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Ceza Hukuku

Dersin Adı

: Ceza Hukuku

Kodu

: 4130303 (ĐÖ—4135303)

Ders dili

: Türkçe

Kontenjanı

: 80 + tekrar edenler

Türü

: Zorunlu

Düzeyi

: Lisans

Yılı/Dönemi

: Yıl 3 – Güz Dönemi

Ders Saati

: 3 (Uygulama Saati – Yok)

Kredisi

: 3 (AKTS Kredisi – 4)

Ön şartlar

: Yok

Öğretim El.

: Öğr. Gör. Veysel DĐNLER

Dersin amacı
Ceza hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları, ceza kuralı ve diğer kurallardan farkını, suçu, suç teşkil
eden eylem ve işlemlerin neler olduğunu ve bu davranışlarda bulunanlara ne tür yaptırımlar
(cezalar) uygulanacağını belirleyen hukuk kuralları, ceza hukukuna hâkim olan temel ilkeler ile
ceza hukuku konularının ayrıntılı olarak incelenerek; kamusal yaşamda önemli yer tutan ceza
hukukunun tanıtılmasıdır.

Dersin Geliştirdiği Program Yeterlilikleri
─

Temel insan hak ve özgürlüklerini öğrenerek konuyla ilgili politikaları ve olguları
değerlendirme yeteneği kazanmak. (PY 6)

─

Bir kişinin bir eyleminin suç olduğu kuşkusu üzerine yapılan, bu kuşkuyu yenmeye kadar
süren, iddia, savunma ve yargı etkinliklerine ilişkin düzenlemeleri ele alan hukuk kurallarını
anlama ve yorumlama yeteneği kazanma. (PY 15)

Öğrenme Kazanımları
─

Ceza hukukuna ilişkin kavramları doğru ve yerinde kullanabilmek.

─

Ceza adalet sisteminin işleyişini kavramak.

─

Suç, kabahat, ceza, idari yaptırım ile suç olmayan davranışı ayırt edebilmek

─

Ceza hukuku için önemli olan tartışmaları irdeleyerek mevcut tartışmaların anlaşılması ve bu
konuda yorum yeteneği kazandırılması.

Dersin Đçeriği
Ceza Hukukunun tanımı, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, gelişim süreci, bölümleri, inceleme alanları,
ceza hukuku okulları, ceza hukukunun kaynakları; ceza hukukuna hakim olan temel ilkeler; ceza
normu, ceza normlarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması. Suç genel teorisi ve suçun
unsurları. Ceza genel teorisi. Ceza sorumluluğunun esasları. Genel olarak uluslar arası suçlar,
kişilere karşı suçlar; mal varlığına karşı suçlar; topluma karşı suçlar;

millete ve devlete karşı

suçlar; kamu görevlilerine özgü suçlar. Güvenlik tedbirleri, güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve
kabahatler hukuku.
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Kitabevi.

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Konferans, soru-cevap, tartışma. Uygulama Ceza Mahkemesini ziyaret.

Ölçme ve Değerlendirme
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki temel esaslar geçerlidir. Ara sınav
notu % 40, yılsonu sınav notu % 60 etkilidir. Ders geçme esası ile bağıl değerlendirme esası
geçerlidir. Sınavlar yazılı olarak yapılır ve öğretim elemanının takdirine göre, çoktan seçmeli veya
anlatım soruları şeklinde belirlenir.

Haftalık Program∗
Hafta
1
2

Konular
Ceza Hukuku öğrenmenin gerekliliği üzerine söyleşi
Ceza Hukukunun tanımı, gelişim süreci, ceza hukuku okulları, ceza
hukukunun kaynakları

3

Ceza Hukukuna hakim olan temel ilkeler.

4

Ceza normu, ceza normlarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması.

5

Suç genel teorisi ve suçun unsurları

6

Ceza genel teorisi

7

Türk Ceza Kanunu genel hükümler: Ceza sorumluluğunun esasları.

8

Türk Ceza Kanunu özel hükümler: Uluslar arası suçlar, kişilere karşı suçlar.

9

Türk Ceza Kanunu özel hükümler: Mal varlığına karşı suçlar

10

Türk Ceza Kanunu özel hükümler: Topluma karşı suçlar.

11

Türk Ceza Kanunu özel hükümler: Millete ve devlete karşı suçlar.

12

Kamu görevlilerine özgü suçlar

13

Özel hükümlerin genel tekrarı

14

Ceza Mahkemesi ziyareti

∗ Bu program aksi ilan edilmedikçe yürütülecek programdır.

Đletişim:

Ders dönemi başında istekli öğrenciler arasından seçilecek iki ders asistanı tarafından
sağlanacaktır.

