
Ankara, Mayıs 2021

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DERNEĞİNİN 3 MAYIS 2021 TARİHLİ VE
BİLDİRİMLERİNE

TÜRK HÜKÜMETİNİN CEVAP BİLDİRİMİ

Işıkırık /Türkiye dava grubu (no. 41226/09)

I. GİRİŞ

1. Türk yetkililer,  İfade  Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) 3  Mayıs  2021 tarihli  Işıkırık
/Türkiye (no.  41226/09)  dava  grubu  ile  ilgili  bildirimine  cevap  olarak  aşağıdaki
açıklamaları yapmak ister. 

2. İlk  olarak,  Işıkırık  /Türkiye (no.  41226/09)  dava  grubu  kapsamında  Mart  2021'de
Komite'ye  sunulan  eylem  raporu,  Türkiye'nin  beyanlarında  dile  getirilen  hususlara
ilişkin eylemlerini içermektedir. Türk yetkililer, bu konuda görüşlerini yinelemektedir.

3. Bu bildiride  yetkililer,  bildirimde ileri  sürülen aşağıdaki  hususlara açıklık  getirmek
ister.

4. İlgili  bildirimde,  esas  olarak  10.  ve  11.  Madde  hükümlerine  ve  Işıkırık  Grubu
davalarının tam ve etkin bir  şekilde uygulanmasına  ilişkin ilerleme kaydedilmediği
ifade edilmiştir.

5. 31 Mart 2021 tarihli eylem planında detaylı olarak belirtildiği üzere, 02.07.2013 tarih
ve 6352 sayılı Kanun ile 6. fıkraya “Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza
yarısına  kadar  indirilebilir.  ”  hükmü  eklenmiş  ve  örgüte  üye  olma  suçundan
yargılanacak kişinin daha az ceza alması sağlanmıştır.

6. Aynı şekilde, 02.07.2013 tarih ve 6352 sayılı Kanunla; Kanunun 7. fıkrasına “Örgüt
üyeliğinden  verilecek  ceza,  yapılan  yardımın  niteliğine  göre  üçte  birine  kadar
indirilebilir” hükmü eklenmiştir.

7. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220 § 6 maddesinin geniş uygulamasına ilişkin
kaygılar,  6459  sayılı  Kanun'un  11.  maddesiyle  eklenen  “Bu  hüküm  ancak  silahlı
örgütler  hakkında  uygulanır”  hükmü ile  ortadan  kaldırılmıştır.  Dolayısıyla,  “silahlı
örgüt”  niteliği  taşımayan  bir  örgüt  adına  suç  işlenmesi  halinde,  kişi,  örgüt  üyesi
olmaksızın örgüt adına suç işleme suçundan sorumlu tutulamaz. Bu itibarla yetkililer,
TCK'nın 220/6. maddesine ilişkin olarak 2013 yılında yapılan mevzuat değişiklikleri
ile ihlallere yol açan sorunun çözüldüğü görüşündedir.

8. TCK'nın  220  §  7.  maddesi  ile  ilgili  olarak,  bu  madde  2  Temmuz  2012  tarihinde
yürürlüğe giren 6352 sayılı  Kanunla değiştirilmiştir.  Bu değişikliğe  göre,  yardımın
niteliğine  göre  220 §  7  uyarınca  verilecek  ceza  üçte  birine  kadar  indirilebilir.  Bu
değişiklikle, hâlihazırda (yasadışı) örgüte yardım (TCK 220 § 7), terör örgütüne üye
olma suçuna (TCK 314§ 2) göre daha az hapis cezasına tabidir. Bu nedenle Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında vurguladığı sorun mevzuat değişiklikleri ile
ortadan kaldırılmıştır.

9. Sonuç  olarak,  Türk  makamları,  "Örgüte  üye  olmak  suçundan "  ibaresinin  220.
maddenin  6.  fıkrasında  yer  almasına  rağmen,  bu  ibarenin  sadece  verilecek  cezayı
belirlemek  için  kullanıldığını  belirtmek  isterler.   Yukarıda  açıklanan  mevzuat
değişiklikleri sonucunda TCK m. 220 § 6 ve 7'de düzenlenen örgüt adına suç işleme
ve  örgüte  yardım  suçları,  AİHM'nin  tespitleri  ışığında  terör  örgütüne  üye  olmak,



suçundan  tamamen  ayrılmıştır.  Yetkili  makamlar  bu  konuda  başka  bir  mevzuat
değişikliğine gerek olmadığı görüşündedir. 

10. Yetkili makamlar, mevzuat değişikliklerinin ardından sunulan eylem planında birçok
örnek yargı kararıyla  açıklandığı  üzere Sözleşme'ye uygun bir yargı uygulamasının
benimsendiğinin de altını çizmek isterler. 

11. Son  olarak  Türk  makamları,  söz  konusu  beyanda  denetim  sürecine  tabi  olmayan
konularda  spekülasyonlar  olduğunu  belirtmek  isterler.  Türk  makamları  Işıkırık
davaları  kapsamında  incelenmeyen  bu  spekülasyonlar  ve  kararlar  hakkında  yorum
yapmak istememektedir.

SONUÇ

12. Türk  hükümeti,  Bakanlar  Komitesini  Işıkırık dava  gruplarındaki  kararların
icrası kapsamında yukarıdaki açıklamaları dikkate almaya davet etmektedir.
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