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ÖZET 
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Veysel KOZ 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 

Türkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hem fiziki 

ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Mevzuattaki boşluk kamu idaresindeki 

aksama, düzensiz ve yetersiz denetim, Tapu Sicil Tüzüğü’nün 18’inci maddesi 

doğrultusunda hak sahibinin belirlenmesi için kapsamlı inceleme yapılamaması, 

aleniyet ilkesinin doğru şekilde uygulanamaması, Bilgi Edinme Kanunu ve Avukatlık 

Kanunu hükümleri karşısında aleniyet ilkesinin yol açtığı problemler gibi nedenlerle 

sahtecilik eylemleri gerçekleşmekte ve bu olayların tapu müdürlüklerine yansımaları 

neticesinde devletin zararı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu kapsamında ele alınan, kamu güvenine karşı işlenen suçlardan olan mühürde 

sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, açığa/beyaza imza, yalan beyan ve bilişim 

suçlarıyla ilgili bilişim sistemine girme suçu ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok 

etme veya değiştirme suçu açıklanmıştır. Tapu müdürlüklerinde işlemlere konu resmi 

belgeler, resmi belge sayılan evraklar ve mühürlerde dikkat edilmesi gereken hususlar 

belirtilmiştir. Buna ilave olarak bilişim sistemi olan TAKBİS’e karşı işlenebilecek 

suçlara yönelik önlemler ve Türkiye’nin bilişim alanında geldiği süreç çalışmada ortaya 

konulmuş, son olarak sahteciliğin önlenmesi konusunda alınabilecek bu tedbirler 

vurgulanmıştır. Dünyanın en hızlı tapu işlemlerini yapılan Türkiye’de sahtecilikle 

mücadele ederken ileri teknoloji kullanarak e-sicil, e-arşiv, elektronik veri paylaşımı,  
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parmak izi kontrolü gibi sistemler kullanarak güvenli siciller oluşturulmalı, bunun için, 

diğer özel ve kamu tüzel kişileriyle işbirliği sağlanmalıdır.  

 

2013, 127 sayfa 

Anahtar Kelimeler:  Kamu Güvenine Karşı Suçlar,  Tapu Sicili, Bilişim Alanında 

Suçlar, TAKBİS, Siber Güvenlik. 
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ABSTRACT 

 

Term Project 

 

LAND TRANSACTIONS AND PREVENTION OF FRAUD 

 

Veysel KOZ 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 

In Turkey, the land records are maintained by the General Directorate of Land Registry 

and Cadastre in both manualy and electronic form. Because of the loophole in the law, 

unqualified public administration, irregular and inadequate supervision, in accordance 

with Article 18 of the Land Registry Regulations regarding identification of the 

rightholder, the right way to enforce the principle of publicity, in the face of the 

provisions of the Law on Freedom of Information Act and the Law of the principle of 

publicity due to problems; as a result of these occurring fraud caused the state loses in 

fact. With this study to undertake Turkish Penal Code No. 5237, which is charged with 

crimes against public trust, falsification of official documents, short/white signature, 

misrepresentation and information relating to crimes, crime of entering the information 

system; system to destroy or modify the data block reversal crimes described. Official 

documents of transactions that are subject to land registry offices, indicated as official 

documents and stamps to be considered are as listed in the document. In addition, 

crimes that may be committed against TAKBIS as an information system for measures, 

and that the process of Turkey in the field of information technology in general can be 

described and finally, measures for the prevention of fraud mentioned. The world's 

fastest land operations by using made advanced technology while combating fraud in 

Turkey, e- registration, e-archiving, electronic data sharing, fingerprint using systems 

such as control secure record should be created, for it must be in collaboration with 

other private and public entities. 

2013, 127 pages 

Key Words: Crimes against public trust, Land Registry, in IT Crime, TAKBİS, Cyber     

Security. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amacı 

 

Dünyada ve Türkiye’de 10 Aralık günü, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmakta 

olup, bunun ilk anlamlı adımları 1215 yılında, dünyada siyasal kurumları en çok taklit 

edilmiş ülke olan İngiltere’de atılmıştır. İngiltere’de Kral “Yurtsuz” John ile baronlar 

arasında Magna Carta Libertatum adlı belge 1215 yılında imzalanmıştır. Magna 

Carta’yı oluşturan 63 madde İngiliz feodal toplumun çeşitli sınıf, katman ve 

kurumlarının geleneksel sahip oldukları hak ve özgürlükleri güvenceye bağlamaktadır. 

Ferman’da geleneksel uyruk hakları da resmen anımsatılıp, açıkça tanınmaktadır. Bu 

hakların en önemlileri aşağıdaki gibidir: 

 

 Adalet satılamaz, reddedilemez, geciktirilemez, 

 Suçsuz ceza verilemez, 

 Ceza suça orantılı olmalıdır, 

 Zoralım yasaktır, 

 Kendilerinin izni olmadan uyrukların araçları kullanılamaz.  

 

Yukarıdaki ilkelere ilave olarak Magna Carta anımsattığı bu temel hak ve özgürlükleri 

güvenceye bağlamayı da unutmamıştır. Ülke baronlarının kendi aralarından seçecekleri 

25 barona, sözü edilen hakların gerçekten tanınıp tanınmadığını denetleme yetkisi 

verilmiştir (Eroğul 2000). 

 

İkinci Dünya Şavaşında yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması amacıyla kurulan 

Birleşmiş Milletler Örgütü, Magna Carta Libertatum belgesini referans alarak, 

10.12.1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini kabul etmiştir. Bu 

doğrultuda, dünya liderleri bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına 

alınmasına karar vermiştir
1
(Anonim 2013a). 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler’in 

kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 

Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı kararıyla ilan edilen 30 maddelik beyannameyi, 6 

                                                           
1
 Bakınız İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. 
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Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’ adı ile Resmi Gazetede yayınlanmış ve yayımdan sonra okullarda ve 

diğer eğitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu Beyanname hakkında 

radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulmasına karar verilmiştir
2
.  

 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 17’nci maddesinin1’nci fıkrası “Herkesin tek 

başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır” 2’nci fıkrası “Hiç kimse keyfi 

olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz” hükmündedir. Anılan hükümler 

doğrultusunda, özellikle 17’nci madde hükmünde mülkiyetin önemi vurgulanarak hiç 

kimsenin keyfi olarak mülkiyetten yoksun bırakılamayacağı belirtilmektedir (Anonim 

2013b). 

 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayası’nın‘mülkiyet hakkı’ başlıklı 35’inci maddesi 

“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, 

kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” 

hükmündedir. Bu hükümle mülkiyet hakkı, toplantı hak ve hürriyetleri, bilim ve sanat 

hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, din ve 

vicdan hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, özel hayatın gizliliği ve korunması, kişi 

hürriyeti ve güvenliği, zorla çalıştırma yasağı, kişinin dokunulmazlığı maddi ve manevi 

varlığı, ispat hakkı gibi kişinin hak ve ödevleri arasında yer alıp, temel haklardan 

sayılmaktadır. Sosyal devlet, özel mülkiyet anlayışına dayanmakla birlikte, mülkiyet 

hakkının sosyal amaçlarla sınırlanmasını öngörmektedir. Bu doğrultuda, Anayasanın 

35’inci maddesi ile mülkiyet ve miras hakları tanınmakta; bu hakların kamu yararı 

amacıyla kanunla sınırlandırılabileceğini ve mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum 

yararına aykırı olamayacağını açıkça belirtmektedir (Sabuncu 2003). 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına saygılı devlet anlayışını benimsemekte 

ve 35’inci madde ile mülkiyet hakkını temel haklardan kabul etmektedir. Türk Medeni 

Kanunu ile 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun uyarınca, tapu sicilinin tutulmasına yönelik iş ve işlemler (akitli ve 

akitsiz tapu işlemleri), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bağlı tapu müdürlükleri 

                                                           
2
 TC Resmi Gazete Tarih: 27.05.1949 Sayı:7217. 
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tarafından gerçekleştirilmekte ve mülkiyet hakkına ilişkin kayıtlar resmi sicilde 

tutulmaktadır. Tapu işlemlerine, yazılı hukuk kuralları ve hukukun genel ilkeleri 

doğrultusunda yön verilmekte, ancak çeşitli nedenlerle sicilin yolsuzlaşması söz konusu 

olabilmekte ve neticesinde oluşan devlet zararının görevlilere rücu edilmesi zorunlu 

olmaktadır.  

 

Sicilin yolsuz hale dönüştüğü durumlarda, sicilin düzeltilerek, tapu siciline duyulan 

güvenin sürekliliğinin sağlanması ve muhtemel Hazine zararının önlenmesi açısından; 

tapu müdürlükleri tarafından adli ve idari yönden birçok görev yerine getirilmekte ve 

muhtemel bir Hazine zararının önüne geçilmesi ile yeni zararların oluşumunun 

engellenmesine yönelik uygulamaların yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

 

Toplum hayatında karşılaşılan bazı olaylar, insanların güven duygularının zayıflamasına 

neden olmaktadır.  Günlük hayatta ortaya çıkan pek çok sahtecilik eylemleri insanlarda 

kaygı, endişe ve güvensizlik uyandırmaktadır. Toplumda güven ortamını zedeleyen, 

insanları huzursuzluğa ve ümitsizliğe düşüren, emeğe, üretime saygıyı, ahlaki değerleri 

hiçe sayan sahtecilik eylemlerinin önemli bir sorun olduğunda kuşku yoktur. Ortaya 

çıkan çeşitli sahtecilik eylemleri arasında; anlaşma ve akitlerde sahtecilik, evrak 

sahteciliği, üretim ve ticarette sahtecilik, alışverişte aldatma veya sahtecilik, parada 

sahtecilik ve söz sahteciliği ilk sıralarda gelmektedir. İnsan haklarına saygının azalması 

ve yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle sahtecilik eylemlerinin artması, toplumda 

sahtecilik eylemlerinin normal bir olay gibi görülmeye başlanmasına ve sahteciliğin 

kanıksanması gibi bir tehlikeye neden olmaktadır (Akbaş 2008). 

 

Türk Hukuk Sisteminde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce tutulan tapu sicili ile 

kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden sayılan mülkiyet hakkı ve bu hakka ilişkin diğer 

hakları, devlet güvencesi altına alınmaktadır. Tapu müdürlüklerinde karşılaşılan 

sahtecilik girişimlerinin sonuçlarının ortaya konabilmesi açısından öncelikle mülkiyet 

hakkının temel hak ve özgürlüklerin içerisinde yer alışının tarihsel gelişimi irdelenmiş, 

ikinci aşamada tapu işlemlerinde sıklıkla başvurulabilen sahtecilik yolları örneklerle 

ortaya konulmuş ve son olarak da uygulamadaki deneyimler ve mevzuata uygun olarak 

temel çözüm önerileri sıralanmıştır.  
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Belirtilen çerçevede bu çalışmada; tapu sicilinde yapılan sahtecilik girişimlerinin 

sonuçları hukuki ve toplumsal yönleri ile değerlendirilerek, sahteciliklerin önlenmesi 

açısından gerek tapu müdürlüğü çalışanları, gerekse tapu müdürlüklerinden hizmet 

alanların açısıdan farkındalık oluşturarak yaşanan sorunları asgari düzeye çekilmesi için 

gerekli olan önlemlerin alınması noktasındaki önerilerin getirilmesi hedeflenmiştir.    

 

1.2 Araştırmanın Kapsamı 

 

Tapu işlemlerinin vazgeçilmez ögesi olan resmi belgelerdeki sahtecilik özellikle 

üzerinde durulacak konulardan biridir. Suçun maddi konusunu oluşturan belgeler, 

toplum içinde her an kurulmakta olan hukuki ilişkilerin yürümesini sağlayan, kanıtlayan 

ve delil niteliği olan evraklardır. Bir hukuki ilişkinin kuruluşu, sona erdirilişi ve hak ve 

borçların tanzim ve ispatında önemli bir araç olan belgenin gerçekliğine, toplumda 

güven duyulması zorunludur. Belgenin gerçekliğine ilişkin toplumda oluşan bu güvene 

‘kamu güveni’ adı verilmektedir.  Belgede sahtecilik öncelikle belgelerin gerçekliğine 

olan güvenin sarsılmasına yol açmakta ve bu da hukuk düzenini ve toplumsal ilişkileri 

olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra, belgede sahtecilik sonucunda, ilgili belgeye 

bağlı çeşitli hukuki ilişkilerin kuruluşu veya kanıtlanmasıyla ilgili hukuksal sorunlar 

çıkmakta, belgeye bağlı hakları olanlar zarar görebilmekte ya da zarar tehlikesine maruz 

kalmaktadır (Gökcan 2009). 

 

Ülkelerin ekonomik gelişiminde önemli bir etkiye sahip arazi yönetimine esas teşkil 

eden bilgiler mülkiyete ilişkin hukuki hakların kaydını tutan Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün üstlendiği görevler dikkate alındığı zaman siber güvenlik konusunda 

ülkemizde öncü kurumlardan biri olması gerektiği açıktır.  Diğer kamu tüzel kişileri ve 

özel kurumlarla işbirliği artırılarak müdahale edeci değil, önleyici tedbirlerin alınması 

ile tapu siciline yönelik siber güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve bu yolla olası 

sahteciliklerin önüne geçilmesi zorunludur.  

 

Araştırmada sahtecilik eylemleri; 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

‘kamu güvenine karşı suçlar’ başlıklı bölümde yer alan ‘parada sahtecilik’ başlıklı 

197’nci, ‘kıymetli damgada sahtecilik’ başlıklı 199’uncu, ‘mühürde sahtecilik’ başlıklı 
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202’nci, ‘resmi belgede sahtecilik’ başlıklı 204’üncü, ‘özel belgede sahtecilik’ başlıklı 

207’nci, ‘açığa imzanın kötüye kullanılması’ başlıklı 209’uncu maddelerine ve ‘bilişim 

alanında suçlar’ başlıklı bölümünün ‘bilişim sistemine girme’ başlıklı 243’üncü, 

‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ başlıklı 244’üncü 

maddeleri çerçevesinde irdelenmiştir. Araştırmada tapu sicilinde sahtecilik eylemleri, 

Türk Ceza Kanunu’nun, kamu güvenine karşı suçlar ve bilişim alanında suçlar 

kapsamında değerlendirilmiş olup, çalışma ile bu konularla ilgili bilinmesi ve dikkat 

edilmesi gereken hususlar ile sahteciliğin önlenmesi konusunda teknolojiyi kullanarak 

alınması gereken tedbirlere değinilmiştir. 

 

1.3 Araştırmanın Temelleri ve Yöntemi 

 

Mülkiyetin gün geçtikçe artan önemi, tapu ve kadastro hizmetlerini daha da 

vazgeçilmez hale getirmektedir. Türkiye’de taşınmazların tespit ve tescili devlet 

güvencesi altında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yerine getirmekte olup, bu 

kapsamda öncelikle tapu müdürlüklerinde yapılan sahtecilik işlemlerinin yol ve 

yöntemlerinin ortaya konulması yararlı bulunmaktadır.  

 

Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, hak sahipliğini belirlemek 

için ibraz edilen belgeler ile tapu işlemlerine dayanak olan tüm belgelerin (nüfus 

cüzdanı, mahkeme kararı, cebri satış kararı, mirasçılık belgesi, vekâletname gibi) 

güvenilirliği önemli olup, bu belgeler tamamen sahte olarak üretilmekte veya üzerinde 

değişiklikler yapılmak sureti ile sahtecilik girişimi yapılmaktadır.  

 

Tapu müdürlüklerinde son dönemlerde dublör kullanılması da yine farklı bir sahtecilik 

yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Tapu müdürlükleri dışındaki kişi, kurum ve 

kuruluşlarca düzenlenen belgelerden kaynaklanan sahtecilik olaylarında teknolojik 

imkanların artması sebebiyle artış olmaktadır. Bu sebeble belgenin hukuki geçerliliğinin 

araştırılması önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Tapu müdürlüklerinde 

meydana gelen sahtecilik işlemlerinin bir bölümünün de işlemin olağan akış 

süreçlerindeki kontrol noktaları atlanarak yapılması sureti ile tespit edilemediği ortaya 

çıkmaktadır. 
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Araştırma konusu ile ilgili olarak öncelikle tapu işlemlerinde sahtecilik eylemleri ile 

ilgili mevzuat taraması yapılmış, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce konu ile ilgili 

olarak yapılan yazışmalar ve yaşanmış olaylar örnek olarak irdelenerek, tapu 

müdürlüklerinde yapılan işlemlere ilişkin sahtecilik girişimlerinin asgari düzeye 

çekilmesine yönelik olarak alınabilecek temel önlemler açıklanmıştır. Bu çerçevede 

çalışmada; literatür araştırması, örnek olay analizleri ve araştırmacının geçmiş iş 

deneyimlerine dayalı inceleme yapılmış ve inceleme sonuçlarına dayalı genellemelere 

yer verilmiştir. Seçilmiş örnek olayların tapu müdürlüklerinde sıklıkla yaşanma biçimi 

ortaya konulmuş ve örnek olayların genelleştirilmesine özel önem verilmiştir. Doğal 

olarak araştırma sonuçlarının ülke genelini yansıtması ve genel durumun ortaya 

konulması mümkün olmuştur. 
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2. TAPU İŞLEMLERİNDE SAHTECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

 

2.1 Genel Olarak Sahtecilik ve Evrak Sahteciliği 

 

Sahte kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı sözlüğe 

göre; bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece; uydurma ve gerçek 

olmayan yalancı anlamlarına gelmektedir. Sahte işler yapan kişiye sahtekâr, eyleme ise 

‘Sahtekârlık’ denmektedir (Anonim 2013c). 

 

Sahteciliğin diğer bir tanımı ise sahtekârlık yapmak, uydurmak, hile yapmak, aldatmak, 

kandırmak ve yalan söylemek olarak tanımlanmaktadır (Akbaş 2008). 

 

Sahtecilik eylemlerine konu olan ‘belge’, Türk Standartları Enstitüsü’ne (2006) göre; 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin iş ve işlemleri neticesinde teşekkül 

eden, üretim biçimi ve donanım ortamı ne şekilde olursa olsun bir bilgiyi içeren 

yazılmış, çizilmiş, resmedilmiş, görüntülü, sesli, elektronik ortamlarda üretilmiş 

malzemeyi ifade etmektedir
3
. 

 

09.10.2003 tarihinde kabul edilen 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun ‘tanımlar’ 

başlıklı 3’üncü maddesinde geçen tanımlar arasında, belge; “Kurum ve kuruluşların 

sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, 

kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve 

video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri 

taşıyıcılarını” olarak ifade edilmektedir. Belgenin bir başka tanımı da,“evrak” kelimesi 

karşılığında kullanılmakta olup, yazılı kâğıt şeklindedir. Bu bakımdan, yazılı kâğıt 

niteliğinde olmayan şey, ispat kuvveti ne olursa olsun, belge niteliği taşımamaktadır 

(Akçıl 2013). 

 

Doktrinde sahtecilik suçları; maddi ve fikri sahtecilik olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi 

sahtecilik suçu, belgenin düzenleyeni olarak görülen kişiden başka biri tarafından 

düzenlenmesi veya gerçek belgede değişiklik yapılmasıdır. Maddi sahteciliği oluşturan 

                                                           
3
 Türk Standardı, “Arşiv Mekanlarının Düzenlenmesi-Genel Kurallar”, Türk Standartları Enstitüsü, TS 

13212, Ankara, 2006. 
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bu iki işleniş biçimi aynı zamanda belgenin sahihliğine(gerçekliğine) karşı işlenen suç 

olarak kabul edilir. Zira bir belgenin sahih olması demek; düzenleyeni olarak görünen 

kişi tarafından düzenlenmesini ve belge üzerinde bir değişiklik yapılmaması anlamına 

gelmektedir. Belgenin sahih olmaması, sahte olduğu anlamına gelmektedir. Buna karşın 

belgenin sahih olmakla birlikte (içeriği bakımından) gerçek olmaması mümkündür. 

Fikri sahtecilikte, belgeyi düzenleyen olarak görünen kişi ile düzenleyen kişi aynıdır ve 

belgede değişiklik de yapılmamıştır (başka deyişle belge sahihtir) ve fakat sahtecilik 

eylemi; belgenin özüyle, fikri yapısı ve içeriği ile (tespit ettiği olgu veya vakıanın 

gerçekliğiyle) ilgilidir. Örneğin sahte bir vasiyetname üretilmesi ile gerçek 

vasiyetnamenin bir şartının değiştirilmesi eylemleri maddi sahteciliktir. Buna karşın, bir 

noterin gerçekte meydana gelmeyen bir olayı, huzurunda meydana gelmiş gibi 

göstermesi veya tanık beyanlarını değiştirerek yazması halinde fikri sahtecilik 

bulunmaktadır. Fikri sahteciliğe ‘içerik sahteciliği’ de denilmektedir (Gökçan 2009).  

 

Anlaşma ve akitlerde sahtecilik: İnsanların aralarında yaptığı anlaşmalara ve 

sözleşmelere riayet etmeleri beklenmektedir. Kişinin verdiği söze ve yaptığı anlaşmaya 

uymaması, verdiği sözü tutmaması, yapılan sözleşmeye uymaması sahteciliğin bir diğer 

boyutunu oluşturmaktadır. Bu tür tutum ve hareketler de insanlar arasındaki huzur ve 

güveni azaltmaktadır. 

 

Evrak sahteciliği: Resmi yazı, diploma, senet, nüfus cüzdanı, pasaport, kimlik ve 

benzeri evrak ve belgelerde sahteciliğe başvurulduğu görülmektedir. Buna evrak 

sahteciliği veya evrakta sahtecilik denilmektedir. Kalpazanlık denilen sahte para 

basmak, korsan kitap, kaset, cd, dvd, vcd basıp satmak, başkalarının isim hakkını 

kullanmak, sahte marka, sahte mühür, sahte damga, sahte vize, sahte adres, sahte yeşil 

kart, sahte isim, sahte çek, sahte imza, sahte fatura, sahte fiş, sahte rapor, sahte sigorta 

poliçesi, sahte otobüs bileti, sahte bilet, sahte plaka, sahte reçete, sahte tablo, sahte 

tahsilat bürosu, sahte dernek, muhtaçlara yardım toplamak amacıyla sahte yardım 

kampanyası düzenlemek, başkalarına ait kredi kartlarını kopyalamak ve kullanmak 

sahtecilik eylemleridir. Bu tür eylemler,  başlı başına bir suç unsuru olabileceği gibi 

başka suçların işlenilmesine de zemin hazırlayabilmektedir. Bu eylemler kamu düzenini 

bozan haksız ve yasak kılınan eylemlerdir (Akbaş 2008). 
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Hukuk düzeninde sahtecilik, kanıt olarak kullanılan bir belgenin düzmece olması 

şeklinde ifade edilmektedir. Sahtecilik suçunun oluşması için dokümanın kasıtlı olarak 

sahte tanzim edilmiş ve ikinci şahıslara ya da kurumlara zarar verici nitelikte olması ve 

haksız kazanç sağlamış olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile haksız menfaat temin 

etmek amacıyla kanuna aykırı olarak hazırlanmış her türlü evrak ile var olan bir belge 

üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle aldatma ve menfaat kastı, sahteciliğin konu ve 

kapsamı içine girmektedir (Anonim 2013ç). 

 

Söz sahteciliği: İnsanların söz ve konuşmalarında dürüstlük ve doğruluk ilkesinden 

sapmalarıdır. Söz ve konuşmalarda yalana başvurmak, gerçeğe aykırı beyanda 

bulunmak, yalan haber üretmek ve yazmak, yalancı şahitlik yapmak gibi eylemler 

doğruluk ilkesine aykırı davranışlardır. 

 

Siber sahtecilik: İnternet ortamında, sorumluluk bilinci ile davranılmaması, bilgisayar 

kullanmanın etik kurallarına aykırılık yaratacağı gibi, bazen hukuk kurallarını da ihlale 

yol açmaktadır. Bilişim suçları olarak da isimlendirilen “bilgisayar veri ve sistemlerin 

gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanıma açık bulunmasına yönelik eylemler”den başka 

sahtecilik ve dolandırıcılık eylemleri, pornografik eylemler, şiddete yönlendiren 

eylemler, hakaret, telif ve benzeri haklara aykırılık oluşturan eylemler ve haksız rekabet 

gibi konularda da internet alanında gerçekleştirilen eylemlerdir (İçel 2001). 

 

Adli Grafoloji: Grafoloji, el yazısı aracılığı ile yapılan bir analiz metodu ve el 

yazısından karakterini inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologların ortaya attığı bu teoriye 

göre, diğer davranış şekilleri gibi, el yazısı da insanın şahsiyeti hakkında bilgi 

vermektedir Adli grafoloji, bir imzanın asıl mı, kopya mı olduğunu veya iki ayrı 

belgenin aynı şahıs tarafından yazılıp yazılmadığı gibi konuları incelemektedir. Bulunan 

neticeler ise adli delil kabul edilmektedir. Günümüzde, elektronik ortamda, klavye veya 

başkasına ait bir daktilo ile yazılan yazılarda maalesef el yazısı yer almamakta ve ilk 

olarak yazım üslubu veya devamlı yapılan yazım hatalarına bakılmaya çalışılmaktadır. 

Yeni geliştirilen kelime işlemci programları sayesinden yazılan hatalı kelimeler için 

daha doğru kelimeler, kelime işlemci yazılımlar tarafından düzeltmeyi kolaylaştırdığı 
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için, yazıyı yazan kişiyi analiz etmek için cümleleri nasıl kurduğuna bakılmaktadır 

(Anonim 2013d). 

 

Kriptoloji: Şifre bilimidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan güvenlik 

açığının çözümüne yönelik, çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, 

bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifre 

edilmesi ile ilgilenmektedir. Askerî kurumlardan, kişiler arası veya özel devlet 

kurumları arasındaki iletişimlerden, sistemlerin oluşumunda ve işleyişindeki güvenlik 

boşluklarına kadar her türlü dalla alakalıdır. Kriptoloji bilimi şifreleri yazmak ve 

şifreleri çözmek ya da analiz etmek üzere kendi içerisinde iki farklı branşa ayrılmaktadır 

(Anonim 2013e). 

 

2.2 Sahtecilik Eylemleri Nedenleri 

 

Sahtecilik kelimesi; bir şeyi gerçekmiş gibi göstermek, bu amaçla düzmece, yalan-

dolanda bulunmak, hile yapmak gibi anlamları barındırmaktadır. Belgelerde sahtecilik 

suçu genelde salt sahtecilik amacıyla gerçekleştirilmemekte, başka bir suçun 

işlenmesine (dolandırıcılık,  zimmet, vergi kaçakçılığı gibi) vasıta olmaktadır. 

Sahtecilik suçları 19’uncu yüzyıla kadar dolandırıcılıkla birlikte ele alınmış, sonraları 

belgelerdeki sahteciliğin kamu güvenine karşı suç oluşturduğu fikri gelişmiştir.19’uncu 

yüzyıl sonlarına kadar kimi yazarlar, sahteciliğin özel mülkiyete karşı suçlardan 

olduğunu söylemişler, diğer bir kısım yazarlar ise 20’nci yüzyıl ortalarında bile, 

sahteciliğin, dolandırıcılığın kalkışma aşamasının bir çeşidi olduğunu savunmuşlardır 

(Gökçan 2009). 

 

Tapu işlemlerinde meydana gelen sahtecilik eylemlerinin oluşmasındaki temel nedenler 

arasında; sahteciliğe uygulanan cezaların azlığı, cezaların sık sık affa uğraması, iğfal 

kabiliyeti(aldatma kabiliyeti) olmayan sahtecilik işlemlerinde ceza uygulanmaması, 

mevzuattaki boşluklar, kamu idaresindeki aksama, denetimlerdeki aksamalar, Tapu Sicil 

Tüzüğü’nün 18’inci maddesi doğrultusunda hak sahibinin belirlenmesi hususunda 

dikkatli incelemenin yapılamaması ve aleniyet ilkesinin doğru şekilde uygulanamaması, 

arşiv uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülememesi ve Bilgi Edinme Kanunu ve 
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Avukatlık Kanunu hükümleri karşısında aleniyet ilkesinin yol açtığı problemler yer 

almaktadır (Başpınar 2008). 

 

2.3 Sahtecilik Eylemleri İle İlgili Hukuki Kaynaklar ve Mevzuat Hükümleri 

 

Kaynak, hukuk kuralını koyan,  bir kuralı yapan makamı ifade etmektedir. Bunlara, 

yaratıcı kaynaklar denmektedir. Kanunlar için yaratıcı kaynak Türkiye Büyük Millet 

Meclisi,  örf ve adet için toplum (halk vicdanı), Kanun Hükmünde Kararname ve 

Tüzükler için Bakanlar Kurulu, Yönetmelikler için Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu 

tüzel kişilikleridir(Öztan 2011). İdare Hukuku kaynakları, hukuka giriş derslerinde 

görülen hukukun kaynaklarına büyük benzerlik göstermektedir. İdare Hukuku’nun 

kaynakları şema olarak aşağıda gösterilmiştir (Gözler 2007), (Çizelge 2.1). 

 

Çizelge2.1 İdare hukukunun kaynakları 

İdare Hukukunun Kaynakları 

Asıl Kaynaklar Yardımcı Kaynaklar 

Yazılı Yazısız Yargısal İçtihatlar Doktrin 

Anayasa Örf ve adet 

(Kaynak değil) 

  

Kanun    

Kanun hükmünde 

kararname 

   

Tüzük    

Yönetmelik    

Kaynak: (Anonim 2013f)  

Türk Medeni Kanunun ‘Hukukun Uygulanması ve Kaynakları’ başlıklı 1’inci maddesi 

“Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir 

bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu 

olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken 

bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır” hükmündedir. Kaynakların 

uygulanması yönünden sırası aşağıda verilmiştir (Çizelge 2.2). 
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Çizelge 2.2 Kaynakların uygulanmasında sıra 

Kaynakların Uygulanmasında Sıra 

Birinci Sıra İkinci Sıra Üçüncü Sıra 

Kanun Örf ve Âdet Hakimin Hukuk Yaratması 

Kaynak: (Öztan 2011) 

Hukukun kaynakları deyimi ile hukuk kurallarını oluşturan ve geliştirilmesini saglayan 

yol ve yöntemler anlaşılmaktadır. Bir toplumda hukuk kuralları çeşitli yollarla ortaya 

çıkmaktadır. Kendiliğinden oluşan kurallara ‘gelenek hukuku’, kamu kuruluşları 

tarafından konan kurallara  ‘yazılı hukuk’ denmektedir. Kimi hukuk kuralları da 

yargıçların çalışmalarının ürünü olup, bu kurallara da içtihat hukuku denmektedir. 

 

2.3.1 Yazılı kaynaklar 

 

Yasa, tüzük, yönetmelik gibi kaynaklar bağlayıcı (asıl) kaynaklar olup, bu kaynaklara 

uymak zorunludur. Buna karşılık, öğreti ve yargı kararları gibi yardımcı kaynakların 

bağlayıcılık niteliği yoktur. Uyulması zorunlu olan kaynaklar yazılı olan ve yazılı 

olmayan diye ikiye ayrılmakta, yazılı kaynaklar arasında Anayasa, yasa, tüzük, 

yönetmelik, uluslararası antlaşmalar gibi kaynaklar yer almaktadır. Yazısız kaynaklar 

arasında en önemlisi gelenek hukuku ve hukukun genel ilkeleridir. Yazılı kaynaklar 

arasında, en üstte Anayasa olmak üzere, yukarıdan aşağıya doğru yasalar, tüzükler ve 

yönetmelikler yer almaktadır. Bu sıralama hem geçerlilik hem soyutluk bakımından 

yapılmaktadır. Buna göre hiç bir kural kendinden üstte bulunana aykırı olamaz 

(Gözübüyük 2001). 

 

2004 yılında Anayasa’nın 90’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile uluslararası 

antlaşmalar,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylaması ile iç hukukta yazılı hukuk 

kaynağı olarak kanun hükmünde sayılmıştır
4
. Usulüne uygun olarak yürürlüğe 

                                                           
4
Anayasanın 90’ıncı maddesi “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası 

kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir 

kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı 

aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin 

yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. 

Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği 



13 

 

konulmuş uluslararası antlaşmaların yürürlüğe girmesi için, Meclisin antlaşmayı bir 

kanunla uygun bulması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı, bundan sonra antlaşmayı 

onaylar. Ancak, Cumhurbaşkanı bu antlaşmayı onaylayıp onaylamamakta tamamen 

serbesttir. Yürürlüğe konmuş antlaşmalar kanun gücündedir. Bunların Anayasa’ya 

aykırılığı ileri sürülemez ve iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Kısaca, 

bu antlaşmalar Anayasa’ya aykırı da olsalar yürürlükte kalmaktadır (Öztan 2011). 

 

Kanun, Anayasa dışında kalan kanunlardır. Bunun yanı sıra,  meclis yorumu, kanun 

hükmünde kararnameler ve meclis iç tüzükleri kanun gücünde olan kaynaklardır (Öztan 

2011). 

 

İçtihadı birleştirme kararları, yargıda, kişilerdeki hukuki güvenlik duygusunu ve eşitlik 

ilkesini zedelememek için, aynı hukuk kuralının benzer olaylarda aynı anlamda kabul 

edilip uygulanmasına yarar sağlamaktadır. Bunun için yüksek mahkemeler (Yargıtay, 

Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gibi) kendilerini oluşturan 

dairelerin kararları arasında bir içtihat birliği sağlamaktadır. İçtihadı birleştirme kararı 

ile kanunda bir boşluğu doldurmak amacıyla bir hukuk kuralı oluşturulduğunda, bu 

kural,  hukuk açısından yazılı kaynak niteliği taşımaktadır. İçtihadı birleştirme kararları 

kanunlar gibi, Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Alınan içtihadı birleştirme kararı, 

Yargıtay da dahil, bütün hakimleri kanun gibi bağlamaktadır (Yargıtay Kanunu 45’inci 

madde). Aynı şekilde Danıştay’ın verdiği içtihatları birleştirme kararlarına Danıştay 

daire ve kurulları ile idare mahkemeleri ve idare uymak zorundadır’’(Danıştay Kanunu 

40/4’üncü madde). İçtihatları Birleştirme Kararlarına karşı Anayasa’ya aykırılıktan 

dolayı Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz (Öztan 2011). 

 

İçtihadı Birleştirme Kararları (İBK) ile ilgili seçilmiş örnekler aşağıda verilmiştir: 

 

                                                                                                                                                                          
yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel 

kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlarına 

değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya 

aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı 

konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 

hükümleri esas alınır” hükmündedir. 
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 Y.18.11.1964 günlü ve 2/4 sayılı İBK: “Hâkim, kanundaki gizli ve açık boşluğu, 

kendisi kanun koyucunun yerine geçerek doldurur’’. 

 Y. 9.3.1955 günlü ve 22/2 sayılı İBK: “Hakim, hüküm verirkenilmi ve kazaî 

içtihatlardan yararlanır”. 

 Y.4.2.1959 günlü ve 14/6 sayılı İBK “Medeni Kanun, olaylara özü ve sözü ile 

uygulanır”. 

 Y.27.3.1957 günlü ve 1/3 sayılı İBK gerekçesinde: “Kanunun amacı aranırken, ilk iş 

metinden çıkan anlamı bulmaya çalışılmalıdır”(Anonim 2008). 

 

Yürütme organının diğer düzenleyici işlemlerinden Kanun Hükmünde Kararname, 

Tüzük ve Yönetmelikler, Anayasa’da öngörülmektedir. Ancak, uygulamada yürütme 

organı, bunların dışında Kararname, Karar ve Genelge gibi değişik isimler altında soyut, 

genel, objektif hukuk kurallarıda düzenlemektedir. Bunlar, yürütme organının 

düzenleyici işlemleridir. “Adsız düzenleyici işlemler” yönetmelik gibi kabul 

edilmektedir. Bu itibarla, yönetmeliklere ilişkin hükümler bu işlemler için de geçerlidir 

(Öztan 2011). 

 

2.3.2 Yazılı olmayan kaynaklar 

 

Yazısız kaynaklar arasında en önemlisi gelenek hukuku ve hukukun genel ilkeleridir. 

