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DİKKATSİZ ALIŞVERİŞLERİN EN BÜYÜK TEHLİKESİ:
SUÇ EŞYASI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU
Alışveriş ve tüketimin giderek artması ve buna bağlı olarak özellikle internet alışverişlerinin yaygınlaşması ile, suç 
eşyası satın alma veya kabul etme suçu da günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir suç tipi haline gelmiştir. Özellikle 
ikinci el elektronik cihaz ve otomobil alımlarında, daha uygun bedelle alım yapabilmek adına tüketicinin, kaynağı belli 
olmayan internet alışveriş sitelerine yönelmesi yahut bireysel satıcılara ulaşması bu suç tipini giderek daha önemli 
bir hale getirmektedir. Karşılaşılan vakaların çoğunda suç eşyasını satın alan kimselerin de eşyanın bu niteliğinden 
haberdar olmadıkları görülmektedir. Bu şekilde kişiler hem satın aldıkları eşyaya el konulmak suretiyle hem de eşya için 
ödedikleri bedel açısından zarara uğramakta hem de suç eşyası satın alma veya kabul etme suçu isnadı ile karşı karşıya 
gelmektedirler. Nitekim günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu suça ilişkin çok fazla güncel örnek karşımıza çıkmaktadır. 
Örneğin Temmuz 2017’de kendisini otomobil galerisi sahibi olarak tanıtan bir kişinin internetten tanıştığı kadınlara çok 
sayıda çalıntı otomobili çok az bedelle sattığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Mart 2018’de yapılan bir operasyon 
sonucunda bir hurdacıda çok sayıda çalıntı niteliğinde ve bedelinin altında jeneratör, motor ve ilaçlama makinesi satıldığı 
belirlenmiştir. Günümüzde bunlar gibi birçok örnekle karşılaşılmaktadır ve buna bağlı olarak bu suçla ilgili görülen dava 
sayısı da giderek artmaktadır. Bu açıdan, bir eşya satın alırken veya devralırken piyasaya göre fiyat karşılaştırması 
yapmak ve satıcının eşyayı satmaya yetkili, güvenilir bir yer olmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenmiş olup malvarlığına 
karşı suçlar kapsamında yer almaktadır. 

Ne Zaman Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme Suçu Söz Konusu Olur?
Uygulamada söz konusu suç tipine en çok konu olan alım-satımların elektronik eşya ve otomobile ilişkin olduğu 
görülmektedir. Söz konusu suç ise TCK’da “Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu 
suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu anlamda esasen suçun oluşması 
için öncelikle suçun işlenmesiyle elde edilen eşya gereklidir. Bunun dışında ise iki temel nokta olup bunlardan ilki failce 
bu eşyanın elde edilişine iştirak edilmemesi ikincisi ve en önemlisi ise söz konusu eşyanın suç işlenmesi suretiyle elde 
edilmesinin bilinmesidir. 
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Uygulamada bu eşyayı satın alan ya da kabul eden kişinin eşyanın suç sonucu elde edildiğini biliyor olup olmadığı 
değerlendirilirken eşyanın satın alındığı yer, satın alınma şekli ve eşyanın normal bedeline göre çok daha altında satın 
alınıp alınmamış olması gibi kriterler dikkate alınır. 
Yargıtay’a göre örneğin; plakasız ve ruhsatsız olan bir motosikleti hiçbir sözleşme yapmadan satın almak bu kapsamda 
yer alır. Yine benzer şekilde, piyasa değerinin çok altında bir fiyatla IMEI sorgulaması yapılmaksızın cep telefonu satın 
alınması da bu kapsamda sayılabilir. Ayrıca herhangi bir fatura veya fiş alınmadan yapılan ya da paranın hesaba 
yatırılmak yerine elden verildiği satışlar açısından da eşyanın suç eşyası olup olmadığını bilme kapsamında yapılacak 
değerlendirme olumsuza yönelebilir. 

Bu sebeple bu suç ile karşı karşıya gelmemek için satın alınan her bir eşyanın satın alındığı yerin güvenilir bir yer 
olması ve eşyanın satın alındığına dair fatura veya fişin alınması gerekmektedir, satım bedelinin piyasadaki bedellerle 
örtüşen bir bedel olması da dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte; eşya bir mağaza değil de kişiden satın alınıyor veya 
devralınıyorsa ve motorsiklet-araba gibi motorlu taşıtların devri söz konusuysa mutlaka buna ilişkin bir satış sözleşmesi 
yapılmalı ve bu sözleşme mutlaka noterde yapılmalıdır. Ayrıca eğer satın alınan eşya bir cep telefonuysa mutlaka IMEI 
numarasından herhangi bir çalıntı durumu olup olmadığına ilişkin sorgulama yapılmalıdır.

Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme Suçu TCK’da Hangi Yaptırımla 
Karşılanmaktadır?
Suç eşyası satın alma veya kabul etme suçunun yaptırımı TCK’da altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar 
adlî para cezası olarak belirlenmiştir.

Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme İsnadı ile Karşılaşıldığında Nasıl Bir 
Yol İzlenmelidir?
Herhangi bir şekilde suç eşyası satın alma veya kabul etme isnadı ile karşılaşıldığında muhakkak yapılan alım-satımın 
hayatın olağan akışına uygun olduğu ortaya konulmalı ve isnat altındaki kişinin eşyanın suç sonucu elde edildiğinden 
haberi olmadığı ispatlanmalıdır.  

Bu aşamada bir avukattan destek almak oldukça önemli olup zira çoğunlukla kişiler öncelikle söz konusu eşyanın elde 
edilmesi açısından iddia olunan suça iştirakından (Örn. Hırsızlık, yağma vb.) dolayı sorumlu tutulmaktadırlar. Bu anlamda 
kimi zaman esasen söz konusu eşyanın bir suçtan elde edildiğini bilmeyen çeşitli açılardan mağdur olan kimseler bir de 
bu şekilde mağduriyet yaşamaktadır.
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Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari 
alacak takipleri, gayrimenkul, ticari ve ceza dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede 
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
OBJECTION! yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. OBJECTION!’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. OBJECTION! Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı

Av. Mehmet Topluyıldız
mehmet.topluyıldız@gokce.av.tr


