsiniz. Tükenmez kalem kullanınız 
ve yazınızın okunaklı olmasına özen gösteriniz. Başarılar dileriz.  

OLAY

A ve B kendilerine ait alet ve makinalarla piyasa değeri çok yüksek olan ticari taksi 
plakalarını gerçeğe benzer bir şekilde üretmeye ve satmaya başlarlar. Bir müddet sonra bu 
işten daha hızlı ve daha fazla gelir elde etme düşüncesiyle metal doğrama atölyesi olan usta C 
ile anlaşarak seri üretime geçerler. A müşterileri bulmakta ve B ve C’ye kaç günde kaç adet 
plaka basmaları gerektiğini söylemekte, C’ye ait makinalarda B ve C bu plakaları 
basmaktadır. Bir müddet sonra bu plakalardan taşıyan birkaç aracın, plakalarında soğuk 
damga bulunmaması sebebiyle polis tarafından yakalanması üzerine C, plakaların gerçekmiş 
gibi damgalanabilmeleri için polis P ile anlaşır. P, kendisine verilen plakaları trafik tescil şube 
müdürlüğündeki polis R’ye damgalamaları için götürür. R kendisine gelen plakaların zaten 
sistemde tescilli plakalar olduğunu fark eder. P’ye “Yarın mesai bitiminde her bir plaka için 
10 bin Lira getir, damgalanmış olarak plakaları al” der. P durumu C’ye bildirir ve C, başka 
türlü bu işi yaptıramayacaklarını düşünerek istenen parayı vermeye mecbur kalır. Ertesi gün 
C’nin işçisi D parayı R’ye götürüp teslim eder ve damgalanmış plakaları getirir. 

R, bu eylem sonrası plakaların bunlara ait sicile de kaydedilmediği sürece bu işin ve 
aldığı paranın ortaya çıkabileceğinden endişelenerek plakaları tescil etmesi gerektiğini 
düşünür. Bu sebeple mesai saati dışında nöbetçi de olmadığı bir gece tescil işlemlerini 
gerçekleştiren emniyet müdür yardımcısı K’nın odasına girerek bilgisayardan tescili 
gerçekleştirmek ister. Ne var ki sicile ilişkin yazılım gerçeğe aykırı kayıt işlemini algılayarak 
kendisini kapatır. Bu yüzden K’nın bilgisayarından sisteme girilen bütün kayıtlar silinir. 
Ertesi gün sistemdeki problem ortaya çıkar ve olay araştırılmaya başlanır. Olayı araştırmaktan 
sorumlu komiser, akşam K’ya olayın sorumlusunun R olduğunu ve R’nin neler yaptığını 
anlatan bir mesaj yollar. K, evinde eşi, 12 ve 8 yaşındaki iki çocuğuyla yemek yerken mesajı 
okur ve sinirlenerek “Sahtekâr, ahlaksız herif!” diye bağırır.  

  

Soru: Yukarıdaki olayda yer alan kişilerin cezai sorumluluğunu, bu yıl derste anlatılan 
suç tiplerini esas alarak, suç inceleme yöntemine göre değerlendiriniz.



CEVAPLAR

Birinci Olay (17 Puan)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

A ve B’nin gerçeğe aykırı plaka üreterek satmaları (Herkes tarafından ve kamu görevlisi tarafından işlenen) 
Resmi Belgede Sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. (1+1)

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Bu suç ile korunan hukuki değer resmi belgelerin gerçekliğini duyulan kamu güvenidir.

III. İRDELEME

A. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar

a. Suçun Konusu: Resmi Belgede Sahtecilik suçunun konusu resmi belgedir. (1)Resmi belge kamu görevlisi 
tarafından görevi ile alakalı olarak düzenlediği belgedir. Belgeden söz edilebilmesi için, yazılılık, düzenleyenin 
belli olması ve hukuken anlamlı bir içerik unsurlarına sahip olması gerekir. (2) Yazılılık unsuru maddi varlığı 
olan bir şeye bağlı olmayı gerektirir, bu kağıt veya başka bir cisim olabilir. (1)Bu bağlamda araç plakası söz 
konusu unsurları taşıyan bir belgedir. Kamu görevlisi tarafından düzenlenmesi özelliği ile de bir resmi belgedir. 
Olayda da araç plakası üretilmektedir. 

