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BİLDİRİ ÖZETLERİ 

 

Hareketin Şekilleri Bakımından Ayrım Kapsamında İhmal Suretiyle İcrai Hareket 

Arş. Gör. Aras TÜRAY 

Özet 

Türk ceza hukuku bağlamında hareket, şekilleri bakımından, icrai, ihmali ve ihmal suretiyle icrai olmak 

üzere üçe ayrılarak incelenmektedir. Bununla birlikte hareketin şeklinin tespitinde doktrinde farklı görüşler 

mevcuttur. Özellikle ihmal suretiyle icrai hareketin tespiti ile failin belirli durumlarda hareketinden sorumlu 

tutulup tutulamayacağı konusunda doktrinde görüş ayrılıkları mevcuttur. Söz konusu görüş ayrılıkları, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nda konuya ilişkin bazı hükümlerden kaynaklanmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Ka-

nunu’nun 83 (ihmal suretiyle kasten öldürme), 88 (ihmal suretiyle kasten yaralama) ve 94/f. 5 (ihmal suretiyle 

işkence) hükümleri konu bakımından önem taşımaktadır. 

Hareketin şekilleri bakımından ayrımda esas alınacak kriterlerin incelenmesinden sonra hareketin şe-

killeri birbirinden ayrı şekilde incelenecektir. Hareketin şekillerinin incelenmesi sırasında özellikle ihmal sure-

tiyle icrai hareketin tespiti bakımından üç aşamalı inceleme metodu ve ihmal suretiyle icrai harekete ilişkin 

ileri sürülen görüşler ve Yargıtay içtihatları bir bütün olarak ele alınacaktır. Bu kapsamda konuya ilişkin sorunlu 

noktalar tespit edilecek, olan ve olması gereken hukuk bakımından önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hareket, İhmal, İcra, Garantörsel İhmali Hareket, İhmal Suretiyle İcrai Hakaret, Emir 

Normu, Yasak Normu 
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İfade Özgürlüğü Bağlamında Tehlike Suçlarının Düzenlenişine İlişkin Bir  

Değerlendirme 

Arş. Gör. Aslı Ekin YILMAZ 

Özet 

İfade özgürlüğü her daim sorunlarla karşılaşılan bir alan olmuştur. Bu sebeple ifade özgürlüğüne ilişkin 

yapılan tartışmalar hiçbir zaman güncelliğini yitirmemektedir. Mutlak bir hak olmaması sebebiyle sınırlandırıl-

ması mümkün olan ifade özgürlüğü hakkı bakımından en ağır sınırlama aracını ise ceza hukuku oluşturmakta-

dır. 

Kanunlarda yer alan belirli suç tipleri düzenlenişleri itibarıyla, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında 

gözetilmesi gereken ilkeler bağlamında ciddi sorunlar meydana getirebilmektedir. Özellikle soyut tehlike suç-

larında, tipik fiilin gerçekleştirilmesi ile birlikte suçun konusu üzerinde bir tehlikenin meydana geldiği kanunen 

kabul edilmekte olup, tehlikenin gerçekten meydana gelip gelmediği araştırılmamaktadır. Bu noktada soyut 

tehlike suçunun tipik fiilinin “ifade” olarak karşımıza çıktığı durumlarda, ifadenin bir tehlike meydana getirdiği 

araştırılmadan suç teşkil etmesi söz konusu olacaktır. Bu ise ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında dikkate 

alınan ölçütlerle çelişebilecek ve ifade özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale oluşturabilecektir. Bu husus hem 

öğretide hem de yargı kararlarında tartışılmıştır. Birçok AİHM kararında, ifade özgürlüğünün kullanılması du-

rumunda bir soyut tehlike suçunun meydana gelmesi söz konusu ise, bunun ifade özgürlüğü bakımından ihlal 

teşkil edebileceği belirtilmiştir. Öyle ki, bu ihlal kararları neticesinde hazırlanan 11.04.2013 tarihli ve 6459 sayılı 

İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tehlike suç-

larına ilişkin pek çok değişiklik yapılmış ve suçların cezalandırılabilirliği için ilave şartlar öngörülmüştür. Ancak 

hem bu değişikliklerin ifade özgürlüğü bakımından yeterli bir koruma sağlayıp sağlamadığı hem de herhangi 

bir değişikliğe uğramamış tehlike suçları bakımından ifade özgürlüğü hakkına yapılan müdahalenin meşruluğu 

hususları ayrı bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. 

