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CEZA HUKUKUNDA SEMBOL YASAKLARI

Arş. Gör. Erdi Yetkin*

Semboller, sözlükte de belirtildiği üzere duygularla ifade edilemeyen bir 
şeyi belirtmeye ya da aidiyeti göstermeye, hatırlamaya - anı kültürüne 
hizmet etmeye, duyguları veya düşünceleri kısa – öz veya çarpıcı bir şe-
kilde aktarmaya yararlar. Siyasi parti rozetlerinden futbol takımı mas-
kotlarına, mesleki cübbelerden eğitim kurumu – şirket amblemlerine 
semboller hayatın her alanındadır. Dolayısıyla semboller, bir duygunun, 
düşüncenin, kanaatin yani geniş anlamda ifadenin açıklanmasına yöne-
lik bir araçtır. Semboller, bünyelerinde taşıdıkları bu muazzam etki po-
tansiyeli nedeniyle hukukun da ilgi alanında bulunmaktadır. Anayasa m. 
26 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 10 ile ortak biçimde korunan 
ifade özgürlüğü (Anayasa’daki ifade tarzıyla düşünceyi açıklama ve yay-
ma hürriyeti) kapsamında yalnızca içerik değil aynı zamanda biçim ve 
araç da korunmaktadır ve “başka yollar” ifadesi, her türlü ifade aracını 
bünyesine almaktadır.

Hukukun sembollere yaklaşımını kabaca pozitif ve negatif olmak üzere 
iki yönden ele alınabilir. Pozitif anlamda belirli semboller hukuken ko-
runur, bu çerçevede yerine göre bunların varlığı, kullanılmaları, kamusal 
görünürlüğü, işlemlere tabi tutulmaları, tekel kullanım yetkisi, saldırılar-
dan korunması sağlanır. Keza bazı sembollerin temsil ettikleri değerler 
verili düzen tarafından meşru ve değerli addedilir ve bu çerçevede koru-
nur. Negatif yaklaşım ise sembollerin görünürlüklerinin ve hatta varlık-
larının kayıtlanması ya da ortadan kaldırılmasıdır. 

* Yeditepe Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı, erdi yetkinn@gmail.com, 
ORCID: 0000-0001-5618-6009. 
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Hukukun sembollere yönelik negatif yaklaşımı, Avrupa sathında son yıllar-
da özellikle gündeme gelmektedir. Nazizm, Faşizm, Komünizm geçmişleri-
ne dair sembollerin çeşitli kullanım biçimleri ya da hatta varlıkları, kabahat 
ya da suç olarak yaptırım tehdidine maruz bırakılmaktadır. Alman Ceza 
Kanunu m. 86 ve 86a ile Macaristan Ceza Kanunu m. 335 bu bağlamda 
örnek olarak gösterilebilir. Avrupa’nın aldığı göç ile göçe kaynaklık eden 
ülkelerde yaşanan gelişmeler ise en güncel örneğini Avusturya’da (Symbole 
– Gesetz) görmekte olduğumuz üzere sembol yasaklarının, klasik geçmiş 
ideolojiler ile bağlantıdan öteye güncel birtakım oluşumlara da sirayet et-
mesini sonuçlamıştır. Söz gelimi 2015 tarihli ve 2019 değişikliği ile kapsamı 
genişletilen Symbole – Gesetz bakımından, IŞID, El – Kaide, Müslüman 
Kardeşler, Bozkurtlar, PKK, Hamas, Hizbullah, Ustaşa, IBÖ, DO5, Hizb 
ut Tahrir, Kafkas Emirliği, DHKP-C, sembolleri ve yine Avrupa Birliği’nin 
hukuk belgelerinde terörist oluşum olarak kabul edilen diğer grupların ve 
tüm bu sayılanlarla bağlantılı oluşumların sembollerinin kullanılması ya-
saktır ve bu yasağa aykırılık kabahat nevinden yaptırıma bağlanmıştır.