b. Fiil: Herkes tarafından işlenebilen Resmi Belgede Sahtecilik suçunun fiili, resmi belgeyi sahte olarak 
düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek veya sahte resmi belgeyi 
kullanmak şeklinde seçimlik olarak düzenlenmiştir. (1) Kamu görevlisi tarafından işlenen Resmi Belgede 
Sahtecilik suçunun fiil unsuru ise görev gereği düzenlemeye yetkili olunan resmi bir belgeyi sahte olarak 
düzenlemek, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, gerçeğe aykırı olarak belge 
düzenlemek ve sahte resmi belgeyi kullanmak şeklinde seçimlik olarak düzenlenmiştir. (1)

Olayda A, B ve C, ticari taksi plakası üretmek suretiyle seçimlik hareketlerden resmi belgeyi sahte olarak 
düzenleme fiilini gerçekleştirmişlerdir. Sahte düzenleme, aldatıcı olarak taklit etmeyi gerektirmektedir. Olayda 
soğuk damga taşımayan bazı plakaların polis tarafından yakalanması aldatıcılık (sahtelik) açısından 
değerlendirilmelidir. (1) Soğuk damganın yokluğunun hemen fark edilebilir olması durumunda plakanın aldatıcı 
niteliğinin bulunmadığı dolayısıyla sahte düzenleme hareketinin oluşmadığı söylenebilir. Ancak bu eksikliğin 
özel bir incelemeyle ortaya çıkarılabiliyor olması halinde objektif olarak aldatıcı dolayısıyla sahte bir belgeden 
söz edilebilecektir. (1)

Olayda R ise bir kamu görevlisi olarak görev gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi gerçeğe aykırı 
olarak düzenleyerek kamu görevlisi tarafından işlenen Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlemiştir. (1) Zira R, 
plakaları gerçekmiş gibi damgalayarak nihai olarak gerçeğe aykırı bir belge oluşturmuştur.

c. Fail: Resmi belgede sahtecilik suçunun ilk şekli herkes tarafından işlenebilen resmi belgede sahtecilik suçunu 
ikinci şekli ise sadece kamu görevlisi tarafından işlenebilen halini düzenlemektedir. (1) Buna göre suçun ilk şekli 
herkes ikinci şekli yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Olayda A, B, C, P herkes tarafından 
işlenebilen, R görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bir sahte belge düzenlemesi sebebiyle kamu görevlisi 
tarafından düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunun failidirler.

d. Mağdur: Resmi Belgede Sahtecilik suçunun mağduru toplumu oluşturan herkestir. Olayda belli bir kişi 
mağdur değildir.

2. Manevi Unsur



Resmi Belgede Sahtecilik suçunun manevi unsuru kasttır. Kast suçun maddi unsurlarının bilerek ve istenerek 
gerçekleştirilmesidir. Olayda failler kasten hareket etmişlerdir. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

 Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Olayda herhangi bir nitelikli unsur bulunmamaktadır.

C. KUSUR

Olayda kusur ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. Teşebbüs

Olayda teşebbüsle ilgili bir sorun bulunmamaktadır.

2. İştirak

A, B ve C’nin resmi belgeyi sahte olarak düzenleme fiili üzerinde birlikte suç işleme kararı kapsamında 
fonksiyonel bir müşterek hâkimiyetleri bulunduğu için müşterek faildirler. (1) P suç tipinde yer alan seçimlik 
hareketlerden herhangi birini gerçekleştirmemekte fakat plakaların damgalanmasına yardım etmektedir. Bu 
yardımın suçun oluşumuna yaptığı katkının olmazsa olmaz niteliğinde, fonksiyonel bir katkı olduğu düşünülürse 
P’nin müşterek fail olarak aksi halde yardım eden olarak sorumluluğu doğacaktır. (1)

A, B, C tarafından düzenlenen plakaları mühürleyen R de herkes tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik 
suçunun müşterek failidir. Fakat R’nin fiili kamu görevlisi tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçunu da 
oluşturmaktadır. Bu durumda R, özel norm olarak yalnızca bu suçtan sorumlu olacaktır. (1) (İçtimada da 
yazılmış olabilir)

