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Genel Bilgi 

• E-posta adresi: tuba.topcuoglu@gmail.com 
• Haftalık görüşme gün ve saatleri: Cuma 10.00-

12.00 
• Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, oda no: 62 
• Ders değerlendirme: Ara sınav (%30), Bitirme 

sınavı (%70) 
• Ders notları, yansılar 



Bugünün Planı 

• Kriminolojinin tanımı 
• Kriminoloji ve Ceza hukuku/ceza adalet sistemi 

politika ve uygulamaları arasındaki ilişki 
• Türkiye’de kriminoloji eğitimi 
• Türkiye’de kriminoloji alanında bilimsel 

çalışmalar 
• Türkiye’de suç trendleri ve sorunlar 



Kriminoloji? 



Kriminoloji? 



Kriminoloji ≠ Kriminalistik 



Kriminalistik 

• Kriminalistik suçun aydınlatılması ve 
suçlunun tespit edilmesini amaçlayan suç 
kovuşturma tekniği öğretisidir.  

• Suç fiilini ortaya çıkarmaya, faili yakalamaya 
ve failin fiilini ispat etmeye çalışır.  

• Tüm bunları yaparken fizik, kimya, biyoloji, 
matematik gibi pozitif bilimlerden 
yararlanır. 
 



Kriminolojinin tanımı 

• Sutherland ve Cressey (1978:3)’e göre, 
kriminoloji, “kanunların yapılışları, kanun 
ihlalleri, ve bu ihlallere karşı ortaya çıkan 
tepkileri” araştıran deneysel ve 
disiplinlerarası bir bilim dalıdır.  

 



1. Suçun ölçümü 

• Kriminoloji, suçluluğun yapısı, görünüş 
şekilleri, zaman içerisindeki gelişimi ve 
coğrafi dağılımını araştırır. 

• Resmi ve resmi olmayan ölçüm 
• Tek bir ülkede ölçüm ve ülkeler arası 

karşılaştırmalı ölçüm 



Suç isnadı ile güvenlik birimlerine getirilen çocuklar 
1997-2006   (sadece 27 il) 



Suç isnadı ile güvenlik birimlerine getirilen çocuklar 
2007-2013   (81 il) 

 



Hakkında kamu davası açılan çocuk sanıklar 
(1994-2011) 



Soruşturma evresinde şüpheliler 
hakkında verilen kararlar 

 



Karara bağlanan davalarda sanıklara 
ilişkin verilen kararlar 

 



Yıllara göre cezaevine giren çocuk hükümlüler 
 (12-17 yaş) 

 



2. Suçluluğun nedenlerinin araştırılması 

• Kriminoloji, suçluluğun nedenlerini araştırır. 
• Bunu yaparken suç davranışına ilişkin 

kuramsal modeller ileri sürer. 
• Sonrasında geliştirilen kuramsal modeller 

ampirik olarak test edilir ve hangi teorik 
yaklaşımın suç davranışını açıklamada daha 
fazla etkili olduğunu tespit etmeye çalışır 
(ampirik geçerlilik)  



3. Suçun önlenmesi 
• Bilimsel kanıta dayalı suç önleme politika ve 

programlarının geliştirilmesi, hayata geçirilen 
programların süreç, sonuç ve maliyet etkinliğinin 
değerlendirilmesi. 

• Suç önleme stratejileri:  
Birincil, ikincil, üçüncül suç önleme 
Ceza adalet sistemi içerisinde suç önleme, 

gelişimsel suç önleme, durumsal suç önleme ve 
toplum destekli suç önleme 



4. CASın etkinliğinin incelenmesi 

• Kriminoloji, kanunların ihlal edilme sürecini 
incelediği gibi, aynı zamanda kanunların 
yapılma ve uygulanma süreçlerini ve ceza 
adalet sisteminin çalışmasını etkileyen sosyal, 
politik, kültürel ve ekonomik değişkenleri de 
araştırır. 



Kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi 

Suç 
davranışı 

Genetik 
etkenler 

Bireysel 
etkenler 

Ailesel  
etkenler 

Okul 
etkenleri 

Muhit 
etkenleri 

Akran 
etkenleri 



Türkiye’de kriminoloji eğitimi 
• Teori, araştırma, metot ve uygulama açısından tam 

kapsamlı kriminoloji eğitimi verilmemektedir. 
• İlk Kriminoloji Enstitüsü 1943’te İÜHF’de kuruldu. 

Yine ilk kez 1953’te kriminoloji İÜHF’de seçmeli ders 
olarak verilmeye başlandı.   

• Bugün kriminoloji eğitimi kısmen hukuk fakülteleri, 
sosyoloji ve psikoloji bölümleri ve adli tıpta seçimlik 
lisans ve lisansüstü dersleri yoluyla verilmektedir.  

• Türkiye’de kriminoloji alanında lisans ya da lisansüstü 
programı bulunmamaktadır (Polis Akademisi 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü hariç) 



Türkiye’de kriminolojik araştırmalar 
• Son yıllarda ülkemizde metodolojik açıdan daha sağlam 

temellere dayanan çalışmalar yapılmakta; ancak genel olarak 
ülkemizde yapılan çalışmalar örneklem tekniği, ölçüm, veri 
toplama, yorumlama, genelleme gibi birçok açıdan sorunlu 
olmakta ve söz konusu çalışmalarda elede edilen bulgular 
ışığında etkin politika ve programlar önerilememektedir.   

• Türkiye’de kriminoloji alanında—başta gelişimsel konular, 
rastlantısal kontrollü deneyler ve bilimsel kanıta dayalı suç 
önleme, hayata geçirilen suç önleme ve ıslah program ve 
politikalarının bilimsel olarak değerlendirilmesi olmak üzere—
akademisyenlerin çalışmadığı birçok konu bulunmaktadır.  



Türkiye’de kriminolojik araştırmalar 

Ceza Hukuku ve 
Kriminoloji Dergisi 35 
yıl aradan sonra tekrar 
yayınlandı… 



Dönem Planı 

• Tarihsel düşünce 
• Suçun ölçümü 
• Suçluluğun nedenlerinin araştırılması ve suç 

önleme ve rehabilitasyon program ve 
politikalarının etkinliğini değerlendiren 
kriminolojik araştırmalarda kullanılan 
araştırma teknikleri 



Max Planck Partner Group for Balkan Criminology 

 



Max Planck Partner Group for Balkan Criminology 

• Max Planck Enstitüsü, Zagreb Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

• 2014 Konferansı: «Mapping the Criminological 
Landscape of the Balkans» 

• 2015 Konferansı: «Imprisonment in the 
Balkans» 



Balkan Criminology: Dubrownik’te 1 haftalık kurs 
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