 

2.3.2.1 Hukukun genel ilkeleri 

 

Hukukun genel ilkeleri, eşyanın tabiatı gereği reddedilmesi imkânsız olan ve varlıkları 

ispatı gerektirmeyecek ölçüde toplum yaşamını etkileyen, saran ve onun temelini teşkil 

eden ilkelerdir. Hukukun genel ilkelerinin yegâne amacı ve çıkış saikı evrensel doğruyu 

sağlamaktır. 

 

Uluslararası hukuk sisteminde, hukukun genel ilkeleri, antlaşma ve teamül kurallarından 

ayrı ve uluslararası hukukun üçüncü kaynağını teşkil etmekte ve diğerlerine göre 

yargıca uygulayacağı kuralları saptamada daha esnek ve geniş bir hareket alanı 
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sağlamaktadır. Ayrıca, hukukun genel ilkeleri, diğerlerinin bıraktığı boşluğu doldurarak 

bunu telafi etmekte ve dolayısıyla hukukun hakimiyetini gerçekleştirmektedir (Akıl 

2003). 

 

Hukukun genel ilkeleri hukuksal düşüncenin ana çatısını oluşturmakta ve yasanın 

yorumlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, 

“uygar uluslarca tanınmış hukukun genel ilkeleri” açık formülüne yer verilmektedir 

(md.7/2).  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hukukun genel ilkelerini yaratma ilkesini 

kullanmaktadır.  

 

Esin kaynağına göre hukukun genel ilkleri üç grupta toplanabilir. Siyasal felsefe ilkeleri 

veya 1789 felsefesinin geleneksel ilkeleri: bireysel özgürlükler, yurttaşların eşitliği, 

erkler ayrılığı, devletin laikliğine anlamını veren vicdanlara saygı ilkesi; toplum halinde 

yaşamın gereklerinden veya kurumların iç mantığından çıkan ilkeler: devletin 

kesintisizliği ilkesi, kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi gibi; etik ilkelerden ileri gelen 

ilkeler: genel çıkara saygı ilkesi gibidir. 

 

Toplumsal düzenin kendilerine bağlı olduğu ilkeler: yasayı bilmemek mazeret 

sayılamaz ilkesi, yasa önünde ve kamu yükümleri önünde eşitlik ilkesi, temel 

özgürlükler, yasanın geçmişe yürümezliği ilkesi, suç ve cezaların yasallığı ilkesi gibi; 

bunlar hukuksal yapının ana taşlarını oluşturmaktadır. Diğer bazı ilkeler ise, doğaları 

gereği yasal çözümlerin düzeltici ilkeleridir. Örneğin; iyi niyet ilkesi gibi (Kaboğlu 

2013). 

 

Avrupa İnsan Hakları Divanı (AİHD), pek çok kararında hukukun genel ilkelerinin birer 

ölçü-norm olduklarını hem belirtmiş, hem uygulamış, hem de yeni hukukun genel 

ilkelerini keşfetmiş bulunmaktadır.  Bunun yanı sıra Divan, özerk kavramlar anlayışını 

da geliştirerek hem üye devletlerin genel uygulamalarından yararlanmış hem de ortak 

bir anlayış geliştirmiş bulunmaktadır. Örneğin; adaletten yararlanma hakkını, 

hakkaniyetli dava hakkından ayrılmaz kabul etmesi; eşitlik ilkesinin yeni bir 

tanımlaması olan ayrım gözetmeme ilkesini yararlı etki ilkesi ile birlikte yorumlayarak 

devletin olumsuz yükümlülüğünü (ayrımyapmama) her bir hukuktan yararlanmada eşit 
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muameleyi sağlama yükümlülüğüne dönüştürmesi ve bunları açıkça güvence altına 

alınmayan haklara da yayarak uygulama alanını genişletmesi; hakkın 

sınırlandırılmasında oranlılık ilkesi ve demokratik toplum ölçütlerini kullanması 

Divan’ın bu konudaki yaklaşımını açıkça ifade eder niteliktedir. 

 

Avrupa İnsan Hakları Divanı gibi Avrupa Birliği Hukuku’nda da hukukun genel 

ilkelerine yer verilmektedir.  Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmaların uygulanmasında ve 

yorumlanmasında hukuka uygunluğu güvence altına alan Avrupa Birliği Adalet 

Divanı(ABAD)’nın geliştirdiği ve topluluk hukukunu yorumlarken göz önüne aldığı 

hukukun genel ilkelerinden bazıları şunlardır (Bozkurt ve Özcan 2008): 

 

Eşitlik ilkesi; en geniş anlamıyla benzer durumdaki kişilerin farklı şekilde işleme tabi 

tutulmalarını haklı gösterecek objektif nedenler olmadıkça farklı muameleye tabi 

tutulmamaları anlamına gelmektedir. 

 

Yasal kesinlik ve hükümlerin geriye etkili olmaması ilkesi; yasal kesinlik bir hükmün 

doğuracağı hukuki sonuçların açık ve önceden tahmin edilebilir olmasını 

gerektirmektedir. Eylem ve işlemlerini hukuka uygun olarak yapmak isteyen kişiler, 

hukukun kendilerinden ne isteyeceğini önceden bilmelidir. Hükümlerin geriye etkili 

olmaması prensibi, bunların yayınlandıktan itibaren geçerli olmasını ifade etmektedir. 

Ölçülülük ilkesi; bu ilke idare hukukunda bir amaca ulaşmak için kullanılan araçların 

gerekli, gerekli ve uygun olandan daha fazla olmaması anlamına gelmektedir. 

 

Hukuki güvenlik ilkesi; yargılanma hakkı, yasal temsil hakkı, kazanılmış haklar, meslek 

sırrı saklama imtiyazı, tabii hakim ve usulüne göre işlem gibi alt ilkeleri içermektedir. 

 

Temel insan hakları; din ve vicdan özgürlüğü, cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması, adil 

yargılama hakkı,  malların üzerine el konulması hali hariç gizliliğin kurulması, 

avukatların mesleki sır saklaması, ceza hükümlerinin geriye etkili olmaması, usulüne 

uygun olarak işleme tabi tutulmak (Bozkurt ve Özcan 2008), beklenen haklar, mülkiyet 

hakkının korunması (Akıl 2013)gibi haklardır. 
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2.3.3 Tapu sicili ilkeleri 

 

2.3.3.1 Taşınmaz üzerinde ayni hak kazanılması için tescilin gerekliliği ilkesi (tescil 

ilkesi) 

 

Türk Medeni Kanunu’nun ‘tescil’ başlıklı 705’inci maddesi “Taşınmaz mülkiyetinin 

kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma 

hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, 

bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil 

edilmiş olmasına bağlıdır” hükmündedir. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları başlıklı 

731’inci maddesi “Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları, tapu siciline 

tescil edilmeksizin etkili olur. Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya 

değiştirilmesi, buna ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne 

şerh verilmesine bağlıdır” hükmündedir. Tescilin etkileri ve tescilin yapılmamasının 

sonuçları başlıklı 1021’inci maddesi “Kurulması kanunen tescile tâbi aynî haklar, tescil 

edilmedikçe varlık kazanamaz” hükmünde; ‘tescilin sonuçları’ başlıklı 1022’nci 

maddesi “Aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır. 

Tescilin etkisi, kanunen öngörülen belgeler isteme eklenmiş veya geçici tescil hâlinde 

belgelerin uygun zamanda tamamlanmış olması koşuluyla yevmiye defterine yapılan 

kayıt tarihinden başlar. Bir hakkın içeriği, tescilin sınırları içinde, dayandığı belgelere 

göre veya diğer herhangi bir yolla belirlenir” hükmünde ve nihayet  ‘iyiniyetli üçüncü 

kişilere karşı’ başlıklı 1023’üncü maddesi “Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle 

dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı 

korunur” hükmündedir. 

 

2.3.3.2 Taşınmaza sayfa açılması ilkesi 

 

Her taşınmaz için ayrı bir sayfanın açılması aynî sistemin getirdiği bir özelliktir. 

Böylece, bir taşınmazın üzerindeki bütün haklar o taşınmazın kayıtlı olduğu sayfada 

görülmektedir (Öztan 2011). Bu sayfada mülkiyet sütununun yanında taşınmaza ait 

bilgiler, şerhler, beyanlar, rehinler, irtifak hakları sütunu bulunmaktadır.  
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2.3.3.3 Tapu sicilinin aleniyeti (kamuya açıklığı) ilkesi 

 

Taşınmazların kayıtlarının tutulması, değişik hukuk sistemlerinde farklı şekillerde 

uygulanmaktadır. Bunlar kısaca; kayıt ve tespit sistemi, tasdik sistemi, torrens sistemi
5
 

ve tapu sicili sistemidir. Söz konusu kayıt sistemlerinin asıl amacı ve fonksiyonu; 

taşınmazlar üzerindeki aynî haklara aleniyet sağlamak suretiyle, mülkiyet ve diğer aynî 

ve şahsî haklara riayeti gerçekleştirmektir. 

 

Türk Medeni Kanunu’nun ‘resmi belgelerle ispat’ başlıklı 7’nci maddesinin “Resmî 

sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların 

içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her 

hangi bir şekle bağlı değildir” hükmü gereğince, Türk hukukunda tapu sicilleri, resmî 

sicillerdendir. Bu sebeple söz konusu sicillerin muhtevası herkes tarafından biliniyor 

kabul edilmektedir. Tapu sicilinin açıklığı başlığını taşıyan Türk Medeni Kanunun 

1020’nci maddesi “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu 

kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini 

veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı 

bilmediğini ileri süremez” hükmündedir. Bu hüküm doğrultusunda, ülkemizde, 

taşınmazlar üzerindeki hakların herkes tarafından bilinebilir ve görülebilir olmasını 

sağlamak üzere ayrıntılı hükümler sevk edilmiştir. Aleniyet ilkesi olarak anılan bu ilke 

ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu konuda 08.08.2001 tarihli ve 

1556 sayılı genelgeyi yayınlamıştır. Genelgede konu Tapu Sicil Tüzüğü’nün 84-85’inci 

maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek, ilk olarak mahkemelerin, Cumhuriyet 

Savcılarının, özel kanunları ve tüzükleri gereği görevli ve yetkili kimselerin suç 

araştırma ve soruşturma kapsamında bilgi ve belge istemeleri halinde yapılması 

gerekenler sıralanmıştır. Daha sonra sırasıyla avukatların, kamu kurum ve 

kuruluşlarının, bankaların bilgi ve belge istemeleri ile nüfus bilgilerinin verilmesi ile 

                                                           
5
Torrens Sistemi: Avustralyalı ve İngiliz devlet adamı Robert TORRENS tarafından bulunan arazi kayıt 

sisteminde, arazi tapuları tek bir merkez ofiste toplanmıştır. Torrens Sisteminde, arazi tapu senedi 

mülkiyet hakkını tam olarak gösteren, geçerli ve iptal edilemez özelliktedir. Torrens Kanunu’ndan (1901) 

önceki tüm araziler Abstract arazidir. Eğer arazi kaydedilmişse ‘TorrensTitle’ adı verilen Torrens tapusu; 

eğer arazi kaydedilmemişse Abstracttitle adı verilen tapu verilmektedir. Abstracttitle, arazinin belli bir 

bölümü ile ilişkili tüm senetlerin, mortage ve diğer tüm belgelerin tarihlerinin kısaltılmış şeklidir (İsmail 

Ercüment Ayazlı, Üç Boyutlu Kadastro, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s.51). 



19 

 

ilgili esaslar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Söz konusu hükümlere bakıldığında, ilgili 

olma ve bunu ispat şartının arandığı görülmektedir(Başpınar 2008). 

 

Açıklık ilkesinin iyi algılanması, gerçek ilgililerin, açıklık ilkesi gereğince belirli 

bilgilere ulaşabilmesinde sakınca olmamalı fakat tüm bilgilere ulaşamaması 

gerekmektedir. Örneğin; bilimsel araştırma amaçlı tapu bilgilerinin araştırılmasında 

sakınca olmamalı,  bu araştırma malike ait tüm bilgileride kapsamaması gerekmektedir.  

 

2.3.3.4 Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin sorumluluğu ilkesi 

 

Türk Medeni Kanunu’nun ‘sorumluluk’ başlıklı 1007’nci maddesi “Tapu sicilinin 

tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın 

doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin 

davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür” hükmündedir. Tapu 

sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumluluğu, sicilin devlet eliyle 

tutuluyor olmasının ve sicile güven ilkesinin zorunlu bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Sicilin aleniyet görevini yerine getirmesi, onun gerçek hak durumu ile tam 

bir uyum içinde bulunmasını zorunlu kılsada, bazen her türlü özen ve dikkate rağmen 

tapu sicilinin gerçek hak durumu ile çelişkiye düşüp yolsuzlaştığı da görülmektedir. Söz 

konusu yolsuzluklar, ilgililer yönünden çeşitli zarar olasılıkları ortaya çıkartmaktadır. 

Devletin sorumluluğunun kaynağını, işte bu zararlar oluşturmaktadır. Bu zararların 

giderilmesi konusunda devlete getirilen tazmin yükümlülüğü, tapu sicili sisteminin etkin 

bir güvencesi olma özelliğini taşımaktadır. 

 

Tapu sicilinin yolsuzluğu sonucu ortaya çıkabilecek olası zararların önlenmesi için tapu 

sicili hukuku çerçevesinde bir takım yollar öngörülmüştür. Bunlar ilgililere, ya zararın 

doğmasını önleme olanağı ya da zararın gerçekleşmesi halinde, koşullarıda bulunuyorsa 

söz konusu zararın tazminini Devletten isteme olanağını vermektedir (Öztan 2011).
6
 

Tapu sicilinin; tashih davası, resen tapu memuru tarafından ve ilgililerin istemi ile 

düzeltilmesi gibi zararı önleme yolları ile sicildeki yolsuzluk giderilememiş ise zararın 

                                                           
6
Devletin sorumluluğundan söz edebilmek için belli şartların varlığı aranmaktadır. Bu şartlar, tapu 

sicilinin hukuka aykırı tutulması, zarar ve illiyet bağının varlığıdır.  
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Devlet tarafından tanzim edilmesi söz konusu olmaktadır. Devletin bu sorumluluğu tapu 

sicilinin kamuya açıklığı ve sicile güven ilkelerinin bir uzantısı olarak ortaya 

çıkmaktadır (Gürbüz 2006). 

 

2.3.3.5 Tapu siciline güven ilkesi 

 

Türk Medeni Kanunu’nun ‘tescilin sonuçları-iyiniyetli üçüncü kişilere karşı’ başlıklı 

1023’üncü maddesi “Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir 

başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur” hükmündedir. Bu hüküm 

doğrultusunda, tapu sicil kayıtlarına güvenerek hak iktisap etmiş olan kimseler iyi 

niyetli kabul edilerek bu iktisaplarında korunmaktadırlar. Diğer bir ifade ile tapu sicil 

kayıtlarının aksi ispat oluncaya kadar, doğruluğu sabittir (Ardıç 2008). 

 

Tapu kütüğündeki kayıtlar, taşınmaz üzerindeki ayni hakların durumunu kamuya 

aksettirdiğinden; bunlar yolsuz olsa dahi bunlara güvenerek ayni hak iktisap eden 

üçüncü kişiler korunmaktadır (Ertaş 2008). 

 

2.3.3.6 Tapu siciline yapılan tescilin sebebe bağlılığı ilkesi 

 

Türk Medeni Kanunu’nun ‘terkin ve değiştirme-yolsuz tescilde’  başlıklı 1025’inci 

maddesi “Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin 

olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin 

düzeltilmesini dava edebilir. İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak 

kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır”  hükmündedir. Diğer bir 

ifade ile tapu kütüğüne yapılan bir tescilin aynî haklara etkisi, yani geçerliliği kendisine 

esas teşkil eden hukuki sebebe bağlıdır. Hukuki sebep geçersiz ise, tescil de geçersiz 

olmaktadır (Ertaş 2008). 

 

Tasarruf işleminin geçerliliği, temelde yatan taahhüt işleminin geçerliliğine bağlı ise,  

tasarruf işleminin illîliği; tasarruf işleminin geçerliliği; taahhüt işleminin geçerliliğine 

bağlı değilse, tasarruf işleminin illetten mücerretliği(sebepten bağımsızlığı) söz konusu 

olmaktadır. Tasarruf işlemi illetten mücerret ise, taahhüt işleminin herhangi bir nedenle 
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geçersiz olması, tasarruf işleminin geçersizliğine yol açmamaktadır. Teslim ile mülkiyet 

geçmektedir; ancak işlemin hukuki bir sebebi yoktur. Tasarruf işlemindeki hukuki 

sebep, taahhüt işlemidir. Örneğin, alacağın temliki illetten mücerret bir tasarruf 

işlemidir. (A) kendisine ait bir alacağı  (B)’ye temlik etmişse, bu işlemin temelinde 

yatan taahhüt işlemi geçersiz olsa da tasarruf işlemi geçerli olacaktır. Meselâ,  (A),  

(B)’ye kendisine ait bir alacağı, kendisini (B)’ye borçlu zannettiği için temlik etmişse ve 

aslında (A), (B)’ye borçlu değilse, alacağın temlikine ilişkin taahhüt işlemi geçersiz olsa 

da tasarruf işlemi geçerlidir (sebepsiz zenginleşme). 

 

İşlemin illi olup olmaması pratikte çok büyük bir önem taşımamaktadır. Çünkü her iki 

halde de sebebin olmaması halinde verilen malın iadesi talep edilmektedir. Ancak, 

işlemin illi olması halinde tasarruf işleminin temelini teşkil eden taahhüt işleminin 

geçersizliği halinde tasarruf işlemi de geçersizdir ve malın mülkiyeti hala malı teslim 

edendedir. O halde,  mülkiyet davası, istihkak davası ile mal geri alınmaktadır. Eğer 

tasarruf işlemi illetten mücerret ise,  yani tasarruf işlemi tasarruf işlemine temel teşkil 

eden muameleye bağlı değil ise, verilen mal sebepsiz zenginleşmeye göre geri 

istenmektedir (Öztan 2011). 

 

2.3.4 Sahtecilik eylemleri ile ilgili yazılı hukuk kuralları 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın
7
‘milletvekili seçilme yeterliliği’  başlıklı 76’ncı 

maddesinde sahtecilik suçu, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyenlerin 

hüküm giydiği suçlar arasında sayılmaktadır. 

 

Türk Ceza Kanunu’nun
8
‘kanunun uygulama alanı’ başlığı altında yer alan, ‘diğer 

suçlar’ başlıklı 13’üncü maddesi “...parada sahtecilik ve mühürde sahtecilik 

suçlarının... vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi hâlinde, Türk 

kanunları uygulanır” hükmündedir.  

 

                                                           
7
 TC Resmi Gazete Tarih: 07.11.1984 Sayı:2709. 

8
  TC Resmi Gazete Tarih: 26.09.2004 Sayı:5237.  



22 

 

TCK’nın ‘kişilere karşı suçlar’kısmının‘güvenlik tedbirleri’ başlığı altında yer alan, 

‘suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular’ başlıklı 58’inci maddesi “…parada veya 

kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden 

verilen hükümler tekerrüre esas olmaz…” hükmünde olup; 161’inci maddesinde hileli 

iflasın nedenlerinden birinin sahte bilanço tanzimi olduğu belirtilmiştir. 

 

Kanunun, ‘kamu güvenine karşı suçlar’ başlıklı bölümde; 

 

 197’nci maddesinde ‘parada sahtecilik’ 

 199’uncu maddesinde ‘kıymetli damgada sahtecilik’ 

 202’inci maddesinde‘mühürde sahtecilik’ 

 204’üncü maddesinde ‘resmi belgede sahtecilik’ 

 207’nci maddesinde ‘özel belgede sahtecilik’ 

 209’uncu maddesinde ‘açığa imzanın kötüye kullanılması’ 

suçlarına yönelik olarak hapis veya para cezaları öngörülmektedir. 

 

TCK’nın ‘resmi belge hükmünde belgeler’ başlıklı 210’uncu maddesinde, resmi belgede 

sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı belgelerin konusu belirtilmiş olup, 

vasiyetname de bu madde de sayılmaktadır.   

 

TCK’nın ‘daha az cezayı gerektiren hâl’ başlıklı 211’inci maddesinde; bir alacağın 

ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun 

işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın, yarısı oranında indirileceği; ayrıca, ‘içtima’ 

başlıklı 212’nci maddesinde;  sahte resmî veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi 

sırasında kullanılması hâlinde, sahtecilik ve ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya 

hükmolunacağı, belirtilmiştir. 

 

TCK’nın ‘bilişim alanında suçlar’ başlıklı bölümünün 243’ncü maddesinde ‘bilişim 

sistemine girme’, 244’ncü maddesinde ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme 

veya değiştirme’suçlarına yönelik hapis veya adli para cezaları öngörülmektedir. 
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‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeler’ başlıklı 326’ncı maddesinde; devletin 

güvenliğine ilişkin belgelerde sahtecilik yapanlara hapis cezası verileceği 

belirtilmektedir. 

 

12.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun;  

 106’ncı maddesinde, bir belgenin sahte olduğunun belirlenmesi için tespit 

davasının talep edileceği, 

 204’üncü maddesinde,  sahteliğin ispat olunmadıkça kesin delil sayılmayacağı, 

 208’inci maddesinde, yazı ve imzayı inkâr eden kişinin sahtecilik iddiasında 

bulunması gerektiği, 

 209’uncu maddesinde, senetteki yazı veya imzanın sahteliğinin ancak mahkeme 

kararı ile sabit olunacağı ve senede dayanılarak verilen ihtiyati tedbirin sahtelik 

iddiasından etkilenmeyeceği, 

 210’uncu maddesinde, güvenli elektronik imzalı belgenin inkârındahakim bir 

kanaate varamamış ise bilirkişi incelemesine başvurulabileceği, 

 211’inci maddesinde, sahteciliğin nasıl inceleneceği, 

 212’nci maddesinde,  sahte senedin nasıl iptal edileceği, 

 213’üncü maddesinde, haksız yere sahtecilik iddiasının neticeleri, 

 214’üncü maddesinde, belgenin sahte olmadığına dair hukuk mahkemesi 

kararının kesinleşmesinin ardından, ceza mahkemesinde sahtecilik iddiasının 

dinlenemeyeceği, 

 375’inci maddesinde, yargılamanın iadesi sebepleri arasında senedin sahteliğine 

karar verilmesi veya senedin sahte olduğunun bildirilmesi, belirtilmektedir. 

 

Sahtecilik eylemlerinin tapu siciline yansımasının sonuçları ile ilgili olarak Türk 

Medeni Kanunu’nun
9
; 

 

 1007’nci maddesinde,  tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün 

zararlardan devletin sorumlu olduğu, devletin de kusuru bulunan 

görevlilere rücu edeceği, 

                                                           
9
TC Resmi Gazete Tarih:22.11.2001 Sayı:4721. 
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 1021’inci maddesinde, tescili gereken ve tescil edilmeyen ayni hakların 

varlık kazanamayacağı, 

 1022’nci maddesinde, tescil hususu, 

 1023’üncü maddesinde, tescile dayanarak ayni hak kazanan üçüncü 

kişilerin kazanımının korunacağı, 

 1024’üncü maddesinde, yolsuz tescil hususu ve iyi niyetli olmayan 

kişilerin durumu, 

 1025’inci maddesinde, yolsuz tescilin düzeltilmesi hususu ve iyi niyetli 

üçüncü kişilerin hakları belirtilmektedir. 

 

Ayrıca, Kanunun 1020’nci maddesinde tapu sicilinin açıklığı diğer bir ifade ile aleniyet 

ilkesi bahsedilmekte olup, talepte bulunanların kesin ilgisinin saptanmaması halinde ve 

aleniyet ilkesinin uygulamada kötü niyetli kişilerce istismar edilmesi durumları 

sahtecilik eylemlerinin nedenini oluşturabilmektedir. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 22.10.1999 tarihli 1999/5 sayılı ve ‘Muttali 

Olunan Sahtecilik Olaylarının Bildirilmesi’ konulu mülga genelgesinde
10

, sahte 

vekâletname ve nüfus cüzdanlarına istinaden sahtecilik eylemleri yapıldığı, işleme konu 

olan belgeleri yeterince incelemeyen görevlilerin sorumlu duruma düştüğü, sahtecilik 

eylemlerini yapan ya da iştirak edenlerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmek üzere 

Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu genelgeye ilgi tutulan 

18.03.1996 tarihli 1996/1 sayılı ve ‘İnceleme ve Soruşturma Yönergesi’ konulu 

genelgesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün  merkez ve taşra birimlerine 

intikal eden ihbar ve şikayetler hakkında yapılacak işlemler ile Tapu ve Kadastro Bölge 

Müdürlükleri ve diğer mahalli birimlerince yapılan inceleme ve soruşturmalarla ilgili 

izlenecek usul ve esaslar belirtilmiştir. Buna göre, Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün merkez birimlerine intikal eden ihbar ve 
                                                           
10

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sahtecilik eylemleri hakkında 22.10.1999 tarihli 1999/5 Sayılı 

ve ‘Muttali Olunan Sahtecilik Olaylarının Bildirilmesi’ konulu genelgesi ve bu genelgeye ilgi tutulan 

18.03.1996 tarihli 1996/1 sayılı ve ‘İnceleme ve Soruşturma Yönergesi’ konulu genelgesi 22.01.2010 

tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 03.06.1975 tarihli 1431 Sayılı ve ‘Sahtecilik Olaylarına Karşı 

Alınması Gerekli Tedbirler’konulu genelge yürürlükte olup,  bu genelgeye ilgi tutulan 06.08.1956 tarihli 

1268 sayılı ve ‘Tapu sicil muhafızlarının akit ve tescil işlemleri’ konulu genelge, 2010/8 sayılı Makam 

Oluru ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

http://web.tkgm.gov.tr/tkgm/index.php?page=genelge&op=genelge_bilgileri&Id=77
http://web.tkgm.gov.tr/tkgm/index.php?page=genelge&op=genelge_bilgileri&Id=77
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şikâyetler hakkında, ilgili birimce ön inceleme yaptırılarak, müfettiş inceleme 

soruşturmasına gerek görüldüğü takdirde, durumun belge örnekleri ile birlikte Teftiş 

Kurulu Başkanlığı’na intikal ettirileceği; acele ve gecikmesinde zarar doğması 

muhtemel haller ile iddiaların açık ve belgeli olduğu durumlarda ise ön inceleme 

yaptırılmadan Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirileceği belirtilmiştir. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 03.06.1975 tarihli 1431 sayılı ve ‘Tedbirler 

‘konulu yürürlükteki genelgesinde, sahtecilik eylemlerinin kimler tarafından 

gerçekleştirilebileceği, sahtecilik suçlarının teşkilat yönünden nevileri bunların nasıl 

yapıldığı ve alınması gereken önlemler belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, bu genelgeye ilgi 

tutulan 06.08.1956 tarihli 1268 sayılı ve ‘Tapu Sicil Muhafızlarının Akit ve Tescil 

İşlemleri’ konulu mülga genelgede, bir hakkın ziyaına sebebiyet verilmemesi hususuna 

azamî dikkat gösterilmesi, aksi takdirde dikkatsizlik neticesinde doğan zararın Hazine 

tarafından tazmin edileceği Türk Medeni Kanunu’nun eski 917’nci yeni 1007’nci 

maddesi gereğince zarara sebebiyet veren memura rücu edileceği belirtilmektedir. 

 

2.3.5 Sahtecilik suçlarının diğer suçlarla ilgisi 

 

2.3.5.1 Sahtecilik suçu - rüşvet suçu 

 

Sahtecilik suçunu işleyecek şahıslar tarafından kanuna aykırı bir fiil olan sahte 

belgelerle işlem yaptırmak amacıyla devlet memurlarından sahte belgeye dayalı olarak 

bir işlemin yapılmasını talep etmektedirler. Sahte belgeyi kullanan kişiler, çoğu kez 

ilgili devlet memuruna kanunen yapmaya mecbur olduğu bir şeyi yapması veya 

yapmaması için para veya hediye veya başkaca bir menfaat teklif etmektedirler. 

 

TCK’nın 252’nci maddesine göre, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya 

yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya 

göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi ile görevinin ifasıyla ilgili bir işi 

yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtası ile kendisine veya 

göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi rüşvet suçu ile 

cezalandırılır.  



26 

 

İş ya da işlemin yapılması amacıyla elindeki sahte belgenin geçerliliğini sağlayabilmek 

için görevini ifa eden kamu görevlisine buna göz yumması için rüşvet teklifinde 

bulunulması muhtemeldir. Bu sebeple ve ortaya çıkabilecek diğer olası sebeplerle 

rüşvet suçu, sahtecilik suçları ile ilgili birlikte değerlendirilebilir.  

 

2.3.5.2 Sahtecilik suçu - zimmet ve irtikâp suçu 

 

Zimmet, TCK’nın 247’nci maddesinde kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyedliği 

kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı 

kendisinin veya başkasınına mal etmesi şeklinde açıklanmıştır.  

 

TCK madde 247/2 gereği; suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik 

hileli davranışlarla işlenmesi zimmet suçunda cezayı artırıcı sebeptir. Bu düzenleme 

ile ihtilas kavramı kanunlaştırılmıştır. İhtilas, zimmet suçunun gelir ve giderlerin 

yazılmasına ya da denetimine özgü kayıtları, defterleri ve hesapları bile bile karışık 

olarak tutmak ya da değiştirmek ya da kalem oynatarak bozmak ya da ortadan 

kaldırmak veya bu hesaplara ilişkin doğru olmayan bilanço ve başka işlemli kâğıtlar, 

defterler ya da belgeler göstermektir. Başka bir deyişle, zimmetin ortaya çıkmasını 

engelleyecek her türlü hilekârlık ve değişiklik yapmaktır. Görüleceği üzere, suç 

işlenirken evraklar üzerinde yapılan değişiklikler suçu gizleme amacıyla ve hile ile 

yapılmışsa hem zimmet suçunda artırıcı sebep olmakta hem de sahtecilik suçları ile 

birlikte incelenmektedir. 

 

TCK 250’nci maddede düzenlenen irtikâp suçunda ise özellikle doktrinde “ikna 

suretiyle irtikâp” diye adlandırılan ve 250’nci maddenin 2. fıkrasında düzenlenen 

görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli 

davranışlarla kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte 

bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisinin cezalandırılmasında da 

yukarıda bahsedilen TCK 247/2’nci maddesindeki gibi suçun, sahtecilik suçları ile 

birlikte incelenme durumu ortaya çıkabilir.  
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Zimmet ve irtikâp suçlarında sadece suçu işleyen kamu görevlisi değil ayrıca suçun 

işlenmesine kasten göz yumarak ya da denetim görevini ihmal ederek suçun 

işlenmesine imkân sağlayan, denetimle yükümlü kamu görevlisi de cezalandırılır. 

Burada sahte olarak düzenlenmiş olduğunu bildiği ya da fark ettiği halde kasten buna 

göz yumarak ya da denetlemesi gereken belgeyi denetim görevini ihmal ederek sahte 

belge ile suçun işlenmesine sebep olan kamu görevlisi de ceza alacaktır (TCK md. 

251). 

 

2.3.5.3 Sahtecilik suçu - görevi kötüye kullanma suçu 

 

Görevi kötüye kullanma suçu; kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

yani rüşvet, zimmet, irtikâp dışında, kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı 

hareket ederek ya da görevinin gereğini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, 

kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olması ya da kişilere haksız bir 

menfaat sağlaması durumlarında cezalandırılmasıdır(TCK madde 257). 

 

Sahte olarak düzenlenen belgelerin önemli bir bölümünde bu belgelerin yeteri kadar 

incelenmesi durumunda iğfal kabiliyeti(memuru aldatma yeteneği) olmadığı fark 

edilecektir. Sahte evrak önüne gelen memur günlük yaşamın monotonluğundan 

kendini arındırarak evrakı biraz dikkatle incelese, pek çok açıdan o belgeden 

şüphelenecektir. Memurun bu inceleme görevini bilerek veya ihmali nedeniyle yerine 

getirmemesi, talep edilen iş veya işlem karşısında gerekli özeni göstermemesi çoğu 

kez TCK’nın 257’nci maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

2.3.5.4 Sahtecilik suçu – kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu 

 

TCK’nın 279’uncu maddesindeki düzenlemeye göre, kamu görevlisinin, kamu adına 

soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suç işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak 

öğrenip de ilgili daireye bildirmede ihmal ve gecikme göstermesi durumunda kamu 

görevlisi cezalandırılır. 
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Sık olarak görülmese de bu suçun sahtecilik suçu ile yakın ilgisi vardır. Sahtecilik 

suçu işlendikten bir iki ay sonra ortaya çıkmakta ve ilgili daire amiri veya memurlar 

bunu öğrendiği halde, kendi çabalarıyla düzeltmeye veya başka türlü telafi yolunu 

seçmekte Cumhuriyet Savcılarına ve soruşturma yetkili diğer mercilere 

bildirmemektedir.  

 

Sahtecilik suçu kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suç olduğundan 

tapu ve kadastro işlemleri açısından sahtecilik suçunun işlenildiği anlaşıldığı anda 

çalışanların derhal durum bir yazı ile Cumhuriyet Savcılığına ve bağlı bulunulan Bölge 

Müdürlüğüne, gerekirse Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmelidir. Tapu 

müdürlüklerindeki sahtecilik girişimlerinin önlenmesi için olay adli ve güvenlik 

makamlarına bildirmelidir.  Aksi takdirde birimler suç odağı haline gelecektir.  

 

Konu ile ilgili olarak, TCK’nın ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ başlıklı 

279’uncu maddesi; 

 

1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle 

bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya 

bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki 

fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır”hükmündedir. 

 

Hükümde, kamu görevlilerinin bildirimde bulunacağı makam ‘yetkili makam’ olarak 

belirtilmekle yetinilmektedir. Bu husus,  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

‘ihbar ve şikâyet’ başlıklı 158’inci maddesinde açıklanmıştır.  

 

1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına 

yapılabilir.  

2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili 

Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.   
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3)Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve 

konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. 

4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç 

nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin 

ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.  

6) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun 

şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği 

takdirde, yargılamaya devam olunur” hükmündedir. 

 

2.3.5.5 Sahtecilik suçu - disiplin suçları 

 

Sahtecilik suçları kamu görevlisi açısından çoğu kez 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 125’inci maddesinde belirtilen; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe 

ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma cezalarına hükmedilmesini 

gerektiren fiillerden birini oluşturur. Bu suçla ilgili olarak adli cezaya hükmedilmesi 

disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmediğinden aynı eylem adli cezanın yanı 

sıra disiplin cezasınında verilmesi gerekir.  
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3. KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK 

 

3.1 Sahtecilik Eylemleri 

 

Çalışmanın ilk kısmında belirtildiği üzere sahtecilik eylemlerinin kapsamı; 26.09.2004 

tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun; 

 

 Kamu güvenine karşı suçlar başlıklı bölümde yer alan ‘parada sahtecilik’  başlıklı 

197’nci,  ‘kıymetli damgada sahtecilik’ başlıklı 199’uncu, ‘mühürde sahtecilik’ 

başlıklı 202’nci, ‘resmi belgede sahtecilik’ başlıklı 204’üncü, ‘özel belgede 

sahtecilik’ başlıklı 207 ve  ‘açığa imzanın kötüye kullanılması’ başlıklı 209’uncu 

maddelerine, ‘resmi belge hükmünde belgeler’ başlıklı 210’uncu;  

 Bilişim alanında suçlar başlıklı bölümde yer alan ‘bilişim sistemine girme’ başlıklı 

243’üncü, ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ başlıklı 

244’üncü maddelerine göre belirlenmiştir.  

 

Belirtilen çerçevede sahtecilik eylemleri hakkında gereken bilgiler verilmesinden sonra; 

araştırmanın konusunu ilgilendiren mühürde sahtecilik, remi belgede sahtecilik, özel 

belgede sahtecilik, açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belge hükmünde belgeler 

ve bilişim suçlarından bilişim sistemine girme ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok 

etme veya değiştirme suçlarına dair daha ayrıntılı bilgiler verilecektir. 