Öte yandan R’nin, A, B ve C tarafından üretilen sahte plakaları damgalaması noktasında, A, B ve C (ve P) de 
R’nin sorumlu olduğu kamu görevlisi tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçuna, bu suçun özgü suç 
olması sebebiyle yardım eden olarak iştirak etmişlerdir. Ancak bu kişilerin fiili aynı zamanda herkes tarafından 
işlenen resmi belgede sahtecilik suçunun faili olmalarını sonuçladığı için failliğin şerikliğe asliliği (asli-tali 
norm) kuralı gereğince yalnızca bu suçtan sorumlu olacaklardır. (1) (İçtimada da yazılmış olabilir)

3. İçtima

Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı kişiye karşı aynı suçun birden fazla 
işlenmesi durumunda zincirleme suçtan bahsedilir. Olayda failler değişik zamanlarda birden fazla kez sahte 
plaka basmışlar ve piyasaya sürmüşlerdir. Zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. (1)

İkinci Olay (15 Puan)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

A, B ve C’nin sahte plaka üretip satmak için bir araya gelmeleri Suç Örgütü Kurma veya Yönetme suçu 
kapsamında değerlendirilmelidir. (1+1)

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER



Bu suç ile korunan hukuki değer kamu güvenliği ve barışıdır.

III. İRDELEME

A. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar

a. Suçun Konusu: 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. (3) Olayda 
bu nitelikleri haiz bir örgüt, C’nin katılımı ile oluşmuştur. Zira metal doğrama atölyesi olan bir usta olan C ile 
birlikte asgari üye sayısı ve amaç suçları işlemeye elverişlilik koşulları gerçekleşmiştir. (1) Seri üretime 
başlanması devamlılık unsurunu, (1) A’nın B ve C’ye basılacak plakları söylemesi ve müşterileri bulması 
hiyerarşik bir yapının varlığını göstermektedir. (1) Bundan önce suça konu bir örgüt var olmadığından suç da 
oluşmamıştır.

b. Fiil: Bu suçun, suçun konusunda belirtilen nitelikte bir örgütü kurmak veya yönetmek şeklinde iki seçimlik 
hareketi vardır. (1) Örgüt kurmak, örgütün oluşumuna katılarak fiilî bir birleşmenin meydana getirilmesidir. 
Olayda A, B ve C kurma fiilini işlemişlerdir. Olayda A ayrıca talimatları ile B ve C’yi yönlendirmektedir. Bu 
bakımdan A aynı zamanda yönetme hareketini gerçekleştirmiştir. (1) 

c. Fail:. Bu suç, çok failli bir suç olup en az 3 kişinin bulunması gerekir. Olayda failler A, B ve C’dir. (1)

d. Mağdur: Mağdur toplumu oluşturan herkestir. Olayda belli bir kişi mağdur değildir.

2. Manevi Unsurlar

Suçun manevi unsurları, kanunun suç saydığı fiilleri işleme amacı (1) ve kasttır. Olayda failler resmi belgede 
sahtecilik suçunu oluşturan fiilleri işlemek amacıyla kasten hareket etmişlerdir.

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

 Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Örgütün silahlı olması, suçun nitelikli halidir. Olayda örgüt üyesi P polistir. Fakat üyelerden birinin silahlı 
olması bu nitelikli halin oluşması için yeterli değildir. Silahın örgütün faaliyetlerine tahsis edilmesi gerekir. 
Dolayısıyla olayda bu nitelikli hal oluşmamıştır. (1)

C. KUSUR

Olayda kusur ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. Teşebbüs

 Olayda teşebbüsle ilgili bir sorun bulunmamaktadır.

2- İştirak

Olayda iştirak ile ilgili bir sorun bulunmamaktadır.

3- İçtima



Suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya 
hükmolunacaktır (özel gerçek içtima). Olayda failler, hem suç örgütü kurma veya yönetme suçundan hem de 
işlenen amaç suçlardan (resmi belgede sahtecilik suçları) dolayı gerçek içtima gereği ayrı ayrı 
cezalandırılacaklardır. (1)

Olayda A hem kurucu hem yönetici pozisyonundadır. Dolayısıyla seçimlik hareketlerden her ikisini de işlemiştir. 
Görünüşte içtima çerçevesinde tüketen – tüketilen norm ilişkisi kapsamında seçimlik hareketlerden birinin 
gerçekleştirilmesi halinde diğer hareketler ayrıca cezalandırılmaz. (1) 

Üçüncü Olay (8 Puan)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

P’nin A, B ve C tarafından kurulan örgüte katılması Suç Örgütüne Üye Olma suçunu oluşturur. (1+1)

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Bu suç ile korunan hukuki değer kamu güvenliği ve barışıdır.