Bu tebliğde öncelikle tehlike suçlarının genel özellikleri ile ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında gö-

zetilen prensipler açıklanacak; devamında, ifade özgürlüğü ile bağlantılı tehlike suçlarından örnekler verilerek 

bu düzenlemelerin temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması bakımından sorunlu yönleri üzerinde durula-

caktır.  

Anahtar Kelimeler: İfade Özgürlüğü, Tehlike Suçları, Soyut Tehlike Suçu, Somut Tehlike Suçu, Temel Hak 

ve Özgürlükler, Ölçülülük. 
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Kimyasal Kastrasyonun Cinsel Suç Faillerine Uygulanabilirliği: Gerçekten Etkili mi? 

Arş. Gör. Baran KIZILIRMAK 

Özet 

Özellikle mağduru çocuk olan cinsel suçların oldukça ciddi bir toplumsal sorun olduğuna şüphe yoktur. 

Bu konuda medyaya yansıyan her olayda cinsel suç faillerine duyulan toplumsal tepki ve nefretin arttığı görül-

mekte; onlara (kimyasal) kastrasyon uygulanması önerilmektedir. Hukukçu ve siyasetçilere düşense, bu tür 

durumlarda soğukkanlı davranarak etkili ve ideal çözümü üretmektir. Ne var ki, gerek hukukçu ve siyasetçilerin 

bir kısmında, gerekse toplumda kimyasal kastrasyonun bu sorunu çözecek sihirli bir değnek olduğu inancı gö-

rülmektedir. Nitekim Türkiye'de konuyla ilgili yasal hazırlıklar yapıldığı bilinmektedir. Sunumda bu yönteme 

ilişkin tıp ve özellikle psikiyatri biliminin verilerinin yanında, kriminolojik ampirik araştırma bulgularından ya-

rarlanılarak, yöntemin cinsel suç faillerine uygulanabilir olup olmadığı, hukukçu gözüyle değerlendirilmeye ça-

lışılacaktır. Ulaşılan bulgular cinsel suç faillerine uygulanan kimyasal kastrasyon dışındaki yöntemlerin başarı 

sağladığını göstermektedir. Kimyasal kastrasyonun ise düşünüldüğü gibi etkili ve tereddütsüz uygulanabilir bir 

yöntem olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, çok sayıdaki ciddi yan etkisi nedeniyle tartışmaya açıktır. 

Sunumda kimyasal kastrasyonun ne olduğu ve nasıl uygulandığı açıklandıktan sonra, uygulamanın le-

hine ve aleyhine görüşlerin çeşitli argümanlar ışığında kısaca değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ardından uy-

gulamanın etkililiği üzerine açıklamalar yapılacak ve cinsel suçlar ile faillerinin özellikleri üzerinde durulacaktır. 

Daha sonra, cinsel suç faillerine uygulanan diğer tedavi yöntemleri ele alındıktan sonra, konuyla ilgili yabancı 

ülke hukuklarına değinilecektir. Ardından Türk hukuku; tıp etiği, evrensel hukuk ilkeleri ve pozitif hukuk ışında 

değerlendirilecektir. Son olarak tartışmalara yer verilerek sunumun tamamlanması planlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kimyasal Kastrasyon, Cinsel Suçlar, Cinsel Suç Failleri, Kriminoloji 
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Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumuna İlişkin Sorunlar 

Arş. Gör. Anıl AKYILDIZ 

Özet 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, ilk olarak 19. yüzyılda onarıcı adalet anlayışının bir 

sonucu olarak Anglo-Sakson hukuk sisteminde ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise ilgili kurum, öncelikle yalnızca 

suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 2005 yılında yürürlüğe girme-

siyle mevzuatımıza girmiştir. 2006 yılında, 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinde yapılan 

değişiklikle, kurum hem yetişkin sanıklar hem de suça sürüklenen çocuklar için uygulanacak şekilde düzenlen-

miştir.  

