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Ceza Usul Hukuku

Dersin Adı

: Ceza Usul Hukuku

Kodu

: 4110450 (ĐÖ—4115450)

Ders dili

: Türkçe

Kontenjanı

: 80 + tekrar edenler

Türü

: Seçmeli

Düzeyi

: Lisans

Yılı/Dönemi

: Yıl 4 – Bahar Dönemi

Ders Saati

: 3 (Uygulama Saati – Yok)

Kredisi

: 3 (AKTS Kredisi – 4)

Ön şartlar

: Yok

Öğretim El.

: Öğr. Gör. Veysel DĐNLER

Dersin amacı
Ceza muhakemesinin süjeleri, işleyişi, ceza muhakemesinde ispat araçları ve koruma tedbirleri ile
mahkemenin işleyişine yönelik temel bilgileri vermek ve ceza hukukuyla getirilen normların,
gündelik hayatta uygulanmasını sağlayan soruşturma ve kovuşturma faaliyetlerinin hukukî
süreçlerinin kavranmasını sağlamak.

Dersin Geliştirdiği Program Yeterlilikleri
─

Temel insan hak ve özgürlüklerini öğrenerek konuyla ilgili politikaları ve olguları
değerlendirme yeteneği kazanmak.

─

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.

Öğrenme Kazanımları
─

Ceza normlarının günlük yaşamasına uygulanışını görmek, ceza muhakemesi hukukuna ilişkin
kavramları doğru ve yerinde kullanabilmek

─

Ceza muhakemesinin işleyişine yönelik bilgi sahibi olmak ve ceza adalet sisteminin işleyişini
kavramak

─

Ceza muhakemesi ile insan haklarının korunması arasındaki bağlantıyı kavramak

─

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

Dersin Đçeriği
Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, gelişim süreci, kaynakları. Ceza
muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması. Ceza Muhakemesi Hukukuna
hâkim olan temel ilkeler. Ceza muhakemesinin süjeleri: Mağdur, şikâyetçi, katılan, şüpheli, sanık,
müdafii, hâkim, savcı, adli kolluk, bilirkişi, tanık. Ceza muhakemesi şartları ve işlemleri.
Soruşturma ve kovuşturma evresi. Deliller ve koruma tedbirleri. Kanun yolları ve özel soruşturma
usulleri.

Ders Kitabı ve Önerilen Kaynaklar
—

Hakan, Hakeri ve Yener, Ünver, (2011), Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler, Ankara:
Adalet.

—

Turhan, Faruk, (2006), Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara: Asil Yayınları.

—

Centel, Nur ve Zafer, Hamide, (2008), Ceza Muhakemesi Hukuku, Đstanbul: Beta.

—

Öztürk, Bahri ve Erdem, M. Ruhan, (2006), Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara:
Seçkin.

—

Feyzioğlu, Metin, (2002), Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Ankara: Yetkin.

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Konferans, soru-cevap, tartışma. Uygulama (mahkeme ziyareti)

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

Konular
Tanışma, dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve

1

akış planı üzerine bilgiler. Ceza Usul Hukuku öğrenmenin gerekliliği üzerine söyleşi
Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, gelişim süreci,

2

kaynakları.

3

Ceza muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması.

4

Ceza Muhakemesi Hukukuna hakim olan temel ilkeler.

5

Ceza muhakemesinin süjeleri: Mağdur, şikâyetçi, katılan, şüpheli, sanık, müdafii,

6

Ceza muhakemesinin süjeleri: Hâkim, savcı, adli kolluk, bilirkişi, tanık.

7

Ceza muhakemesi şartları ve ceza muhakemesi işlemleri.

8

Soruşturma evresi.

9

Kovuşturma evresi.

10

Ceza muhakemesinde ispat: Deliller.

11

Koruma tedbirleri

12

Koruma tedbirleri

13

Kovuşturma evresi.

14

Kanun yolları ve özel soruşturma usulleri.

∗ Bu program aksi ilan edilmedikçe yürütülecek programdır.

Đletişim:

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