III. İRDELEME

A. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar

a. Suçun Konusu: Suçun konusu kurulmuş örgüttür. (1) Olayda A, B ve C tarafından kurulmuş bir örgüt 
bulunmaktadır ve P bu örgüte üye olmuştur. 

b. Fiil: Suçun fiil unsuru örgüte üye olmaktır. Üye olmak, kurma veya yönetme dışında örgütün hiyerarşik 
yapısına dâhil olarak devamlı surette amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunma iradesini ortaya koymaktır. 
(2) Olayda P, C ile irtibatlı olarak sahte olarak düzenlenen plakaları damgalatmaya katkıda bulunma fiillerini 
gerçekleştirerek ve bu noktada bir devamlılık iradesini ortaya koyarak örgüte üye olmuştur. (1)

c. Fail:. Bu suç herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Olayda fail P’dir.

d. Mağdur: Suçun mağduru toplumu oluşturan herkestir. Olayda belli bir kişi mağdur değildir.

2. Manevi Unsur: 

Suçunun manevi unsuru kasttır. Olayda P, C ile anlaşarak kasten hareket etmiştir.

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

 Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Örgütün silahlı olması, suçun nitelikli halidir. Olayda örgüt üyesi P polistir. Fakat üyelerden birinin silahlı 
olması bu nitelikli halin oluşması için yeterli değildir. Silahın örgütün faaliyetlerine tahsis edilmesi gerekir. 
Kaldı ki P’nin üye olmasından önce örgüt silahlı değildir. (1) Dolayısıyla olayda bu nitelikli hal oluşmamıştır. 

C. KUSUR

Olayda kusur ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.



D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. Teşebbüs

 Olayda teşebbüsle ilgili bir sorun bulunmamaktadır.

2- İştirak

Olayda iştirak ile ilgili bir sorun bulunmamaktadır.

3- İçtima

Suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya 
hükmolunacaktır (özel gerçek içtima). Olayda P, hem suç örgütüne üye olma suçundan hem de işlenen amaç 
suçlardan (resmi belgede sahtecilik suçları) dolayı gerçek içtima gereği ayrı ayrı cezalandırılacaktır. (1)

Dördüncü Olay (21 Puan)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

R’nin P’ye “Yarın mesai bitiminde her bir plaka için 10 bin Lira getir, damgalanmış olarak plakaları al” 
demesi, P’nin bunu C ile paylaşması ve istenen parayı vermeye mecbur kalmaları İrtikâp ve Rüşvet suçları 
bakımından değerlendirilebilir. (1+1)

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Her iki suç ile korunan hukuki değer kamu idaresinin ve görevlilerinin dürüstlük ve saygınlığının korunmasıdır. 

III. İRDELEME

A. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar

a. Suçun Konusu: İrtikap suçu ve rüşvet suçunda suçun konusu kamu görevlisinin sağladığı yarardır/menfaattir 
ve kamu görevlisinin görevine giren iştir. (2) Olayda plakaların damgalanması işi ve bunun karşılığında her bir 
plaka için kamu görevlisine ödenen 10 bin TL suçun konusudur. (1)

b. Fiil: İrtikabın 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. (2) 

İcbar suretiyle irtikâpta fiil, maddi cebre varmayacak şekilde mağdurun iradesini zorlayıcı herhangi bir 
harekettir. (1) Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç 
veya en azından vaktinde görülemeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya 
yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması hallerinde de icbarın varlığı kabul edilecektir. (1)

Olayda C, P aracılığıyla haksız bir işinin gördürülmesini istemektedir. R plakaların sahte olduğunu fark ederek 
bu durumdan yarar sağlamak arzusundadır. C’nin (P aracılığıyla) gördürülmesini istediği iş haklı olsaydı 
menfaat temin etmeye mecbur edildiği ve icbar suretiyle irtikabın oluştuğu söylenebilirdi. Ancak C (ve P) haksız 
bir işin yapılmasını istediğinden burada icbar edildiklerinden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla olayda 
icbar suretiyle irtikâp suçunun fiil unsuru oluşmamıştır. (2)  Burada rüşvet suçu tartışılmalıdır. 