 

Öncelikle, kamu güveni kavramını açıklamak gerekirse; bu kavram, hukuk düzeninin, 

herhangi bir hukuksal olayı kanıtlama yeteneği tanıdığı şeylerle doğruluk ve 

gerçekliğine herkesçe güvenilmesini öngördüğü şekil ve alametler; belirti, iz, işaret, 

nişan, simgenin sahtecilikten korunmalarını görmek ve bilmek biçiminde oluşmuş 

genel, sürekli, toplumsal bir hak olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir anlatımla kamunun 

güveni; özel veya kamu hukukunun kanıtlama gücü tanıdığı şey, şekil ve alametlere 

karşı olan genel güvendir. Toplumun inanma ve bireyin aldatılmama hakkı kamu 

güvenini oluşturmaktadır (Anonim 2013g). 
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Kamu güvenine karşı suçların hukukî konusu veya bu suçları öngören normlarla ortaya 

çıkan korumanın konusu, hâkim doktrine göre kamunun güveni(ammenin itimadı)’dır. 

İtalyan ceza hukukunun projesine ilişkin bakanlık raporunda kamunun güveni; hukuk 

düzeninin büyük bir değer tanıdığı şeylerle harici şekil ve alametlere (para, damga, 

belge) toplumun beslediği güven (itimat) olarak ifade edilmektedir (Erem ve Toroslu 

2000). 

 

Sahtecilik eylemlerinin ortak öğeleri ise; aldatma yeteneği; zarar olanak ve olasılığı ve 

kasıttır. Sahteciliğin, diğer bir tanımla gerçeği taklit veya tağyir/tahrifin; aldatma 

yeteneği olması, zarar olanak ve olasılığının bulunması, kasten yapılması gerekmektedir 

(Anonim 2013g). 

 

3.1.1 Parada sahtecilik 

 

TCK’nun kamu güvenine karşı suçlar arasında sayılan ‘parada sahtecilik’ eylemi ile 

ilgili 197’inci maddesi; 

 

1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak 

üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki 

yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para 

cezası ile cezalandırılır.  

3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”hükmündedir. 

 

Bu maddenin devamında ‘paraya eşit sayılan değerler’ başlıklı 198’inci maddesi “ 

Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve 

kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, 

tahviller ve evrak ile millî ziynet altınları, para hükmündedir”demektedir.  

 

TCK’nunda anılan maddenin, 197/1’inci fıkrasının maddi öğesi; yasal olarak dolaşımda 

bulunan ulusal veya yabancı ülke parasını sahte olarak üretmek, sürmek amacıyla 
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nakletmek, muhafaza etmek veya dolaşıma sürmek (tedavüle koymak)tır. Üretmek 

sözcüğünün, taklit ve tağyiri kapsadığında kuşku bulunmamaktadır. 197/2’nci 

fıkrasındaki suçun maddi öğesi; sahte parayı, bu durumunu bilerek kabul etmektir. 

197/3’üncü fıkrasındaki maddi öğe ise; sahte olduğu bilinmeden kabul edilen paranın 

(sonradan, bu niteliği öğrenildiği halde) bilerek dolaşıma konulmasıdır (Anonim 

2013g). Parada sahtecilik eylemleri ile ilgili ‘Sahte Banknotların İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’ 09.08.2005 tarihinde ve ‘Sahte Madeni 

Paraların ve Sikkelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’ ise 

09.05.2006 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.  

 

3.1.2 Kıymetli damgada sahtecilik 

 

TCK’nun kamu güvenine karşı suçlar arasında sayılan ‘kıymetli damgada sahtecilik’ 

başlıklı 199’uncu maddesi; 

 

1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya 

tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  

2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç aydan bir yıla 

kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  

3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle 

koyan kişi, bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

4) Damgalı kâğıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın 

ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır” 

hükmündedir. 

 

TCK’da anılan hükmün 199/1’inci fıkrasındaki tanımlanan suçun maddi öğesi: yasal 

olarak dolaşımda bulunan ulusal veya yabancı ülkeye ait değerli damgayı sahte olarak 

üretmek, (sürmek amacıyla) ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya dolaşıma 

(tedavüle) koymaktır. Kanunun 199/2’nci fıkrasındaki, suçun maddi öğesi: sahte olarak 

üretilmiş değerli damgayı, sahteliğini bilerek kabul etmektir.  Kanunun 199/3’üncü 

fıkrasında, suçun maddi öğesi: sahte olduğu bilinmeden kabul edilen değerli damganın, 
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sahteliği sonradan öğrenilmesine karşın kullanılması, elden çıkarılması gibi yollarla 

dolaşıma konulmasıdır(Anonim 2013g). 

 

3.1.3 Mühürde sahtecilik 

 

Türk Dil Kurumunca yapılan tanımlamada mühür; bir kimsenin, bir kuruluşun adının 

veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik ve benzeri maddeden yapılmış 

araç, damga veya kaşe olarak ifade edilmiştir (Anonim 2013ğ). 

TCK’nun kamu güvenine karşı suçlar arasında sayılan ‘mühürde sahtecilik’ başlıklı 

202’nci maddesi; 

1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık 

tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, iki yıldan sekiz yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya 

kullanan kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”hükmündedir.  

 

5237 Sayılı Kanunda anılan hükmün 202/l’inci fıkrasında; bu mühürlerin 

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık mühürleri 

olduğu belirtilerek, duraksama ve yanılgıya yer bırakılmamıştır. 202/2’nci fıkrasında; 

kamu kurum ve kuruluşları yanında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

tarafından kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üretmeyi ve bilerek 

kullanmayı suç olarak nitelendirmektedir. Tapu müdürlüklerinde onaylayıcı veya 

belgeleyici amaçlarla mühür kullanılmaktadır. 202/2’nci fıkraya göre, suçun maddi 

öğesi; belgelemek veya onaylamak için kullanılan mührün sahte olarak üretilmesi veya 

sahteliğini bilerek kullanılmasıdır. Tapu müdürlüğünün görev kapsamına giren kısmı 

mührün üretilmesi değil, sahteliğini bilerek mührün kullanılması kısmıdır (Anonim 

2013g). 
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Şekil 3.1 Mühürler (Kaynak: Anonim 2013h) 

 

Tapu işlemlerine konu olan belgelerde kullanılan mühürlerle ilgili olarak dikkat 

edilmesi gereken hususlar ve şekil şunlardır. 

 

Herhangi bir belgenin belgelendiğini veya onaylandığını gösterir mührün; 1985 yılından 

önceki resmi mühürlerde ay ve yıldızın sola baktığına, 1985 yılından sonraki resmi 

mühürlerde ay ve yıldızın sağa baktığına, bütün resmi mühürlerde T.C. harfleri yanında 

iki nokta, etrafında iki küçük yıldız (*T.C.*) ve özel bir sayı olduğuna, mühür 

çaplarının aynı büyüklükte olduğuna, sadece nüfus müdürlüğünün mührünün kendine 

özgü küçük bir yapıda olduğuna, bütün resmi mühürlerde ay ve yıldızın T.C. harflerine 

ve içinde bulunduğu küçük daireye konum ve uzaklığının aynı olduğuna, ayın alt ucuna 

denk gelecek şekilde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tarihi olan 1923 rakamlarının 

olduğuna, mühürlerde noterlik numaralarının yazıyla yazıldığına ve mührün ilgili merci 

ve makama ait olup olmadığı hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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Şekil 3.2 Mührün boyutları (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Dikkat edilen bu hususların ardından, mührün sahteliğinin tespiti neticesinde, kamu 

görevlilerinin TCK’nun 279’uncu maddesi doğrultusunda suçu bildirmesi/ihbar etmesi 

gerekmektedir.  

 

3.1.4 Resmi belgede sahtecilik 

 

İlk olarak resmi belgeler bakımından kamunun sadakat ve güveninin korunması gereği 

hissedilmiş ve 1813 tarihli Bayern Ceza Kanununda resmi belgede sahtecilik suçu, 

kamunun sadakat ve güvenine karşı suç olarak düzenlenmiş, özel belgede sahtecilik ise 

dolandırıcılığın nitelikli şekli olarak kabul edilmiştir (Gökçan 2009). 

 

TCK’nun kamu güvenine karşı suçlar arasında sayılan ‘resmî belgede sahtecilik’ 

başlıklı 204’üncü maddesi; 

 

1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını 

aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, 

gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge 



36 

 

düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.  

3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan 

belge niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır” hükmündedir. 

Maddenin devamındaki  ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ başlıklı 

205’inci maddesi  “Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından 

işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır" hükmündedir. 

 

Hükme göre, bir evrakın resmi evrak olabilmesi için; memurlar tarafından 

düzenlenmesi, memurun görevini yaptığı sırada düzenlenmiş olması ve görev 

dolayısıyla düzenlenmiş olması gerekmektedir. Görev sırasında düzenlenen her evrak 

resmi evrak sayılmamaktadır. Örneğin, işyerinde evinin kira kontratını imzalayan 

memur resmi evrak değil özel evrak düzenlemiştir (Aydemir 2003). 

 

3.1.4.1 Suçun unsurları  

 

3.1.4.1.1 Fail ve mağdur 

 

Resmi belgede sahtecilik suçu 204’üncü maddede iki farklı şekilde düzenlenmektedir. 

Maddenin ilk fıkrasındaki suç herkes tarafından işlenebilmektedir. Fail, kamu görevlisi 

olup ve göreviyle bağlantılı olmaksızın resmi belgede sahtecilikte bulunursa, 204’üncü 

maddenin ilk fıkrası ile sorumlu tutulmaktadır. Kamu görevlisi olmayan kişiler, 

yalnızca 204’üncü maddenin ilk fıkrasındaki suçun faili olabilirler. Ancak bu kişiler, 

kamu görevlisinin göreviyle ilişkili olarak işlediği 2’nci fıkradaki suçun azmettireni ya 

da yardım edeni olarak da sorumlu tutulabilmektedir. 

 

204’üncü maddenin ikinci fıkrasındaki suçun faili yalnızca kamu görevlisi olduğundan, 

bu fıkra, özgü suç olarak düzenlenmiştir. Kamu görevlisi, suçu göreviyle bağlantılı 

olarak işlemesi halinde, 204/2’nci maddedeki suç meydana gelmektedir.  
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Suç, kamu güvenine karşı işlendiğinden, mağdurun toplum olduğu belirtilmiştir. Ancak 

suçla korunan ikincil yararın kişilere ilişkin olduğu düşünüldüğünde, suçtan dolayı 

haksızlığa uğrayan kişilerin de suçtan zarar gördükleri ve davaya katılma haklarının 

bulunduğu kabul edilmelidir (Gökçan 2009). 

 

3.1.4.1.2 Maddi konu 

 

Suçun maddi konusu ‘belge’ olarak öngörülmüştür. Belge kelimesi dilimizde evrakın 

karşılığı olarak kullanılmaktadır. Evrak kelimesi, yazılı kâğıt (varaka) anlamına 

gelmektedir. Yazılı evrakın belge niteliğine kavuşması, aranan zorunlu unsurları 

taşımasına bağlıdır (Gökçan 2009). Belgenin unsurları; yazılı olması, hukuki değer 

taşıyan bir içeriğin bulunması ve düzenleyenin bilinmesidir. 

 

Yazılı olma; belgenin yazılı olması, irade beyanının kaydedilmesi anlamına gelmektedir. 

Yazılı olma öğesi, bir dil ve alfabenin kullanılmasını gerektirmektedir. Belirli bir 

konuda Türkçe yazılması zorunlu görülmekte ise bu kurala uyulmaması, yazılan kaydın 

belge sayılmasını önlemektedir. Düşüncenin yazı ile kayda geçirilmiş olması 

zorunludur. Yazı içermeyen fotoğraf, film şeridi gibi nesneler de bir fikrin kaydını 

sağlamakta ve bunlar usul hukukunda belge sayılsalar bile konumuz yönünden belge 

niteliğinde değildirler. Ayrıca, belirli konulardaki belgelerin belirli bir vasıtayla 

kaydedilmesi yasa gereği aranmakta ise (el yazısıyla vasiyetname gibi) bu koşula 

uyulması zorunludur. Yazılı olma öğesi son olarak yazının elverişli bir cisme 

kaydedilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla, bir kâğıda veya bez, parşömen, deri, 

levha veya metal plakaya harf veya rakamın elle ya da baskı yöntemiyle iz şeklinde 

basılması halinde yazı koşulu gerçekleşmiştir. Yargıtay da yazının taşınabilir bir şey 

üzerine yazılması gerektiğini kabul etmiştir. 

 

Hukuki değer taşıyan bir içeriğinin olması; yazılı evrakın belge olarak kabul 

edilebilmesi için; hukuken korunmaya değer bir içeriğinin bulunması gerekmektedir. 

Yazılı bir evrakın belirli bir fikri veya maddi bir olayı içermesi tek başına belge olması 

için yeterli değildir. Bu yazının delil olarak kullanılabilir olması halinde hukuken 

korunması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, delil değerinden yoksun (hukuken 
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anlamı olmayan bir yazıyı içeren) yazılı bir kâğıt üzerinde yapılacak değişikliğin, 

herhangi bir zarar olasılığı da olmadığından, eylem sahtecilik olarak kabul 

edilemeyecektir. Özellikle, bazı belgeler bir konuda delil olmak üzere 

oluşturulmaktadır; örneğin bir suç tutanağı, ilam, vekâletname veya borç senedi ya da 

sözleşme bu şekildedir. Belgede gerçeğe aykırı bazı eklemeler yapılmakla birlikte, 

bunların belgenin hukuki değerini bozmayan veya etkilemeyen önemsiz hususlarda 

olması durumunda, suçun oluşmayacağı kabul edilmelidir. Yargıtay bir olayda, icra 

takip dosyasındaki tutanaklarda, icra kovuşturmasıyla ilgili hukuki bir sonuç 

doğurmadığı kabul edilen (avukatlık sözleşmesinin ibraz edildiğine ve vekâlet ücretinin 

buna göre karar altına alınmasına ilişkin ekleme yapılması ve bazı tutanaklardaki tarih 

ve sıralamanın sonradan hatalı yazılması gibi) bazı eklemelerin suç oluşturmadığını, 

disiplin eylemi boyutunda kalacağını kabul etmiştir. 

 

Düzenleyenin bilinmesi; yazılı evrakın belge niteliğine kavuşması için düzenleyenin 

bilinmesi gerekmektedir. Kimin düzenlediğinin bilinmesi demek, fiilen yazıyı yazanın 

(örneğin sekreterin) değil, kim adına düzenlendiğinin bilinmesi anlamına gelmektedir. 

İmzanın atılmasıyla ilgili olarak da belirli bir kural varsa, (BK. m.14/1’inci madde borç 

alanın imzayı elle atmasını öngörmekte, 14/2 ve 15’inci madde ise istisnasını 

göstermektedir) bu kurala uygun davranılmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu 

hallerde ilgili imza veya bilinmeyi sağlayan şeklin eksikliği halinde söz konusu yazılı 

kâğıt belge olarak kabul edilememektedir. Belge kabul edilemeyen bir yazıyla ilgili 

sahtecilik yapılması, belgede sahtecilik suçunu oluşturmaz. İmzanın ilgili belge için 

zorunlu görüldüğü hallerde elle atılmış bir imzanın varlığı, belge niteliğinin varlığı 

bakımından zorunlu bir unsurdur. Örneğin özel hukukta, hukuk usulü bakımından 

senetlerin paraf edilmesi yeterli olmayıp, imzalanmış bulunması gerekmekte ve imzasız 

belge ikrar edilse dahi, senet olarak kabul edilmemekte, koşulları varsa yalnızca yazılı 

delil başlangıcı sayılmaktadır. Fotokopiler de imza unsuru oluşmadığından, senet olarak 

kabul edilemez. Tele faks ile gönderilen metinler de senet sayılmamakta, yazılı delil 

başlangıcı kabul edilmektedir (Gökçan 2009).  
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3.1.4.1.3 Suçun müşterek unsurları 

 

Resmi belgede sahtecilik suçu, failin belge düzenlemekle görevli kamu görevlisi olup 

olmamasına göre ikiye ayrılmakta ve bu doğrultuda 204’üncü madde ile iki ayrı suç tipi 

düzenlenmektedir. Her iki fıkrada düzenlenen suçların oluşması için aranması gereken 

iki ortak unsur bulunmaktadır;  bunlar, fiilde zarar verme olasılığı ve aldatma 

yeteneğinin bulunmasıdır. 

 

Zarar verme olasığının bulunması; sahtecilik eyleminin somut bir zarara yol açması 

zorunlu bulunmamakla birlikte, doktrinde zarar verme olasılığının bulunmaması 

durumunda suçun oluşmayacağı kabul edilmektedir. Suçla tali olarak kişilerin belgede 

somutlaşan kişilik hakları da korunmaktadır. Dolayısıyla, belgede sahtecilik suçunun 

kamu güvenini bozma veya kişilerin haklarına zarar verme tehlikesi yaratması gerekir ki 

cezalandırılabilsin. Bu nedenle, hiçbir zarar verme olasılığı bulunmayan sahtecilik 

eylemleri cezalandırılmaz.Yargıtay,birçok kararında sahtecilik suçunun oluşması için 

zararın varlığının şart olmayıp, zarar olasılığının yeterli olduğunu belirtmiştir. Diğer bir 

olayda, avukat tarafından verilmiş gibi sahte şikâyetten vazgeçme dilekçesi 

düzenleyerek hakime havale ettirip, mahkeme kararı verilmesini sağlayan failin 

eyleminin, hukuken sonuç almaya elverişli olup olmadığının araştırılması istenilmiştir. 

Suç zararın varlığına bağlı olmayıp, zarar olasılığının yeterli görülmesi nedeniyle, resmi 

belgede sahteciliğin sonucunda meydana gelen zararın sonradan giderilmiş olması, suçu 

ortadan kaldırmamaktadır. 

 

Aldatma yeteneğinin varlığı; belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin ortak bir 

suç öğesi olduğu doktrinveuygulamadakabul edilmektedir. 765 sayılı eski Türk Ceza 

Kanunu döneminde de kanunda düzenlenmemekle birlikte, sahtecilik suçlarında 

aldatma yeteneğinin varlığı gerek doktrin ve gerekse yargı kararlarında zorunlu 

görülmüştür. 5237 Sayılı Kanunun 204/1,2’nci ve 207/1’inci maddelerinde yalnızca, 

gerçek bir belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi biçimindeki seçimlik 

hareket yönünden aldatma öğesine yer verilmektedir. Buna karşın doktrinde, tüm 

sahtecilik suçları bakımından aldatma yeteneğinin aranması gerektiği kabul 

edilmektedir. 
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Aldatma yeteneğinin varlığı, ibraz edildiği muhatabının kişisel durumuna göre değil, 

objektif ölçüte göre araştırılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile aldatma yeteneği, 

belgedeki sahteciliğin belirsiz sayıdaki kişiyi (birçok kimseyi) kandırabilecek güç ve 

nitelikte olmasını ifade etmektedir. Sahteciliğin yalnızca konunun uzmanı olan kişilerce 

anlaşılabilecek bir düzeyde yapılmış olması da şart değildir. 

 

Sahtecilik kimseyi aldatamaz nitelikte ise zarar verme yeteneği bulunmayacağından suç 

oluşmayacaktır. Başka bir anlatımla, sahteciliğin kolayca anlaşılır biçimde olması 

halinde, fiilin herhangi bir zarara yol açma olasılığı ve dolayısıyla kamu güvenini 

bozma riski de bulunmamaktadır. Örneğin; işinde uzmanlaşan sahteciler bilerek bazı 

hususları göz ardı etmekte, iğfal kabiliyeti olmayan evraklar düzenlemekte ve bu 

düzenlemeyle suçtan kurtulmaya çalışmaktadırlar. “… İli… İlçesinde sahte vekâlet 

düzenleyen sahteciler vekâletnamenin mühründe… Dördüncü Noterliği ibaresini 

kullanmakta, vekâletnamenin içeriğinde ve diğer ibarelerde…  Yedinci Noterliği” 

ibaresini kullanmışlardır. 

 

Yargıtay, sahtecilik suçunda zarar olasılığı ile aldatma kabiliyeti arasındaki bağı şöyle 

açıklamaktadır; “Zarar olasılığının bulunması için belgede yapılan sahteciliğin çok 

sayıda kişiyi aldatacak nitelikte olması, bir başka anlatımla belgenin nesnel olarak 

aldatıcılık yeteneğinin bulunması gerekir. Aldatma keyfiyeti belgeden objektif olarak 

anlaşılmalıdır. Muhatabın hatasından, dikkatsizlik ya da özensizliğinden kaynaklanan 

fiili iğfal, aldatma yeteneğinin varlığını göstermez”. 

 

İlgili mevzuat gereği, belgenin bir işleme esas olmak üzere sunulduğu idarenin, 

belgenin sahihliğini araştırması zorunlu ve bu araştırma sonucunda sahteciliğin ortaya 

çıkması olanaklı ise,  aldatma yeteneğinin bulunmadığı kabul edilmektedir. 

 

Yargıtay, aldatma yeteneğinin bizzat hakim tarafından incelenerek takdir edilmesi 

gerektiğini, ancak gerektiğinde kanaat oluşturmak amacıyla bilirkişi görüşü 

alınabileceğini, ancak bilirkişi raporunun da denetlenmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Resmi belgeler yönünden aldatma yeteneğinin araştırılmasında, ilgili belge türü 

bakımından uyulması gerekli şekil ve usul kurallarına (ilgili resmi kurumun adı, sayısı, 
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tarihi, düzenleyenin unvanı gibi) uyulup uyulmadığının da gözetilmesi gerekmektedir. 

Resmi belgede bulunması gereken; imza, mühür, sayı gibi biçimsel koşulların eksikliği 

halinde aldatma yeteneğinin bulunmadığı kabul edilmelidir. Buna karşın, belgede 

sahteliğin bulunup bulunmadığının teknik yönden incelenmesi hukuki bilgilerle 

çözümlenemeyeceğinden, bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir. 

 

Yargıtay bazı kararlarda aldatma yeteneğinin varlığını değerlendirmiş; başkasına ait 

nüfus cüzdanına yapıştırdığı kendi fotoğrafı üzerinde soğuk damga izinin bulunmaması, 

kimlik kartındaki soğuk damga izinin fotoğrafa taşmamış olması, düzenlenen belgede 

personelin açık kimliği, rütbesi, veriliş tarihi ve sayısının olmaması, memur parafının 

sahte olduğunun ilk bakışta sezilmiş olması, vekâletnamede ilgilinin imzası ve noter 

onayının yer almadığı, eklemeler yapılarak Noterlik Kanununun 81’inci maddesine 

aykırı sahte belge üretilmesi hallerinde aldatma yeteneğinin bulunmadığı kabul 

edilmiştir. 

 

Bir olayda, aslı bulunmayan bir sahte belgenin resmi işlemden geçmiş olmasının, 

aldatma yeteneğinin bulunduğunu kanıtlamayacağı kabul edilmiştir. 

 

Sahteciliğin aldatma yeteneğinin bulunmaması nedeniyle 204’üncü maddedeki suç 

oluşmasa dahi, bu fiil ile işlenmek istenilen diğer suçun gerçekleşmesi olanaklıdır. 

Örneğin sahte belge ile zimmet suçu işlenmek istenilmiş ve mal mülk edinilmişse 

zimmet suçu oluşacak veya koşulları bulunmuyorsa görevi kötüye kullanma suçu 

işlenmiş olabilecektir. Ayrıca, gerçek bir resmi belgede değişiklik yapma şeklinde 

işlenen sahteciliğin aldatma yeteneğinin bulunmaması halinde ise, 205’inci madde 

koşulları araştırılmalıdır (Gökçan 2009). 

 

3.1.4.1.4 Fiil 

 

Özel kişinin resmi belgede sahtecilik suçunda fiil öğesi(204/1); 5237 Sayılı Kanunda tek 

maddede (m.204) düzenlenen suçlardan birinci fıkradaki suç, failinin kamu görevlisi 

olmaması veya kamu görevlisinin göreviyle ilgili olmaksızın bu fiilleri işlenmesini 

gerektirmektedir. Kamu görevlisi olmayan kişinin (veya göreviyle ilgili olmaksızın fiile 
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ortak olanın) kamu görevlisince işlenen göreviyle bağlantılı olarak düzenlenen resmi 

belgede sahtecilik eylemine iştirak eylemleri 204/2’nci maddedeki suça iştirak 

dolayısıyla cezalandırılmaktadır.  

 

204’üncü maddenin ilk fıkrasındaki suç; resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleme veya 

gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme ve yahut sahte resmi 

belgeyi kullanma, şeklinde işlenmektedir. Suçun oluşması için failin seçenek 

davranışlardan herhangi birini işlemesi yeterli olup, tümünü işlemesi gerekli değildir. 

Bu anlamda; 204/1’inci maddedeki; “bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleme” ve 

“gerçek bir resmi belgeyi değiştirme” davranışları maddi sahtecilik niteliğindedir. 

Birinci fıkrada fikri sahtecilikten söz edilemez, çünkü kamu görevlisi olmayan kişilerin 

fikri sahtecilikte bulunmaları olanaklı değildir. 

 

Resmi belgeyi sahte olarak düzenleme eylemi; bir resmi belgenin gerçekmiş gibi 

üretilip, taklit imza atılarak sahte oluşturulmasıdır. Suçun bu şeklinin, resmi belgeye 

ilişkin unsurların taklit edilmesiyle oluştuğu da belirtilmektedir. Resmi belgeyi sahte 

olarak düzenleyen failin sivil kişi olması halinde 1’inci fıkra, belgeyi görevi gereği 

düzenleme yetkisi bulunan bir kamu görevlisi olması durumunda 2’nci fıkra 

uygulanmaktadır. Kamu görevlisi failin, belgeyi göreviyle bağlantılı olmaksızın 

düzenlemesi durumunda da 1’inci fıkra ile ceza verilmektedir. 

 

Suçun oluşması için, sahte belgenin kullanılması gerekli değildir. Kanun koyucu, bir 

resmi belgenin tamamen sahte olarak düzenlenmesi eylemi içerisinde ‘aldatma 

kabiliyetinin’ yer aldığı düşüncesiyle bunu ayrıca belirtmeye gerek görmemiştir. 

Belgede yapılacak değişiklik, belgeye ekleme yapmak veya belgedeki bir yazının, 

tarihin, imzanın silinmesi, kazınması şeklinde gerçekleştirilebilir. Suç, değişikliğin 

yapılmasıyla tamamlandığından, ayrıca bu belgenin kullanılmış olması gerekli değildir. 

 

5237 Sayılı Kanunda sahtecilik ve kullanma eylemleri aynı yaptırıma tabi tutulmakla, 

bu ayrımın bir önemi kalmamaktadır. Diğer taraftan, failin belgenin sahte olduğunu 

bilmesi de zorunludur. Sahteliğini bilmediği belgeyi kullanan kişinin eylemi, manevi 

unsurun eksikliği dolayısıyla suç oluşturmaz. Doktrinde, kullanma hareketinin 
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tamamlanması için; muhataba belgedeki bilginin içeriği konusunda bilgi elde etme 

imkânının tanınmasının yeterli olduğu, belirtilmektedir. Kullanma, belgenin amacına 

uygun olarak ilgili bir kişi, yer veya dairede mevzuat gereği zorunlu olması nedeniyle 

ibraz edilmesi veya işleme konulması şeklinde gerçekleşebilmektedir. Örneğin, sahte 

vekâletname sunularak tapuda satış yapılması fakat suçun tamamlanması için, sahte 

vekâletin işletilip tapuda satışın yapılmış olması zorunlu değildir (Gökçan 2009). 

 

Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunda fiil öğesi (204/2); ikinci fıkradaki 

suçun faili; bir resmi belgeyi düzenlemeye yetkili bulunan kamu görevlisidir. Başka bir 

deyişle, failin kamu görevlisi olması yeterli olmayıp, sahteciliğe konu belgeyi 

düzenleme yetkisinin bulunması da gereklidir. 

 

İkinci fıkradaki fiili oluşturan seçenek hareketler; resmi bir belgeyi sahte olarak 

düzenleme veya gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme veya 

gerçeğe aykırı olarak belge düzenleme veyahut sahte resmi belgeyi kullanma, şeklinde 

öngörülmektedir.“Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleme” ve “gerçek bir resmi 

belgeyi değiştirme” hareketleri maddi sahtecilik; buna karşın “gerçeğe aykırı olarak 

belge düzenleme” ise, fikri sahtecilik niteliğindedir. 

 

Memurun resmi belgede fikri sahtekârlığı; memurun görevi gereği evrak düzenlemesi 

veya işlem yaparken yapılan açıklamaları değişik şekilde veya yapılmayan açıklamaları 

belgelemesi ve memur tarafından evrakın aslına aykırı kopya düzenlemesi, aslı mevcut 

olmayan evraka tasdikli suret uydurulması şekillerinde gerçekleşmektedir. 

 

Memurun resmi belgede fikri sahtekârlığı, memur yaptığı işlemde doğru olmayarak bir 

fiilin kendi huzurunda yapıldığını kabul etmesi, kendi önünde yapılmayan açıklamaları 

yapıldı gibi göstermesi, gerçeği kanıtlamaya yönelik ancak kendi önünde yapılmayan 

fiilleri yapıldı gibi göstermesi, yapılan açıklamaları değiştirerek yazması veya hiç 

yazmaması, gerçeği kanıtlamaya yarayacak şeyleri belgelememesi şeklinde 

gerçekleşebilmektedir. Bu sahtekârlıklardan umumi veya hususi bir zarar doğmalı veya 

doğma imkân veya ihtimali bulunmalıdır (Gökçan 2009). 
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Öte yandan bu suç, memurun görevini icra ederken, aslında olmayan bir evrakın tasdikli 

suretini düzenleyerek şeklen kanuna uygun hale getirmesi veya gerçekte var olan bir 

resmi veya özel evrakın orijinalinden farklı bir suretini düzenlemesi veya orijinali 

mevcut olan dokümana dayalı bilgilerin aslına uygun olarak çıkartılmaması halinde söz 

konusu olmaktadır. Resmi evraklar aynı zamanda içerikleri, açısından memurun önünde 

yapılan beyanları, tarafların açıklamalarını, memurun yaptığı fiilleri, muhatabın 

yapması gereken şeyleri ihtiva ederler. Özel şahıslar tarafından ise iki tür yalan beyan, 

suç sayılmaktadır. Bu beyanlardan ilki, resmi belgenin tanzimi sırasında özel şahısların 

hüviyet ve sıfatına ilişkin açıklamaları, ikincisi ise gerçeği kanıtlamaya yarayan resmi 

bir belgede ispat olunacak hususlar hakkındaki beyanlardır (Aydemir 2003). 

 

İlk fıkra ile ilgili olarak açıklandığı gibi, resmi bir belgenin kısmen veya tamamen sahte 

olarak düzenlenmesi, gerçek belgeyi düzenlemeye yetkili makama ait imza, unvan, şekil 

gibi hususların taklit edilmesi bu suçu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, sahte düzenlenen 

belgede resmi belgeye ilişkin öğelerin (kaşe, mühür, kurum sayı ve tarihi gibi) de 

bulunması aranmalıdır. Resmi belge sayılmasını gerektiren temel öğelerin eksikliği 

halinde, ortada resmi belgenin bulunduğu ve bu suçun oluştuğu söylenemez. 

 

Kamu görevlisinin, düzenlediği resmi belgede sonradan değişiklik yapması, resmi 

belgeyi değiştirme sayılmaktadır. Değiştirme fiilinin, belgeyi düzenleyen ya da 

düzenleme yetkisi olan başka bir kamu görevlisince işlenmesi olanaklıdır. Suç, 

değiştirme hareketinin tamamlanmasıyla gerçekleşmektedir. Suçun tamamlanması için, 

belgenin kullanılması veya bir zararın meydana gelmesi gerekli değildir. 

 

Kamu görevlisinin, görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bir konuda, gerçeğe aykırı 

içerikte bir resmi belge düzenlemesi halinde, gerçeğe aykırı belge düzenlemeden söz 

edilmektedir. Bu takdirde, fikir/içerik sahteciliği yapılmaktadır. Madde gerekçesinde 

gerçeğe aykırı belge düzenleme fiili; “kamu görevlisinin gerçeğe aykırı olarak bir olayı 

kendi huzurunda gerçekleşmiş gibi, bir beyanı kendi huzurunda yapılmış gibi göstererek 

belge düzenlemesi” ifadeleriyle açıklanmaktadır. 
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Gerçeğe aykırı belge düzenleme; unvan, şekil ve imza gibi resmi belgeye ilişkin diğer 

unsurlar gerçek olduğu halde, içerik olarak gerçeğe uygun olmayan beyan veya olayları 

da kapsamaktadır. Başka deyişle, kamu görevlisi failin görevi ve yetkisi çerçevesinde, 

gerçek olmayan beyan veya olay içeren bir belge düzenlemesi halinde, gerçeğe aykırı 

belge düzenlendiğinden söz edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, görevlinin bir tanık 

ifadesini gerçeğe aykırı olarak tutanağa yazması veya maddi bir olayın varlığı ya da 

yokluğunu tespit eden tutanağın gerçeğe aykırı düzenlenmesi halinde bu suç 

işlenmektedir. 

 

Kamu görevlisinin, görev ve yetki alanı dışında belge düzenlemesi, başka deyişle yer 

itibariyle yetkisini aşması ve fakat içeriğinin doğru bulunması halinde, yetkili görevlinin 

unvan ve imzasını taklit etmemesi ve içeriğinin doğru bulunması nedeniyle, ortada 

sahteciliğin bulunduğu kabul edilmemektedir. 

 

Kural olarak, resmi belgenin sahte veya gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ya da 

gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirme biçimindeki hareketler 

tamamlandığında, suç da tamamlanmaktadır. Başka deyişle, suçun tamamlanması için 

sözü edilen seçimlik hareketlerden ayrıca belgenin kullanılması gerekli 

bulunmamaktadır. Fakat sahteciliği icra eden failin ayrıca belgeyi kullanması 

durumunda, sahteciliğin icrasıyla tamamlanan suç, kullanma tarihinde bitmekte, sona 

ermektedir. Bu bakımdan, her iki seçimlik hareketi gerçekleştiren kişi yönünden suç 

tarihi kullanma tarihi olmaktadır. 

 

İkinci fıkradaki kullanma hareketi bakımından, kullanmanın failin göreviyle bağlantılı 

olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Kamu görevlisi olan failin, başkasınca gerçeğe 

aykırı olarak belge düzenlendiğini ya da resmi bir belgenin sahte olarak düzenlendiğini 

veya resmi belgede değişiklik yapıldığını bilerek, bu belgeyi görevi kapsamında 

kullanması halinde, 204/2’nci madde ile cezalandırılmaktadır. 

 

Kamu görevlisi failin, hem sahteciliği yapıp, hem de kullanması halinde de eylem tek 

suç oluşturmaktadır. Resmi belgede sahtecilik yapan kişi ile kullanan kişilerin farklı 

kimseler olması durumunda, her biri fail olarak sorumlu tutulmaktadır. 
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Doktrinde, kullanma hareketinin tamamlanması için; muhataba belgedeki bilginin 

içeriği konusunda bilgi elde etme imkânının tanınmasının yeterli olduğu, 

belirtilmektedir. Ancak, mevzuat gereği ibrazın yeterli görülmeyip, belgenin 

muhatabının iktidar alanına girmesi gerektiği hallerde, fiil bu aşamaya ulaşmadığında 

teşebbüsten söz edilmesi gerekmektedir. Kamu görevlisi olmayanın, sahte düzenlenen 

veya değiştirilen resmi belgeyi kullanması 1’inci fıkra kapsamında kalmakta, 2’nci 

fıkrada özgü suç olarak yer alan suçun faili olarak sorumlu tutulacak kişinin mutlaka 

kamu görevlisi olması gerekmektedir. Buna karşın, Yargıtay’ın bazı kararlarında kamu 

görevlisi olmayan kişinin de 2’nci fıkranın faili olarak sorumlu tutulduğu görülmektedir 

(Gökçan 2009). 

