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OLAY 1

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.



OLAY 2

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.