Karşılaşma suçu olan rüşvet suçunun fiil unsuru ise, kamu görevlisine veya göstereceği kişiye menfaat 
sağlanması ve karşısında kamu görevlisinin bu menfaati sağlamasıdır. (1) Bu hususta anlaşmış olunması, suçun 
gerçekleşmesi bakımından yeterlidir. (1) Rüşvet teklifinin hangi taraftan esasen geldiği önem taşımaz. 

Olayda R ile C (P aracılığıyla) iş ve menfaat konusunda anlaşmışlar, sonrasında C’nin çalışanı D tarafından 
menfaat R’ye ulaştırılmıştır. Dolayısıyla rüşvet suçu tamamlanmıştır. (1)

c. Fail: Rüşvet suçu çok failli bir karşılaşma suçudur. Rüşvet veren herkes, rüşvet alan ise sadece kamu görevlisi 
olabilir. (1) Olayda rüşveti isteyip alan kamu görevlisi R faildir. P rüşvet isteğini C’ye iletmiş C de bu menfaati 
D aracılığıyla iletmiştir. C de rüşvet veren olarak faildir. (1) P ve D’nin durumu iştirakte ele alınacaktır. 

d. Mağdur: Rüşvet suçunun mağduru toplumu oluşturan herkestir. 

2. Manevi Unsurlar

Rüşvet suçunun manevi unsurları, görevin ifasıyla ilgili bir işi (görevin gereklerine uygun veya aykırı olarak) 
yapma veya yapmama amacı (1) ile kasttır. Olayda, plakaların damgalanması işinin görevin gereklerine aykırı 
olarak yapılması amacıyla ve kasten rüşvet verilip alınmıştır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

Olayda hukuka aykırılık ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Olayda herhangi bir nitelikli hal bulunmamaktadır.

C. KUSUR

Olayda kusur ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. Teşebbüs

 Olayda teşebbüsle ilgili bir sorun bulunmamaktadır.

2- İştirak

Rüşvet suçunda rüşvet veren ve alanın dışında suça iştirak mümkündür.  Olayda R’nin rüşvet talebini P C’ye 
iletmiş C’de bu talebi kabul edip D aracılığıyla menfaati temin etmiştir. (1) Rüşvet teklif veya talebinin karşı 
tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması veya rüşvetin temini hususlarında aracılık eden kişi, kamu 
görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, müşterek fail olarak cezalandırılır. Dolayısıyla P ve D 
müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır. (1) Bunun için D’nin ilettiği paranın rüşvet kapsamında kamu 
görevlisine sağlanan menfaat olduğunu bilmesi gerekir.

3- İçtima

Kamu görevlisi R, görevin gereklerine aykırı davranarak C’ye haksız menfaat sağlamıştır. Bu fiil aynı zamanda 
görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur. (1) Ancak görevi kötüye kullanma suçu kanunda ayrıca suç olarak 
tanımlanan haller dışında uygulanan tali bir norm olup, görünüşte içtima kapsamında asli norm olarak yalnızca 
rüşvet suçundan dolayı sorumluluk doğacaktır. (1)

Beşinci Olay (10 Puan)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN



R’nin K’nın makam odasına mesai saati dışında girmesi Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu bakımından 
değerlendirilir. (1+1)

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu ile korunan hukuki değer, kişilerin konutlarında başkalarının 
müdahalelerinden uzak olarak huzur ve güven içinde yaşama haklarıdır.