 

3.1.4.1.5 Suçuncezayı ağırlaştıran nitelikli şekilleri 

 

TCK’nın ‘resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’  başlıklı 205’inci maddesi 

“Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi hâlinde, 

verilecek ceza yarı oranında artırılır” hükmündedir. Bunun yanı sıra, Kanunun 

204/3’üncü maddesi “Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya 

kadar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında 

artırılır” hükmündedir. Bu hüküm ile Kanun koyucu, sahteliği ispat edilene kadar 

geçerli belgelerin ispat gücünün yüksekliğini esas alarak, bu tür belgeleri daha üst 

düzeyde koruma gereği duymaktadır. Bu belgeler, resmi makamlar nezdindeki 

güvenilirlikleri tam olup, sahteliği kanıtlanmadıkça kesin delil niteliğindedirler. 

 

Belgenin kanıtlama gücü esas alınarak resmi belgeler; “sahteliği sabit oluncaya kadar 

geçerli belge” ve “aksi sabit olana kadar geçerli belge”şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

 

Sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgeler çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. 

Mahkeme ilamları ve noterlerce (düzenleme biçiminde) düzenlenen senetler; CMK 

222’nci madde gereği duruşma tutanakları, İcra ve İflas Kanununun 38’inci maddesinde 

belirtilen ilam niteliğindeki belgeler, hakem kararları, Sayıştay ilamları sahteliği sabit 

oluncaya kadar geçerli belgelerdendir.  
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Aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgeler ise, aksi kanıtlanabilir olan ve bu nedenle 

aksi kanıtlanana kadar geçerli kabul edilen resmi belgelerdir. Bir yasa hükmü ile niteliği 

belirlenmeyen diğer resmi belgeler, aksi sabit olana kadar geçerli belge sayılmaktadır. 

Örneğin tapu ve nüfus sicil kayıtları, görevlilerce görev gereği düzenlenen ve bir olay 

veya durumu yansıtan tutanaklar, görev gereği verilen belge ve yazılar gibi evrak ‘aksi 

sabit olana kadar geçerli belge’ sayılmaktadır. Noterde onaylama biçiminde düzenlenen 

belgelerin içerikleri dışarıda hazırlanıp getirildiğinden, noter onayı yalnızca tarih ve 

imzayı kapsamakta, içeriği kapsamamaktadır. Bu nedenle onaylama biçimindeki noter 

senetlerinin içerikleri aksi sabit oluncaya kadar, imza ve tarih kısmı ise sahteliği ispat 

edilinceye kadar geçerli sayılmaktadır. Yine, onaylanan belgenin içeriğinde sahtecilik 

yapılmışsa, noter onayı içeriği kapsamadığı için özel belgede sahtecilik suçu oluşacak, 

buna karşın imza veya tarih kısmında sahtecilik yapılmışsa, sahteliği sabit oluncaya 

kadar geçerli resmi belgede sahtecilik suçu işlenmiş kabul edilecektir. Ayrıca, ilam 

niteliğinde bulunmayan ihtiyati tedbir ve tespit kararları, ara kararları ve veraset 

kararları (veraset ilamı) ve idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararları, ‘aksi 

sabit olana kadar geçerli evrak’ olarak kabul edilmektedir (Gökçan 2009). 

 

3.1.4.1.6 Hukuka aykırılık 

 

Kanun, kamu güvenine mazhar olan resmi belgelerin sahihliğine ve orijinalliğine 

müdahale niteliğindeki eylemleri hukuka aykırı olarak kabul etmektedir. Resmi belgede 

sahtecilik suçuna ilişkin kanunda düzenlenen tipik hareketin bilerek ve istenilerek 

işlenilmesiyle suçun hukuka aykırılık öğesi de gerçekleşmektedir.  

 

Failin, karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya ağır bir korkutma 

veya tehdit sonucu suç işlemesi durumunda, kusuru bulunmadığından ceza verilmez 

(TCK m.28/1). Bu takdirde, cebir ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılmaktadır. 

 

Suçun 2’nci fıkrasının faili kamu görevlisi olması karşısında, sahte resmi belge 

düzenlenmesi konusunda verilecek emre uyan memurun eyleminin suç oluşturup 

oluşturmadığı üzerinde durulmalıdır. Genel hükümlerde 24’üncü madde kapsamında 
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açıklandığı üzere, konusu suç olan kanunsuz emri yerine getiren fail sorumluluktan 

kurtulamaz şeklindedir. 

 

3.1.4.1.7 Manevi unsur 

 

204’üncü maddede düzenlenen suçlar yalnızca kasten işlenebilir, taksirle işlenmesi 

olanaklı değildir. Doktrinde çoğunlukla, suçun işlenmesi için genel kastın yeterli 

olduğu, özel kastın aranmayacağı kabul edilmektedir. Suça ilişkin kanuni tanımdaki 

öğelerin bilinerek ve istenilerek işlenmesi halinde manevi unsur gerçekleşmektedir.  

 

Resmi belgede sahtecilik suçlarının, hem doğrudan, hem de olası kastla işlenmesi 

olanaklıdır. Suçun, sahte veya gerçeğe aykırı düzenlenmiş ya da değiştirilmiş belgeyi 

kullanma biçimindeki seçimlik hareketle işlenmesi halinde, belgenin sahteliği veya 

gerçeğe aykırılığının fail tarafından biliniyor olması zorunludur. 

 

Yargıtay, 765 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi 5237 Sayılı Kanun hükümleri 

yönünden de; “suçun oluşması için genel kast ve zarar olasılığı yeterlidir” biçiminde 

açıkladığı görüşünü sürdürmektedir. Ancak, genel kastın, failde sahte belge oluşturduğu 

veya kullandığı konusunda sahtecilik bilincinin varlığını zorunlu kıldığı 

unutulmamalıdır. Başka bir ifade ile fail sahte olarak veya gerçeğe aykırı biçimde belge 

düzenlediği, değiştirdiği veya kullandığı bilinci içerisinde olmalıdır. Fakat bu bilince 

neden olan saik veya maksat önemli bulunmamaktadır. Bu nedenle failde özel kastın 

aranması gerekli değildir. 

 

Aldatma kabiliyeti başlığı altında açıklandığı üzere, resmi belgede sahtecilik suçu 

zorunlu olarak bir zarar olasılığını gerektirmekte, başka deyişle sonuçlanmaktadır. 

Failin, sahtecilik yaptığı nesnenin resmi belge olduğunu (ve dolayısıyla sahteciliğin 

sonucunda bir zararın doğabileceğini) bilerek ve isteyerek hareket etmesi halinde zarar 

verme bilinci de var demektir. Diğer taraftan, zarar verme bilincinin aranması keyfiyeti, 

zarar verme özel kastının aranmasına yol açmamalıdır. Zira suç genel kastla işlenmekte, 

özel kast aranmamaktadır. Buna karşın Yargıtay önceki bazı kararlarında özel kastın 

aranması gerektiğine karar vermiştir. Örneğin; “sahtecilik suçunun gerçekleşmesinde… 
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genel kastın yanında özel kastın saptanması gerekir. Özel kast zarar verme ihtimalinin 

öngörülmesidir. Başka deyişle sanığın zarar verme şuur ve iradesiyle eylemde 

bulunması zorunludur”şeklindedir. 

 

Bazı yazarlar, 204’üncü maddedeki suç bakımından da zarar verme bilincinin aranması 

gerektiği görüşünü ileri sürmektedirler (Gökcan 2009). Bu görüş uyarınca, içinde 

bulunduğu durum veya olayın özelliği gereği fail, yaptığı sahteciliğin bir zarara yol 

açmayacağına ilişkin makul, akla uygun bir inançla hareket etmişse, zarar verme (suçla 

korunan yararları ihlal etme, onları tehlikeye düşürme) bilinç ve iradesi 

bulunmadığından, genel suç kastının oluşmadığı kabul edilmelidir. Diğer bir anlatımla, 

failde zarar verme bilinci, sahte bir belge düzenleme bilgi ve isteği yoksa (örneğin, 

unutulan bir eksikliğin tamamlanması, senette rakamla yazılı miktar değiştirilmeden 

yazı ile de yazılması, eşin veya çocuğun yerine zımni ya da açık rızaya dayalı olarak 

imza atılması gibi) manevi unsur oluşmamıştır. 

 

Yargıtay’ın objektif olarak sahte belgeyle ilgili öğelerin gerçekleştiği kimi olaylarda, 

eşin diğer eş adına, kardeşin diğer kardeşin yerine bir belgeye imza atmalarının güvene 

dayandığı düşüncesinden hareketle suçun manevi unsurunun oluşmadığına, karar 

verdiği görülmektedir. Belgeyi düzenleyenin bilgi ve rızasıyla belgeye ilave yapılması 

halinde de Yargıtay, failde zarar verme bilincinin bulunmadığını ve suçun manevi 

unsurunun oluşmayacağını kabul etmektedir (Gökçan 2009) . 

 

3.1.4.1.8 Yargı kararları 

 

Yeni TCK’nın henüz uygulama alanı olmadığından, eski Kanun hükümlerine göre 

verilen yargı kararlarından bir kaçına örnek mahiyetinde yer verilmiştir:  

 

Yargıtay 6’ncı Ceza Dairesinin 18.04.1989 tarih ve 2620/3809 nolu kararında 

“fotokopinin (suretinin) onaylı olmadığı ve bu yüzden belge niteliğinde bulunmadığı 

gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir”(Akçıl 2013). 
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Yargıtay 11’inci Ceza Dairesinin 10.07.2007 tarih ve 7226/4889 nolu kararında 

“fotokopilerde grafolojik tanı unsurları kayba uğramaktadır. Ancak, fotokopi 

belgelerinin “net” olması halinde, üzerinde inceleme yapılması mümkündür. Onun 

adına belgeyi ibraz edenin, olay tarihinden önceki günlere ait imza ve yazı örnekleri 

temin edilerek, adli tıp kurumuna gönderilip, bilirkişi incelemesi yaptırılarak yazı ve 

imzaların kime ait olduğu saptanıp, sonucuna göre hukuki durumun taktir ve tayini 

gerekir. Yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır”. Yani, Yargıtay 11. ceza 

dairesi, fotokopi belgenin, “net” olup olmamasına göre bir ayrım yapmaktadır. Fotokopi 

belge, “net” ise, bilirkişi incelemesi yapılmasını istemektedir. Onaysız bir fotokopi 

belge, ceza hukuku bakımından, “belge” niteliğinde değildir (Anonim 2013ı). 

 

Yargıtay 6’ncı Ceza Dairesinin 25.03.1996 tarih ve1996/3267 nolu kararında, “onaysız 

fotokopiden ibaret belgenin, ne suretle aldatma (iğfal) kabiliyetini haiz olduğu açıklanıp 

tartışılmadan, mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır” kararı vermiştir. Ayrıca 

aynı Daire’nin 18.04.1989 tarih ve E. 89/02620 sayılı dosyasıda “onaylı olmayan 

fotokopi (suret) belge niteliğinde değildir” ve 09.11.1931 tarih ve E.31/07084 sayılı 

dosyasında ise “üzerinde ayrıca aslına uygunluğunu belirten onama yazısı 

bulunmadıkça fotokopi, sahtecilik suçunda öngörülen geçerli belge değildir” 

denilmiştir. 

 

Yargıtay 6’ncı Ceza Dairesinin 08.11.1985 tarih ve E. 85/11010 sayılı kararında özetle; 

“vergi dairesi muhasebe şubesinde evrak memuru olan ve yetkili memura makbuz ve fiş 

düzenlemede yardımcı olarak sözlü emirle görevlendirilen sanığın, vergi borcunu 

yatırmak üzere gelen öğretmeninden aldığı paraya karşılık bir makbuz verdiği, 

makbuzun dairede kalan suretlerine daha az bir miktarı yazarak arada kalan parayı 

kendisine aldığı anlaşıldığına göre, eylemi güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur. 

Sahtecilikten hüküm kurulması doğru değildir” denilerek suçun memurun görevi 

dolayısıyla oluşacağını kabul etmiştir. 

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 12.07.1976 tarih ve 76/328 nolu kararında; “resmi bir 

varakada sahtecilik suçu o varakanın düzenlenmesi ile birlikte oluşur. Bu düzenleme ile 

genel ve özel bir zararın doğduğu yasaca varsayılmış (mefruz) bulunduğundan, sanığın 
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çıkar sağlayıp sağlamamış olması suçun oluşmasına etkili değildir. Emre yazılı senetler 

resmi evrak niteliğinde bulunduğundan, sahtecilik suçu bononun kullanma veya vade 

tarihinde değil, düzenlenme gününde doğmuştur”. 

 

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi 23.06.1994 tarihinde “SSK Bölge Müdürlüğü Tahsisler 

Servisinde memur olan sanığın, yaşlılık aylığına hak kazanmadığı halde kazanmış gibi 

belge düzenlemek karşılığı sigortalı Cemil’den 50.000 TL rüşvet aldığı sübuta ermesine 

göre, rüşvet almak suçundan mahkûmiyetine karar verilmeli, düzenlediği belgelerin 

aldatma (iğfal) kabiliyetini haiz olup olmadığı araştırılarak, sonucuna göre sahtecilik 

suçundan hukuki durumu değerlendirilmelidir” kararı vermiştir. 

 

Yine, Yargıtay Ceza Genel Kurulu 22.05.1989 tarih ve 89/00200 nolu kararında 

“üzerinde değiştirme (tahrifat) yapıldığı ilk bakışta anlaşılan senette aldatma gücü (iğfal 

kabiliyeti), nesnel ölçülere göre yoktur” cümleleri kullanılarak belgenin iğfal 

kabiliyetine sahip olması gerektiği” belirtilmiştir. 

 

6’ncı Ceza Dairesinin 5.3.1991 tarih ve 91/01803 nolu kararında“suça konu belgede 

yapılan tahrifatın iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı araştırılıp tartışılmadan hukuki 

durumun tayini yasaya aykırıdır”; 11.10.1984 tarih ve 94/9217 nolu kararındaki “suça 

konu nüfus cüzdanındaki soğuk damga izinin yalnızca fotoğraf üzerinde bulunup, 

fotoğrafın yapıştırıldığı sayfaya taşımadığının müşahede edilmesi karşısında, iğfal 

kabiliyetinden söz edilemeyeceğinden mahkûmiyet kararı verilmez. Suça konu sahte 

nüfus cüzdanın delil olarak dosyada saklanması yerine zoralımına karar verilmesi doğru 

değildir “şeklinde belirtilmiştir. 

 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 28.02.1972 tarih ve 72/113 nolu kararında; “sahte doğum 

kâğıdı düzenlettirmek, yalan beyanda bulunma suçunu değil, resmi evrakta sahtekârlık 

suçunu meydana getirir”cümlesi, 18.05.1981 tarih ve 81/189 nolukararında;“evlenme 

kaydı varmışçasına sahte evlenme ihbariyesi düzenleyip nüfus idaresine göndererek 

sicile işleten ve evlenme defterini ibraz edemeyen sanık muhtarın eylemi TCK’nın 

237/2’nci maddesine değil, evlenme defterinin elde edilememiş olması nedeniyle 
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TCK’nın 341’inci maddesine uyan sahtecilik suçunu oluşturur” cümlesi, bu konudaki 

Yargıtay İçtihatlarını göstermektedir (Aydemir 2003). 

 

3.1.5 Özel belgede sahtecilik 

 

TCK’da, kamu güvenine karşı suçlar arasında sayılan ‘özel belgede sahtecilik’ başlıklı 

207’nci maddesi“Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi 

başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de 

yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” hükmünde olup; devamındaki ‘özel 

belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ başlıklı 208’inci madde “Gerçek bir özel 

belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır” hükmündedir. 

 

Özel belge; kamu görevlisinin görevi nedeniyle düzenledikleri dışında kalan, resmi 

belgeden sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmiş olmayan, ancak; doğrudan 

hukuken hüküm, sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya kanıtlanmasına 

yarayan yazıdır. Kuşkusuz konusu hukuka aykırı olmamalıdır. Özel belgede sahtecilik 

suçunun maddi öğesi; iki ayrı eylemden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi kısmen veya 

tamamen sahte belge düzenlemek veya gerçek belgede değişiklik yapmak, ikincisi 

belgeyi kullanmaktır. Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, bir öğe olarak 

kullanmanın gerçekleşmesi gerekmektedir. Kullanma ya özel belgede sahteciliği yapan 

veya sahteciliği bilen bir başkasınca gerçekleşmektedir. Kullanma sonucunda bir haksız 

çıkar sağlanmış olup olmamasının suçun oluşumuna etkisi yoktur. Genel veya özel zarar 

olasılığı yeterlidir. Suçun manevi öğesi; kasıttır. Sahte özel belgenin bir başka suçun 

işlenmesi sırasında kullanılması veya haksız çıkar sağlanması ‘içtima’ başlıklı 212’nci 

maddeye göre ayrı suç oluşturmaktadır (Anonim 2013g). 

 

Geçmişte pek çok ceza hukukçusu, söz konusu sahtekârlığın kamunun güvenine karşı 

bir suç olmadığını ileri sürmüştür. Ancak bu görüş bugün için geçerli sayılmamaktadır. 

Çünkü özel evrakta sahtekârlık da resmi evrakta sahtekârlıktakinden daha az olsa bile 

hukuki ilişkilerdeki güveni ihlal etmektedir. Bununla beraber, özel evrakta sahtekârlıkta 
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belgenin sahih olması ile garanti altına alınan özel menfaatlerin korunması ön plana 

geçmektedir (Erem ve Toroslu 2000). 

 

Belgeler çeşitli yönlerden tasnif edilmektedir. Bu tasniflerden biri; düzenleme yeri ve 

amacı bakımından resmi belgeler ile özel belgeler ayrımı şeklindedir. Kanunda suçların 

farklı işleniş biçimlerinde bu ayrımdan yararlanılmaktadır. Özel belgeler, resmi belge 

sayılmasını gerektiren unsurları taşımayan belgelerdir.  Ancak, özel belgenin de belge 

niteliğinin, yani belge sayılması için gereken öğelerin bulunması aranmalıdır. Bu 

nedenle, belge kavramı ve unsurları ile ilgili açıklamalar, özel belgeler hakkında da 

geçerlidir. Başka bir anlatımla; yazılı bir evrakın, hukuki sonuç doğurmaya elverişli bir 

biçimde kamu görevlisi olmayan belirli bir kimse tarafından düzenlenmesi durumunda 

özel belgenin varlığı söz konusu olmaktadır. Örneğin; bir bankanın hesap bilgileri 

hakkındaki yazısı, kredi sözleşmesi, teminat mektubu, adi senet, fatura, mal beyanı, 

vergi beyanı, gümrük beyanı, sigorta giriş bildirimi, mektup, özel bir vaka hakkında 

ilgililerince düzenlenen tutanak, kira sözleşmesi, tahliye taahhüdü, dilekçe, ihbar yazısı 

gibi belgeler özel belge sayılmaktadır (Gökçan 2009). Demiryolu ve diğer kamu taşıma 

işletmeleri biletleri, kamu kurum veya kuruluşu niteliğinde olmayan, özel hukuk tüzel 

kişisi konumunda bulunan işletmelerce çıkarılıyorsa; bunlarla ilgili sahtecilik, 5237 

Sayılı Kanunun 207’nci maddesi kapsamında özel belgede sahtecilik suçunu 

oluşturmaktadır (Anonim 2013g). 

 

Kimi özel belgelerin (hisse senedi, kambiyo senedi, tahvil gibi) kanun tarafından resmi 

belge gibi kabul edildiğini (m.210/1) hatırlamak gerekmektedir. Fakat resmi belge 

sayılan belgelerdeki unsur eksikliği nedeniyle bu niteliğini kaybetmesi durumunda, özel 

belge sayılmaktadır. Örneğin, bono veya çek’in yasal öğelerinin eksik bulunması 

durumunda özel belge kabul edilmektedir. Kamu görevlisi tarafından düzenlense dahi, 

göreviyle ilgisi olmayan belgeler de özel belge sayılmaktadır. Özel belgenin suça konu 

olması için, doğrudan hukuki sonuç doğurması gerektiği kabul edilmektedir (Gökçan 

2009). Örneğin, ….…İli …İlçesi Yakuphasan Köyü’nde 116,117,119,134 parsel sayılı 

taşınmazlara ait sahte kira sözleşmesi düzenleyerek tapuya şerh verilmiş, bu sözleşmeye 

istinaden taşınmazlardan kum çıkartılması üzerine sahtecilik ortaya çıkartılmıştır. 
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3.1.5.1 Özel belgenin resmi belgeye dönüşmesi 

 

Resmi belgede sahtecilik suçu için, suçun maddi konusunun resmi belge olması (gerçek 

bir resmi belgede sahtecilik veya resmi belgenin sahte üretilmesi) gerekmektedir. Fakat 

kimi durumlarda özel bir belgenin resmi belgede sahteciliğe vücut vermesi olanaklıdır. 

 

Özel belgenin resmi daireye sunulması üzerine kayda alınması, üzerine kayıt kaşesi 

veya havale imzası atılması, kayda almayla ilgili işlemler olup, özel belgeyi resmi belge 

haline dönüştürücü nitelikte değildir. Buna karşın, özel belge resmi bir makam tarafın-

dan onaylanmışsa, onay kısmı itibariyle resmi belge sayılmaktadır. Bu tür bir belgenin 

içeriğinde sahtecilik özel belgede, onay kısmında sahtecilik ise resmi belgede sahtecilik 

sayılmaktadır. Yine, sahte bir özel belgenin resmi bir belgenin dayanağı olması 

nedeniyle resmi belgenin de gerçekliğine zarar verildiğinden, failin resmi belgede 

sahtecilik suçunu işlediği kabul edilmektedir. Örneğin Yargıtay, hasta sevk kağıtlarına 

sahte ilaç kupürü ekleyip, sahte fatura düzenleyerek ilaç bedeli alınması eylemini resmi 

belgede sahtecilik olarak kabul etmiştir. Bir başka olayda, özel belge olan sahte satış 

sözleşmesi sunularak mahkeme yanıltılıp, gerçeğe aykırı ilam elde edilmesi nedeniyle 

failin resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması gerektiği, belirtilmiştir 

(Gökçan 2009). 

 

3.1.6 Açığa imzanın kötüye kullanılması 

 

TCK’nın ‘açığa imzanın kötüye kullanılması’ başlıklı 209’uncu maddesi; 

 

1)Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve 

kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran 

kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kâğıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya 

elde bulundurup da hukukî sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik 

hükümlerine göre cezalandırılır” hükmündedir. 
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Açığa/beyaza imza; belge unsurunu varlığı için, yazılı olma, içeriği bulunma ve 

düzenleyenin bilinmesi olarak açıklanan üç öğeyi de taşıması zorunludur. Bunlardan 

birinin eksikliği halinde, yazının belge sayılması mümkün değildir. Bu nedenle, bir 

yazılı belgeyi düzenleyenin belli olması, içeriği bulunmadığı takdirde ‘belge’ sayılması 

için yeterli görülmediğinden, kanun koyucu bu tür yazılı kâğıt üzerinde işlenen suçları, 

‘açığa imzanın kötüye kullanılması’ adıyla ayrıca düzenlemiştir (m.209) ( Gökçan 

2009). 

 

Bir kimseye tarafların anlaştıkları gibi doldurulmak (yazılmak) üzere verilmiş, imza 

beyaza (açığa) imza olarak tanımlanmaktadır. Tekinay’a göre ise, önceden yazılmış bir 

sözleşme metni olmaksızın, boş bir kâğıda imzasını koyarak bunu alacaklıya veya 

üçüncü kişiye verilmesini beyaza imza olarak tanımlanmaktadır. Borçlu tarafından 

sadece imza edilip, diğer hususların doldurulması başka bir şahıs tarafından ikmal 

edildiğinden, buna açığa imza veya beyaza imza denilmektedir. Sözlük anlamında ise 

içeriği boş bırakılıp sadece altı imzalanan boş kâğıt olarak belirtilmektedir.  

 

Bir kimseye sözleşme yapmak için vekâlet verilmesiyle beyaza imza verilmesi arasında 

büyük fark bulunmamaktadır. Ancak, bu durumda doldurmanın vekil eden adına 

yapıldığının kabulü zorunlu olmaktadır. Oysa beyaza imzalı kâğıdın verildiği hamil, her 

zaman unsurların tamamlanması işlemini vekil eden adına değil, kendine ait bir hakka 

dayanarak da yapabilmektedir (Ulusoy 2004). 

 

Hayatın olağan akışı ve ticari hayatın gerekleri kimi durumlarda açığa/beyaza imza 

atmayı zorunlu kılmaktadır. Beyaza imza iddiası uygulamada adi senetlerde 

görülebileceği gibi kambiyo senetlerinde de sıkça rastlanmak ile birlikte resmi 

senetlerde de gerçekleşmesine bir engel bulunmamaktadır. Resmi senedin doğru 

olmadığını (boşa imzanın antlaşmaya aykırı doldurulduğu) ileri süren, resmi senedi 

inkâr etmekle yetinemez, senedin sahteliğini de ileri sürmesi gerekmektedir. Resmi 

senedin sahteliği ile senedi düzenleyen noter veya resmi merciin sahte senet düzenlediği 

ya da senede, gerçeğe aykırı kayıtlar koyduğu ileri sürülmektedir (Ulusoy 2004). 

Açığa imzanın kötüye kullanılması; öğretide suçun tipi ve öğeleri bakamından bir 

sahtecilik suçu olarak değerlendirilmiştir. Bu görüşü benimseyen 5237 Sayılı Kanun, 
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anılan suçu belgelerde sahtecilik bölümünde düzenlemiştir. Aynı maddenin 2’nci 

fıkrasındaki açıklama da bu görüşü doğrulamaktadır. 

 

3.1.7 Resmi belge hükmünde belgeler 

 

TCK’nın ‘resmî belge hükmünde belgeler’ başlıklı 210’uncu maddesi; 

 

1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, 

emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması hâlinde, resmî 

belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  

2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer 

sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin 

zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik 

hükümlerine göre cezaya hükmolunur” hükmündedir. 

 

Resmi belge hükmünde belgeler, unsurları bakımından resmi belge sayılması olanaklı 

olmadığı halde, bazı özel belge türleri yasa tarafından özel olarak resmi belge düzeyinde 

korumaya alınmıştır. Bu tür belgeler TCK 210/1’inci maddede gösterilmektedir. Bunlar; 

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

ve vasiyetnamedir. Belirtilen türdeki belgelerin, resmi belge sayılabilmesi için, kanunda 

öngörülen usul ve şekil şartlarının bulunması zorunludur (Gökçan 2009). 

 

Konumuz itibariyle, tapu işlemlerini ilgilendirmesi sebebiyle, resmi belge hükmünde 

sayılan vasiyetnamenin öngörülen usul ve şekil şartlarını belirtmekte fayda vardır.  4721 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 531’inci maddesi “Vasiyet, resmî şekilde veya miras 

bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.” 532’nci maddesi “Resmî 

vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, 

sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir” 

hükmündedir. 
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Karalamadan ibaret olan vasiyetname tasarısı, hukuki bir sonuç doğurmamaktadır.  El 

yazılı vasiyetnamenin baştan sona miras bırakan tarafından yapılmış olması, bizzat 

miras bırakan tarafından imzalanmış olması ve vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay vegün 

gösterilerek yazılmış olması gerekmektedir. El yazılı vasiyetnameye yapılan her türlü 

ekleme tarih de atılarak imzalanması gerekmektedir. Aksi halde yapılan eklemeler yok 

hükmünde sayılmaktadır. Ayrıca, imza yerine parmak basılmışsa el yazılı vasiyetname 

geçersiz sayılmaktadır. 

 

Sözlü vasiyette bulunabilmek için olağanüstü durumun bulunması gerekmektedir. 

Olağanüstü durumlara örnek olarak yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, 

savaş gibi durumlar verilebilir. İki tanığa anlatılan vasiyet vakit geçirmeksizin bir sulh 

veya asliye mahkemesine ve yahut hakim yerine geçen teğmen yada daha yüksek rütbeli 

subay, aracın sorumlu yöneticisi, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisine verilmiş 

olmalıdır. Tanıklar tarafından yazılı belge ile tespit edildikten sonra mahkeme 

tarafından tutanağa bağlanan sözlü vasiyetin tenfizide yazılı vasiyetin tenfizi 

hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. 

 

Miras bırakan, mirasçısı ya da üçüncü kişi ile gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarrufu 

içeren miras sözleşmesi de düzenleyebilir. Miras sözleşmesinin geçerli olması için 

‘resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi’, sözleşmenin taraflarının hazır olması, 

tarafların arzularını resmi memura aynı zamanda bildirmesi gerekmektedir. Resmi 

memur; sulh hukuk mahkemesi hakimi, noter, kanun ile kendisine bu yetki verilmiş 

diğer bir görevli olabilir.  

 

Miras sözleşmesi taraflarca okunduktan sonra resmi memur ve iki tanık önünde miras 

sözleşmesinin taraflarınca imzalanır. Resmi memur, miras sözleşmesine düzenleme 

tarihi koyarak imzalar ve resmi mühür ile mühürlenir. Resmi memur tarafından tarih ve 

imza konulduktan hemen sonra miras sözleşmesinin tarafları miras sözleşmesini 

okuduklarını, bunun kendi arzularını içerdiğini resmi memurun huzurunda iki tanığa 

beyan eder. Tanıklar ise tarafların miras sözleşmesini okuduğunu, bunun kendi 

arzularını içerdiğine ilişkin beyanının kendi önlerinde yapıldığını; tarafları beyanda 

bulunduğu sırada tasarrufa ehil gördüklerini, miras sözleşmesine yazarak veya 
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yazdırarak altını imzalarlar.  Mirastan feragat sözleşmesi de bir miras sözleşmesi 

olduğundan aynı şekil şartlarına bağlıdır (Gençcan 2011). 

 

3.1.8 Gerçek dışı beyan suçu 

 

TCK’nın ‘resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’başlıklı 206’ncı maddesi “Bir 

resmî belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan 

kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” 

hükmündedir. 

 

TCK’nın 206’ncı maddesi; tüm bunları kapsayacak biçimde “bir resmi belgeyi 

düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan bildirimde bulunmayı” suç 

saymaktadır. Suçun oluşabilmesinin koşulu; düzenlenen resmi belgenin, bildirimin 

doğruluğunu kanıtlama gücüne sahip olmasıdır. Eylem, yalan bildirim aşamasında 

kalmışsa 206’ncı maddedeki suç oluşmaktadır. Yalan bildirim üzerine düzenlenen belge 

araç olarak kullanılıp, yeni bir resmi belge düzenlenmesi sağlanmışsa; suç, 204’üncü 

maddeye uygun resmi belgede sahteciliğe dönüşmektedir. Ancak; sanık, işlediği suç 

nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek 

amacıyla, bir başka kişiye ait kimlik bilgilerini kullanırsa 206’ncı maddeyle değil, 5237 

Sayılı Kanunun 268’inci maddesi gereğince “iftira” suçuna ilişkin hükümlere göre 

cezalandırılmaktadır. 206’ncı maddedeki suçun maddi öğesi; bireyin,  bir resmi belgeyi 

düzenlemek yetkisine sahip kamu görevlisine, belgenin düzenlenmesi sırasında yalan 

bildirimde bulunmasıdır. Manevi öğe; kasıttır. Sanığın, açıklamada bulunduğu kişinin 

yetkili kamu görevlisi olduğunu bilerek ve isteyerek yalan bildirimde bulunması, eylemi 

bu bilinç ve iradeyle gerçekleştirmesidir(Anonim 2013g). 

 

Bunun yanı sıra, 25.04.2006 tarihinde kabul edilen 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunun ‘gerçek dışı beyan’ başlıklı 67’inci maddesi; 

 

1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle 

muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda 
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bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

2) Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden 

kamu görevlileri 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu 

idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre 

cezalandırılır” hükmündedir. 

 

51

 

Şekil 3.3 Nüfus cüzdanı talep belgesi örneği (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Bu madde ile özel bir sahtecilik suçu ihdas edilmiştir. Bu suça ilişkin ceza miktarı genel 

sahtecilik suçuna göre çok düşük tutulmaktadır. Fakat 5490 Sayılı Kanunun yeni tarihli 

ve özel bir kanun olması ve suçun özel nitelikli sahtecilik suçu olarak düzenlenmesi 

nedeniyle yalnızca bu kanunun uygulanması gerekmektedir (Gökçan 2009). 

 

3.1.9 Suçun değişik görünüm biçimleri 

 

Suçun teşebbüs şeklinde gerçekleşme olasılığı az olmakla birlikte, icra hareketinin failin 

iradesi dışında tamamlanamaması halinde teşebbüs hali gerçekleşmektedir. Bunun yanı 

sıra, fail, aldatma yeteneği olmayan belge dolayısıyla, sahteciliğe teşebbüsten de 

sorumlu tutulamamaktadır. 
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Suça iştirak halinde genel hükümler uygulanmaktadır. 204/2’nci maddedeki suç, 

yalnızca kamu görevlisince göreviyle bağlantılı olarak işlenebilmektedir. Bu nedenle 

özgü suç olarak düzenlenmiştir. Kamu görevlisinin, sahte belgeyi resmi işleme esas 

alması nedeniyle, koşulları varsa ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan 

(m.257/2) sorumlu tutulması gerekmektedir. Özgü suçlarda suçu yalnızca aynı 

nitelikleri taşıyan kişi işleyebileceğinden, 204/2’nci maddedeki suça katılan sivil kişiler 

veya göreviyle bağlantılı olmaksızın iştirak eden kamu görevlileri, azmettiren ya da 

yardım eden olarak 204/2’nci maddeden sorumlu tutulmaktadır (Gökçan 2009). 

 

TCK’nın ‘içtima’ başlıklı 212’nci maddesi “Sahte resmî veya özel belgenin bir başka 

suçun işlenmesi sırasında kullanılması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan 

dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.” hükmündedir. Bu doğrultuda, kamu görevlisinin 

sahtecilik yaparak zimmet veya rüşvet suçlarını işlemesi durumunda, sahtecilik suçu ile 

işlediği diğer suç ayrıca oluşmakta ve iki suçtan cezalandırılmaktadır. Bunun yanı sıra 

‘Resmi belgede sahtecilik’ başlıklı 204’üncü maddeye ilişkin olarak, gerçeğe aykırı 

resmi belge düzenleyen ve bunu kullanan kamu görevlisi, 204/2’nci madde ile bir kez 

cezalandırılmaktadır. Yargıtay, sahte belgenin birden fazla kullanılması halinde de tek 

suç oluştuğunu ve zincirleme suçun uygulanamayacağını kabul etmektedir. 

 

TCK’nın ‘zincirleme suç’ başlıklı 43’üncü maddesi; 

1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı 

suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte 

birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az 

cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.  

2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci 

fıkra hükmü uygulanır.  

3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı 

ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz” hükmündedir. 

 

Failin, aynı mağdura karşı bir suç işleme kararıyla farklı zamanlarda işlediği sahtecilik 

fiillerinde 43/1’inci madde uygulanmakta iken, sahteciliğin birden fazla mağdura karşı 

tek fiille işlenmesi durumunda ise 43/2’nci madde ile uygulama yapılmaktadır. 
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Yargıtay, birden fazla belgenin aynı anda düzenlenmesi veya bu belgelerin bir mağdura 

karşı aynı anda kullanılması hallerinde, “değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun 

birden fazla işlenmesi” koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle, 43’üncü maddenin 

uygulanamayacağını ve eylemin tek suç oluşturduğunu kabul etmektedir (Gökçan 

2009). 

 

3.2 Belgede Tahrifatın Saptanması 

 

Belgedeki değişikliğin mahkeme tarafından araştırılarak sahteciliğin olup olmadığının 

tespit edilmesi zorunludur. Bu maksatla bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir. 

 

Resmi belgedeki bir ifadenin çıkarılması veya belgeye ilave yapılması yapılmasında 

yöntem olarak; mekanik vasıtalar veya kimyasal araçlar kullanılmaktadır. Silme 

yöntemi; mekanik veya kimyasal yöntemlerle yapılmaktadır. 

 

Belgedeki bilginin kazınmak veya lastikle silinmek gibi mekanik yöntemlerle yok 

edilmesi mümkün olmaktadır. ‘Kazıma’şeklindeki sahteciliğin, kâğıdın ışığa yatay 

tutulması ve kazıma izi ve kâğıttaki yıpranmanın görülerek anlaşılması olanaklıdır. 