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna göre, kanuni koşulları sağlayan kişiler hakkındaki 

mahkûmiyet hükmü, denetim süresi içinde, kendine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeleri ve kasıtlı yeni 

bir suç işlememeleri kaydıyla, haklarında hukuken bir sonuç doğurmaz. Sanığın daha lehine sonuç doğurması 

bakımından, hapis cezasının ertelenmesinden ve kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlardan öncelikli 

olarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanma koşullarının varlığı araştırılır ve koşulların bulun-

ması halinde, sanığın da kabul etmesiyle hâkim tarafından re’sen uygulanır.  

Çalışmamızda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun hukuki nitelendirmesi yapılıp, 

amacı ve tarihsel gelişimi incelenecek, ardından uygulanma koşulları, sonuçları ve karara karşı gidilebilecek 

kanun yolları incelenecektir. Kanunumuza girdiği günden itibaren uygulama koşulları hakkında üç kez kapsamlı 

değişiklik yapılmasına rağmen kurumla ilgili çok sayıda tartışma ve eleştiri bulunmaktadır. Çalışmamızda bu 

güncel tartışma ve eleştiriler de değerlendirilip kanuni düzenlemeye ilişkin öneriler getirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Hüküm, Geri Bırakma, Ceza, Bireyselleştirme, Ceza Muhakemesi, Erteleme 
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Yeni Düzenlemeler Işığında Düşman Ceza Hukuku Açısından Önleme Aramaları 

Arş. Gör. Eşref Barış BÖREKÇİ 

Özet 

Alman akademisyen Prof. Dr. Günther Jakobs’a göre günlük yaşamdaki risk algısının ve ekonomik kü-

reselleşmenin artması karşısında ulusal kimlik, aile, inanç ve din temelli değerler yeni-den şekillenmektedir. 

Böylesi bir çağda da hukuk normlarını yok sayan kişiye “düşman” sıfatı verilecek ve düşman ile mücadelede 

olağanüstü belli başlı yöntemlere başvurulacaktır. Bu olağanüstü yöntemlerin ceza hukukuna yansıması ise 

failin kusurluluğu yerine tehlikeliliğinin cezalandırılması ve hazırlık aşamasındaki tehlikeli hareketlerin ceza hu-

kuku konusu haline getirilmesi şeklindedir. Bu esaslar ışığında oluşturulan ceza hukuku tasarımına düşman 

ceza hukuku denmektedir. Düşman ceza hukuku özellikle 12 Eylül saldırıları sonrasında çeşitli ülkelerin ceza 

hukuku normlarını etkilediği gibi, ceza muhakemesi hukukunda da önleyici tutukluluk ve önleyici gözaltı gibi 

yansımaları bulunmaktadır. Bu da ceza muhakemesi hukukunun asıl gayesi olan maddi gerçeğe ulaşmak ye-

rine, olası bir tehlikelilik halinin çeşitli tedbirlerle önlenmeye çalışılmasına dönüşmekte ve belirsiz olması itiba-

riyle gri bir alan yaratmaktadır. Nitekim bu gri alanlarda yer alan önleyici tedbirlerden birisi de önleme arama-

larıdır. 

Jakobs’un düşman ceza muhakemesi hukuku tasarımı açısından bir değerlendirme yapabilmek için ön-

celikle önleme aramasının mahiyeti incelenmelidir. Ayrık normlarda düzenlenen önleme aramaları idare hu-

kuku alanına giren bir tür tedbir olarak görülse de, bu tür önleyici faaliyetlerin ceza muhakemesi hukukunda 

doğurduğu önemli sonuçlar sebebiyle ceza muhakemesi hukuku açısından da değerlendirilmelidir. Önleme 

aramasında bir tehlikenin veya olası bir suçun işlenmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultu-

sunda henüz suç oluşmamışken çeşitli olgulara dayalı çıkarımlar neticesinde belli bir yer ve zamanda kamu 

gücü kullanılarak kişiler ve/veya eşyaları aranmaktadır. Bu hususların yanında önleme aramasını kavrayabilmek 

adına bu kararı vermeye yetkili kişiler, kararın içeriği, bu arama için gereken makul sebep, arama yapılabilecek 

yerler, aramaya konu kişiler, arama kararı gerektirmeyen haller ve bu kararın icrası alt başlıkları incelenmelidir. 