Sembol kullanımının ceza ya da kabahat nevinden yaptırıma tabi tutul-
ması, kamu barışının ve mağdurların haklarının ve kişiliklerinin korun-
ması amaçlarına yöneliktir. Bununla birlikte sembol yasakları, yaptırım 
tehdidinin yöneldiği konu itibariyle aşırı genişletilmiş bir ceza sorumlu-
luğu ihtimalini ortaya çıkarmakta ve bu haliyle de demokratik toplumun 
üzerinde yükseldiği belirtilen ifade özgürlüğüne ciddi bir müdahale po-
tansiyeline sahip olmaktadır. Dahası sembol yasakları, Macar hukukçu 
Karsai’nin isabetle belirttiği üzere, sembollere ceza yaptırımı, fiil ceza 
hukuku olarak tezahür eden çağdaş ceza hukukunda bir nevi “tersine 
zihniyet ceza hukukunun (verkehrtes Gesinnungsstrafrecht)” bir görü-
nüş biçimi midir sorusunu gündeme getirmektedir.  

Tebliğimizde öncelikle sembol yasaklarına dair genel bir çerçeve çizile-
cek, akabinde çeşitli ülke örnekleri ve Türkiye’deki mevcut durum göz 
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önüne alınarak ifade özgürlüğü ile ceza hukukunun ilkeleri ile sembol 
yasaklarının uyum ilişkisi sorgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avusturya Semboller Yasası, İfade Özgürlüğü, Ter-
sine Zihniyet Ceza Hukuku, Nazi Propagandası Yasağı, Komünizmden 
Arındırma Politikaları
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CEZA HUKUKUNDA ALGORİTMA KULLANIMI:  
TEKERRÜR ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Eşref Barış BÖREKÇİ*

Son yıllarda hukuk camiasında yapay zekâ, derin öğrenme, veri maden-
ciliği, nesnelerin interneti gibi çeşitli vasıtaların kullanımına ilişkin bir-
çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları yargılamalardaki 
karar verme mekanizmalarını konu almaktadır.  Anılan çalışmalarda 
kimi zaman mevcut uygulamalar değerlendir kimi zaman da spekülatif 
bir bakış açısıyla yakın geleceğin tasarımı hayal edilmektedir. Mevcut 
uygulamaların bütüncül olarak hukuk sistemine penetre olması ve bu 
hayallerin somutlaşabilmesi için teknoloji ile hukukun kesiştiği gri ala-
na yönelik spekülasyon yönü daha kısıtlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyacı gidermeye yönelik atılacak adımlardan birisi hukuki kurumların 
algoritmasını çıkarmaktır.

Hukuki bir kurumun algoritmasını çıkarılması çeşitli farklı disiplinlerin 
birlikte çalışmasını gerektirir. İlgili hukuk alanındaki bir uzman ile ya-
zılımcı ve iş analisti vb. hukuk dışındaki disiplinlerden uzmanların bu 
alanda faaliyet göstermesi gerçekçi bir üretimi sağlayabilir. Ancak farklı 
disiplinlerin bir arada olduğu gri alanlarda farklı uzmanların süreç içe-
risinde diğer disiplinden kişilerin uzmanlığını az da olsa öğrenmesi ge-
rekir. Biz de bu çalışmada hukuki bir perspektiften yazılım ve iş analizi 
gibi diğer disiplinlerin perspektifini bir hukukçu gözüyle inceleyeceğiz. 
Zira böylesi bir incelemeyle güncel teknolojiler ile hukuki kurumlar ara-
sındaki etkileşim köprüsü kurulabilecektir.

* Yeditepe Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı, esrefborekci@gmail.com, 
ORCID: 0000-0001-6609-1759.
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Çalışmamızda hukuk ile teknoloji arasındaki bu köprünün kurulması 
adına ceza ve infaz hukuku kurumlarından olan tekerrür incelenecektir. 
Tekerrür konusunun seçilmesinin sebebi ise dış dünyadaki olgulara da-
yalı hukuki tespitin daha sınırlı olması ve kurumun hukuk tekniği yönü-
nün daha ağır basmasıdır. Bu iki yönü sebebiyle tekerrür konusu analitik 
düzleme aktarılabilmeye elverişlidir.