III. İRDELEME

A. SUÇUN UNSURLARI AÇISINDAN İRDELEME

1. Maddi Unsurlar

a. Suçun Konusu: Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun konusunu konut ve eklentileri ile açık bir rızaya 
gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri oluşturmaktadır, (1) Olayda 
K’nın makam odası en azından mesai saati dışında rıza gerekmeksizin girilmesi mutat olan yerler dışında kalan 
işyeri niteliğindedir. (1)

b. Fiil: Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun fiil unsuru bir kimsenin konutuna veya eklentisine rızaya aykırı 
olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra çıkmamaktır. (1) Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat 
olan yerler dışında kalan işyerlerine veya bunların eklentilerine girmek veya rıza ile girdikten sonra çıkmamak 
da bu kapsamdadır. Suçun kanuni tanımında yer alan rıza ibaresi fiil unsuru ile bağlantılı olduğundan suçun 
maddi unsurlarına dâhildir. (1)

Olayda K’nın makam odasının açık bir rızaya gerek olmaksızın girilmesi mutat olan bir işyeri olduğu düşünülse 
dahi bu rızanın sınırı mesai saatleridir. (1) Böyle bir işyerine mesai saatleri dışında rıza hilafına girilmesi bu suça 
vücut verir. Olayda R, mesai saati dışında K’nın rızası hilafına odasına girmiştir ve bu eylem hukuken önem arz 
edecek bir süre devam etmiştir. (1) Fiil unsuru tamamlanmıştır.

c. Fail: Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun faili herkes olabilir. Olayda fail R’dir. 

d. Mağduru: Konutta yaşayan ya da işyerini kullanan hak sahibi kişiler bu suçun mağdurudurlar. Olayda 
mağdur K’dır. (1)

2. Manevi Unsur

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun manevi unsuru kasttır. R kasten hareket etmiştir.

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Suçun gece vakti işlenmesi cezada artırıma gidilmesini gerektiren bir nitelikli haldir. R olayda da belirtildiği 
üzere gece vakti K’ya ait işyerine girmiştir. (1)

C. KUSUR

Olayda kusur ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.  

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. Teşebbüs



Olayda teşebbüs ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

2- İştirak

Olayda iştirak ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

3- İçtima

Olayda içtima ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir durum yoktur.

Altıncı Olay (21 Puan)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

R’nin K’ya ait bilgisayara girmesi ve buradan sicile dair yazılıma girmesi ve kayıtları değiştirmeye çalışması 
Bilişim Sistemine Girme ve ayrıca Bilişim Sistemindeki Verilere Müdahale suçları bakımından değerlendirilir. 
(1+1)

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Bu suçlar ile korunan hukuki yarar bilişim sistemlerinin güvenliğidir.

III. İRDELEME

A. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar

a. Suçun Konusu: Bilişim Sistemine Girme suçunun konusu bilişim sistemidir. Bilişim sistemi, verileri toplayıp 
yerleştirdikten sonra bunları otomatik işleme tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir. (1) Olayda K’ya ait 
bilgisayar ve bu bilgisayardan erişilen yazılım bir bilişim sistemidir. Bilişim Sistemindeki Verilere Müdahale 
suçunun konusu ise, bilişim sistemindeki veriler olup sistemdeki her türlü bilgi bu kapsamdadır. (1) Olayda da 
sistemdeki plaka kayıtları suçun konusudur. (1)

b. Fiil: Bilişim Sistemine Girme suçunun fiil unsuru bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı 
olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek şeklinde seçimlik olarak düzenlenmiştir. (1) Hukuka aykırılık 
suçun fiil unsuruna yönelik olduğu için suçun maddi unsurlarındandır. Olayda R K’ya ait bilgisayardan sicile 
dair yazılıma girmiş fakat sistem izinsiz girişi fark ederek kendisini kapatmıştır. Yani girme fiili tamamlansa da 
orada kalma fiili yarıda kalmıştır. Kanun fiil unsurunu seçimlik olarak düzenlediği için fiil unsuru oluşmuştur. 
(1) 

Bilişim Sistemindeki Verilere Müdahale suçunun fiil unsuru ise verileri bozma, yok etme, değiştirme veya 
erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme şeklinde seçimlik olarak 
düzenlenmiştir. (2) Olayda R sicile dair yazılıma girerek seçimlik hareketlerden verileri değiştirmek istemiş ne 
var ki sistem gerçeğe aykırı kayıt işlemini algılayarak kendisini kapatmıştır. Fiil unsuru yarıda kalmıştır. (1) 
Mesele teşebbüs kapsamında değerlendirilecektir. 

c. Fail: Bu suçlar herkes tarafından işlenebilir. Olayda fail R’dir.

d. Mağdur: Bu suçların mağduru bilişim sisteminin ve sistemdeki verilerin ait olduğu, bunlar üzerinde hak 
sahibi olan kişi veya kişilerdir. Olayda esasen mağdur bilişim sisteminin yetkilisi K’dır. Ancak sistem ve 
sistemdeki veriler kamuya ait olduğundan toplumu oluşturan herkes de mağdur olarak ifade edilebilir. (1) 

2. Manevi Unsur



Her iki suçun da manevi unsuru kasttır. Fail bilerek ve isteyerek K’ya ait bilgisayara girmiş ve buradaki yazılım 
üzerinden verileri değiştirmeye çalışmıştır. 