Anılan incelemede öncelikle önleme aramalarına ilişkin hükümlerde yıllar içinde ne şekilde değişiklik 

olduğu incelenecektir. Ardından 25 Temmuz 2018 tarihinde kabul edilen 7145 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuv-

vetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığı bünyesinde önle-me araması yapılabilmesine olanak tanıyan 

değişiklik değerlendirilecektir. Akabinde bu değerlendirmeler ışığında düşman ceza muhakemesi hukuku dokt-

rini açısından önleme aramalarının tarihsel gelişiminin ve mevcut durumunun ne anlama geldiği, mevcut du-

rumun düşman ceza muhakemesi hukuku ile benzerlikleri ve bu iki alanın ayrıldıkları noktalar üzerinde duru-

larak nihai sonuca varılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Önleme araması, düşman ceza hukuku, düşman ceza muhakemesi hukuku, 7145 

sayılı Kanun, ceza muhakemesi hukuku 
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Terörizmin Finansmanı Suçu 

Arş. Gör. Yeşim YILMAZ 

Özet 

Küreselleşme ile sınıraşan bir boyuta ulaşan ve ciddi bir güvenlik sorunu olan terörizm ile etkin müca-

dele uluslararası işbirliğini gerektirmiş, bu çerçevede uluslararası düzenlemeler ile terörizmle mücadele odaklı 

birtakım tedbirler geliştirilmiştir. Etkin bir terörle mücadele esasen terörizmi besleyen maddi kaynakların or-

tadan kaldırılması yoluyla gerçekleştirilebilecektir. Zira terör örgütlerinin varlığını sürdürebilmesi ve terör ey-

lemlerinin gerçekleştirilebilmesi için finansal kaynaklara ihtiyaç bulunmakta; terör örgütleri ve terör eylemleri 

yasal ve yasal olmayan birtakım kaynaklardan finanse edilmektedir. Bu çerçevede terörle ve terörün finans-

manıyla mücadeleyi ve özellikle terörizmin finansmanının suç haline getirilerek bu suçların suçun ağırlığına 

uygun şekilde cezalandırılması için gerekli ulusal düzenlemelerin yapılması ve devletler arasında işbirliğinin 

sağlanmasını hedefleyen birtakım uluslararası belge ve sözleşmeler ortaya konulmuştur. Terörizmin finans-

manı suçu, uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, mevzuatımızda ilk olarak 2006 yılında 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8,8/A maddelerinde tanımlanmış, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 

Önlenmesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle bu maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Türk Ceza Hu-

kuku’nda terörizmin finansmanı suçu 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da dü-

zenlenmektedir. Aynı zamanda bu Kanun ile terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının don-

durulması tedbiri hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 3. maddesinde fon sağlanması veya toplanması yasak fiil-

ler düzenlenmektedir. Kanun’un 4. maddesi uyarınca terörizmin finansmanı suçu; 3. madde kapsamında suç 

olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılaca-

ğını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlanması 

veya toplanmasıdır. Bu çalışmada kısaca 6415 sayılı Kanun’un amacı ve kapsamına değinilerek suç genel teorisi 

çerçevesinde terörizmin finansmanı suçu üzerinde durulacaktır.  