İnceleme sırasında önce normatif düzenlemenin algoritması çıkarılacak. 
Ardından bu algoritmaya öğretideki görüşler ve içtihatlar yerleştirile-
cektir. Ortaya çıkan algoritmanın iç sistematiğinin kullanıcılara göre na-
sıl şekillendirileceği, algoritmadan alınan çıktıların bir yargılamada nasıl 
kullanılabileceği, hangi noktada ne gibi verilerin algoritmaya giriş yap-
ması gerektiği, bu verilerin hangi platformlardan bulunabileceği, mevcut 
bakış açısının diğer ceza hukuku konularına uygulanabilirliği gibi konu-
lar çalışmadaki diğer inceleme konuları olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Algoritma, Tekerrür, Ceza Hukuku, İnfaz Hukuku, 
Teknoloji ve Ceza Hukuku
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EKONOMİK SUÇLARDA TÜZEL KİŞİLERİN CEZA 
SORUMLULUĞUN GENİŞLETİLMESİNİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK 
TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 63’TE DÜZENLENEN TÜZEL 

KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU

Arş. Gör. Ezgi ÇIRAK*

İnsanların bir araya gelerek belli bir amaç doğrultusunda hareket ettikleri 
toplulukların birer hak süjesi olarak kabul edilip tüzel kişi olarak tanın-
ması, tüzel kişilere belirli yetkilerin ve hakların yanından bazı sorumlu-
luklar da yüklemiştir. Özel hukuk sorumluluğu ve idari sorumlulukların 
muhatabı oldukları yönünde genel kabul bulunsa da cezai sorumluluğun 
muhatabının sadece gerçek kişiler olabileceği, aksi yöndeki kabulün ce-
zaların şahsiliği ilkesiyle çelişeceği görüşü uzun süre ağırlıkta olmuştur. 
Ancak ekonomideki gelişmeler ile tüzel kişilerin faaliyet alanlarının ge-
nişlemesi ve ekonomik olarak belirli bir güce sahip olmaları, tüzel kişile-
re ekonomiyi denetim altına alma ve serbest rekabet düzenini etkileme 
imkanı sağlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte tüzel kişilerin hukuka aykırı 
faaliyetleri, ekonomik suçların tipik fiillerine karşılık gelmeye başladığı 
için karşılaştırmalı hukukta “topluluk suç işleyemez (Societas Delinquere 
Non Potest)” anlayışı değişmiş ve tüzel kişilerin cezai sorumluluğunun 
kabulü yönündeki eğilim artmıştır. Tüzel kişilerin cezai sorumluluğunu 
kabul eden ülkelerde hangi tüzel kişiliklerin sorumluluğunun olacağı, 
sorumluluğun kaynağı olan suçlar, sorumluluğun unsurları, kusur isna-
dının aranıp aranmayacağı ve yaptırım türleri bakımından farklı sistem-
ler benimsenmektedir. 

* İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı, ezgi.cirak@ieu.edu.
tr, ORCID: 0000-0003-0342-7504
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Türkiye’de ise tüzel kişilerin ceza sorumluluğuna ilişkin genel düzenle-
meler Türk Ceza Kanunu md. 20 ve md. 60’da yer almaktadır. Buna göre 
tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacak ancak suç dola-
yısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar uy-
gulanabilecektir. Bu düzenlemedeki genel formülden farklı olarak Türk 
Ticaret Kanunu’nda düzenlenen haksız rekabet suçlarına ilişkin tüzel 
kişilerin sorumluluğu TTK md. 63’te farklı bir şekilde düzenlenmiştir. 
Buna göre tüzel kişilerin işlerini görmeleri sırasında bir haksız rekabet 
fiili işleyen tüzel kişi adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan or-
ganın üyeleri veya ortakları hakkında ceza yaptırımı uygulanabileceği 
ve fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel 
kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de karar verilebileceği 
düzenlenmiştir.

Bu çalışmadan tüzel kişilerin cezai sorumluluğu temelinde TTK md. 
63’teki düzenleme incelenecektir. Bu düzenleme cezaların şahsiliği ilkesi 
ve kusur ilkesi bağlamında değerlendirilecektir. Karşılaştırmalı hukuk 
bakımından ilgili düzenleme, İsviçre Ceza Kanunu’nda yer alan organi-
zasyon eksikliğinden (Organisationsmangel) kaynaklanan ceza sorumlu-
luğu ve ABD Model Ceza Kanunu’nda kabul edilen kusursuz sorumluluk 
(strict liability) halleri ile karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik suçlar, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu, 
suç ve cezaların şahsiliği ilkesi, kusur ilkesi, haksız rekabet suçları
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HAYVANLARIN CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI

Av. Gülce AMAÇ TÜRAY* - Arş. Gör. Aras TÜRAY**

Çalışmamızda hayvanların korunmasında ceza hukukunun rolü incele-
necektir. İlk kısımda haksız bir eylemin ceza hukukuna konu olmasında 
dikkate alınacak kriterler üzerinde durulacaktır. Bir eylemin hangi kri-
terler çerçevesinde son çare niteliğindeki (ultima ratio) ceza hukukuna 
konu olabileceği ve hayvanların ceza hukuku aracılığıyla korunması ko-
nusunun bu kriterlere uygunluğu değerlendirilecektir. Burada da özel-
likle hayvanların ceza hukukuyla korunmasının mahiyeti, hayvanlara 
karşı işlenen suçların etkileri, suçu işleyen kişilerin nitelikleri dikkate 
alınacaktır. Ardından konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler ve yabancı 
ülkelerdeki koruma sistemleri ele alınacaktır. Böylece hayvanların ceza 
hukukuyla korunmasının gerekliliği, korumanın nasıl sağlanabileceğine 
yönelik bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanu-
nu’ndaki bazı suç tipleri ele alınacaktır. Bu sırada özellikle bu Kanunda 
değişikliklerin yapıldığı ve oldukça ciddi tartışmalara neden olan 7332 
sayılı Kanun değişikliği incelenecektir. Bu nokta özellikle 7332 sayılı Ka-
nun değişikliği ile kapsamı genişletilen ceza hukuku hükümlerinin ka-
nunilik prensibi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki diğer suç tipleriyle 
ilişkileri, yaptırımların caydırıcılığı, soruşturma koşulları bakımından 
sorunlu noktaları üzerinde durulacaktır. Böylece olan hukuk (de lege 
lata) genel olarak ele alınacak ve hayvanların ceza hukuku aracılığıyla 

* İstanbul Barosu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, 
av.gulceamac@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0503-8863.

** İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı, aras.turay@bilgi.edu.tr, 
ORCID: 0000-0002-8104-6101.

mailto:av.gulceamac@gmail.com
mailto:aras.turay@bilgi.edu.tr
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etkili bir şekilde korunabilmesi için olması gereken hukuk (de lege feren-
da) bakımından çeşitli önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hayvan, Hayvan Hakları, Hayvanların Korunması, 
Hayvanlara Karşı İşlenen Suçlar, Ultima Ratio, Kanunilik Prensibi
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN AVUKATIN SAVUNMA 
HAKKININ KAPSAMI

Av. Özge DEMİR*

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişilere karşı suçlar isimli ikinci kıs-
mının, “Şerefe Karşı Suçlar” başlıklı sekizinci bölümünün 128. madde-
sinde “İddia ve savunma dokunulmazlığı” düzenlenmiştir. Söz konusu 
düzenleme kapsamında yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde 
yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, ki-
şilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde 
bulunulması halinde ceza verilmemektedir. Söz konusu koşulların sağ-
lanması halinde savunma yapanın ifadeleri savunma hakkı kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

Gerçekten de savunma dokunulmazlığı, şüpheli ve sanık ile müdafinin 
yararlandığı bir haktır. Gerçeğin aydınlığa kavuşması açısından şüp-
heli, sanığın veya müdafinin savunmasını yaparken ceza alma endişesi 
olmadan savunma yapabilmesi, savunma hakkının tam olarak özgürce 
kullanılabilmesi için elzemdir. AİHM’in ve Anayasa Mahkemesi’nin de 
belirttiği gibi avukatların, mesleklerinin özelliği de göz önünde bulun-
durularak, savunmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin belirli bir ser-
bestlik tanınması gerekmektedir. Aynı zamanda savunma hakkının kul-
lanılması, hukuka uygunluk sebebi olduğundan suçun oluşmasını da en-
gellemektedir. Savunma hakkının hukuka uygunluk sebebi olarak değer-
lendirilmesi için objektif ve sübjektif şartların bulunması ve savunmada 
sınırın aşılmamış olması gerekir. Sınırın aşılmamasının koşulu ise 5287 

* İstanbul Barosu, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora 
Programı Öğrencisi, av.demirozge@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7854-7186.

mailto:av.demirozge@gmail.com
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sayılı TCK’nın 128. maddesinde açıkça belirtilmiştir: “Bunun için isnat 
ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuş-
mazlıkla bağlantılı olması gerekir.” denilmektedir. Söz konusu savunma-
da sınır aşılması olsa dahi, avukatın savunma hakkının sınırlandırılması, 
avukatın ifade özgürlüğünün sınırlandırılması koşulları bakımından da 
denetime tabi tutulmaktadır.