Ayrıca, mikroskopla incelendiğinde veya renkli film ya da enfraruj şualarla çekilen 

fotoğrafla, kazılan yerdeki mürekkep lekeleri görülebilmektedir. Yine, kâğıt üzerine 

damlatılan bir damla benzin, kâğıda yayıldığı sırada kazılan yerdeki doku farklılığını 

göstermektedir. Diğer bir yöntem olarak; sahte belge, üzerlerine hafif bir iyot tabakası 

sürülmüş iki cam levha arasına konulur ve mavi ışık yansıtılıp fotoğrafı çekilir. Bu 

şekilde kazılan yerdeki parmak izleri, lekeler görülecektir. Lastikle silme işlemi sert 

lastikle yapılmışsa kâğıdı yıpratmakta ve kolay anlaşılmaktadır. Yumuşak lastikle uzun 

sürede yapılan silmenin kâğıtta bırakacağı iz pek azdır. Fakat mikroskopla yapılacak 

inceleme ile kalemin bırakmış olduğu izin görülmesi olasıdır. Ayrıca, silinen 

kelimelerin kâğıdın arkasına oluşturduğu kabarıklık (fulaj) sayesinde okunması 

mümkün olabilmektedir. Kâğıdın arka tarafının eğri ve yüksek bir ışığa tutulması 

halinde bu iz görülebilir. 
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Belgedeki içeriğin, kimyasal araçlarla silinmesi de olanaklıdır. Mürekkep kalemle 

yazılan metinlerin oksitleyici reaktif özellikli maddeler (sodyum hipoklorid, potasyum 

permanganat, sodyumbisülfit, klorlu su, hidroklorik asit, aksalik asit, potasyum oksalat) 

ile yıkanması halinde, yazı silinebilmektedir. Bu tür sahtecilikte, yıkama yeni iken 

mürekkep tamamen silinir ve hiç iz bırakmaz, Fakat zaman geçince (örneğin 6 ay sonra) 

yıkanan yazı sarı veya kahverengi renkte tekrar meydana çıkmaktadır. Kimyasal 

yıkama, quartz lambalarıyla verilen ultraviyole şualarıyla ve iyotlu reaktiflerle meydana 

çıkarılabilmektedir. Ayrıca, amonyum sülfidrat ve hidrojen gazları da uygulanabilir. 

Bundan başka, turnusol kâğıdının ıslatılıp yıkanan kâğıt üzerine konması halinde 

turnusol kâğıtta renk değişmesi, kimyasal maddeyle yıkama yapıldığını göstermektedir. 

 

 

Şekil 3.4 Kimyasal yolla değiştirilmiş nüfuscüzdanı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Sürşarj metodu; belge üzerinde bulunan harf veya rakamların amaca uygun olarak başka 

bir harf ve rakama dönüştürülmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bunun için karakter 

olarak benzer rakamlar tercih edilir. Örneğin, 3 rakamının 8 veya 9 rakamına, 2 

rakamının 8 rakamına, 7 rakamının 9 rakamına, 1 rakamının 7 rakamına dönüştürülmesi 

daha kolay gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 3.5 Sürşarj metoduyla değiştirilmiş nüfus cüzdanı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Karalama veya lekeleme metodunda, belge üzerindeki bir yazının okunmaması 

sağlanmak istenilmekte, üzeri mürekkep veya boya ile karalanmaktadır. Karalamanın, 

düzenlemede kullanılan kalem ve mürekkeple yapılması halinde tahrifatın belirlenmesi 

güç olmakta ve laboratuvar incelemesi gerekmektedir. 

 

Ekleme metodunda, belgeye kalem veya daktilo gibi bir araçla yazı ve rakamlar ilave 

edilmektedir. Asıl metne ekleme yapılmasının anlaşılmasında; çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bunlar kalem uçlarının farklı olması, fulaj farklılığı, sürşarj farklılığı, 

mürekkep yerlerinin kâğıdın bükülen yerinden geçmesi, eklenen yazının eğriltisi, ekli 

kısımdaki karakter farklılıkları ve kelimeler arasındaki mesafe farklılıkları, asıl metinle 

eklenen kısım arasında yaş farkı, metinle ekleme arasında üslup, imla, noktalama gibi 

farklılıklar, mürekkebin akış farkı, mürekkep çeşidinin farklı olması gibi ölçütlerden 

yararlanılmaktadır. 

 

Ekleme yapıldığı sırada kâğıdın altındaki desteğin yumuşak veya sert olması, 

kelimelerin kâğıdın arkasına yaptığı kabarıklıkta (fulaj) farklılıklara neden olmaktadır. 

Bir kâğıdınüzerindeki metnin üzerinden tekrar geçilmesi (sürşarj), aynı harflerin 

üzerinin yeniden çizilmesine neden olacağından, harflerin metnin diğer kısımlarından 

farklı olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bir cümlenin sona erdiği yerlerde, noktanın 

virgüle çevrilip cümleye devam edilmesi söz konusu olabilmektedir (Gökçan 2009). 
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3.3 Tapu İşlemlerinde Evrak Sahteciliği 

 

Bir hakkın kazanılması veya kaybı bir hukuki olay, bir hukuki fiil, bir maddi fiil sonucu 

söz konusu olmaktadır.  Dış dünyada meydana gelen olayların bir kısmına kanun 

koyucu hüküm ve netice bağlamıştır. Kendilerine hüküm ve netice bağlanan olaylara 

hukuki olay adı verilir. Kişi iradesi sonucu olan ve hukuk düzeni tarafından kendisine 

hukuki sonuç bağlanan olaylara ise hukuki fiil denmektedir. Kişi davranışına hukuki bir 

sonucun bağlanmasını istemiş olsa da, olmasa da hukuk o iradi davranışa belli bir 

hukuki sonuç bağlamaktadır. Hukuki fiilde kişinin o hukuki sonucu istemiş olup 

olmaması önemli değildir. Hukuki fiiller, hukuka uygun fiiller ve hukuka aykırı fiiller 

olmak üzere hukuka ikiye ayrılmaktadır. Hukuka aykırı fiiller hukuk düzeninin uygun 

görmediği fiillerdir. Bunlar, hukuk düzenini ihlal ettiği için kanun koyucu bu 

davranışlara hüküm ve netice bağlamaktadır. Borcun yerine getirilmemesine sebep 

oluyorsa akde aykırılık, objektif hukuk kuralını ihlal ediyorsa kanuna aykırılık söz 

konusu olmaktadır (Öztan 2011). 

Dış dünyada, taşınmaz hukuku ile ilgili meydan gelen hukukî olayların ve hukukî 

fiillerin kaydının tutulduğu tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlere konu 

evraklarda sahtecilik eylemleri evrakın şeklinde veya kapsamında yapılmaktadır. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne sahtecilik eylemleri ile ilgili olarak yapılan 

ihbar ve önlem niteliğindeki yazışmalardan bazılarını örnek vermek gerekirse; 

 

21.04.2011 tarihli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne hitaplı bir vatandaş 

dilekçesinde; yazılı basında çıkan, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde dijital 

ortamda “adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde tutulan kayıtların çalındığı haberi üzerine 

şahsi başvurusu dışındaki başvuruları sonucu doğacak zarardan sorumlu olmadığını, 

belirtmiştir (Dosyası 167/671). 

 

Maltepe Tapu müdürlüğü’nün
11

 yazısında; gerçek malikin işlem için bizzat geldiği,  

kimseye vekâletname vermediğini beyan ederek bizzat gelmediği sürece işlem 

yapılmaması talebini içeren dilekçe verdiği, bunun üzerine aynı gün içinde Almanya’nın 

                                                           
11

21.04.2011 tarihli B091TKG4346801/1771 sayılı. 
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Hannover Noteri Jürgen Weber tarafından tanzim edilmiş Kartal Nüfus Müdürlüğünden 

verilmiş nüfus cüzdanına göre düzenlediği ve bilgilerin gerçek olduğu, apostille onayı 

da bulunan, yabancı ülke vekâletnamelerinde fotoğraf zorunluluğu olmadığı halde bahse 

konu vekâletnamede fotoğrafın mevcut olduğu, vekâletnamenin gerçek olup 

olmadığının teyit ettirilememesi üzerine, vekâletname ile satış başvurusunda bulunan 

şahsın Müdürlüğe çağrıldığı, vekilin şüpheli ve heyecanlı davranışlarda bulunduğu,  

vekâleti nereden, nasıl aldığı, satış bedelinin ne kadar olduğu, ödeme yapılıp 

yapılmadığı gibi sorulara tutarsız cevap verdiği, baştan itiraz edip sonradan itiraf ettiği, 

vekâleti getirenleri iyi tanımadığını, işlem tamamlandığında 5.000TL alacağını 

belirtmesi üzerine durumun anlatılarak polise teslim edildiği, belirtilmiştir (Dosyası 

167/666). 

 

Düzce Tapu müdürlüğü’nün
12

 yazısında; noterler tarafından düzenlenen 

vekâletnamelerde güncel fotoğrafın kullanılmadığı, telefon emri ile Tapu Dairesi 

Başkanlığınca teyit ve dayanak istendiği, tarih ile ilgili olarak 2002 yerine sehven 2011 

yazıldığının fark edildiği, nüfus cüzdanındaki fotoğrafın çoğaltılarak kullanıldığının 

anlaşıldığı, bunun üzerine noter ve malik aranarak teyit alındığı, noterde güncel 

fotoğrafı onaylatılmış vekâletname ile işlemin karşılandığı, belirtilmiştir (Dosyası 

167/694). 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Noterler Birliğine hitaplı
13

 yazısında; 

müdürlüklerde vatandaşlardan gelen her türlü talebe istinaden ve vekâletname ile 

yapılacak işlemlerde vekilin yetkilerinin sınırının hiçbir tereddüde ve aksamaya yer 

vermeyecek şekilde açıkça belirtilmesinin gerektiği belirtilmiştir (Dosyası 167/689). 

 

İstanbul İli, Fatih İlçesi Nüfus Müdürlüğü’nün 27.10.2011 tarihli Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’ne hitaplı yazısında; E.T’nin adres beyanında bulunduğunu, 

kayıtların incelendiğinde kaydın, ‘ölüm araştırma açıklaması’ ile kapatıldığı, ilgilisinin 

bizzat kendisinin müracaatı nedeniyle ‘ölüm araştırma açıklamasının kaldırıldığı, 

ilgiliye adres kaydının yapıldığı, ancak daha sonra E.T’nin vefat ettiği ve sahte kimlik 

çıkartılarak yasa dışı yollardan miras alınma istendiğini belirtir bir dilekçenin ibraz 

                                                           
12

11.01.2012 tarihli B091TKG4810001-105.07/122 sayılı. 
13

28.10.2011 tarihli B.09.1TKG0100001.167/689-8679 sayılı. 
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edilmesi üzerine E.T’nin kaydının ‘ölüm araştırma’ bölümünden kapatıldığı ve nüfus 

cüzdanının iptal edildiği, belirtilmiştir (Dosyası 167/987). 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne hitaplı bir vatandaş dilekçesinde, kimlik 

bilgileri ve imzası taklit edilerek sahte fotoğraf kullanılarak resmi dairelerde evrak 

düzenlenildiğini öğrendiğini, ekte gönderdiği belgeler dışındaki belgelerle işlem 

yapılması halinde sorumluluk kabul etmediğini, belirtmiştir (Dosyası 167/612). 

 

Cumhuriyet Savcılığı’nca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne hitaplı 16.04.2009 

tarihli yazıda, noterlikte vekâletname düzenlenmesinde sonra şüphe duyulması üzerine 

yapılan araştırmada, vekâletnamenin gerçek malik tarafından verilmediği, malik adına 

düzenlenmiş sahte bir kimlik ile açık kimliği belirsiz bir şahsın malikin resminin 

yapıştırıldığı bir kimlik belgesi ile 3.kişiye vekâlet verildiği, sonradan aynı noterlikçe 

düzenlenen suret tasdiki belgesine resmin yeterince seçilemediği gerekçe gösterilerek 

sahte soğuk mühür ile gerçek malikin resmi eklenerek sahte vekâletname düzenlendiği, 

soruşturma başlatıldığı, tapu müdürlüklerine duyuruda bulunulması gerektiği, 

belirtilmiştir (Dosyası 167/610). 

 

Lüleburgaz Tapu müdürlüğü’nün
14

 yazısında, İ.M. adlı kişinin, F.K adına kayıtlı 

taşınmazın satışını talep ederek, evraklarını incelemeye başladığını, F.K.’nın Eyüp 12. 

Noterliğinden R.Y.’ye yetki verdiği, bu yetkisi aynı noterlikten başka bir vekâletname 

ile İ.M’ye devredildiği, telefon görüşmelerinden böyle bir noterliğin olmadığı ve iki 

vekâletnamenin de sahte olduğunun anlaşıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordine 

kurularak resmi senede imzaları alındıktan sonra suçüstü yapıldığı, belirtilmiştir 

(Dosyası 167/601). 

 

28.10.2008 tarihli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne hitaplı bir vatandaş 

dilekçesinde; E.S.’ye ait kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle adına banka hesabı 

açılarak sahte nüfus cüzdanı ile bilişim suretiyle hırsızlık suçu işlendiği, Cumhuriyet 

Başsavcılığına şikâyetçi olunduğu, soruşturmanın devam ettiği, sahte nüfus cüzdanı ile 

müdürlüklerde yapılacak işlemlerin önlenmesi, belirtilmiştir (Dosyası 167/599). 

                                                           
14

01.12.2008 tarihli B091TKG4394001-646.01/3066 sayılı. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün
15

Türkiye Noterler Birliği’ne hitaplı yazısında; 

mevzuatta vekâletnamelere nüfus cüzdanı fotokopisinin ekleneceğine dair açık bir 

hüküm bulunmamakla birlikte, taşınmaz satışı ile mülkiyet hakkını nakleden taksim, 

trampa, ölünceye kadar bakma akdi gibi işlemler ile mülkiyet hakkını nakletmeyen 

intikal, ipotek, irtifak gibi işlemlerde malikin kimliğinin tam olarak tapu 

müdürlüklerince belirlenmesi önemli bir zorunluluk olduğundan,  satış yetkisi versin 

vermesin tapu müdürlüklerinde işlem yapılmasını gerektirecek tüm vekâletnamelere 

vekâlet verenin kimlik fotokopisinin (nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliği 

fotokopisinin) eklenmesinin gerekli ve faydalı görüldüğü, belirtilmektedir (Dosyası 

167/590). 

 

Görüldüğü üzere tapu işlemlerinde sahtecilik eylemlerine konu belgeler çoğunlukla 

vekâletnameler ile nüfus cüzdanları olmakla birlikte, tapu işlemlerinde sahtecilik 

eylemlerine konu olan belgeler arasında yetki belgeleri, veraset senetleri, mahkeme 

kararları, ilmühaber, ipotek fek yazıları, haciz ve ihtiyati tedbir terkin yazıları, tapu 

kayıt örnekleri, nüfus kayıt örneği, muvafakat yazıları, vesayet kararları, evlatlık 

kararları, satışa izin ve tasdik kararları, tapu iptal ve tescil kararları, vasiyetnameler, 

kesinleşme şerhleri, avukatlık kimlikleri, pasaportlar, doktor raporları, vergi muafiyet 

yazıları, azilname, yapı kullanma izin belgesi, inşaat projesi, yönetim planı, harç tahsil 

dekontları, mal varlığı araştırma yazıları, özel parselasyon haritaları, dask poliçeleri, 

vasiyetname
16

 yer almaktadır. 

 

Evrakın sahte olduğunun anlaşılması halinde, memur ceza hukukundan doğan cezai 

açıdan ve Türk Medeni Kanununun ‘sorumluluk’ başlıklı 1007’nci maddesinin “Tapu 

sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın 

doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin 

davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür” hükmü doğrultusunda 

mali açıdan kusurlu ve sorumlu olabilmektedir. Herhangi bir sahte evrakın, sahte 

olduğunun anlaşılmasının gerektiği durumlar, o evrakın iğfal kabiliyetinin (aldatma 

yeteneğinin) olmadığı anlamına gelmektedir ve bu durumlarda işlemi yapan memurun 

cezai ve mali sorumluluğu doğabilmektedir. 

                                                           
15

16.07.2006 tarihli B.091TKG0100001-167/590-3018 sayılı. 
16

   TCK 210’uncu maddeye göre resmi belge hükmünde belgelerden sayılmaktadır. 
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Cezai ve mali sorumluluğun doğmaması için, sahte bir evrakın anlaşılmasında dikkat 

edilmesi gereken şekli unsurlar ve şüphe uyandıran durumlar şunlardır:  

 

Zayiinden verilen nüfus cüzdanlarına, taşınmaz dosyasındaki malike ait 20-30 yıl 

öncesine ait fotoğraflara, evrak kâğıdının niteliğine, daktilo farklılıkları veya yazı tipi 

farklılıklarına, vekâletnamenin ilk ve son sayfasındaki tarih ve yevmiye numaralarının 

aynı olmasına, 

 

Noterlik mührüne; nüfus cüzdanlarında, pasaportlarda ve vekâletnamelerde olması 

gereken soğuk damgaya, imzaların uyumlu olduğuna, evraka ait metinde kullanılan 

hukuki terim ve sözlüklerin yerli yerinde kullanılmasına, silinti ve kazıntı ile evrakta 

okunmayacak hale gelen yazılara, acele yapılması istenen işlemlere, mesai saati sonuna 

doğru talep edilen işlemlere, 

 

Tek mirasçı gösterilen veraset senetlerine, intikal ile hemen satışın talep edildiği 

işlemlere, esas ve karar sayılarının yazıldığına, ilgili merci mühürlerine, bankaların 

ipotek fek yazılarındaki imzaların imza sirküleri ile karşılaştırılmasına, terkin 

müzekkeresindeki dosya numarası ile haciz veya tedbirin konulmasını talep eden 

müzekkeredeki dosya numarasının aynı olmasına, elden takip edilen evraklara, ilgili 

dairelerin yazışma tarzlarına, 

 

Nüfus cüzdanlarındaki seri harfleri yanındaki numaranın erkekler için tek rakam, 

kadınlar için ise çift rakam olmasına, mor gizli Türkiye Cumhuriyeti yazısının yeşil 

renkte ortaya çıkmasına ve seri numaralarının yeşile dönmesine dikkat 

edilmelidir(Şekil3.7). Nüfus cüzdanının arka sayfasındaki cilt numarasının dört rakam, 

aile sıra numarasının beş rakam ve sıra numarasının dört rakam olmasına, nüfus 

cüzdanındaki kayıt no sütunundaki sayının her yılın ocak ayında 1’den başladığına, yeni 

nüfus cüzdanlarında TC kimlik numaralarının yazıldığına, evli kadınların kızlık soy 

isimlerinin yazılmış olmasına dikkat edilmelidir.  
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Şekil 3.6 Nüfus cüzdanları (Kaynak: Anonim 2013i) 

 

 

Şekil 3.7 Nüfus cüzdanları (Kaynak: Anonim 2013i) 

 

Nüfus cüzdanında yapılacak sahtecilikleri anlamanın yollarını aşağıdaki şekillerde 

bulunan örneklerle anlatılmıştır. 

Ay-yıldızın etrafında bulunan Türkiye Cumhuriyeti halkasının sonunda yer alan Türkiye 

kelimesi “K” harfinden itibaren kesik olması gerekmektedir. Ancak sahte kimlikte 

görüldüğü üzere Türkiye kelimesinin tamamı yazılı durumdadır. 
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Şekil 3.8 Nüfus cuzdanısahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Nufus cüzdanlarındaki “SERİ” kelimesi ve kimliğin seri harf-rakam grubu aynı hizada 

olması gerekmektedir. Ancak sahte kimlikte aynı hizada olmadığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.9 Nüfus cuzdanı sahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

«SERİ» kelimesinin «S» harfi hariç diğer 3 harfin Türkiye Cumhuriyeti yazısının 

üstünde olması gerekmektedir. Ancak sahte kimlikte sadece R ve İ harflerinin Türkiye 

Cumhuriyeti yazsının üstünde olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3.10 Nüfus cuzdanı sahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

Türkiye Cumhuriyeti halkasının sonunda yer alan Cumhuriyet kelimesinin ikinci  

harfinin altında nokta olması gerekmektedir. Ancak sahtesinde bu nokta yoktur.  

 

 

Şekil 3.11 Nüfus cuzdanı sahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

 

Türk bayrağının basılı olduğu zeminin           rengi sahte kimlikte oldukça 

koyudur. Vişne çürüğü rengini andırmaktadır. Gerçek kimlikte ise daha             

açık renktedir.        
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Şekil 3.12 Nüfus cuzdanı sahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Gerçek kimlikte TC kimlik numarası daima aşağıda belirtilen konumda yer alması 

gerekmektedir. Ancak sahte kimlikte görüldüğü üzere TC kimlik numarası olması 

gerektiği yerde değildir. 

 

 

Şekil 3.13 Nüfus cuzdanı sahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Nüfus cüzdanının arka yüzünde yer alan Mahalle–Köy kısmındaki Mahalle yazısının 

M harfi ile A harfi arasında kısmi bir boşluk olması gerekmektedir. Ancak sahte 

kimliklerde bu boşluk bulunmamaktadır.   
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Şekil 3.14 Nüfus cuzdanı sahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Bunlara ek olarak dikkat edilmesi gereken diğer hususlar;  Kimlik seri numaraları daima 

bayanlarda çift, erkeklerde ise tek rakamlarla bitmektedir. TC kimlik numarası 11 

hanelidir ve daima (bay-bayan) çift rakamla bitmektedir.  

 

Şekil 3.15 Nüfus cuzdanı sahte ve gerçek ayırımı (Kaynak: Anonim 2012) 

 

Belgeyi düzenleyen resmi makamın belgeyi düzenlemeye yetkili olduğuna, belgenin 

geldiği makam ile kaşenin uygunluğuna, vekâletnamelerdeki tarih kaşesi ile yevmiye 

numaratörlerinin aynı büyüklükte olduğuna, vekâletnamelerde son cümlenin tarih 

olduğuna, taşınmaz tasarrufunu içerir vekâletnamenin düzenleme şeklinde 

hazırlandığına, 

 

Tevkil yetkisine haiz vekâletnamelere, fotoğraftaki mühür izi ile kâğıt üzerindeki mühür 

izinin aynı tonda olmasına, mahkeme ilamları veya vekâletnamelerde isim ve soy 

isimlerde kısaltma yapılmadığına,  tapu müdürlüğüne ibraz edilen vekâletnamelerde 

parmak izi yerine ‘imza-parmak izi’ şeklinde kaşe olmasına,  
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Mahkeme kararlarında hüküm altında hakimin adı soyadı ve sicil numarasının yer 

almasına, karar yılının esas yılından sonra olduğuna, hakim yanında katip isminin de 

bulunduğuna, kesinleşme şerhinin hakim tarafından imzalandığına,  

 

1985 yılından önceki resmi mühürlerde ay ve yıldızın sola baktığına, 1985 yılından 

sonraki resmi mühürlerde ay ve yıldızın sağa baktığına, bütün resmi mühürlerde TC 

harfleri yanında iki nokta, etrafında iki küçük yıldız ve özel bir sayı olduğuna, mühür 

çaplarının aynı büyüklükte olduğuna sadece nüfus müdürlüğünün mührünün kendine 

özgü küçük bir mührü olduğuna, bütün resmi mühürlerde ay ve yıldızın TC harflerine 

ve içinde bulunduğu küçük daireye konum ve uzaklığının aynı olduğuna, ayın alt ucuna 

denk gelecek şekilde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tarihi olan 1923 rakamlarının 

olduğuna, mühürlerde noterlik numaralarının rakamla yazılmadığına, evrak yılı ile 

evraka basılmış pulların yılının tutarlı olmasına, 

 

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda kapı numaralarının ve kat 

numaralarının tapu kaydının dayanağını oluşturan mimari proje/vaziyet planı ile varsa 

belediye/il özel idaresinde bulunan mimari proje/vaziyet planı üzerinde tutarlı 

olduğuna,
17

 

 

Askeri birimlerin yazışmalarında imzanın isim üzerine atıldığına, imzanın altına isim 

soy isim altına rütbesi onun da altına sıfatının yazıldığına, birden çok sayfalı evrakta her 

sayfanın imzalı mühürlü olduğuna ve araya sayfa eklenmediğine, imzada titremeler 

olmadığına, 

 

Aynı işleme yönelik farklı makamlardan talep sahibi tarafından elden getirilen resmi 

yazılarda aynı daktilonun kullanıldığına veya yazıların aynı karakterde olduğuna, aynı 

mürekkepli kalem ile aynı el yazısıyla yazılmış olduğuna ve yazılarda renk tonu farkı 

olmadığına; 

 

Mührün ilgili makama ait olduğuna, faks ile gelen belgelere, işlem yaptıracak kişilerin 

işlem sırasındaki hal ve hareketlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlar 

                                                           
17

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 19.09.2011 tarihli 2011/3 (1721) sayılı genelgesinde bu konu 

detaylıca açıklanmıştır.  
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sahtecilik eylemlerini anlamada kesin bir kanıt olmamak ile birlikte, bu hususlara dikkat 

edildiği takdirde sahtecilik eylemleri azaltabilecektir (Dörtgöz 2008). 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’
18

nün ‘hak sahibinin belirlenmesi’ başlıklı 18’inci maddesi “İstem, 

müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından incelenir ve istemin hak sahibi 

tarafından yapılıp yapılmadığı belirlenir. İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri 

ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karşılaştırılarak istemde bulunan ile 

hak sahibinin aynı kişi olup olmadığı tespit edilir. Hak sahibinin tespit edilmesine 

yönelik kimlik doğrulama yöntemlerini belirleyerek her türlü teknolojik güvenlik 

önlemlerini almaya Genel Müdürlük yetkilidir. İstem vekâleten yapılmışsa, vekilden 

18.1.1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş ve istem konusu 

işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Tapu işlemi için 

düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması zorunludur. 

Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, dayanağı olan 

vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu sicilindeki hak sahibi 

ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karşılaştırılır. 

İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, tüzel kişinin istemde bulunulan işlemi 

yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki 

belgesi ve imza sirküleri aranır. Yetki belgesinde, temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik numarasının da bulunması zorunludur. İstemde bulunan kişi kanunî temsilci ise, 

yetkili olduğunu belirten karar veya belge istenir. İstem, kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılırsa, bu kamu kurum ve kuruluşlarının ve temsilcilerinin yetkilerinin olup olmadığı 

belirlenir.  Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro 

işlemlerinde kullanılacak belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir” 

hükmündedir (Anonim 2013j). 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’nde getirilen yeniliklerle eski kimliklerle yapılan müracatların önüne 

geçilerek TC kimlik numaralı kimlik belgesi kullanılması zorunlu hale getirilmiş, hak 

sahibinin tespit edilmesine yönelik kimlik doğrulama yöntemlerini belirleyerek her türlü 

                                                           
18

 TC Resmi Gazete Tarih: 17 Agustos 2013 Sayı:28738. 



76 

 

teknolojik güvenlik önlemlerini almayaTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkili 

kılınmış, vekâletnamelerde vekâlet verenin imzasının bulunmasına yönelik hükümlede 

vekâleten yapılan sahtecilikleri önleme konusunda önlemler alınmıştır. Yinede 

oluşabilecek tereddüt halinde ise belgeyi veren makam aranarak teyit alınmalıdır. 

Örneğin; yetkili nüfus müdürlüğü, noter, Türk Konsolosluğu, ticaret sicil memurluğu, 

Baro ve Türkiye Barolar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, ticaret borsaları, nüfus 

cüzdanları için nüfus müdürlüğü, veraset belgesi için sulh hukuk, asliye hukuk veya 

kadastro mahkemeleri, belediyeler, icra müdürlükleri, dask poliçeleri için yetkili sigorta 

şirketleri, vergi daireleri, tescil bildirimleri için kadastro müdürlükleri, malvarlığı 

araştırma yazıları için soruşturma yapmaya yetkili birimler,  kamu haczi koyabilecek 

merciler gibi. 

 

3.4 Sahtecilik Suçlarında Bazı Özel Durumlar 

 

3.4.1 Suret belgede sahtecilik 

 

Suret belge kavramı, asıl belgenin aynı unsurlarının yer aldığı onaylı nüshası örneğidir. 

Onaysız suret hukuki sonuç doğurmamaktadır. Yargıtay suret kavramını; “resmi bir 

daire veya noterlikte saklı bulunan bir resmi varakanın aslına tamamen ve kelimesi 

kelimesine uygun bulunan ve bu uygunluğu yetkili memur tarafından onaylanan 

belge”olarak tanımlamaktadır. Kanıt niteliği taşıdığından, suretler üzerindeki 

sahtecilikler de suç oluşturmaktadır. Resmi belgenin suretinde sahteciliğin suç teşkil 

edebilmesi için, aslına uygun bulunması zorunludur. 

 

5237 Sayılı Kanun ile asıl-suret belge ayrımı yapılmamakta, suret belgede sahtecilik de 

aslı gibi kabul edilmektedir. Resmi belge niteliğinde olan surette sahtecilik de asılda 

sahtecilik gibi cezalandırılmaktadır. Fakat suretteki sahteciliğin cezalandırılması için, 

delil niteliği bulunacak şekilde suretin yetkilisince tasdik edilmiş olması ve asıl belge 

gibi kullanılabilir olması zorunlu görülmektedir. Özel belgenin suretindeki sahtecilikte 

ise, yetkili memur tarafından suretin onaylanması durumunda, onay bölümü resmi belge 

vasfını kazanmakta ve bu onay kısmıyla ilgili sahtecilik yapılmışsa resmi belgede 

sahtecilik suçu oluşmaktadır (Gökçan 2009). 



77 

 

3.4.2 Özet belgede sahtecilik 

 

Resmi bir belgenin özeti olarak düzenlenen ve onaylanan belgeler de resmi belge 

niteliğindedir. Özet belgeler, temel aldığı belge, kayıt ve sicillerdeki bütün bilgileri 

içermeyen, onların gerekli özetini yansıtan belgelerdir. Bu nedenle, diğer resmi belgeler 

gibi her yerde değil, belirli yer ve durumlarda kullanılabilmektedirler. Bu nitelikleriyle 

özet belge, asıl olmadığı gibi suret de değildir. Özet belge, özetini verdiği asıl belgenin 

varlığını kanıtlayan resmi bir belgedir. Örneğin, uygulamada, tapu müdürlüğünden 

(tarımda doğrudan gelir desteği alınması amacıyla) verilen, şahsın üzerine kayıtlı 

taşınmazların miktarıyla ilgili bilgileri içeren resmi yazı özet belge olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

5237 Sayılı Kanun ile özet belgedeki sahtecilik fiilleri de 204’üncü madde kapsamına 

alınırken ‘genel veya özel bir zarar doğması’ koşulu aranmadığı gibi fail bakımından da 

özet belgeyle ilgili bir özgüleme yapılmadığından, eylemin her iki fıkra kapsamına 

girmesi de olanaklı hale gelmektedir. Dolayısıyla, özet belgedeki sahtecilik fiilini sivil 

kişinin veya yetkisiz kamu görevlisinin işlemesi halinde 204’üncü maddenin ilk fıkrası, 

yetkili kamu görevlisi işlemesi durumunda ise ikinci fıkrası uygulanması gerekmektedir 

(Gökçan 2009). Örneğin;…İli… İlçesinde ilçe tarım müdürlüğüne doğrudan gelir 

desteği almak amacıyla verilen sahte taşınmaz kayıt listesi ile devlet zarara uğratılmış 

ve bu olayda müfettiş incelemesi sonucu yargıya iletilmiştir. 

 

3.4.3 Fotokopi üzerinde sahtecilik 

 

Doktrinde onaysız resmi belge fotokopisinin, özel belge sayıldığı belirtilmektedir. 

Yargıtay, resmi belgenin onaysız fotokopisinin hukuki sonuç doğurmayacağını ve 

kandırma yeteneğinin bulunmayacağını kabul etmektedir.  Fotokopinin verildiği resmi 

merciin onaylı olmasını veya aslını araması zorunlu ise, belgenin kanıt gücü 

bulunmayacak, görevlilerin ihmalkâr davranıp kabul etmeleri de ona bu niteliği 

kazandırmayacaktır. 
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Uygulamada, onaysız fotokopinin resmi belge sayılmadığı, fakat belgenin aslına uygun 

fotokopisinin yetkili kamu görevlisince onaylanması halinde resmi belge sayılacağı ve 

delil niteliğinin bulunduğu kabul edilmektedir. Yargıtay’ın 5237 Sayılı Kanun 

dönemindeki uygulaması da bu yönde sürmektedir. Yargıtay bir kararında, sahte 

fotokopinin onaylatılmasının resmi belgenin suretinde sahtecilik suçunu oluşturduğu 

kabul etmiş, bir diğer kararında ise fotokopi üzerinde de sahtecilik incelemesinin 

yapılabileceğini kabul etmiştir (Gökçan 2009). 

 

3.4.4 Yabancı resmi belgede sahtecilik 

 

Yabancı ülkerinyetkili memurlarınca usülune uygun tanzim veya tasdik ettiği belgelerin 

ilgili ülke hukukuna uygun bulunduğunun yerel Türk konsolosluğunca onaylanması 

durumunda, resmi belge hükmünde kabul edilmektedir. Yargıtay, ülkemizde belge 

niteliği kabul edilmesi halinde yabancı ülke resmi makamlarınca verilmiş gibi 

düzenlenen sahte belgenin resmi belgede sahtecilik suçunun maddi konusunu 

oluşturabileceğini kabul etmekte, fakat mevzuat veya mutat uygulama gereği 

araştırıldığında gerçek olmadığının anlaşılması durumunda, aldatma yeteneğinin 

bulunmaması nedeniyle suçun oluşmayacağına karar vermektedir. 

 

3.4.5 Faydasız sahtecilik fiilleri 

 

Faydasızsahtecilik olarak adlandırılan sahtecilik türünde de gerçekte sahtecilik fiili 

işlenmektedir. Fakat bu sahteciliğin pratikte hukuki bir sonuç doğurmayan konularda 

gerçekleştirilmesi nedeniyle eylem ceza verilmemektedir. Diğer bir ifade ile sahtecilikle 

ulaşılmak istenilen hukuki sonuç, sahtecilik yapılmamış olsaydı dahi 

gerçekleşebiliyorsa, faydasız sahtecilikten söz edilmektedir. Bu takdirde, sahteciliğin 

herhangi bir zarar olasılığına yol açmaması nedeniyle eylem suç teşkil etmemektedir. 

Yargıtay da, uygulamasında faydasız sahtecilik teorisini benimsemektedir. 
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3.4.6 Hukuken sakat belgelerde sahtecilik 

 

Sahte olarak düzenlenen veya üzerinde sahtecilik yapılan bir belgenin bazı 

unsurlarındaki eksiklik, farklılık veya hukuka aykırılıklar nedeniyle hukuken geçersiz 

durumda bulunması halinde de suçun oluşup oluşmayacağı tartışmalara konu 

olmaktadır. Bir belgenin hukuka uygun olmayışı veya hukuki değerinde azalmayı 

gerektiren nedenlerin bulunması üç farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Birincisi, sahte 

bir belge üzerinde sahtecilik; ikincisi hukuken batıl veya feshi mümkün belgelerde 

sahtecilik; üçüncüsü ise ahlaka aykırı belgelerde sahteciliktir. 

 

3.4.6.1 Sahte belgede sahtecilik 

 

Bir görüşe göre, sahteciliğin yapıldığı ve suçun maddi konusunu oluşturan belgenin 

hukuki bir değeri bulunmadığından, eylem suç teşkil etmemelidir. İtalyan Yargıtay’ın 

da bu yönde kararları bulunmaktadır. Diğer görüşe göre, sahte varaka da hukuk alanında 

bağımsız bir kimliğe ve bazı etkilere sahip olduğundan, üzerinde yapılacak sahtecilik 

onun yapısını bozmakta ve görünürdeki gerçekliğini zedeleyeceğinden, eylem suç teşkil 

etmektedir (Gökcan 2009). 

 

Sahte bir belgede yapılan sahteciliğin cezalandırılmamasının nedeni olarak, onun zaten 

hukuki değeri olmayan ‘sahte bir belge’ olmasının gösterilmesi doğru değildir. Bu 

düşünce benimsenirse sahtecilik suçlarının cezalandırılması hiçbir şekilde mümkün 

olmayacaktır. Sahte bir belgedeki sahteliğin giderilmesi amacıyla doğru olanın 

yazılması suretiyle değişiklik yapılması durumunda, ortada sahtecilik bulunmadığından, 

eylemin suç teşkil etmemesi gerekmektedir. 