Anahtar kelimeler: Terör, Terörizm, Terörle Mücadele, Terörizmin Finansmanı Suçu, 6415 sayılı Terö-

rizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 
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Yalan Tanıklık Suçu 

Arş. Gör. Batuhan AKTAŞ 

Özet 

İnsan haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğe ulaşmaya çalışan ceza muhakemesinde olduğu gibi 

görünüşteki gerçeklik ile yetinen hukuk muhakemesinde de, hâkimin/mahkemenin kararının oluşmasına etki 

eden delillerden biri de tanığın beyanıdır. Muhakemenin amacına ulaşmasında başvurulan tanık beyanının 

doğru olması hem hükmün sağlıklı olması hem de adaletin sağlanmasında oldukça önemlidir. Keza insanlığın 

ilk örgütlendiği zamanlardan itibaren yalan tanıklık suçu ağır yaptırımlarla karşılanmış ve - her ne kadar yaptı-

rımlar hafiflese de - günümüze kadar suç olarak kanunlarda yer almaya devam etmiştir. Kanun koyucu, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 272. maddesinde kişinin mahkeme huzurunda yalan tanıklık yapmasını suç olarak 

düzenlemiştir. Hatta söz konusu maddenin ilk fıkrasında; “Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruş-

turma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde…” hükmüne yer verilerek, yalan tanıklık su-

çunun yalnızca mahkeme önünde değil; tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde de işlenebileceği öngö-

rülmüş ve bu bakımdan idari soruşturmalar esnasında da yalan tanıklık yapılmasının engellenmesi amaçlan-

mıştır. Yine bu kapsamda 272. maddenin 3. fıkrası ve devamında daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallere 

yer verildiği gibi tanıklık sonucu yargılanan kişinin uğrayacağı birtakım tedbirlere göre de yalan tanıklık suçunu 

işleyen kişi hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da (TCK m. 109) gündeme gelebilecektir. Ayrıca 

yalan tanıklık suçuna ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu’nun 273. maddesinde, Anayasa’nın 38. maddesinde ön-

görülen “kişinin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayıcı bir beyanda bulunmaya zorlayamama” 

kuralının bir görünümü olan şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren sebepler düzenlenmiş ve yine 

Türk Ceza Kanunu’nun 274. maddesinde de söz konusu suça ilişkin etkin pişmanlık hallerine yer verilmiştir. 

Çalışmada yalan tanıklık suçu, Yargıtay kararları da göz önünde bulundurularak suç genel teorisi çerçevesinde 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Tanıklık, yalan tanıklık, gerçeğe aykırı beyanda bulunma, yalan tanıklık suçunda etkin 

pişmanlık, yalan tanıklık suçunda şahsi cezasızlık, adliyeye karşı suçlar 
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Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçunun Anayasal 

Haklar Karşısındaki Konumu 

Arş. Gör. Merve Selin ŞOHOĞLU 

Özet 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadelenin uluslararası boyutunun yanı sıra, kamu sağlını koru-

mak amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda da “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 188. ve 191. maddeler 

arasında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kötüye kullanılması yasaklanmış ve karşılığında hapis ve adli para 

cezası getirilmiştir.  

Türk Ceza Kanunu madde 190’da, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma başlığı 

altında iki farklı suç tipine yer verilmiştir. İlk fıkrada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma 

suçuna yer verilirken; ikinci fıkrada madde başlığında yer almayan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılma-

sını özendirme suçuna yer verilmiştir. İkinci fıkraya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmayı alenen 

özendiren veya bu amaçla yayın yapan kimse cezalandırılır. Her iki suç tipi için ortak nitelikli hal ise, maddenin 

3. fıkrasında düzenlenmiş olup; maddede tanımlanan suçların belli kişiler tarafından işlenmesi halinde verile-

cek ceza artırılacaktır. 

2014 ve 2017 yılında yapılan kanun değişiklikleriyle, söz konusu suçların cezasının artırılması ve son 

dönemde ilgili kanun hükmüne dayanarak açılan ceza davalarının fazlalaşması nedeniyle suçun incelenmesi 

gerekmektedir. Tebliğimizde, 190. maddede yer alan suç tipleri ve nitelikli hali incelenip; bu maddede yer alan 

suç tiplerinin; ifade, basın ve sanat özgürlüğü karşısındaki konumu uygulamadan örneklerle açıklanmaya çalı-

şılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmaya 

Özendirme, Kamu Sağlığı, İfade Özürlüğü, Basın Özgürlüğü, Sanat Özgürlüğü 
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AFİŞ 