Bu çalışmada, tüm bu hususları değerlendirilirken avukatların savunma 
hakkının kapsamı, unsurları ve ifade özgürlüğü bakımından savunma 
hakkının önemi ve hangi koşullarda sınırlanabileceği, AİHM ve Anayasa 
Mahkemesi kararlarından örneklerle açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: savunma hakkı, ifade özgürlüğü, avukat, müdafi, 
savunmanın dokunulmazlığı.
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ULUSLARARASI KORUMA KAPSAMINDA  
AFGAN MAHKÛMLARIN YERİ

Saba Şahika Tahmaz ÜZELTÜRK*

2021 yılının en büyük krizlerinden biri olan Taliban’ın yönetimi dev-
ralması ve beraberinde getirdiği kitlesel göç akımı birçok uluslarara-
sı hukuk sorununun doğmasına neden olmuştur.  Özellikle Taliban’ın 
Afganistan’ın çeşitli yerlerindeki cezaevlerini boşaltması, sığınmacılar1** 
arasında mahkûmların da olduğu varsayımını doğurmuş, bu da özellik-
le Türkiye kamuoyunda oldukça ses getirmiştir. Böylelikle yabancı ülke 
kanunlarının uygulanması ve yargılama ve infazların geçerliliğinin tar-
tışılması sorunu teoriden çıkarak pratik anlamda da kayda değer bir so-
run haline gelmiştir. Bu çalışma sığınmacıların mahkûm olması halinde 
sığınılan ülkenin hukuken ne yapması gerektiğine dair aşamaları ortaya 
koymayı amaçlamış, bu konuda da Afganistan örneğine değinmiştir. 

Türkiye açısından incelenecek olan bu çalışmada Suriye örneğinden fark-
lılıklar gözlenmektedir. Buna göre öncelikle Afganlara Suriyelilerden 
farklı olarak hâlihazırda bir geçici koruma statüsü verilmemiştir. Buna 
ek olarak Suriye ile Türkiye arasında ikili anlaşmalar olmakla beraber Af-
ganistan ve Türkiye arasında böyle bir ikili anlaşma bulunmamaktadır. 
Aynı zamanda Afganistan’ın çok taraflı uluslararası sözleşmelere de taraf 
olmaması bu durumu olduğundan daha karmaşık hale getirmektedir. 

İşte bu soru işaretlerinin çözülmesi adına bu çalışma aşamalı bir plan 
izleyecek ve bu plana göre oluşabilecek sorunları tespit etmeye çalışa-
caktır. Bu hususta öncelikle terminolojinin oturtulması amaçlanacaktır. 

* Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burslu Doktora Öğrencisi, saba.uzelturk@yeditepe.
edu.tr, ORCID: 0000-0002-5632-7817

1 Geniş anlamda kullanılmıştır.

mailto:saba.uzelturk@yeditepe.edu.tr
mailto:saba.uzelturk@yeditepe.edu.tr
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Afganlara verilecek statünün ne olacağı veya ne olması gerektiği ortaya 
konacak ve diğer statülerden farkı açıklanmaya çalışılacaktır. Daha sonra 
mahkûmlar üzerinden bazı sorulara cevap verilmeye çalışılacak, terditli 
şekilde izlenebilecek yollar değerlendirilerek bunlara çözüm bulunmaya 
çalışılacaktır. Bu aşamalardan ilki bu kişilere karşı bir “push back” (geri 
itme) imkânının olup olmadığıdır. Bu hususta İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye’nin yararlanabileceği mevzuat ele 
alınacaktır.  İkinci aşama olarak suçluların iadesi müessesesi tartışmaya 
açılacak ve gelen mahkûmların iadelerinin mümkün olup olmadığı so-
rusuna yanıt aranacaktır. Üçüncü aşama olarak ise bu kişiler hakkında 
bir yargılama yapılması imkânı araştırılacak ve üzerinde değerlendirme-
ler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Koruma, Uluslararası İşbirliği, Suçlu-
ların İadesi, Kovuşturmanın Aktarılması, Evrensellik İlkesi, Afgan Mah-
kumlar
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YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI 
ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU VE NE BİS İN İDEM İLKESİ 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş. Gör. Şeyma CEBECİ*