 

3.4.6.2 Batıl veya iptali mümkün belgelerde sahtecilik 

 

Batıl sayılan belgeler baştan itibaren hukuken yok ve geçersiz sayılmakta, iptali 

mümkün belgelerin ise hükmen iptaline karar verilene kadar geçerliklerini 

sürdürebilecekleri benimsenmektedir. 
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Batıl belgelerin geçerli sayılması için önemli olan hususlardaki sakatlık, onun zarar 

verme olasılığını yok edeceğinden, kamu güveninin bozulduğu da söylenememekle 

birlikte sahtecilik suçu da oluşmamaktadır. Böyle bir belgenin fiilen kullanılmış olması 

söz konusu ise, dolandırıcılık suçunun oluşması söz konusu olmaktadır. Fakat batıl bir 

belgenin suç oluşturmayacağının kabul edilebilmesi için, batıl sayılmasını gerektiren 

nedenin belgeden anlaşılıyor olması şarttır. Ancak, batıl olma sebebinin anlaşılması 

olgusu, sahteciliğin açıkça görülmesi anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla butlan 

nedeninin anlaşılması ile belgenin aldatma yeteneğinin bulunması farklı hususlara 

ilişkindir. İlki, belgenin kendisini ve belge niteliğinin varlığı ile ikincisi ise fiilin 

neticeye elverişli olup olmadığıyla ilgilidir. 

 

Yargıtay bazı kararlarında, şekil şartına (yazı ve imza bilmeyen kişiler mühür 

basılmasıyla oluşturulacak senedin, ihtiyar heyeti ve ayrıca iki şahsa imzalatılması) 

uyulmaması nedeniyle “geçerli ve muteber ve zarar ihtimali bulunmayacağından” suçun 

oluşmayacağı kabul etmektedir. Başka bir olayda, hakîm tarafından onay koşulu 

gerçekleşmediği için suçun oluşmayacağı belirtilmiştir. 

 

İptali mümkün derecedeki sakatlıkla malul olan sahte belge ise, hükmen iptal edilene 

kadar delil değeri bulunmaktadır. Açılacak bir dava sonunda bu hukuka aykırılık 

nedeniyle belgenin delil değerinin bulunmadığına karar verilmesi kesin olsa dahi, o 

zamana kadar geçerliğini yürütmektedir. Bu nedenle üretilen sahte belgedeki sakatlığın 

butlan derecesinde bulunmaması halinde suçun oluşacağı kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

Belgede birden fazla hukuki ilişkinin düzenlenmesi ve bunlardan birinin batıl, diğerinin 

hukuka uygun veya iptali mümkün içerikte bulunması halinde, sakatlık tüm belgenin 

batıl sayılmasını gerektirmediği takdirde, batıl olmayan ilişkiyle ilgili konuda belgenin 

delil niteliği sürdüğünden sahtecilik suçu oluşmaktadır (Gökçan 2009). 
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3.4.6.3 Ahlaka aykırı belgelerde sahtecilik 

 

Ahlaka aykırılık da aslında butlanla batıl olmayı gerektiren nedenlerden olduğundan, 

sahte belge içeriğinde ahlaka aykırılık varsa batıl sayılması sebebiyle hukuki değeri 

bulunmayacak bu nedenle sahtecilik eylemi suç oluşturmayacaktır. 

 

3.5 Seçilmiş Örnekler 

 

Evrakta yapılan sahtecilikler üçüncü kişilerce(Bunlar bazen sıradan bir işlem, bazen de 

bu işi meslek edinmiş suç örgütleri tarafından yapılmaktadır. Bu suç örgütlerine arazi 

mafyası denir. Sıradan veya acemice yapılanları anlamak kolay, ancak suç örgütlerinin 

hazırladıkları profesyonelce olmaktadır), ya da resmi dairede görevli memurlarca (icra, 

nüfus, tapu, mahkeme memurları, noterlik çalışanları ve muhtar gibi) yapılmaktadır. Bu 

sahtecilikleri de evrakın şeklinde ya da kapsamında yapılan sahtecilikler şeklinde ifade 

etmek mümkündür. Tapu işlemlerine yönelik sahtecilik türleri aşağıda belirtilmiştir 

(Dörtgöz 2013). 

 

3.5.1 Sahte vekâletnameler 

 

1- Tapu malikinin nüfus bilgilerinin başka bir nüfus cüzdanına yazılması suretiyle 

noterden sahte vekâletname tanzimi: Bu tür vekâletlerin hazırlanması için malikin nüfus 

bilgileri genelde tapu idaresinden temin edilmekte ve notere sahte malik (dublör) 

götürülerek sahte vekâlet tanzim ettirilmektedir. Nüfus cüzdan kartları ise ya nüfus 

müdürlüğünden temin edilmekte ya da otobüs durakları gibi yerlerde giriş çıkış 

mahallerinde, kayıp olarak belirtilen nüfus cüzdanları sahiplerini tanıdıklarından bahisle 

alınarak, üzerindeki yazılar sahtecilik amacına yönelik olarak değiştirilmektedir. 

 

Belirtilen türde vekâletnamelerde, genelde noterde kalan nüshadaki fotoğraf ile tapu 

siciline ibraz edilenvekâletteki fotoğraf birbirini tutmaz. Zira evrak-ı müspitedeki 

malikin eski fotoğrafı ile uyum sağlaması için tapu siciline ibraz edilecek nüshadaki 

fotoğrafta değiştirilmekte ya da taşınmazın dosyasındaki malike ait gençlik fotoğrafı ise 
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ve aradan 20-30 yıl gibi bir zaman geçmiş ise, tapu kayıtlarındaki malike benzeyen 

yaşlıca bir dublöre vekâlet verdirilmektedir. 

 

Bu tür sahte vekâletnamelerde malike ait nüfus cüzdanı genelde zayiinden verilmiş 

görülmektedir. Örneğin; Çeşme’de bulunan 32.000 m² miktarındaki İstanbul’dan bir 

şirkete ait arsa nitelikli bir taşınmaz vardır. Malik olan şirketin yetkilisi adına 

hazırlanmış sahte bir nüfus cüzdanı çıkarılarak, ticaret sicil müdürlüğünden şirkete ait 

yetki belgesi dolandırıcılar tarafından alınmıştır. Bu yetki belgesi ile Çeşme Tapu 

müdürlüğü’ne gelinerek, bu arsayı 16 trilyon liraya satmışlardır. Alıcıların sahtecilikle 

bağlantısı tespit edilememiştir. Davası halen devam etmektedir. Bu satış işlemi için 

yatırılması gereken 450 milyar lira tutarındaki tapu harcını yatırmak yerine sahtekârlar 

Halk Bankasının boş bir dekontunu bulmuş ve kendi bürolarındaki bilgisayarda bu 

dekontu doldurarak sahte bir “tahsil edilmiştir” kaşesi yaptırıp bu kaşeyi basarak tapu 

müdürlüğüne getirmişlerdir. Tapu müdürlüğü bu dekontu kabul ederek işlemi 

sonuçlandırmıştır. Soruşturma sırasında banka ile irtibata geçildiğinde harcın hiç 

yatmadığı dekontunda bankadan verilmediği anlaşılmıştır. 

 

2- Vekâlet veren kişinin verdiği yetkinin dışında vekâletnameye ilave suretiyle: Vekâlet 

veren kişinin vekâletnameyle verdiği yetkiler dışında yetkiler içeren sayfa veya cümle, 

rakam, harf ilavesi suretiylevekâlet kapsamı genişleterek, olmayan yetkileri kullanmak 

suretiyle yapılan sahteciliklerdir. Bu yöntemde vekâletnamede uygun yerlere cümle, 

kelime, harf, rakam eklenmekte ya da çıkıntı yaparak sahte mühürle tasdik edilmektedir. 

Örneğin, ada, parsel, bağımsız bölüm numarası değişiklikleri ilaveleri gibi. Bazen de 

araya tümden sahte olarak tanzim edilmiş yeni bir sayfa eklenmektedir. Bu tür 

vekâletnameler ilgili notere sorulduğunda belirtilen tarih ve yevmiyeli vekâletnamenin 

noterde gerçekten var olduğu görülür. Ancak sureti istendiğinde noterdeki vekâletname 

aslındaki sayfa sayısının daha az olduğu veya ilave ve çıkıntıların mevcut olmadığı 

görülecektir. Örneğin,“ …  İli ….. İlçesinde kâin 14 pafta… ada 146 ve 149 parseli 

sayılı taşınmazımı satmaya…” şeklinde 149 parsel çıkıntı yapılarak ilave edilmiştir.  

 

3- Vekâlet veren kişinin temsilcisinin (vekilinin) değiştirilmesi suretiyle yapılan 

sahtecilikler: 
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a- Vekâletnamenin tapuya ibraz edilecek nüshasındaki vekil ismini silerek başkasının 

ismini yazdıktan sonra başka notere gidip bundan fotokopi yoluyla tasdikli bir suret 

çıkarılması yöntemiyle, Örneğin;“ … murisim Ahmet Karapınar’dan bana intikal 

edecek Ankara İli Altındağ İlçesi hudutları dahilinde bilumum taşınmazlarımı satmaya, 

satış bedellerini almaya, bu işlere yönelik resmi dairelerde benim yapacağım tüm 

işlemleri yapmaya Ömer oğlu 1972 doğumlu Ömer Seyfettin’i vekil tayin ettim…”. 

Burada gerçek vekil silinerek Ömer Seyfettin ismi yazılmıştır. 

b- Malikinden başka konuda vekâlet aldıktan sonra (örneğin kat mülkiyetine geçmeye 

adına taşınmaz ya da araba alımına ilişkin vekâlet gibi) malikin taşınmaz satışına ilişkin 

fakat vekili farklı olan başka bir vekâletnamesini bularak bu vekâletnameye kendisinin 

vekil olduğu diğer vekâletnamenin vekili gösteren son sayfasını eklemek suretiyle ya da 

herhangi birinden kendisinin vekil olduğu bir vekâlet alıp bunun son sayfasını asıl 

malikin vekâletnamesine eklemek suretiyle, 

c- Son sayfayı tamamen sahte olarak hazırlayıp, kendisini vekil göstererek, sahtecilikler 

yapılmaktadır. Bu tür sahtecilikleri anlamak için vekâletname kâğıdının niteliklerine, 

kullanılan daktilo farklılıklarına, son sayfadaki tarih ve yevmiye sayısı ile ilk sayfadaki 

tarih ve yevmiye sayısının karşılaştırılmasına, noterlik mührüne, imzaların olup 

olmadığına, her sayfada noter imzasının uyumluluk sağlayıp sağlamadığına dikkat 

etmek gerekir. Örneğin; yapılan bir soruşturmada İstanbul’da bir noterlikten verilmiş 

görülen vekâletnamenin ilk üç sayfasında yevmiye numarasının 17115 olmasına karşın 

son sayfada 24358 olduğu dikkati çekmiştir. 

d- Doğru vekâletnamedeki vekili gösterecek şekilde sahte nüfus cüzdanı ibraz ederek 

yapılan sahtecilikler. 

 

Bu halde tapu müdürlüğünün sahteciliği anlama imkânı zordur. Zira vekâletnamelere 

vekilin adı soyadı dışında bir bilgi noterlerce yazılmamaktadır. Noterlerin vekile ait 

kimlik bilgilerini tam olarak vekâletnameye dökmelerinde fayda vardır. Vekile ait 

kimlik bilgileri tapu müdürlüğünde mevcut olmaz. Bu yüzden tapu müdürlükleri bu 

bilgileri kendi dosyasındaki bilgilerle mukayese edememektedir. Vekilin ismine sahte 

nüfus cüzdanı hazırlayarak satış ya da ipotek yapmak kolaydır. Tapu müdürlükleri 

genelde satıcının nüfus cüzdanını ayrıntılarıyla incelemekte, kendi dosyasındaki 

bilgilerle karşılaştırmaktadır. Vekilin nüfus cüzdanı çok dikkate alınmamaktadır. 
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Vekilin nüfus cüzdanı da sahtecilik yönünden kontrol edilmelidir. Ancak sahteciliği 

anlamak çoğu kez zordur. Soğuk damga ve mühre dikkat edilebilir. 

 

4- Vekâletnamede oynama ile yapılan sahtecilikler: Vekâletnamede silinti, kazıntı, 

çıkıntı, ilave yaparak, vekâletname üzerinde oynayarak, eskiterek, yakarak, lekeleyerek, 

yırtarak, harf, rakam, kelime üzerinde değişiklik yaparak, önemli kısmı okunmayacak 

hale getirdikten sonra işlemi yapacak memuru ikna suretiyle, tapu memurlarına 

yakınlığı ile tanınan kişilerin ricasını sağlayarak yahut mesai saati sonuna doğru gelerek 

mazeret gösterdikten sonra işlemin acele yapılmasını teminen sahteciliğin 

anlaşılmamasını sağlayarak yapılan sahtecilikler. 

 

5- Vekâletnameyi baştan sona sahte hazırlayarak yapılan sahtecilikler: Bu yöntemde 

notere ait kâğıtlar temin edilerek sahte vekâlet hazırlanır ve notere ait mühür ve kaşeler 

kullanılır. Örneğin; …İli… İlçesi Bügdüz Mahallesi’nde 467 parsel sayılı taşınmazın 

malike ait noterden yapılan araç alım satım sözleşmesindeki nüfus cüzdanı fotokopisi 

kullanarak tamamen sahte bir vekâlet yapımından sonra vekil olarak yazılan şahsa ait 

nüfus cüzdanı kayıp suretiyle yeniden çıkartılarak sahte vekâlet ve sahte nüfus cüzdanı 

ile satış yapılmak istenmiştir. 

 

Notere ait imzaların ve vekâletname metninde kullanılan hukuki terim ve sözcüklerin 

yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığı irdelenerek sahtecilik fark edilir. Örneğin; 

mümeyyiz ya da vefa hakkı terimlerinin anlamını noter bilir. Böyle hukuksal terimler 

yerli yersiz kullanılmışsa, o vekâletname sahte olabilir.   

 

3.5.2 Sahte veraset senedi ve mahkeme kararı 

 

1- Çoğu zaman sahte veraset senedi ile intikallere de rastlanmaktadır. Bunlar ya mevcut 

veraset senedine ilave, çıkıntı, kazıntı, silinti, pay değişikliği, muris veya mirasçı adının 

değiştirilmesi gibi yöntemlerle ya da baştan sona sahte veraset senedi hazırlanarak 

yapılmaktadır. Sağ olan kişilerin ölmüş gibi gösterilerek veraset senedi alındığı görülür. 

Sahte nüfus cüzdanı ve murise ait nüfus müdürlüğünden alınmış sahte vukuatlı nüfus 

kayıt örneği ibraz edilerek mahkemeden gerçeğe aykırı veraset senedi verilmesini 

sağlamak suretiyle yapılmaktadır. 
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Sahte veraset senetlerinde, genelde tek mirasçı gösterilmesi tercih edilmekte ve intikal 

ile birlikte hemen satış talep edilmektedir. Baştan sona sahte hazırlanan veraset 

senetlerinde lastik mühür kullanılmaktadır. Bunların bir kısmında esas ve karar 

numarası yazılmamıştır. Yazılanlarda mahkeme ile irtibat kurulduğunda başka bir karar 

çıkacaktır. 

 

Mahkemenin gerçek mührünü taşıyan veraset senetlerinde sorun, veraset senedi verme 

işini mahkemelerde gelişigüzel bir hal almış olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin; 

… İli … İlçesinde yıllar önce ölmüş bir kişi adına sahte veraset ilamı hazırlanarak muris 

olarak görülen tek kişinin imzasıyla intikal ve arkasından satış işlemi yapılarak taşınmaz 

el değiştirmiştir.  

 

2- Veraset senedi dışında vesayet kararı, evlatlık kararı, satışa izin ve tasdik kararı, tapu 

iptal ve tescil kararı gibi mahkeme ilamlarında da aynı yöntemlerle sahtecilikler 

yapılmaktadır. Bilindiği gibi mahkeme kararları kesinleşmeden infaz edilemez. 

Mahkeme kararlarına sahte kesinleşme şerhleri yazıldığı da görülmektedir. Ayrıca sahte 

vasiyetnamelerede rastlanmaktadır.  

 

3- İhtiyati tedbir terkinine yönelik sahte terkin müzekkereleri, sahte haciz terkin 

müzekkereleri ve sahte ipotek fek yazıları da mevcuttur. Bunlarda imza ve ilgili mercii 

mühürlerinin dikkatlice kontrolü, varsa hâkim ve icra müdürünün evrak-ı müspitede 

mevcut haciz veya tedbirin konulmasını talep eden müzekkeredeki imzaları ile terkin 

müzekkeresindeki imzaların karşılaştırılması, bankaların ipotek fek yazılarındaki 

imzaların ise imza sirküleri ile mukayesesi gerekir. 

 

Ayrıca, terkin müzekkeresindeki dosya numarası ile haciz veya tedbirin konulmasını 

talep eden müzekkeredeki dosya numarasının aynı olması gerekir. Ancak, dosya 

birleştirmesi yapıldığı hallerde bu numaralar aynı olmayabilir. 
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3.5.3 Sahte olarak düzenlenmiş diğer idari yazılar 

 

Nüfus müdürlüğü, tapu müdürlüğü, Karayolları Vakıflar İdaresi, kaymakamlık, 

muhtarlık, belediyeler, Maliye, vergi daireleri ve bankalar gibi idari makamlardan, tapu 

müdürlüklerine gönderilen, özellikle elden takip edilen evrak örnek gösterilebilir. 

Bunlar sahte ilmühaber, sahte ipotek ve haciz terkini, sahte muvafakat, sahte nüfus kayıt 

örneği, sahte kamulaştırma şerhi terkini, sahte tapu kayıt örneği gibi evrak şeklinde 

görülmektedir. 

 

Bu sahtecilikleri anlamak için daha çok ilgili dairelerin daha önceki yazışma tarzlarına, 

mühür ve imzalara evraklar üzerinde değişiklik ve düzeltme olup olmadığına, daima 

kullanılan kâğıt türüne, kullanılan hitap ve evrakın tarih-sayısı ile unvanların doğru ve 

yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek gerekir. 

 

17 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüge giren Tapu Sicil Tüzüğü’nün 88’nci maddesinde; 

“Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından 

düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için 

elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 Sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere 

tebliğ edilir” demektedir.  Bu madde ile tapu müdürlüklerinde ayni veya kişisel bir 

hakkı sona erdirecek belgelerde yapılan sahtecilikleri önlemek amacıyla belgelerin 

elden takip yasağı getirilmiştir.  

 

Aynı maddenin 2’nci fıkrasında; “Birinci fıkra gereğince, tapu işlemlerine yönelik 

düzenlenen belgelerde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz” hükmünde olup, bu 

belgelerde silinti ve kazıntı suretiyle yapılacak sahteciliklerin önü kesilmeye 

çalışılmıştır. Örneğin; …İli…İlçesi… Köy muhtarlığından verilen sahte ilmuhaberle 

Ahmet oğlu Seyit isimli şahsın tapu sicilinde görülen kayıtları Ahmet oğlu Seyit 

Sevdakar olarak değiştirildikten sonra malike ait taşınmazın satışı yapılmıştır. Örneğin; 

Bakırköy İlçesinde sahte bir haciz terkin müzekkeresi ile bir taşınmaz üzerinde bulunan 

400.000 liralık haciz, terkin edilmiş ardından taşınmaz satılmıştır. 
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3.5.4 Sahte nüfus cüzdanı ile satış-ipotek 

 

Edinme sebebi “tapulama, kadastro, hükmen, tebdil” olan yerleri belirleyerek ya da 20-

30 senedir kütük sayfasında işlem yapılmamış arsa ve tarlaları tespit ederek sahte nüfus 

cüzdanı ile satış ve ipoteğe konu edildiği de görülmektedir. 

 

Bunlar genellikle satış yapacağı günden birkaç gün önce tapu ve kadastro idarelerine 

gelip zayiinden tapu senedi çıkarmakta, kayıt örneği ya da çap istemektir. Bu yolla hem 

kendisinin idarelerce tanınmasını sağlamakta, hem de birkaç gün sonra, aldığı bu 

belgeleri de ibraz ederek kendisinin asıl malik olduğuna memurun kanaat getirmesini 

sağlamakta ve satış işlemini yaptırmaktadır. 

 

Sahte nüfus cüzdanı yerine, başka idarelerin kimliklerini taklit daha kolay olduğundan, 

onları taklit ederek memurdan bu kimliklere istinaden, satış yapılmasının istendiği de 

olmaktadır. 

 

Günümüzde avukatlık kimlikleri ve TBMM tarafından milletvekillerine verilen kimlik 

belgesi ve sadece yabancı gerçek kişiler için pasaportlarda tapu işlemlerinde kabul 

edilmektedir. Bu belgelerde sahtecilikler yapılması daha kolaydır. Bu nedenle dikkatlice 

kontrolü gerekir. Zira gelişen teknoloji sayesinde sahtecilik yapma imkânı kolaylaşmış 

ve sahtecilik sayısı artmıştır. 

Nüfus cüzdanlarındaki seri harfleri yanındaki numara erkekler için tek rakam, kadınlar 

için ise çift rakam olmak zorundadır. Ör: F05 (Erkek), F06 (Kadın) demektir. Nüfus 

cüzdanlarında fotoğrafın yanında yatık olarak yazılmış olan TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ yazısında (U) harfinin altında bir küçük (.) nokta bulunmalıdır. Bu 

nokta yoksa o nüfus cüzdanından şüphelenilmelidir. Nüfus cüzdanlarının arkasında Cilt 

no: dört rakam, Aile Sıra No: beş rakam, Sıra No: dört rakam olmak zorundadır. Kayıt 

no sütunundaki sayı her yılın Ocak ayında (1) den başlar Aralık ayı sonunda biter. Ocak 

ayının ilk günlerinde verilmiş nüfus cüzdanlarında bu sayının yüksek bir sayı olmaması 

gerekir. 
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Yeni nüfus cüzdanlarında TC Kimlik numarası yazılmış olmalıdır. Evli kadınların kızlık 

soy isimleri yazılmış olmalıdır. Örneğin; Manisa’da bir taşınmazın malikinin kimlik 

bilgileri temin edilmiş ve bu kimlik bilgilerine istinaden sahte bir nüfus cüzdanı 

hazırlanmıştır. Bu nüfus cüzdanı ile tapu müdürlüğüne gidilerek, sanki malik gelmiş 

gibi, taşınmazı üzerine 400.000 TL’lik ipotek tesis edilmiştir. Sahtekâr bankadan 

krediyi aldıktan sonra bir daha bulunamamıştır. Bulunması da imkânsızdır. Çünkü tapu 

müdürlüğünde ve krediyi veren bankada sadece fotoğrafı vardır. Diğer bütün kimlik 

bilgileri olayla hiçbir ilgisi olmayan gerçek malike ait kimlik bilgileridir. Fotoğraf dahi 

gerçek malike benzetilmeye çalışılmıştır. Şu an için malikin taşınmazı üzerinde 

kendisiyle hiç ilgisi olmayan bir ipotek mevcuttur. Malik ipoteğin terkini için bankaya 

ve tapu müdürlüğüne karşı dava açmıştır. 

 

Mal sahibi ile isim benzerliğinden faydalanarak yapılmaya çalışılan sahteciliklerde olup 

bunlar gerekli evrak kontrolü sırasında kolaylıkla çıkmaktadır. Örneğin: …İli… İlçesi 

Tapu Müdürlüğüne başvuran Bedrettin oğlu 1988 doğumlu Sönmez ÇELEBİ müvekkili 

olan  02.05.1954 doğumlu Peyruzhan ve Esat kızı Sultan Çelebi’nin adına kayıtlı 

olduğu iddia ettiği 36,39,188,40,190 ve 38 nolu parsellerde kamulaştırma işlemi için 

başvurduğunu, işlemin yapılması için Müdürlüğümüz personellerinden Bilgisayar 

İşletmeni…..havale edildiği, Memur tarafından tapu kütüğü ve Tapulama tutanağı 

üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yukarda parsel numaraları yazılı 

taşınmaz mallar 1954 doğumlu Esat kızı Sultan ÇELEBİ’ye ait, olmayıp, gerçek sahibi 

yazımız ekinde sunulan Nüfus aile kayıtlarında belirtilen 1909 doğumlu Esat kızı Sultan 

ÇELEBİ’ye ait olduğunu ve 1980 yılında vefat ettiğini, halen taşınmazlar adına kayıtlı 

olup mirasçıları tarafından’ da herhangi bir intikal işlemi yapılmadığını, işlem için 

başvuruda bulunan Sönmez ÇELEBİ,1954 doğumlu olan ve kendisine vekâletname 

veren Sultan ÇELEBİ’nin oğlu olduğunu, sadece isim benzerliğinden faydalanarak, 

başka bir kişiye ait taşınmazları kendi annesininmiş gibi Devlet Su işlerine 

kamulaştırması ve 144.329TL kamulaştırma bedelini almak istemesi, sahtecilikle 

kendisine çıkar sağlamak için hakkında tutulan tutanak tutulmuş ve savcılığa intikal 

ettirilmiştir. 
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4. TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNDE MUHTEMEL SAHTECİLİK 

 

4.1 E-Devlet Projelerinden Biri: TAKBİS 

 

Genel Müdürlük, tapu işlemlerini daha gelişmiş teknoloji ve profesyonel yazılımlarla 

gerçekleştirmek, ürettiği verileri diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak üzere 

2000 yılında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini (TAKBiS) projelendirmiştir. 

 

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), bir bilişim sistemi olup, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak 

tapu ve kadastro müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve 

bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlamaktadır. Geliştirilen uygulama yazılımlarına 

dâhil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini 

minimize etmekte veya ortadan kaldırmaktadır. İlgili memura ekranı üzerinden yaptığı 

işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlamakta, yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi 

sağlayarak ekran üzerinden bilgisayar destekli eğitim imkânı getirmektedir. Üretilen 

verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde kurulan sisteme akmasıyla entegre bir 

yapı oluşmaktadır. 

 

TAKBİS, müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi 

tarafından izlenebilmesini sağlayıp, memur insiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin 

yasal mevzuata uygunluğunu sağlamaktadır. Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge 

Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez birimleri için karar destek fonksiyonları ve 

raporları üreten, herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda 

anlık istatistiki sonuçlar üretmektedir. Milli Güvenlik açısından gereken yabancı 

mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde 

bulundukları, yoğunlaştıkları hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilmektedir. Tarım 

bilgi sistemine ve doğrudan gelir desteğine esas çiftçi kayıt sistemine doğru ve güncel 

bilgi altlığı oluşturmakta, mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir 

merkezden yaparak, mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, 

rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlamaktadır. TAKBİS, tüm 

bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştiren entegre 
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bir bilgi sistemidir. Türkiye genelinde tapu ve kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına 

aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesini, böylece gerek 

özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünü 

sağlamaktadır. Kısaca, TAKBİS, ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar 

ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet 

projelerinden birisidir (Anonim 2013k). 

 

Günümüzde gelinen teknolojik gelişmelere paralel olarak tapu kayıtlarının elektronik 

ortamda tutulması çalışmaları hızla devam etmektedir.  Örneğin, Avusturya,  Almanya, 

Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde,  tapu sicilinin elektronik ortamda tutulması ve bunun 

sonucu olarak elektronik tapu sicili ile ilgili kanun ve daha alt seviyede düzenlenmeler 

yapılmıştır (Başpınar 2008). 

 

4.2 Bilişim Alanında Türkiye’de Yaşanan Süreç 

 

Bilişim suçlarına ilişkin ilk düzenleme TCK’ya 1991 yılında girmiş ve 3756 Sayılı 

Kanun ile 765 sayılı TCK’nın ikinci kitabına bazı bilişim suçlarını öngören “bilişim 

alanında suçlar”başlıklı 11’inci bap ilave edilmiştir. TCK’da 1991 yılında yapılan söz 

konusu düzenlemeyi takiben, 1995 yılında 4110 sayılı Kanunla Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu’nda bilgisayar programlarının da eser sayılacağına ilişkin bir değişiklik 

yapılmış; bilgisayar programlarına karşı gerçekleştirilen bir takım eylemler de yaptırım 

altına alınmıştır. Daha sonra ise iletim ağlarının ticarette kullanılmaya başlaması ve e-

ticaret kavramının ortaya çıkmasına bağlı olarak sözleşme onaylamalarında işlemleri 

çabuklaştırmak için dünyada hızla kullanılmaya başlayan elektronik imzaya ilişkin 

düzenleme de Elektronik İmza Kanunu adı altında 2004 yılında kanunlaşmıştır. Bu 

kanunda da bilişim alanında bazı suçlar öngörülmektedir. 2004 yılında kanunlaşan ve 

2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK’da ise bilişim alanında işlenen 

suçlara, önceki 765 Sayılı Kanundan daha ayrıntılı düzenlemeler yapılarak yer 

verilmektedir. İnternet vasıtasıyla işlenen suçlarla mücadelenin etkiliğini arttırmak için 

2007 yılında ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ TBMM tarafından kabul 

edilip yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun kapsamında genel olarak internet üzerinden 
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işlenen suçlarla mücadele amaçlanarak, söz konusu suçların soruşturulması ve 

kovuşturması sırasında uygulanabilecek tedbirler kanuni düzenleme altına alınmaktadır. 

Ayrıca, bu tedbirlere ilişkin kararları yerine getirmeyenler bakımından da bir takım 

cezai fiiller söz konusu kanunda kabul edilmiştir (Karakehya 2009). 

 

Bilişim suçlarına ilişkin ilk ve tek uluslararası bir sözleşme olan ‘Avrupa Konseyi Siber 

Suç Sözleşmesi’; 23.11.2001 tarihinde kabul edilmiş ve 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir(Anonymous 2013a). 23 Kasım 2001’de Macaristan’da imzaya açılan 

sözleşme,  39’u Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere toplam 43 ülke tarafından 

imzalanmıştır. Türkiye ise, sözleşmeyi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem 

Başkanlığı’nı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun devraldığı sırada, 10 Kasım 

2010’da, Fransa’nın Strasbourg şehrinde imzalamıştır. 

  

48 maddeden oluşan Sözleşme, özellikle telif haklarının ihlalleri, bilgisayarlarla ilgili 

sahtekârlık eylemleri, çocuk pornografisi, ağ güvenliğine ilişkin suçları tanımlamakta ve 

bu suçlarla mücadele etmede işbirliğini öngörmektedir. Sözleşmenin temel amacı, 

“Gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla 

siber suçlara karşı toplumun korunmasını amaçlayan ortak bir ceza politikasının 

izlenmesi” olarak belirtilmektedir. Sözleşme, “siber suçların ortak tanımlarının 

yapılması; cezai soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinin belirlenmesi; siber suçlara 

karşı uluslararası işbirliği yollarının oluşturulmasını” hedeflemektedir. Sözleşme, taraf 

olan ülkelere, tanımlanan suçların işlenmesi ve söz konusu suçların işlenmesine yardım 

veya yataklık yapılması hallerinin ulusal mevzuatta cezai bir suç olarak tanımlamasını 

ve gerekli yasama işlemlerini ve diğer işlemleri yapma yükümlülüğü getirmektedir. 

Sözleşme, söz konusu suçlara yönelik soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra işlenen 

suçlara delil teşkil edebilecek verilerin toplanması, saklanması, araştırılması ve el 

konulması gibi ulusal düzeyde alınması gereken önlemleri de içermektedir.  

 

Sözleşme içeriğinde, bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve 

kullanıma açık bulunmasına yönelik suçlar, “Yasadışı erişim, yasadışı müdahale, 

verilere müdahale, sistemlere müdahale, cihazların kötüye kullanımı” olarak 

sıralanmaktadır. Bilgisayarlarla ilişkili suçlar, “bilgisayarlarla ilişkili sahtecilik fiilleri 
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ile bilgisayarlarla ilişkili sahtekârlık fiilleri” başlıkları ile içerikle ilişkili suçlar ise 

“çocuk pornografisiyle ilişkili suçlar” ve “telif haklarının ve benzer hakların ihlaline 

ilişkin suçlar”olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra, sözleşme, “24 saat 7 gün 

boyunca elverişli ağ” kurulması zorunluluğunu getirmektedir. Buna göre, taraf ülkeler, 

bilgisayar sistemleri ve verileriyle ilgili cezai suçlar konusundaki soruşturma ve 

davaların yürütülmesi ya da cezai bir suça ilişkin olarak elektronik ortamda delil 

toplanabilmesi işlemlerine ilişkin en kısa sürede yardım sağlanması için haftanın 7 günü 

24 saat uygun olan bir irtibat noktası belirleyecektir (Anonim 2013l). 

 

Dünyanın küreselleştiği ifade edilen yüzyılda bilişim suçlarına karşıda küresel iş birliği 

gerekmektedir 
19

. 

 

4.3 Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Alanındaki Suçlar 

 

TCK’da ‘bilişim alanında suçlar’ başlıklı onuncu bölümünün, ‘bilişim sistemine 

girme’başlıklı 243’üncü maddesi; 

1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve 

orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. 

2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler 

hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.  

3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur” hükmündedir.  

 

                                                           

19
Yakın bir zamanda çıkan bir haberde söyle demektedir. Uzmanların, tarihin en büyük siber saldırısı 

olarak nitelediği saldırı sonucunda dünya çapında internetin yavaşladığı bildiriliyor. Bir haftadır yaşanan 

bu yavaşlama 10 ülkenin polisi tarafından soruşturuluyor. Uzmanlar, Netflix gibi sıklıkla kullanılan 

hizmetler üzerinde ciddi etkisi olan durumun, bankacılık ve eposta hizmetlerine sıçramasından endişe 

ediyor.10 ülkenin ulusal siber polis ekipleri saldırılarla ilgili soruşturma yürütüyor. İstenmeyen 

epostalarla mücadele amacıyla Londra ve Cenevre merkezli olarak faaliyet yürüten Spamhaus adlı grup, 

bu amaçla tehlikeli saldırılar için kullanılan sunucuları ve veri tabanlarını yasaklılar listesine alıyor. Grup 

son dönemlerde, çocuk pornografisi ve terörizmle bağlantılı içerik dışında her şeye ev sahipliği 

yapacağını açıklayan Cyberbunker adlı bir sunucuyu da yasaklılar listesine eklemişti. Cyberbunker’ın 

sözcüsü olduğunu iddia eden Sven Olaf Kamphuis, mesajında, Spamhaus’un pozisyonunu istismar 

ettiğini ve bu grubun internette neyin yayılıp neyin yayılmayacağına karar vermesinin doğru olmadığını 

belirtti.Spamhaus, saldırının arkasında Doğu Avrupa’daki suç örgütleriyle birlikte Cyberbunker’ın da 

bulunduğunu belirtiyor.Cyberbunker, BBC’nin konuyla ilgili sorularına henüz bir yanıt vermedi (Anonim 

2013m). 
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Devamındaki ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’başlıklı 

244’üncü maddesi; 

1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.  

2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, 

sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna 

ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  

4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya 

başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, 

iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur” 

şeklindedir.  

 

Bilişim alanı ile ilgili olarak, TCK’nın 243 ve 244’üncü maddeleriyle bir kısmı bilişim 

sistemlerine karşı diğer kısmı da bilişim alanında işlenen suçlar olarak bilişim 

sistemlerine hukuk dışı girme ve orada kalma(m.243/1), sistemin içeriğine veya 

sistemdeki verilere sisteme girilmesinden dolayı zarar verme(m.243/3), bilişim 

sistemine veya burada bulunan verilere zarar verme(m. 244/1, 2), bilişim sistemi 

marifetiyle haksız yarar sağlama(m. 244/4) suçları düzenlenmiştir. Bilişim sektörü son 

hızla gelişirken bu sektörü kullanarak sahtecilik yapan ve yapmak isteyecekler 

muhakkak olacaktır. Bu sektörün hızına yetişip gerekli önlemleri önceden almak 

devletlerin güvenliği açısından son derece önemlidir. 