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Bilişim Sistemine Girme suçu bakımından, sisteme girme fiili nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması 
veya değişmesi neticesinin ortaya çıkması netice sebebiyle ağırlaşmış haldir. (1) Olayda failin sisteme girmesi ve 
sistemin kendisini kapatması sonucu daha önce girilen kayıtların yok olması ile bu hal oluşmuştur. Bu ağır netice 
bakımından en azından taksirin varlığı aranır (bu neticeye ilişkin kastının varlığı halinde doğrudan Bilişim 
Sistemindeki Verilere Müdahale suçu oluşur). (1) R açısından bu netice öngörülebilir ise taksirinin varlığından 
söz edilebilir. 

Bilişim Sistemindeki Verilere Müdahale suçunun banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya 
kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi cezayı artıran bir nitelikli haldir. (1) Olayda kamu kurumuna 
(emniyet müdürlüğü) ait bir bilişim sistemi üzerinde bu suç işlendiği için nitelikli hal gerçekleşmiştir. (1)

C. KUSUR

Olayda kusur ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. Teşebbüs

Failin, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan 
nedenlerle tamamlayamaması halinde teşebbüs gündeme gelir. (1) R, bilişim sistemindeki verileri değiştirmek 
için sisteme girmiş fakat veriyi değiştirme işlemini sistem algıladığı için kendisini kapattığından fiil 
tamamlanamamıştır. R Bilişim Sistemindeki Verilere Müdahale suçuna teşebbüsten sorumlu olacaktır. (1)

2- İştirak

Olayda iştirak ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

3- İçtima

Bilişim Sistemine Girme suçu ile Bilişim Sistemindeki Verilere Müdahale suçu arasında görünüşte içtima 
kapsamında asli-tali norm ilişkisi bulunduğu, failin yalnızca asli norm olarak Bilişim Sistemindeki Verilere 
Müdahaleden sorumlu tutulacağı söylenebilir. (1) Farklı görüşlere göre burada gerçek içtima veya fikri içtima 
kuralları uygulanmalıdır. (1)

Suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da 
cezalandırılır. Olayda R örgüte üye olmamakla beraber yapılan sahteciliğin ortaya çıkmaması için bu suçu 
işlemiştir. (1) Ne var ki bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacağından olayda bu içtima durumu 
söz konusu olmayacaktır. (1)

Yedinci Olay (16 Puan)

I. OLAY VE HUKUKİ SORUN

K’nin R ile ilgili sarf ettiği “Sahtekâr, ahlaksız herif” şeklindeki sözler Hakaret Suçu bakımından değerlendirilir. 
(1+1)



II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Hakaret suçu ile korunan hukuki değer, kişilerin onur şeref ve saygınlığıdır. 

III. İRDELEME

A. SUÇUN UNSURLARI 

1. Maddi Unsurlar

a. Suçun Konusu ve Mağdur: Hakaret Suçunun konusu ve mağduru, onur şeref ve saygınlığı zedelenen kişidir. 
Hakaret suçunda mağdurun belli bir kişi olması gerekir. (1) Olayda suçun konusu ve mağduru R’dir.

b. Fiil: Hakaret suçunu oluşturan fiiller; bir kimseye, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte 
somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır. 