Türk Ceza Kanunu’nun 277. maddesinde düzenlenen yargı görevi yapa-
nı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu, Kanun’un “Millete 
ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının, 
“Adliyeye Karşı Suçlar” ı düzenleyen ikinci bölümünde yer almaktadır. 
Söz konusu suç, adil yargılanma hakkı ile yargı bağımsızlığının Türk 
Ceza Kanunu’ndaki görünümlerinden biri olması sebebiyle ayrı bir öne-
me sahiptir. Çalışmanın ilk bölümünde söz konusu suç tipi, ikinci bölü-
me hazırlık olması amacıyla, genel hatlarıyla incelenecektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, TCK. m. 277/2’de yer verilen özel fikri 
içtima düzenlemesinin, ne bis in idem ilkesi ile uyumlu olup olmadığı 
saptanmaya çalışılacaktır. Söz konusu ilke, kişinin aynı fiili nedeniyle 
birden fazla kez yargılanamayacağı ve/veya cezalandırılamayacağını ifa-
de etmektedir. Ne bis in idem’in kişinin aynı fiili nedeniyle aynı ülkede 
ya da başka bir ülkede birden fazla kez yargılanmasını ve/veya cezalan-
dırılmasını yasaklaması bakımından iki ayrı görünümü bulunmaktadır. 
Bu çalışmadaki önemi nedeniyle ilkenin aynı ülke içindeki uygulamasını 
düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemelere, ikinci kısımda temel 
hatlarıyla yer verilecektir. 

TCK’nın 277. maddesinin ikinci fıkrasında, suçu oluşturan fiilin başka 
bir suçu da oluşturması halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek 

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim 
Dalı, ORCID: 0000-0002-7459-2120
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cezanın yarısına kadar artırılacağı düzenlenmiştir. İkinci fıkradaki bu 
hüküm, özel bir fikri içtima düzenlemesidir. TCK’nın genel hükümleri 
arasında yer alan 44. maddesindeki fikri içtima düzenlemesi ise işlediği 
bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişinin 
bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılacağını be-
lirtmektedir. Fikri içtima düzenlemesinin, ne bis in idem ilkesinin bir so-
nucu olduğu ve kişinin aynı fiili nedeniyle birden fazla kez cezalandırıl-
masını engellediği ifade edilmektedir. Bu husus, maddenin gerekçesinde 
de açıkça belirtilmiştir2*. TCK m. 44’teki fikri içtima düzenlemesinin, ne 
bis in idem ilkesinin bir görünümü olduğu kabul edilirse, TCK’daki özel 
fikri içtima düzenlemelerinin ne bis in idem ilkesi ile bağdaşıp bağdaş-
madığı sorusu gündeme gelmektedir. Bu sorunun cevabı, bu çalışmada 
TCK m. 277/2’deki özel fikri içtima düzenlemesi üzerinden bulunmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adil yargılanma hakkı, yargı görevi, ne bis in idem 
ilkesi, fikri içtima, özel norm - genel norm.

2 Madde metninde, farklı neviden fikri içtima düzenlenmiştir. Kişi, işlediği bir fiil ile birden 
fazla farklı suçun oluşumuna neden olabilir; ancak non bis in idem kuralı gereğince bu 
fiilden dolayı ancak bir defa cezalandırılabilir. Gerçekleştirdiği fiilin birden fazla farklı 
suçun oluşumuna neden olması durumunda, failin bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren 
suç nedeniyle cezalandırılması yoluna gidilmelidir. Böylece, bir fiilden dolayı kişinin birden 
fazla cezalandırılmasının önüne geçilmek amaçlanmıştır…” Mehmet Emin Artuk, Ahmet 
Gökcen, Caner Yenidünya, Türk Ceza Kanunu Şerhi, C. 1, Adalet Yayınevi, 2. Bası, Ankara 
2014, s. 1480.