 

4.4 Uygulamada Bilişim Suçları 

 

İnsanlık, tarihi süreç içinde, medeniyet kurmak, kurduğu medeniyetleri geliştirmek, 

karşılaştığı problemleri kolaylıkla çözebilmek, kendini korumak, güç sahibi olabilmek 

için teknolojiyi sürekli geliştirmeye ve dönemine ait en yüksek teknolojiye sahip 

olmaya çalışmaktadır. İnternetin doğuşu ve hızla tüm dünya üzerinde yayılması, birçok 

kavramın yeniden tartışılması ihtiyacını doğurmuştur. İnternet aracılığı ile işlenen 

suçlarla mücadele, internetin ve kullanıcılarının yapısı nedeniyle oldukça güçtür. 
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İnternet suçlarıyla mücadele edebilmek için; bilinçli kullanıcı, mücadelede uzman 

eğitimli kişiler, yasal mevzuat, mücadelede uluslararası uyum ve işbirliği, yeterli 

donanım ve teknik altyapı gereklidir. İnternet suçlarıyla mücadelede ele alınması 

gereken ilk basamak, önleyici güvenlik hizmeti olan suç oluşumunu önlemek ve ayrıca 

suçun nitelik veya niceliğini azaltabilmektir. 

 

İnternet suçlarının artmasında ve daha önce adli suç işlememiş kişilerin internet 

aracılığıyla suç işler hale gelmesinde suç işlemenin kolaylaşmasının yanı sıra, 

kullanıcıların internet üzerinden gerçekleştirilen eylemlerin herhangi yasal bir 

yükümlülüğünün ve herhangi bir yasal düzenlemenin olmadığına dair yanlış bir 

yargının bulunmasıdır. Ayrıca bu suçları işleyenler arasında, yaptıklarının suç olup 

olmadığını bilmeyen veya düşünmeyen, sadece bilinmezin, ulaşılmazın büyüsüne 

kendini kaptırmış, ama eylemleri çok derin hasarlar bırakan, büyük bölümü çocuk yaşta 

binlerce insan vardır.  İnternet suçları ile mücadele konusunda ülkemizde kısmi 

eksiklikler bulunmasına rağmen işlenen fiillerin büyük bölümünün hukuki karşılığı 

bulunmaktadır. 

 

Bilişim suçları alanında Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde en sık karşılaşılan 

suç türleri internet banka dolandırıcılığı, banka ve kredi kart dolandırıcılıkları, 

BOTNET saldırıları
20

ve bilgisayar korsanlığı
21

eylemleridir.    

 

İnteraktif bankacılık dolandırıcılığı suçlarını işleyen şahısların kullandığı yöntemler 

zamana göre farklılık göstermesine rağmen; temelde kullanıcıyı aldatmaya yönelik 

eylemler ön plana çıkmaktadır. Bu yöntemler; bankaların internet sayfalarının taklit 

edilmesi (phising), sahte e-posta bildirimleri, cep telefonlarına gönderilen mesajlar 

(smishing) ya da banka operatörü (vishing) gibi müşterileri arayan dolandırıcıların 

                                                           
20

Botnet; Robot Network ağı kavramından türemiş olup, temel hedef köle bilgisayar ağı oluşturmaktır. 

Botnet sahibi bir saldırgan aynı anda birkaç bilgisayarı kontrol edebileceği gibi binlerce bilgisayarı da 

kontrol edebilmektedir. Bir çatı altına toplanmış sistemler, kullanıcının haberi olmadan sisteme sızan 

tehlikeli yazılım[bot] sistemi ile başka bir sunucuya bağlantı sağlayarak, genellikle başka bir sisteme 

saldırı amacıyla kullanılır. Güvenlik açığı olan bir sistem (güncel yamalardan yoksun) internet ortamına 

girdiğinde ve başka bir makine tarafından algılandığında sistem; kullanıcının haberi olmadan kontrol 

altına alınır. Sistem içerisindeki her türlü bilgi ve dokümana kullanıcının haberi olmadan erişilmesini 

mümkün kıldığı gibi, bu köle bilgisayar ağını başkaca suçların işlenmesinde de kullanabilmektedir. 
21

Bilgisayar Korsanlığı: Bilişim sistemine girme, engelleme, değiştirme, verileri yok etmek gibi 

eylemlerdir. 
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bankacılık işlemleri için gereken kişisel bilgiler ile hesap ve kredi kartlarına ait 

bilgilerin çalınması şeklindedir. 

   

Günümüzde karşılaşılan diğer bir suç türü de  hack (korsan saldırı)’dır. Korsan 

saldırının temel amacı bilişim sistemine yasadışı olarak sızmak ve illegal olarak bilgileri 

ele geçirmek, sisteme saldırı yaparak diğer kullanıcıların işlemlerini engellemek ve 

verileri değiştirmek olarak sınıflandırılabilir. Hack eyleminin işlenmesinde onlarca 

farklı yöntem mevcuttur(Anonim 2013n).  

 

Bilgisayarın, programların veya dosyaların çalışmasını engelleyen virüs olarak bilinen 

bilgisayar programları aslında tamamen kodlardan oluşan birer yazılımdır. Bilgisayar 

virüsleri, önceki yıllarda disket ve CD’ler aracılığı ile yayılmakta iken, günümüzde 

internet üzerinden de yayılmaktadır. İnternetten indirilen programlar, dosyalar veya 

kabul edilen e-postalarla birlikte bilgisayarlara virüs programı yüklenebilmektedir. 

Hatta artık virüslerin yayılması için, internetten program yada dosya indirilmesine veya 

e-posta kabul edilmesine gerek kalmaksızın sadece internete bağlı olmak yeterli 

olabilmektedir. İnternete bağlı olmak ile birlikte yeterli güvenlik önlemleri de 

alınmamış ise, bilgisayarın içine uzaktan erişimle kolayca virüs programlarının 

yerleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Bazı bilgisayar virüsleri de bilgisayarda kurulu 

olan program ve/veya işletim sisteminde olan açıklıkları kullanarak bilgisayara 

bulaşabilmektedir. Bilgisayar virüsleri ulaştıkları bilgisayarlarda, yakalanma riskini 

bertaraf etmek için makinenin güvenlik sistemini kapatmaktadır.  

 

Virüsler; bilgisayarda hata ve uyarı mesajları alınmasına neden olabilmekte ve 

bilgisayarı kilitleyerek işlem yapılmasını engelleyebilmektedir. Bilgisayarda erişmek 

istenilen bir dosyaya erişimi engellemekte, dosyaların tamamını veya bir kısmını 

kullanılmaz, bilgisayarı kapanmaya zorlayıp tekrar açılamaz hale getirebilmektedir. 

Bilgisayara yerleşerek durağan kalıp, yapılan işlemlerin veya bilgilerin (internet 

bankacılığı işlemleri, kredi kartı bilgileri gibi; konumuzu ilgilendiren yönü ile TAKBİS 

ile yapılan işlemleri) yetkisiz üçüncü kişiler tarafından bilinmesine sebep 

olabilmektedir. Kullanılan sistemi uzaktan erişim metoduyla başka bir sisteme 

bağlayarak, sistemi üçüncü kişilerin kullanımına açabilmektedir. Virüsler, sadece 
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bilgisayarlara değil server diye tabir edilen sunucu bilgisayarlara da ulaşabilmektedir. 

Özellikle, server diye tabir edilen sunucu bilgisayarların, konunun uzmanları tarafından 

kurulumu yapıldığından; sistem, açıklara ve virüslere karşı daha fazla hassas 

olabilmektedir(Anonim 2013o).Teknolojik suçların ve özellikle bilişim suçlarının diğer 

suçlardan temel farklılıkları; zaman, mekân veya yer ile sınırlı olmadan meydana 

gelmesi, kolayca tanımlanabilecek sınırlara sahip olmaması, ülke ve yargı sınırlarını 

aşması, kanunlaştırma ve delillendirmenin güç ve dikkate değer teknik bilgi 

gerektirmesi, suç faillerinin kendilerini fiziki tehlikeye atmadan, evlerini huzurlu 

ortamında suç işleme imkânına sahip olmaları, henüz bu alanda neyin suç olup olmadığı 

konusunda net tanımların oluşmaması olarak sayılabilmektedir.  

 

Türkiye’de bilişim suçları net olarak ifade edilmektedir. Türkiye’de bilişim suçları 

konusunda yaşanan en büyük problem suçun bilişim suçu olup olmadığı konusundaki 

kavram karmaşasıdır. Örneğin, toplumun birçok kesiminde bilişim suçu olarak anılan 

bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen “şantaj, tehdit, kumar gibi” suç türleri bilişim suçu 

değil asayişe müessir fiiller olarak tasnif edilmektedir. Kumar, şantaj gibi suçlar bilişim 

sistemleri aracılığıyla, internet üzerinden işlenebileceği gibi mektupla, söz ve herhangi 

bir fiille işlenebilir. Bilişim sistemleri suç işlenmesi için sadece araçlardan bir 

tanesidir(Anonim 2013ö). 

 

4.5 Bilişim Suçları İle Mücadele 

 

Modern toplumlarda sosyal düzenin sağlanması ve geliştirilmesi konusunda, 

günümüzde geleneksel suça müdahale edici yaklaşımını terk edilerek, suçu önlemeye 

yönelik çalışmalara odaklanılmaktadır. İnternet aracılığı ile işlenen suçlarla mücadele, 

internetin ve kullanıcılarının yapısı nedeniyle oldukça güçtür. İnternet suçlarıyla 

mücadele edebilmek için; bilinçli kullanıcı, mücadelede uzman eğitimli kişiler, yasal 

mevzuat, mücadelede uluslararası uyum ve işbirliği, yeterli donanım ve teknik altyapı 

gerekmektedir. 

 

İnternet suçlarıyla mücadelede ele alınması gereken ilk basamak; önleyici güvenlik 

hizmeti ile suç oluşumunu önlemek veya suçun nitelik veya niceliğini azaltabilmektir. 
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Bu noktada dikkate değer iki husus vardır: Birincisi, internet kullanıcılarının yeterli 

güvenliği sağlama konusunda takındıkları tavırdır. 

 

Türkiye’de internet suçları ve bilişim güvenliği, birkaç bilgisayar meraklısı veya bazı 

büyük kurumlar haricinde, çok ciddiye alınmayan, yeterince yatırım yapılmayan, ancak 

efsanevi hikâyelerle özetlenmeye çalışılan bir olgu olarak algılanmaktadır. Buradaki 

temel sorun; güvenliğin nasıl sağlanacağı bilgisine sahip olmaktan öte, internet 

aracılığıyla gelebilecek tehlike ve tehditlere karşı duyarsızlık ve bilinçsizliktir. 

Bilinçlendirme, internetin önemi, internette bulunan tehlikeler ve bu tehlikelerin sebep 

olabileceği tehlikelerin kullanıcılar tarafından bilinmesi sayesinde olabilir. Tüm 

topluma yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ise ancak medya organları aracılığıyla 

mümkün olabilir gözükmektedir. 

 

İnternet suçlarının nitelik ve niceliğini azaltmadaki ikinci husus, temel güvenliğin nasıl 

sağlanabileceğine ilişkin temel teknik eğitimdir. Buradaki teknik eğitimden kasıt, 

internet kullanıcılarını birer dijital güvenlik uzmanı haline getirmek değil, temel 

güvenlik önlemlerini sayesinde internet aracılığıyla mağdur olan kişilerin sayısı ve 

mağduriyetin boyutlarının azaltılmasıdır. İnternet üzerinde ne kadar önlem alınırsa 

alınsın mutlak güvenlik söz konusu değildir ancak, tüm kapıları açık ve hiçbir güvenlik 

önlemi alınmamış olan evlerin dolu olduğu bir şehirdeki hırsızlık ve yağma olaylarının 

oranı ile kapı ve pencereleri kilitli evlerin bulunduğu şehirdeki hırsızlık suçları eşit 

olmayacaktır. Bu eğitimlerle de amaçlanan, evlerin kapı ve pencerelerini kilitlemek ve 

suç oranını düşürmektir. Temel internet güvenliği eğitimin temel konuları şunlar 

olmalıdır: Fiziksel güvenlik, temel güvenlik açıkları, virüsler, antivirüs programları,  

şifre seçimi ve şifre koruma, online haberleşme araçları, ağ güvenliği, dosya paylaşma, 

güvenli e-posta trafiği, casus yazılımlar (spywareler). Temel internet güvenliği eğitimi 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı işletmenlik ve programcılık eğitimi veren özel eğitim 

kurslarında, bilgisayar eğitimi verilen okullarda, internet aracılığı ile iş yapan kamu ve 

özel sektör kurumlarında verilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

 

İnternet suçları ile mücadele konusunda ülkemizde eksiklikler bulunmasına rağmen 

işlenen fiillerin büyük bölümünün hukuki karşılığı bulunmaktadır. Siber suçluluk, diğer 
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suç işleme yöntemlerine göre, kendisine has bir takım özellikler taşımasına rağmen, 

toplum tarafından tasvip edilmeyen, hukuk düzenince istenmeyen sonuçlar meydana 

getiren insan eyleminden başka bir şey değildir. Onu farklı kılan, bu kavramın ortaya 

çıkmasını sağlayan araçlar ve suçları işleyenlerdir. Bu nedenle suçta araç olarak 

kullanılan internet, işlenen suçun cezasız kalmasına sebep olmamaktadır. 

 

Hukukumuza göre kanunu bilmemek mazeret kabul edilmemektedir ancak; önleyici 

güvenlik hizmetleri anlayışıyla, internetteki fiillerin de yaptırıma tabi olduğu konusunda 

kullanıcılar bilgilendirildiği takdirde, suç oranı aşağılara çekilebilir. Bu konuda 

bilgilendirme faaliyeti; internet servis sağlayıcılarınca, her internet bağlantısında 

otomatik olarak kanunlarımıza göre suç olan fiilleri ve internetteki tehlikeleri bildiren 

bir metni kullanıcının karşısına çıkarması uygulaması, bilgilendirme açısından akılcı bir 

yöntem olacaktır. 

 

Suç önleme amaçlı bilgilendirme faaliyetlerinin bir başka yöntemi, internet aracılığıyla 

işlenen suçların, faillerinin yakalanıp adalete teslim edilen ve adli makamlarca 

cezalandırılan kişilere ilişkin olay ve operasyonların kolluk kuvvetlerinin yetkililerince 

basın bildirisi veya toplantısı yöntemiyle kamuoyunca paylaşılması yöntemidir. Bu 

yöntemde internet üzerinden işlenen suçların faillerinin tespit edilerek kanun tarafından 

cezalandırılabildiği konusunda eğitici bir uygulama olacaktır. Bilinçlendirme 

yöntemlerinden bir başkası ise, yetkili kurumlarca hazırlanmış ve bastırılmış temel 

bilişim güvenliği kitapçığının internet bağlantı paketi, bilgisayar ve yazılım satın 

alanlara, satıcılarca ücretsiz olarak hediye edilmesi olacaktır (Anonim 2013p). 

 

Bilişim suçlarını önlemek veya bu suçların mağduru olmamak için topluma yönelik 

bilinçlendirme faaliyetleri her yaş grubunu kapsayacak şekilde aile, medya ve eğitim 

kurumları aracılığıyla yapılmalıdır. Sonuç olarak önemli olan; suça maruz kalmadan 

önce hangi tedbirlerin alınacağı konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak ve 

bütün bu tedbirlere rağmen suça maruz kalınması halinde ise gerekli mercilere 

müracaatta bulunarak suç ve suçluların tespit edilerek, cezalandırılmasını sağlamaktır 

(Anonim 2013n). Bunun yanı sıra, virüs olarak bilinen bilgisayar programlarından 

korunmak amacıyla, yazma korumalı disket, CD veya hafıza kartlarının paylaşılmaması; 
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internetten indirilen program ve dosyada virüs olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi; 

anti virüs programlarının yüklenmesi ve bu programların yeni tehditlere karşı 

güncellenmesi; tanınmayan kişilerden gelen ve “.exe”, “.pif” gibi uzantılara sahip 

dosyaların kabul edilmemesi gerekmektedir (Anonim 2013o). 

 

Herhangi bir bilişim sistemi için tehdit olabilecek unsurlar, içeriden ve dışarıdan olmak 

üzere iki grupta toplanabilmektedir. İçeriden gelebilecek tehditler; bilişim sisteminin 

kullanıldığı kurumda çalışan bir kişinin kendisine verilen erişim haklarını çıkar amaçlı 

kullanmasıdır. Bir diğeri ise, kurumda çalışan kişinin erişim bilgilerini veya kurumda 

çalışan sistemi yöneten (veri tabanı yöneticisi gibi) kişinin sistemi kullanan kişilerden, 

habersiz kullanarak çıkar amaçlı satması ve paylaşması şeklinde gerçekleşebilmektedir. 

Bu konuya örnek bir olay Milli Eğitim Bakanlığında yaşanmıştır
22

. İçeriden gelebilecek 

tehditlere karşı alınabilecek önleyici yöntemlerden biri yapay zekâ kullanmaktır. Yapay 

zekâ, diğer bir ifade ile kullanıcının, sistemi olağan kullanımı tespit edilerek, 

kullanımdaki farklı noktaların tespit edilmesi ve izlerden yola çıkılmasıdır. Kullanıcının 

kullandığı programlar ve bunların internete bağlanma durumları incelenip farklılıkların 

tespit edilmesi ve bu kısımdan da yola çıkılmasıdır. Diğer bir yöntem,  kritik olan 

bilgilerin tanımlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle internet üzerinden verilen bilgilerin 

içerisindeki kişilere ait özel bilgilerin (isim, soy isim, kimlik numarası, vergi numarası 

gibi) tespit edilmesidir. 

 

Dışarıdan gelebilecek tehditlerden biri, kullanıcıdan habersiz, bilgisayara zararlı 

yazılımların yüklenmesidir.  Bu eylem, daha çok internet üzerinden birçok farklı siteye 

giriş esnasında, gerçekleşmektedir. Ayrıca e-mail üzerinden de bu tür yazılımlar 

bilgisayara kurulabilir. Dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı, anti virüs yazılımları,  

güvenlik duvarları, VPN yazılımı
23

, saldırı tespit ve önleme sistemleri, içerik 

                                                           
22

Veliler dikkat e-kurnazlar var, gazete haberinde veliler uyarılmaktadır.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

bilişim sistemlerinden e-okul sistemi, milyonlarca öğrencinin kaydından başlayıp mezuniyetine kadar tüm 

süreci kayıt altına alan bir sistemdir. Haberde, sistemin dolandırıcıların tarafından kullanılması sebebiyle 

ilgili Bakanlık tarafından inceleme başlatıldığı belirtilmektedir. E-okul sistemindeki bilgilerin kullanılıp, 

ilgili velilerin telefonla aranarak randevu alındığı, çeşitli ürünlerin pazarlanıp senet imzalatıldığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı‘na gelen şikâyetler üzerine ortaya çıkmıştır(Anonim 2013ö). 
23

Açılımı Virtual Private Network olan VPN teknolojisi, herkesin erişimine açık olan ortak ağı yani 

interneti kullanarak özel ağa bağlanarak güvenli veri transferi gerçekleştirme ve internette özgürce 

gezinme imkanı sunan bir yazılımdır. Yazılım ile internette gerçekleştirilen her harekette dijital izler 

http://www.hurriyet.com.tr/index/Milli_Eğitim_Bakanlığı/
http://www.hurriyet.com.tr/index/Milli_Eğitim_Bakanlığı/
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kontrolcüler, merkezi yönetim yazılımları gibi uygulamalarla önlemler alınması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, kişisel gizliliğin sağlanması için erişim denetimi 

yapılmalıdır. Bunun için, kullanıcının sisteme her girişinde kullandığı şifrelerin düzenli 

aralıklarla değiştirilmesi zorunluluğu getirilebilir. Sisteme her girişin ilk anında 

kullanıcının, kendi kullanıcı adı ve şifresi haricinde, bilişim sistemiyle iliştirilmiş bir 

şifre oluşturucunun anlık bir şifre vermesi ve bu şifreyle giriş yapılması ayrıca sistemin 

içerisine yerleştirilen bir yazılım yardımı ile bu yazılım tarafından rastgele belirlenen bir 

süre zarfında sistemin bu şifre oluşturucudan tekrar şifre istemesi sağlanabilir. Bunlara 

ilave olarak, bilişim sistemine bağlı olan, yani bilişim sisteminin devre dışı 

bırakılmaması halinde asla devreden çıkmayan bir yazılım yardımı ile kullanıcının 

sistem üzerinde her yaptığı işin kayıt altında tutulması sağlanabilir (Bu uygulama aynı 

zamanda içeriden gelebilecek tehditler içinde kullanılabilinir).Diğer taraftan internet 

dünyasında  % 100 güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Bu 

yüzden internet kullanıcıları şifrelerini ve bilgilerini sürekli güncellemeleri 

gerekmektedir. Şifreler en az 10-12 haneli olarak belirlenmeli ve rakamların yanında 

harfler ve semboller de kullanılmalıdır(Anonim 2013p). 

 

4.5.1 Bilişim suçları ile ilgili şube müdürlüğü ve görevleri 

 

İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Kaçakçılık ve Organize 

Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının bünyesinde, 2003 yılında ‘Bilişim Suçları ve 

Sistemleri Şube Müdürlüğü’  kurulmuştur. Aynı zamanda, adli bilişim konusunda 15 

bölge merkezinde kurulan Adli Bilişim Büro Amirlikleri sayesinde Türkiye için önemli 

bir alan olan adli bilişim konusunda ihtiyaca cevap verilmeye başlanmıştır. Bilişim 

suçları ile mücadelenin etkinleştirilmesi için 2007 Nisan ayı itibari ile bahse konu 

suçların yoğun olarak işlenildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Bilişim 

Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü,  diğer illerde de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlükleri bünyesinde Bilişim Suçları Büro Amirlikleri kurulmuştur. 

Ayrıca 08/09/2010 tarihi itibariyle Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ikiye 

bölünerek Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kurulmuş ve işi sadece bilişim 

suçu olan bir birim haline gelmiştir(Anonim 2013r). 

                                                                                                                                                                          
bırakmadan, mahremiyetin korunarak kısıtlama olmaksızın tüm internet sitelerine özgürce erişim 

sağlanmaktadır.  



101 

 

 

Teknolojinin günlük hayatın vazgeçilmezi olduğu günümüzde, gelişen teknolojiye bağlı 

olarak suç tipleri değişmiş ya da yeni suç tipleri ortaya çıkarak sürekli yükselen bir 

ivme ile artış göstermeye başlamıştır. Gelişen teknolojinin kötüye kullanılmasının 

önüne geçmek, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarla daha etkin mücadele 

etmek ve zaman kaybının önlenebilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla kurulan 

Bilişim Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü; bilişim sistemlerini art niyetli olarak kullanan 

ve üçüncü şahısların kimlik, kredi kartı, banka hesap gibi bilgilerini gerek sosyal 

mühendislik, gerekse teknoloji yardımıyla ele geçiren kişi, kişiler ve organize örgütler 

ile mücadele etmektedir. Ayrıca internet üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen, 

kendini göstermeyi hedefleyen kullanıcıların yetkisiz, izinsiz ve yasadışı olarak bilişim 

sistemlerine sızmaları, bu sistemlerden veri temin etmeleri, sistemin akışını 

yavaşlatmaları veya durdurmaları halinde oluşabilecek mağduriyetleri gidermek için 

gerekli çalışmaları yürütmektedir (Anonim 2013s). 

 

Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, resmi internet sitesinde görevleri 

arasında;  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243’üncü ve 244’üncü maddelerinde 

belirtilen suçlarla mücadele etmek ve bu kanunlarda belirtilen diğer suçların işlenmesi 

durumunda gerekli çalışmayı yapmak veya gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara 

teknik destek vermek,  bilişim sistemleri yoluyla işlenen 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 245’inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan görev 

alanına giren suçlarla mücadele etmek, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 16’ncı 

ve 17’nci maddelerini kapsayan suçlarla mücadele etmek, 5464 sayılı Banka Kartları ve 

Kredi Kartları Kanununun 23’üncü maddesi kapsamındaki suçlarla mücadele etmek, 

görev alanına giren konularda, belirlenen kriterler, ikili ve uluslararası anlaşmalar ile 

ulusal mevzuat çerçevesinde yabancı ülke makamlarından veya irtibat görevlilerinden 

gelen talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yürütmek, bilişim suçları veya diğer 

operasyonel birimlerine adli bilişim hizmeti vermek olarak sayılmıştır (Anonim 2013ş). 

 

Bunun yanı sıra, İstanbul Valiliğinin 29.05.2007 tarihli onayı ile İstanbul’da Bilişim 

Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü, 03.09.2007 tarihinde Kaçakçılık ve Organize 

Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
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bünyesinde kurulmuştur(Anonim 2013t). Müdürlüğün görevleri daha kapsamlı olup, 16 

maddede daha kapsamlı olarak açıklanmıştır.  

 

4.5.2 Siber güvenlik hukuku çalıştayı 

 

Günümüzde, siber güvenlik, stratejik önemi haiz bir konudur.  Bilgi toplumu çağında 

bilgiye güvenli olarak erişmek ve erişilecek bilgileri de güvenli olarak korumak en 

önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu amaçla, 2008 yılında 3. Uluslararası 

katılımlı Bilgi Güveliği ve Kriptoloji Konferansı, 2010 yılında Cumhurbaşkanlığı 

himayelerinde 4. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 2011 yılında 

Siber Güvenlik Çalıştayı ve nihayetinde 2012 yılında Siber Güvenlik HukukuÇalıştayı 

düzenlenmiştir. 

 

2012 yılında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Güvenliği Derneği, 

Türkiye Barolar Birliği işbirliği ile düzenlenen Siber Güvenlik Hukuku 

Çalıştay’ında“temel sorunlar “ ve “çözüm önerileri” başlıklı iki oturum düzenlenmiş ve 

ardından bir günlük ücretsiz, eğitimde “kişisel verilerin güvenliği ve savunma 

teknikleri”,  “web ortamlarında siber güvenlik ve koruma” ve “sosyal ağlarda siber 

güvenlik ve korunma yöntemleri” gibi alt konu başlıkları ile “siber güvenlik eğitimi” 

verilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılar sertifikalandırılmıştır. 

 

2012 yılında düzenlenen Siber Güvenlik Hukuku Çalıştayı’nın sonuç bildirgesine göre; 

 

Bilgi kaynaklarının çok büyük ölçüde sayısallaştığı, bunun yanı sıra hayatın birçok 

yönünü ve evresini kapsayan siber uzay altyapısının güvenliğinin sağlanması 

konusunun ciddi bir problem olduğunun taraflarca kabul edildiği,  

 

Bütün kurum ve kuruluşların birçok hizmetlerini internet ortamında sunmaya 

başlamasıyla birlikte bu ortamda yaşanacak olumsuzlukların kişisel, sosyal ve 

ekonomik hayatımızı önemli ölçüde etkilediği, 
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Etkili tedbirler alınmadığı takdirde gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukların daha da 

artacağı, ülkemizde bilişim ve internet ortamında işlenen suçlar ile ilgili mevcut 

mevzuat değerlendirildiğinde, 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”, 5651 sayılı “İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”  gibi 

kanunlar ve ilgili yönetmeliklerle siber güvenlik hukuku altyapısının desteklendiği fakat 

sadece bu düzenlemelerle günümüz ihtiyaçlarının tümüyle karşılanmasının mümkün 

olmadığı, 

 

Bireyleri ve toplumu siber güvenlik vakalarının muhtemel olumsuzluklarından korumak 

için, mevzuat, standart, eğitim ve denetleme unsurlarının tümünü içerecek kapsamlı bir 

altyapının ilgili taraflarının katkı ve katılımıyla oluşturulması gerektiği, 

 

Yasalaşmayı bekleyen “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısının” farklı görüşlerin, 

yaklaşım ve kaygılarını da dikkate alarak kapsamlı şekilde değerlendirmesi gerektiği, bu 

konudaki yasal boşluğun bir an önce giderilmesine ihtiyaç olduğu, 

 

Başta, bankalar olmak üzere, ticaret ve hizmet hayatının önemli kuruluşların, şeffaflığı 

sağlamak ve hizmet alıcıları bilgilendirmek için yaşanan bilgi güvenliği açıklarını hesap 

sahipleri ile veya kamuoyu ile paylaşmaları gerektiği, 

 

Ulusal siber güvenliğin en önemli hukuki altyapısını oluşturacak olan “Ulusal Siber 

Güvenlik Yasa Tasarısının” ivedilikle gündeme alınması ve yasalaştırılmasının son 

derece önemli olduğu, 

 

Bütün bunların yanı sıra; Ulusal Bilgi Güvenliği konusunda politika belirlemek, strateji 

geliştirmek, siber güvenlik alanında her türlü koordinasyonu sağlamak, planlanma 

veuygulamaları gerçekleştirmek, siber savunma gücünü oluşturmak, ulusal anlamda 

bütün kritik altyapı ve ülke varlıklarını savunmak, gerektiğinde müdahale etmek ve 

toplu saldırılar karşısında gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla “Siber Güvenlik 

Ulusal Koordinasyon Kurulunun” ivedilikle hayata geçirilmesi, 
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Başta ABD ve batı AB ülkeleri olmak üzere siber suçlarla mücadele için çok ciddi mali 

kaynaklarının ayrıldığı, siber güvenlik politika ve strateji belgeleri oluşturulduğu; 

ülkemizde bu yönde eksiklikler olduğu ve bu eksikliklerin ivedilikle giderilmesine 

ihtiyaç olduğu, 

 

Türkiye’nin, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke tarafından imzalanan “Siber Suçlar 

Sözleşmesini” imzaladığı ve yürürlüğe girmesi için TBMM onayını beklediği, bu 

sözleşmenin TBMM tarafından onaylanmasına müteakip iç hukuka uyarlanması 

gerektiği, bu sözleşme kapsamınca özellikle vatandaşların kişisel verilerinin diğer 

ülkelerle paylaşımı hususundaki düzenlemelerin dikkatlice irdelenmesi gerektirdiği, 

 

Siber ortamda saldırgan ve mağdurların çoğu durumda farklı ülkelerde yer alabildiği, 

dolayısıyla siber güvenlik alanında, uluslararası birlikte çalışılabilirlik 

mekanizmalarının ve sözleşmelerin önem kazandığı, önümüzdeki günlerde uluslararası 

işbirliklerinin daha da arttırılmasına ihtiyaç olduğu, 

 

Yapılan bu ve bundan önceki etkinliklerin ülkemizde siber güvenlik farkındalığının 

artmasına katkılar sağladığı gibi 17-19Mayıs 2012’de yapılacak olan “V. Uluslararası 

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji”konferansınında ana temasının “siber güvenlik” olarak 

seçilmesinin ülkemizde bu sürecin daha hızlı olarak gelişmesi ve yönetilmesine büyük 

katkılar sağlayacağı” belirtilmiştir (Anonim 2013u). En önemli e-devlet projelerinden 

TAKBİSile taşınmaz kayıtlarını elektronik ortamda tutan Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü tarafından da, siber güvenlik konulu ileriki yıllarda yapılacak bu tür 

konferansların yakından takip edilmesinde büyük faydalar bulunmaktadır. 

 

4.5.3 Olaf 

 

Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu olarak bilinen ve kısa adı OLAF olarak bilinen 

kurum, Fransızca karşılığı olan ‘Office de Lutte Anti-Fraude’  kelimelerinin ilk 

harflerinden oluşur. 1988 yılında Avrupa Komisyonu’na bağlı olarak, ‘Sahtekarlığı 

Önleme Koordinasyon Görev Gücü - (UCLAF)’ adı altında kurulmuş olup, ulusal 

sahtekârlıkla mücadele birimleri ile işbirliği çerçevesinde, sınır ötesi organize 
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sahtekarlık eylemleri ile mücadele etmektedir. 1993 yılında Avrupa Parlamentosu 

tarafından yetkileri arttırılmış ve 1995 yılında kendi insiyatifi ile soruşturma yapmaya 

başlamıştır. Avrupa Komisyonu’nun diğer birimleri kendi sorumluluk alanları ile ilgili 

şüphelendikleri konularda’Sahtekarlığı Önleme Koordinasyon Görev Gücü’den bilgi 

istemektedirler. 1999 yılında ise Sahtekârlığı Önleme Koordinasyon Görev Gücü, 

yetkileri daha da arttırılarak Avrupa Sahtekârlıkla Mücadele Bürosu’na dönüşmüştür. 

 

Avrupa Birliği bütçesi ile finanse edilen OLAF’ın hukuki bir yetkisi bulunmamakla 

birlikte, idari ve inceleme hizmeti veren, inceleme soruşturmalarının ardından alınacak 

önlemlere ilişkin ilgili kurumlara önerilerde bulunan bağımsız bir kuruluştur. OLAF, 

Avrupa Birliği bütçesine etkisi olan ve Birliği’nin bütün kurum kuruluş ve acentelerinde 

meydan gelebilecek ciddi şüphe içeren yetkinin kötüye kullandığı olayları 

incelemektedir. Bunun yanı sıra, OLAF, bilginin korunması konusunda da Avrupa 

Birliği mevzuatı kapsamında, bilgi koruma yönetmeliği ve direktifi, e-gizlilik direktifi 

ve veri gizleme direktifi gibi yasal düzenlemeleri esas almaktadır. 

 

OLAF, belirli tarihlerde sahtekârlıkla mücadele alanında çeşitli sahtekârlık eylemleri 

hakkında konferanslar ve sempozyumlardüzenlemektedir (Anonymous 2013b). 

Düzenlenen bu konferans ve sempozyumların yakından takip edilmesi veya içeriği 

hakkında bilgi sahibi olunması, şuan için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

kullanılan TAKBİS ve ileriki yıllarda oluşacak e-sicillerin güvenliği ve veri 

paylaşımının güvenliği açısından alınacak önlemler için faydalı olacak ve diğer 

kurumlara örnek olacaktır. 
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5. SAHTECİLİĞİ ÖNLEMENİN ÇÖZÜM YOLLARI 

Ülkemizdeki tapu müdürlüklerinde yapılan sahtecilik suçlarını engellemenin gerekliliği 

hem devletin güvenirliliğinin sağlanması, hem de anayasal bir hak olan mülkiyet 

hakkının korunması açısından çok önemlidir. Tüm suçlar gibi bu suçunda engellenmesi 

için her türlü önlemlerin alınmasından ekonomik, toplumsal ve hatta politik fayda 

bulunmaktadır. Bu husus sıklıkla kırık cam teorisi örneği ile açıklanmaktadır
24

. Tapu 

müdürlüklerinin suç odağı haline gelmesiniönleme için gerekli olabilecek bütün 

tedbirlerin aldığı görülmekle birlikte, özellikle sahtecilik olaylarının büyük ölçüde 

önüne geçilmesi bakımından ileri teknolojiden yararlanılması ve insan kaynaklı 

hataların asgari düzeye çekilmesi zorunlu olacaktır. Belirtilen amaçla faydalanılabilecek 

ileri teknolojik yatırımları aşağıda kısaca irdelenmiş ve olası etkileri ortaya 

konulmuştur:  

 

5.1 Güvenlik Kamera Sistemleri 

 

Tapu müdürlüklerinde yoğunluk ve sahtecilik girişimlerindeki artışlar nedeniyle 

vatandaş güvenliği ve sahtecilik girişimlerinin tespitine yardımcı olması amacıyla 2007 

                                                           
24

Suçlarla mücadeleyi nasıl başardın?” sorusuna Guiliani’nin cevabı: “Metruk bir bina düşünün. Binanın 

camlarından biri bile kırık olsa, o camı hemen tamir ettirmezseniz, çok kısa sürede, oradan geçen herkes 

bir taş atıp, binanın tüm camlarını kırar. Ben ilk cam kırıldığında hemen tamir ettirdim. Bir elektrik 

direğinin dibine ya da bir binanın köşesine, biri, bir torba çöp bıraksın. O çöpü hemen oradan 

kaldırmazsanız, her geçen, çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede dağlar gibi çöp birikir. Ben ilk 

konan çöp torbasını kaldırttım.” Bir sokağın suç bölgesine dönüşme süreci önce tek bir pencere camının 

kırılmasıyla başlıyor. Çevreden tepki gelmez ve cam hemen tamir edilmezse, oradan geçenler o bölgede 

düzeni sağlayan bir otorite olmadığını düşünüyor, diğer camları da kırıyor. Ardından daha büyük suçlar 

geliyor; bir süre sonra o sokak, polisin giremediği bir mahalleye dönüşüyor. Bunu anlayan New York 

polisi, önce küçük suçların peşine düşmüş. Metroya bilet almadan binenleri, apartman girişlerini tuvalet 

olarak kullananları, kamu malına zarar verenleri, hatta içki şişelerini yola atanları bile yakalayıp 

haklarında işlem yapmış. Polis bu kararlılığıyla “Küçük müçük, bizim için hiç fark etmez; bu sokağın, 

metro istasyonunun veya mahallenin suç üreten bir bölge olmasına izin vermeyeceğiz”demiş. 