Söz konusu fiiller, mağdurun huzurunda veya mağdurun gıyabında ve fakat en az üç kişiyle ihtilat ederek 
(gıyapta hakaret) gerçekleştirilebilir. (1) Bir görüşe göre ihtilat, haksızlığın bir parçası olup suçun maddi 
unsurunda ele alınmalıdır. Bu itibarla da kastın kapsamına dâhildir. Diğer bir görüşe göre ise; ihtilat unsuru 
objektif cezalandırılabilirlik şartıdır. (1)

Olayda K, R’nin gıyabında tahkir edici ifadeleri sarf etmiştir. Bu ifadeler eşi ve 12 ve 8 yaşındaki çocuklarının 
bulunduğu bir ortamda dile getirilmiştir. İhtilat unsuru bakımından ihtilat edilen kişilerin söylenen sözlerin ne 
manaya geldiğini ve kime yönelik olduğunu algılayabilecek durumda olması gerekmektedir. (1) 8 ve 12 
yaşındaki çocukların ifade edilen sözlerin ne manaya geldiğini algılayabilecekleri söylenebilir. Bununla beraber 
olayda kişiler kimden bahsedildiğini bilmemektedir. Esasen Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi 
açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik 
bulunduğunda duraksamayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. (1) 
Fakat olayda kime karşı işlendiği sarf edilen sözlerden anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla hakaret suçunun kime 
karşı işlendiği bilinmediğinden ihtilat unsuru bu açıdan gerçekleşmemiştir. (1) Mesele teşebbüste tartışılacaktır.

c. Fail: Hakaret suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Olayda fail K’dır.  

2. Manevi Unsur

Hakaret suçu kasten işlenebilen bir suçtur. İhtilatı suçun maddi unsurları kapsamında ele alan görüş kabul 
edilirse; gıyapta hakaretin söz konusu olabilmesi failde ihtilat kastının bulunmasına bağlıdır. Buna göre fail en az 
3 kişinin mağdura hakaret edildiğinin öğrenilmesini istemiş ya da en azından bunu öngörüp kabullenmiş 
olmalıdır. (1)

3. Hukuka Aykırılık Unsuru

Olayda herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmamaktadır.

B. NİTELİKLİ UNSURLAR

Hakaret suçunun bir kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi bir nitelikli haldir. Olayda mağdur R 
kamu görevlisidir. Ne var ki görevinin gereklerinden doğan bir eylemde bulunduğu için değil tam tersi görevinin 
gereklerine aykırı hareket etmesinden ötürü hakaret suçu işlendiğinden bu nitelikli hal uygulanmayacaktır. (1)

C. KUSUR VE CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER KOŞULLARI

Kusur ile ilgili olarak Haksız Tahrik gündeme gelebilir. Haksız tahrik, haksız bir fiilin yarattığı hiddet ve şiddetli 
elem etkisi altında haksız fiili gerçekleştirilen kişiye karşı suç işlenmesinde söz konusu olur. (2) Olayda K, 
mağdur R’nin kendi makam odasına girmesi ve kendisine tahsis edilmiş bilgisayara girerek sicilde değişiklik 
yapmaya çalışması şeklindeki haksız fiillerine tepki olarak bu suçu işlemiştir. (1) Cezasında indirime 
gidilecektir.



İhtilatın, objektif cezalandırılabilirlik şartı olduğu yönündeki görüş kabul edilirse failin cezalandırılması ihtilatın 
da gerçekleşmesi şartına bağlıdır. (1) Olayda K hakaret niteliğindeki sözleri üç kişi ile ihtilat ederek sarf etmiştir. 
Fakat ihtilat edilen kişiler bu sözlerin muhatabının kim olduğunu bilmemektedirler. Bu yönüyle ihtilat unsuru 
gerçekleşmediği için fiil cezalandırılmayacaktır. (1)

D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. Teşebbüs

Failin, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan 
nedenlerle tamamlayamaması halinde teşebbüs gündeme gelir. İhtilatı suçun maddi unsurları kapsamında ele 
alan görüş kabul edilirse; gıyapta hakaretin söz konusu olabilmesi yani suçun tamamlanabilmesi ihtilatın 
gerçekleşmesine bağlıdır. Olayda fail üç kişi ile ihtilat ederek bu sözleri sarf etme kastı ile hareket etmiş fakat 
ihtilat edilenler sözlerin muhatabının kim olduğunu anlamamışlardır. Eğer bu kişilerin muhatabın kim olduğunu 
anlama imkanları varsa elverişli bir hareketin varlığından ve dolayısıyla teşebbüs sorumluluğundan 
bahsedilecektir. (1)

2- İştirak

Olayda iştirak ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir sorun yoktur.

3- İçtima

Olayda içtima ile ilgili değerlendirilmesi gereken bir durum yoktur.