‘kırıkcamteorisi’ ABD’li  suç psikoloğu Philip Zimbardo’nun 1969’da yaptığı bir deneyden ilham alarak 

geliştirilmişti. Zimbardo, suç oranının yüksek olduğu, yoksul Bronx ve daha yüksek yaşam standardına 

sahip Palo Alto bölgelerine birer 1959 model Oldsmobile bıraktı. Araçların plakası yoktu, kaputları 

aralıktı. Ve olup bitenleri gizli kamerayla izledi. Bronx’taki otomobil üç gün içinde baştan aşağıya 

yağmalandı. Diğerine ise bir hafta boyunca kimse dokunmadı. Ardından Zimbardo ile iki öğrencisi ‘sağ 

kalan’ otomobilin yanına gidip çekiçle kelebek camını kırdı. Daha ilk darbe indirilmişti ki çevredeki 

insanlar (zengin beyazlar) da olaya dahil oldu. Birkaç dakika sonra o otomobil de kullanılmaz hale 

gelmişti. “Demek ki” diyordu Zimbardo, “ilk camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk duvar yazısına 

izin vermemek gerek. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz” (Anonim 2013ü). 
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yılından itibaren müdürlüklerde kapalı devre güvenlik kamera sistemleri kurulmaya 

başlanmış ve şuan 610 müdürlükte bahsi geçen sistemler kullanılmaktadır. 

 

Koridor, bekleme alanları, banko, giriş çıkış kapılarını izleyen kameralar asayiş ve 

güvenlik amaçlı olup bu kamera ait görüntüler yedeklenmeden kayıt cihazının disk 

kapasitesine göre saklanmakta; akit alınan masa veya bankoları izleyen kameralar ise 

olası sahtecilik girişimlerinin tespitinde kullanılmak amacıyla DVD ortamında yada 

NAS cihazlarına ayrıca yedeklenerek muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Bu 

yedeklerden olası bir sahtecilik durumunda kimlik tespiti yapılmaya çalışılmaktadır. 

 

Bunun yanı sıra sahtecilik girişimlerinin tespitinde kullanılmak amacıyla ön başvuru 

veya akit öncesinde tarafların bilgisayara bağlı dijital fotoğraf makinesi( web kamera) 

ile fotoğraflarının alınarak sistemde kullanılabilir(ösym buna benzer bir sistem 

kullanmaktadır).Yeni uygulanacak sistemle; sahtecilik girişimlerine karşı daha caydırıcı 

bir sistem kurulabilir. Görüntü kaybı olmaksızın tüm başvuru ve akitlere ilişkin taraflara 

ait net bir fotoğraf olası sahtecilik iddialarında kullanılmak üzere dosyada arşivlenir. 

 

5.2 Parmak İzi Veri Tabanı 

 

Dünyada yaklaşık 7 milyar insan yaşamakta olup, geçmişte yaşayanlarla birlikte 

yaklaşık 100 milyar insanın yaşadığı tahmin edilmektedir.  Bu yüzmilyar insandan 

hiçbirinin parmak izi diğerine benzememektedir. Parmak izi Allah’ın insana doğuştan 

verdiği kimlik numarası, vatandaşlık numarası gibi ve kopya edilemez bir sistemdir.  

  

Tek yumurta ikizleri de olmak üzere herkes, eşsiz parmak izlerine sahiptir. Bir başka 

deyişle, insanların kimlikleri parmak uçlarında kodlanmaktadır.  Bu kodlama sistemi, 

günümüzde kullanılan barkod sistemine benzetilebilir. 

 

Günümüzde kişi ve kimlik tespitine en çok zaman ayıran kurumlardan birisi tapu 

müdürlükleridir. Tapu işlemleri sırasında okuryazar olmayanlardan ve okuryazar olup 

da imza atamayanlardan da parmak izi alınmaktadır. Her bir parmak izi bir sonraki tapu 

işlemi sırasında kontrol edilmek ve yeni alınacak parmak izi ile karşılaştırmak amacıyla 
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alınmaktadır. Amaç parmak izi kullanan kişinin aynı kişi olup olmadığını teşhis 

edebilmek, taşınmazın maliki ile aynı kişi olduğuna kanaat getirebilmektir. Ancak tapu 

memurlarının parmak izinin nasıl okunacağı yönünde bir bilgisi ve eğitimi yoktur. 

 

 

Şekil 5.1 Parmak izi (Kaynak: Anonim 2013v) 

 

 

Şekil 5.2 Bilgisayarda parmak izi kontrolü(Kaynak: Anonim 2013v) 

 

Tapu müdürlükleri arşivinde yüzbinlerce parmak izi bulunmasına rağmen Türkiye’de 

hiç bir kurumda parmak izi veri tabanı yoktur. Türkiye’de güvenli bir kurumda 

oluşturulacak bir parmak izi veri tabanı ve arşiv sistemi ile tüm kurumların buralardan 
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çekeceği veri ve bunları teyit eden bilgisayar programları kullanarak sahteciliğin önüne 

geçilecektir.      

 

 

Şekil 5.3 Bilgisayarda parmak izi karşılaştırması (Kaynak: Anonim 2013v) 

 

İşlem için ve vekâletname vermek için başvuran kişinin, başvuru sırasında hemen 

parmak izi alınıp, sisteme atılarak, veri tabanındaki parmak iziyle sistemin kendisi 

mukayese yaparak kişinin kimliği tespit edilecektir. Bu sayede tapu işlemleri daha 

güvenilir yapılacaktır.  

 

Tüm dünyada kişiyi, hatta suçluyu teşhis için kullanılan bir tekniktir.  Ancak Türkiye’de 

bu teknik kullanılarak oluşturulan bir parmak izi arşivi yoktur. Her Türk vatandaşının 

parmak izi bu sistemle güvenilir bir kurum(ör: nüfus müdürlüğü) kanalıyla alınarak, 

bilgi sisteminde arşivlenmeli, tapu müdürlüklerinin mernis sisteminden nüfus 

kayıtlarına ulaştığı gibi bu kişilerle ilgili işlem yapacak kurumlar, nüfus sistemindeki 

parmak izini kendi sistemlerine entegre ederek kontrolleri ve mukayeseleri 

yapabilmelidir. Bu sayede sahtecilikler önemli ölçüde azalacak tapu işlemleri de çok 

daha güvenilir olacaktır. Kurulacak Ulusal Parmak İzi Veri Tabanı tapu dairelerinin, 

hatta başka kurumların çok işine yarayacağı gibi suçluyu teşhis açısından da adli 

mercilere önemli bir yardım sağlayacaktır. 
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5.3 Elektronik Arşiv Uygulaması 

 

Belediyeler, noterler, mahkemeler, icra müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, vergi 

daireleri gibi kurumların elektronik ortamda oluşturacakları e-arşiv sistemi ile belli 

kişilere verilecek yetkilerle yapılacak işlemler öncesinde bu kurumlarca verilmiş 

vekâlet, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı gibi belgeler TAKBİS üzerinden kurulacak 

bağlantılarla görülerek yapılacak her türlü sahteciliğin önüne geçilecektir.  

 

Arşiv sistemi açısından da evrak yoğunluğunun ve gereksiz evrakların taşınmaz 

dosyalarına konulmasının önüne geçilecektir. Ayrıca işlem yoğunluğunun gün geçtikçe 

arttığı göz önüne alındığında müdürlüklerdeki yığılmaların önüne geçilebilecektir. Şu 

an için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı tapu müdürlüklerinde pilot 

uygulama aşamasında olup, tapu müdürlükleri arşiv kayıtlarının bilgisayar ortamına 

aktarılması projesi tamamlanması ile TAKBİS üzerinden yapılması öngörülen 

işlemlerin planlanan hız ve kalitede yapılması planlanmaktadır.  

 

Nüfus cüzdanı veri tabanı kurularak nüfus müdürlüğünün nüfus cüzdanlarına 

yapıştırdığı fotoğrafları ve nüfus cüzdanı değiştirme belgelerini sisteme atması, tapu 

müdürlüklerinin ve noterlerin nüfus bilgisi yanında bu fotoğrafları görebilmesi ile bu 

yolla yapılan sahteciliklerin önüne geçilecektir. 

 

5.4 Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Alınacak Tedbirler 

 

Tapu müdürlüklerince yapılan işlemler hukuki nitelikli ve çok çeşitli olduğu için 

işlemlerin incelenmesi ve hazırlanması zaman gerektirdiğinden, bu durum memurların 

devamlı dikkatli olmasını gerektirmektedir. Memurlara düşen günlük işlem sayısının 

fazla olması memurlarda dikkat dağılmasına sebep olmaktadır. Sahtecilik yapan şahıslar 

daha çok işlem hacmi büyük müdürlüklerde bu olaylara yeltenmekte bu yoğunluktan 

faydalanarak amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. İşlem hacmi yoğun tapu 

müdürlüklerinin personel yönünden desteklenmesi ve günlük personel başına düşecek 

işlem sayılarının belirlenmesi gerekmektedir.  
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İşlem yapmakla görevlendirilen memurlarımızın talep sahibinin gerçek kimliğini, nüfus 

cüzdanı, sicillerde mevcut evraklarla karşılaştırmadan işleme başlamamalı, gerekli 

kontrollerin yapıldıktan sonra istemin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

 

Gerçek hak sahibini saptamak sadece kütük sahifesi veya kayıt (Zabıt) defterinde yazılı 

baba adı, ad ve soyadının karşılaştırılması sureti ile yapılmamalı, evrak içinde bulunan 

nüfus cüzdan örneğinde yazılı tüm bilgiler incelenmelidir. Talep sahibine kimlik 

bilgileri ile ilgili sorular sorularak fikir sahibi olunmalıdır. Kimlik tespitinde sadece 

nüfus bilgileri değil fotoğraf ve daha önce atılmış imzaları araştırılmalı ve talep 

sahibinin imzası ile karşılaştırılmalıdır. 

 

Akti gerektiren işlemlerde düzenlenen resmi senetlere yapıştırılan ilgililere ait 

fotoğraflar yeni çekilmiş olmalı ve senelerce önce çekilmiş fotoğraflar kabul 

edilmemelidir. Bu durumdan şikâyet eden vatandaşlara sık olarak rastlanmakla 

birlikte bu konuda vatandaşların mülkiyet hakkının korunması amacıyla alınan bir 

tedbir olduğu gerek müdürlükte afişlerle gerekse vatandaşa bire bir anlatılmalıdır.  

 

Nüfus cüzdanı, veraset senedi ve vekâletnamelerde silinti ve kazıntı olmaması asıl 

olduğundan, sahteciliklerin büyük bir kısmının mekanik ve kimyasal silme veya kazıntı 

ve silinti yolu ile yapıldığı göz önüne alınırsa, bu hususta ne kadar dikkatli olmanın 

önemi anlaşılır. Bu nedenle, tasdiksiz silinti ve kazıntılar ile kelime, harf veya rakam 

ilavelerinin bir açıklamayla onanmasını istemek, fazla, şüphe çekenler için bu cüzdan 

ve belgeleri veren idare ve mahkemeden sormak ve neticeyi almak gerekir.  

 

17 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü’nün 88’nci maddesi ile 

kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

mahkemeler, icra müdürlükleri bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından 

düzenlenen ayni ve şahsi hakkı sona erdirecek nitelikleki belgelerin tapu işlemi için 

elden takip edilmesini yasaklanmış ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

tebliğini öngörülmüştür. Bu sayede evrakta meydana gelecek sahteciliklerin önüne 

geçilecek olup, ileriki yıllarda bu gibi yazışma ve evrakların elektronik yolla 



112 

 

yapılması ve teknolojinin kullanılması evrakta sahteciliği, en azından vatandaşlar 

tarafından yapılan evrakta sahteciliğin önüne geçilecektir.  

 

Verilen belgeler ile tapu sicillerinde mevcut bilgiler arasında saptanan ve pek basit 

görülen çelişkiler dahi, belgelerin verildiği mercilerden sorulmalı ve uygun cevap 

alınmadıkça işlem yapılmamalıdır. 

 

Tapu Sicil Tüzüğü’nün 24 nci maddesi gereğince tanık bulundurulması gereken 

hallerden olan tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş olması durumunda alınacak 

tanıklarda müdür, müdür yardımcısı veya yetkili kıldığı memur tanıklara tarafların 

kimlikleri hakkında ayrıntılı sorular sorarak talep sahibinin gerçek hak sahibi olduğu 

konusunda kanaate varmalıdır. Kanaate varılamaması durumunda başka tanıklar 

getirilmesi istenilmelidir. Çoğu işlem hacmi büyük tapu müdürlüklerinde dışarıda 

bekleyen emlak komisyoncusu, ayakkabı boyacısı, sigortacıların devamlı tanık olarak 

dinlenmeleri konusunda titiz davranılmalı akitte tarafları gerçekten tanıyan tanık 

getirmeleri konusunda uyarılmalıdır. 

 

Sahteciliklerin önlenmesi için düzenli bir arşiv kurmaları ve olanak el verdiği oranda 

defter sicil ve dosyaların memurlarca gelişigüzel yerinden alınmasını engellemek 

üzere bir arşiv memuru görevlendirilmeli, zimmetle verilmek suretiyle akıbetinin takip 

ve tetkikini müteakip, yerine konulması sağlanmalıdır. Tapu sicillerinin aleniyeti 

ilkesinin uygulamada kötü niyetli kişilerce istismarına meydan verilmemesini sağlamak 

üzere bu konuda talepte bulunanların kesin ilgilerini saptamaları ve diğer görevlilerine 

bu yetkiyi hiç bir şekilde vermemeleri gerekir.  

 

Yapılan intikallerde özellikle tek mirasçı olarak görülen veraset belgelerinde 

sahtecilik olaylarına rastlanmakta olup, bu gibi belgelerde özellikle titizlik 

gösterilmelidir. 

 

Satışlarda mümkün olduğu kadar iktisaba bağlı olarak maliklere verilen tapu 

senetlerinin getirilmiş olması aranmalı yeni zayiinden verilen tapuların satışında 

sahtecilik olabileceği konusunda bilinçli olunmalıdır. 
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Kısa bir süre önce el değiştiren taşınmazın tekrar el değiştirme talebi ile karşı 

karşıya kalınması halinde itinalı olunmalıdır. Sahte evraklarla el değiştirilen 

taşınmaz, kısa bir süre içerisinde tekrar el değiştirmek amacıyla işleme konu 

olabilmekte bu gibi durumlarda daha önceki geldilerine inilerek yeniden geldi 

araştırması yapılmalıdır.  

 

Sahteciliklerin büyük çoğunluğunun arsa ve tarla nitelikli taşınmazlarda, uzun süredir 

işlem görmeyen taşınmazlarda olduğu bilinmelidir. Örneğin tapu kütüğünden 1970-1980 

yıllarından beri herhangi bir işlem görmemiş taşınmazlarda vekâleten yapılan satışlarda 

çok dikkatli olunmalıdır.  

 

İşlem hacmi büyük müdürlüklerde olduğu gibi işlem hacmi düşük müdürlüklerde de 

iş sahiplerinin bankodan içeri girmesi önlenmelidir. 

 

Sahte işlem yapıldığı anlaşıldığı anda TCK’nın 279’uncu maddesi gereği durum 

derhal Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne 

bildirilmelidir. Eğer bu durum bildirilmez ise sahtecilik yapan şahıslar cesaretlenmekte 

bu gibi müdürlüklerde sahtecilik faaliyetlerine başka şahıslar vasıtasıyla devam 

etmektedirler.  

 

Ayrıca aynı türden belgelerle farklı tapu müdürlüklerinde işlem yapılmasını engellemek 

amacıyla bölge müdürlüğüne intikal ettirilen sahtecilik işlemleri ve sahte belgelerle 

ilişkin tespitlerin, aynı kişi ve sahte belgelerle başka yerlerde benzer sahtecilik 

girişimlerini önlemek için diğer taşra birimlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi 

amacıyla Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir
25

.  

 

5.5 Taşınmaz Alacak Kişiler İle Diğer İlgililerin Dikkat Edeceği Hususlar 

 

Taşınmaz mal alacakların dikkat edeceği hususlar sahte belgeleri anlama yöntemlerinde 

anlatılan konulara benzemektedir. 

 

                                                           
25

 17.09.2013 tarihli94203732-106-131-7491sayılı talimat. 
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Taşınmazın satış bedelinin piyasa rayiç bedelinden çok düşük olması, satıcının alım-

satım görüşmeleri ve tapu işlemleri sırasındaki şüphe ve tereddüt  uyandıran, davranış 

ve tepkiler, aceleci davranışları olması halinde dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Vekâletnamenin aynı şehirdeki noterlikten bir kaç gün önce verilmiş olması 

hallerinde vekil yerine gerçek malikle görüşmek tercih edilmeli, maliklerin arsalarını 

kullandıkları, zilyet olduklarını belirtecek işaretler koymaları, duvar, çit çekmeleri, 

sürüp ekmeleri, kiraya vermeleri, komşularına oranın sahipli olduğunu hissettirmeleri 

yararlı olacaktır. 

 

Yaşanmış bir olayda sahte vekâletname ile satış talebinde bulunulmuş,  işlem 

yapılmadan sahte vekâletname fark edilerek olay savcılığa bildirilmiştir.  Taşınmazı 

satın almak amacıyla tapu müdürlüğüne müracaat eden emlakçı tarlanın rayiç 

değerinin yarısı bir bedel karşılığında satın almak amacıyla anlaştıklarını savcıya 

verdiği ifadeyle belirtmiştir. 

 

Taşınmazlarının haberleri olmadan el değiştirdiğini öğrenmeleri halinde, vakit 

geçirmeksizin tapu müdürlüğüne müracaat ederek konu hakkında ayrıntılı bilgi aldıktan 

sonra durumu soruşturma yapmaya yetkili mercilere bildirmeleri ve belge örnekleriyle 

beraber taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde “tapu iptal ve 

tescil davası” açmaları gerekir. 

 

Taşınmaz sahipleri, emlakçılar, değerleme uzmanları ve taşınmazla ilgili araştırmayı 

yapan kişiler sahtecilik olaylarından şüphelenilen durumlarda derhal soruşturma 

yapmaya yetkili mercilere ihbarda bulunmaları, hem tapu çalışanları açısından hemde 

toplum açısından yararlı olacaktır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye’de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tapu sicilleri hem fiziki 

ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Tapu sicilin açıklık ilkesini yerine 

getirilmesi, onun gerçek hak durumu ile tam bir uyum içinde bulunmasını zorunlu kılsa 

da bazen her türlü özen ve dikkate rağmen tapu sicilinin gerçek hak durumunu 

yansıtmadığı ve yolsuzlaştığı görülmektedir. Çeşitli nedenlerle meydana gelen 

sahtecilik eylemleri sonucunda tapu sicilinin hukuka aykırı tutulması, Hazine zararının 

doğmasına ve zararın memura rücu etmesine neden olmakta, tapu sicilinin yolsuzluğu 

sonucu ortaya çıkabilecek olası zararların önlenmesi açısından uygulama ve mevzuat 

çerçevesinde bazı çözüm yolları öngörülmektedir.  

 

Yıllık ortalama 7 milyon işlem hacmi ile 20 milyon vatandaşa hizmet veren Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nde 2014 yılında yapılan bir çalışmaya göre (Tapu Dairesi 

Başkanlığının tüm tapu müdürlükleri ile yapılan yazışmalar
26

 neticesinde ortaya konan 

veriler)  1996 yılından günümüze kadarki dönemde tespit edilen sahtecilik 

işlemi/teşebbüslerinin % 78’i sahte vekâletnamelere, % 12’si sahte nüfus cüzdanlarına, 

% 10’u diğer sahtecilik yöntemlerine dayanmaktadır. Tapu müdürlüklerinde sahte 

vekâletnamelere dayanılarak yapılan sahteciliklerin ise % 60’ının noterler tarafından 

sahte kimlik belgelerine dayanılarak düzenlenen vekâletnameden kaynaklandığı ortaya 

konulmuştur. 

 

Tapu müdürlüklerinde yapılan hemen hemen bütün işlemde her vekâletin doğruluğu 

için noterlik ofisi aranmakta ve teyit alınmaktadır. Ancak uygulamada noterlik 

ofislerinin aranması ve iş yoğunluğu nedeni ile geri dönüşlerin uzun zaman alması 

nedeni ile tapu müdürlüklerinde işlem süresi uzamakta ve bu husus eleştirilere neden 

olmaktadır. Bu uygulama hem zaman, hemde para kaybına yol açmaktadır.  Sahtecilik 

olaylarında vekaletname ile ilgili sorunların asgari düzeye çekilmesi, zaman ve para 

kaybının önlenmesi için öncelikle noterler tarafından verilen vekâletnamelerin 

elektronik ortamda arşivlenerek elektronik ortamda tapu müdürlükleri ile paylaşmaları 

sorunları çözecektir.  Belirtilen çalışmada sahtecilik eylemleri, 5237 sayılı Türk Ceza 

                                                           
26

 06.11.2014 tarihli 94203732-646/73547 sayılı. 
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Kanunu’nun ‘kamu güvenine karşı suçlar’ ve ‘bilişim alanında suçlar’ kapsamında 

değerlendirilmiş ve suça müdahale edici yaklaşım yerine suçu önlemeye yönelik 

çalışmalar doğrultusunda sahtecilik eylemlerini önleyici tedbirler anlatılmıştır. Bilişim 

alanında yapılan sahtekârlıklarla oluşan suçlar, ülkemiz için de yeni bir konu sayılmakla 

birlikte; ceza hukukundaki kanunilik ilkesi gereğince cezaların caydırıcılığı için, bilişim 

alanındaki değişimlerin yakından takip edilerek bunlara yönelik düzenlemelerin bir an 

önce yapılması gerekmektedir. 

 

Tapu müdürlüklerinin görev ve yetkisi gereği, tapu işlemlerinde hak sahipliğinin ve 

yetkinin tespit edilmesinde, işlemler için sunulan belgelerin sahihliğinin incelenmesi, 

inceleme sonucunda sahteciliğin tespit edilmesi olanaklı ise belgenin aldatma 

yeteneğinin (iğfal kabiliyetinin) bulunmadığının kabul edilmesi gerekmektedir. Aldatma 

yeteneği, belgedeki sahteciliğin, konunun uzmanı dışındaki kişileri kandırabilecek güç 

ve nitelikte olmasını ifade eder. Belgenin aldatma yeteneği varsa, memurun 

sorumluluğundan bahis edilemez. Ancak tapu sicilinin tutulmasında devletin kusursuz 

sorumluluğu çerçevesinde Devlet, zararı/tazminatı ödedikten sonra kusurlu görevlilere 

rücu etmektedir. Bu doğrultuda mülkiyet hakkının ve bunun dayanağı olan tapu sicilinin 

korunması ile Medeni Kanunun 1007’nci maddesinden doğabilecek sorumluluğun 

önlenmesi amacıyla konuya ilişkin yeni bakış açıları ile farklı önlemlerin alınması 

gerekmektedir.  

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1007’nci maddesinde, tapu sicilinin 

tutulmasından doğan bütün zararlardan devletin sorumlu olduğu, devletin de kusuru 

bulunan görevlilere rücu edeceği, 1025’inci maddesinde, yolsuz tescil nedeniyle aynî 

hakkı zedelenen kimsenin tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebileceği, iyi niyetli 

üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat 

isteminin saklı olduğu belirtilmektedir. 

 

Tapu Kanunu’nda 10.09.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile “rücu istemi” başlıklı ek 

2’nci maddeye göre; Devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan ödemeler 

dolayısıyla, ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme 

tarihinden itibaren iki yıl, her hâlde zarara yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten 
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itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ağır kusura dayalı sorumluluğu 

bulunan personel için 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 73’üncü 

maddesi hükümleri saklıdır. Buna göre, ağır kusur hallerinde memurun sorumluluğunda 

zamanaşımı yoktur. Ağır kusur; bir görevlinin asgari olarak göstermesi gereken dikkati 

göstermemesi iken; hafif kusur, tedbirli ve basiretli bir kişinin göstermesi gereken 

özenin gösterilmemesidir.  

 

Hazine zararına neden olan eylemler arasında; satış işleminin tapu siciline tescil 

edilmemesi ve tashihen tescil işleminin hatalı yapılması, haciz şerhi bulunduğu halde 

satış yapılması, yetkisiz vekâletname ile ipotek tesis edilmesi,  ilamın hatalı olarak tapu 

kütüğünde terkin ve tescil edilmesi, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının hatalı 

parsellere işlenmesi, tapu sicilinde gerçek malik olmayan kişiden davacının uğradığı 

hak kaybı, talebin hak sahibinden geldiği araştırılmadan hatalı işlem yapılması, hisse 

tescilinin resmi senede uygun olarak tapu siciline tescil edilmemesi, sahte vekâletname 

ile yapılan satış işlemi, takyidatların hukuki kıymetini kaybetmiş kütük sayfalarına 

konulması, mevzuata aykırı olarak yapılan tashih ve intikal işlemi, vakıf şerhi 

işlenmeden satın alınan taşınmaz için sonradan taviz bedeli ödenmesi, hatalı hisse 

tescili, veraset belgesini incelemeden yapılan intikal işlemi, bildirilen hatalı hissenin 

icraen satılması, sahte nüfus cüzdanı ile yapılan satış işlemi, parsellerin davalı olmasına 

rağmen bunların tapuya şerh edilmemesi ve ilk satışın tapu siciline tescil edilmeden 

ikinci satışın yapılması eylemleri yer almaktadır (Acar ve Deniz 2013). 

 

Öncelikle meydana gelen sahtecilik işlemlerinin önemli bir kısmının tapu 

müdürlüklerine ibraz edilen sahte belgelerden kaynaklandığı çalışmanın önceki 

bölümlerinde ortaya konulmuş olup, sahte belge ile işlem yapılmaması için dikkat 

edilmesi gereken başka hususlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak, hak sahipliğini belirlemek 

için ibraz edilen belgeler ile işleme dayanak olan tüm belgelerin (nüfus cüzdanı, 

mahkeme kararı, cebri satış kararı, mirasçılık belgesi, vekâletnamegibi) güvenilirlikleri 

hayati öneme sahip olduğundan, belgeler üzerinde herhangi bir şekilde yapılmış olan 

silme, ekleme gibi değişikliklerin, belgeyi düzenleyen birim yetkililerince imzalanarak 
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mühürlenmek suretiyle onanması önemli ölçüde sahtecilik işlemini engelleyecek bir 

yöntem olarak değerlendirilebilir. Tapu müdürlüklerinde yapılan istemin, hak sahibi 

tarafından yapılıp yapılmadığının, istemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, ibraz 

edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri ve fotoğrafların 

karşılaştırılarak belirlenmesi önemli ölçüde sahtecilik işlemini engelleyebilecek bir 

yaklaşım olarak görülebilir.  

 

Sahteciliklerin büyük çoğunluğunun tapu müdürlükleri dışında diğer kişi, kurum ve 

kuruluşlarca düzenlenen belgelerden kaynaklanmakta olduğu dikkatealındığında, 

özellikle belgenin tanzim şekli, içeriği, belgede bulunan mühür, düzenleyen kurumun 

adı, adresi, yetkilinin veya hak sahibine ilişkin imzaların varlığı, ibraz edilen belgede 

fotoğraf olması durumunda aranılan özellikleri taşıması ve istemin hak sahibinden 

geldiğinin belirlenmesi sureti ile uygulanabilirlik yeteneğinin tespit edilmesi hususunda 

gerekli inceleme kriterlerinin ortaya konulması ve bu kapsamda düzenlemeler yapılması 

yine önemli ölçüde sahtecilik işlemini engelleyecek önlem olarak 

değerlendirilebilecektir.  

 

Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde, işlemin olağan akış süreçlerindeki kontrol 

noktaları çok büyük önem arz etmekte ve bu süreçlerin atlanarak işlem yapılması, işlem 

sahibinin tanıdık olması, akraba olması, güven verici olması gibi öznel unsurlar gerekçe 

gösterilerek işlemlerin kontrol süreçlerinin atlanması da önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınarak, tapu işlemlerinin yasal 

normlara uygun ve sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanması yine önemli 

ölçüde sahtecilik olaylarının azaltılmasına hizmet edebilecektir.  

 

Türk Medeni Kanununun 1020’inci maddesi kapsamında yürürlüğe konulan Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001/11 sayılı Genelgesi ile tapu sicil bilgi ve 

belgelerinin hangi hallerde ve kimlere verileceği açıklanmış olup, tapu sicilinin aleniyet 

ilkesi kapsamında görevleri gereği tapu kütüğü ve dayanağı belgelerini incelemeye 

ihtiyaç duyanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet gereği tapu sicil bilgi ve 

belgelerinin verilmesinin, kötü niyetli kişilerce istismar edilmemesi için tapu 

müdürlüklerinde gerekli tedbirlerin alınması, istemde bulunan kişiler ile diğer kurum ve 
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kuruluşların taşınmaz ile ilgilerinin mutlaka tespit edilmesi önemli ölçüde sahtecilik 

işlemini engelleyecek bir önlem olacaktır.  

 

Tapu sicil kayıtlarının güvenliğinin artırılması amacına yönelik olarak taşınmaz ile ilgili 

herhangi bir tapu işlemi yapıldığında beyan edilen doğru ve güncel cep telefonu 

numarasına sms yoluyla bilgilendirme yapılabilmekte, e-devlet uygulamaları ile 

www.turkiye.gov.tr adresinden taşınmazın tapu bilgilerine ve detay bilgilerine 

ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda personelce, başvuru sahiplerine, e-devlet kapısından 

gerekli olan telefon, adres ve kimlik bilgilerindeki eksikliklerin beyan edilerek 

güncellenebileceğinin bildirilmesi yine önemli ölçüde sahtecilik işlemini asgari 

seviyeye çekebilecek bir yaklaşım olarak görülmektedir.  

 

Meydana gelen sahtecilik işlemlerinin engellenmesi açısından tapu müdürlüklerinde 

bulunan arşivlerin güvenliklerinin sağlanması, müdürlüklerin arşiv birimleri, gerek tapu 

müdürlüklerinde gerçekleştirilen evveliyat kayıtlarının, gerekse de işlemlere ait 

belgelerin muhafaza edilip saklandığı yerler olması nedeniyle son derece önem arz 

etmekte, müdürlüğün arşiv güvenliğinin yetersiz olması durumunda, işleme esas 

belgelerin yer aldığı dosyaların içerisinden kötü niyetli kişilerce işleme ilişkin 

belgelerin usulsüz olarak alınması, belgelerdeki noksanlıkların (proje ve mahkeme 

kararı gibi) dosyalarına sonradan eklenmesi, değiştirilmesi veya görülerek sahte belge 

düzenlenmesi olasılığı olduğundan müdürlüklerin arşiv için ayrılan bölümlerinin 

güvenliklerinin arttırılması, önemli ölçüde sahtecilik işlemini asgari düzeye 

çekebilecektir.  

 

Aynı türden belgelerle farklı tapu müdürlüklerinde işlem yapılmasını engelleyecek bir 

mekanizmanın TAKBİS üzerinde kurularak, sistemin işleme konu belgeler üzerinde 

inceleme yapmak surteti ile kullanıcıyı ikaz edecek yazılımların hayata geçirilmesi yine 

önemli ölçüde sahtecilik işlemini engelleyecek bir önlem olacaktır.  

 

Tapu işlemlerine yönelik hak sahibinin belirlenmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi 

hususunda, halen devam eden 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanması öngörülen TC 

kimlik numaralarının girişlerinin tamamlanması önemli bir aşamadır. Kimlik 
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numarasının tespitinde işlem sırasında online sistemden faydalanmanın yanı sıra 

gerektiğinde nüfus kayıtlarının tutulduğu kütüklerin de inceletilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde e-imza uygulamalarıda hak sahibinin belirlenmesinde önem kazanmakta, 

belki yakın gelecekte, teknolojik gelişmelere paralel olarak parmak izi, avuç içi, yüz 

veya retina okuyucu sistemlerle hak sahibinin belirlenmesi söz konusu olabilecektir. E-

devlet projesinin önemli ayaklarından biri olan TAKBİS’in yürütülmesini sağlayan 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarını tuttuğu mülkiyet hakkının önemine 

binaen, bilişim alanında alınması gereken önlemler konusunda, ileri teknolojiyi 

uygulayan kurum olması gerekmektedir.  

 

Sahtecilik girişimleri sorununun, tapu çalışanları ve tapu müdürlüklerinden hizmet 

alanların yanı sıra tüm kamu kurumları ve özel kuruluşları ilgilendiren bir sorun olması 

nedeni ile  sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün alacağı önlemlerin sorunun 

tamamen çözülmesi konusunda yetersiz kalacağıdeğerlendirilmekle, sorunun ana 

kaynağının çözümü konusunda büyük katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Adalet 

Bakanlığı tarafından teknolojik gelişmeler sonucu kullandığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim 

Sistemi ile entegre olarak mahkemelerce verilen mahkeme kararları,  ihtiyati tedbir ve 

terkini, icra müdürlüklerince verilen haciz ve haciz terkini, bankaların ipotek tesis ve 

terkinini talepleri elektronik ortamda tescil edilerek bu konudaki sahteciliklerin büyük 

kısmı önlenebilecektir. 

 

Noterler tarafından verilen vekâletnamelerin elektronik ortamda arşivleyerek elektronik 

ortamda tapu müdürlükleri ile paylaşılmasıyla vakeletnamelerle yapılan sahte satışlar, 

nüfus müdürlüklerinin nüfus cuzdanlarına dayanak teşkil eden belgeleri elektronik 

ortamda arşivleyerek elektronik ortamda tapu müdürlükleri ile paylaşılması sonucu 

sahte nüfus cüzdanlarıyla yapılan satışlar ve sahte vekâletname düzenlemeleri 

önlecektir. 

 

İnceleme sonuçlarına göre tapu müdürlüklerinde sahtecilik yolları örnek olaylarla ortaya 

konulmuş ve tapuda sahtecilik eğilimlerinin asgari düzeye çekilebilmesi için 

alınabilecek temel tedbirler, sahtecilik olaylarının gruplarına göre detaylı biçimde 

irdelenmiştir. Anayasada temel haklardan sayılan mülkiyet hakkının korunması 
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konusunda devletin tüm olanaklarının seferber edilmesi ve sahteciliğin önlenmesi 

konusunda yukarıda sayılan hususlarda gerekli önlemlerin ivedi olarak alınmasında 

genel toplum menfaatinin olduğu açıktır. Diğer bir ifade ile ekonomik sistemin 

iyileştirilmesi ve taşınmazların ekonomiye enteğrasyonu bakımından belirtilen 

önlemlerin ivedi olarak alınmasında toplum yararının olduğu ve doğal olarak tapu 

işlemlerinde sahtecilik olaylarının asgari düzeye çeklimesine yönelik teknoloji yatırımı, 

insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kariyer uzmanlığının yaygınlaştırılması (taşınmaz 

geliştirme, taşınmaz yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi dallarda uzman kişilerin toplam 

istihdam hacmi içindeki payının artırılması) ve denetim sistemlerine güçlendirilmesi 

çalışmalarının toplumsal faydasının, söz konusu çalışmaların ekonomik maliyetlerine 

oranla çok daha yüksek olacağı gözlenmiştir. Uzun dönemde tapu müdürlüklerinde 

sahtecilik olaylarının asgari düzeye çekilmesine yönelik program ve uygulamaların 

yapılması halinde, mevcut kurumsal yapı içinde işlemlerin kalitesinin yükseltilmesi 

(tapu işlemlerinin başka kurumlarca yapılması gibi yapay öneri ve yaklaşımlar yerine 

mevcut yapılanma içinde çözüm üretilmesi), sahtecilik olaylarının asgari düzeye 

çekilmesi ve toplumda tapu teşkilatına olan güvenin artırılması mümkün olacaktır. 
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