
                                                                 DERS İZLENCESİ  (SYLLABUS) 

DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

CEZA USUL HUKUKU 1011 3 180 6 

 

 

Ön Şartlı Dersler Yok 

 

Dersin Dili Makedonca, Türkçe, İngilizce 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Seviyesi  Lisans 

Dersin Öğretim Üyesi  

Dersin Yardımcıları  

Derslik   

Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 

Görüşme:    
Danışmanlık:  

 

Dersin Amacı Ceza Usul Hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından 

işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural 
olarak, Ceza Usul Hukuku’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama 

niteliğindeki bir dizi faaliyetle ilgilenir. Ceza Usul Hukuku dersinin amacı da, 

öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi 

hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının 
kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Ceza muhakemesi hukukunun tanımını öğrenmek ve hukuk sistematiği 

içindeki yerini kavramak. 

• Ceza muhakemesinin yürüyebilmesi için gerekli koşulları anlamak. 

• İnsan hakları ve insanlık onuru ile örtüşen bir ceza yargılaması için gerekli 

olan ilkelerin oluşum sürecini anlayarak ceza muhakemesi kurallarının 
işlevselliğini kavramak. 

• Ceza yargılamasının yürüyüşünü irdeleyerek teşkilat yapısını kavramak. 

• Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla elde edilen delillerin 

değerlendirilmesi yöntemlerini irdelemek. 

• Koruma tedbirlerinin türlerini ve uygulama şartlarını anlamak. 

• Ceza muhakemesinde yer alan soruşturma, ara muhakeme ve kovuşturma 

evresinde uygulanan işlemleri neler olduğuna hakim olmak 

• Kanunyolları sürecini kavramak 

• Özel ceza muhakemeleri yöntemlerinin neler olduğunu kavramak. 

• Akıl hastalarına, uyuşturucu, alkol bağımlılarına ve çocuklara ilişkin ceza 
muhakemesi yöntemlerinin farklılıklarını irdelemek. 

Dersin İçeriği Ders, ceza usul hukukunun temel ilkeleri ile başlamaktadır. Bu doğrultuda, insan 

haklarının korunması, kıyasın mümkün olması, muhakemenin hazırlanması, 

muhakemenin şekli ve ispata ilişkin ilkeler ön plana çıkar. Ceza muhakemesi 
kurallarının uygulama alanı, muhakeme engelleri, ceza muhakemesi işlemleri, 

muhakeme süjeleri, muhakemeye katılanlar, koruma tedbirleri, koruma tedbirleri 

nedeniyle tazminat, soruşturma, kovuşturma, uzlaşma ve müsadere, olağan ve 
olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderleri bu ders kapsamında incelenmektedir. 
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HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Ceza Muhakemesi Hukukunun tanımı, tarihçesi, 

kaynakları, yorum ve uygulama alanı 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 Ceza muhakemesinin ilkeleri, teşkilat yapısı 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 Ceza muhakemesine katılan kişiler: Hakim, Savcı 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 
Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Katılan, Şüpheli, Sanık, 

Müdafi 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 Ceza muhakemesinde işlemler, süreler ve adli tatil 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 Ceza muhakemesinde ispat araçları 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav 
Ders notu ve kaynakları 

8 
Ceza muhakemesinde ispat: delillerin toplanması, 
değerlendirilmesi 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 
Koruma tedbirleri ve ortak özellikleri, Koruma 

Tedbirlerinin çeşitleri: yakalama ve gözaltına alma 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 Tutuklama ve Adli kontrol 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 Arama, elkoyma ve yeni koruma tedbirleri 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 
Ceza muhakemesinin yürüyüşü: soruşturma evresi, ara 

muhakeme evresi ve kovuşturma evresi 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 Kanun yolları 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 Özel muhakeme usulleri özel yetkili 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

15 Dönem Sonu Sınavı Ders notunun ve kaynaklarının tamamı 

 



 AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU 

Sunum / Seminer    

Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme) 14 3 42 

Ara Sınav 1 12 12 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14 

Toplam Ders Yükü    

AKTS 6 

 

DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

 

Derse dahil olmanız, dersi tam öğrenmeniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz amacıyla her derse, işlenecek 
konularla ilgili bölümleri temel ve yardımcı ders kitaplarından okuyarak hazırlıklı gelmeniz gerekmektedir. 

Ders saatlerine titizlikle uymanızı, çok zaruri olmadıkça dersleri aksatmamanızı, derse aktif katılım 

sağlamanızı, hocanızla ve sınıf arkadaşlarınızla tam iletişim kurmanızı, sınıftaki tartışmalara katılarak aktif 
olmanızı bekliyoruz.  Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda 

ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında, ortasında veya sonunda olmak üzere 

hocanızın istediği bir zamanda yoklama alınacaktır. Dönem boyunca bütün derslere katılan öğrenciye, sınav 
notuna ek olarak 15 puan devam notu verilecektir.  

 

 

KAYNAKLAR 

 

ANA KAYNAK 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Ceza Muhakemesi Hukuku Temel 
Bilgiler 

Hakan Hakeri/Yener Ünver, Ankara, 2010 

2 Казнено Процесно Право Folk Klaus, Аламина, 2013 

3 Казнено Процесно Право 
Матовски, Н. Правен Факултет, 2013 

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik 

Çalışma Kitabı 
Zafer/Nur Centel:, İstanbul, 2011 

2 Казнено Процесно Право 
Крапац, Д, Нардоне Новине, 2003                                                                                                                     

3 Uluslararası  Ceza Usul Hukuku Yusuf Aksar, Seckin Yayincilik, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 

Devam 15 %10 

Proje / Etkinlik 1 %20 

Ara Sınav  1 %35 

Dönem Sonu Sınavı  1 %35 

TOPLAM 17 %100 

 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KODU 

 
Sınavlarda kopya yapılması veya yapmaya teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda 

kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında M.C. Eğitim bakanlığı ve Uluslararası Vizyon 

üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi 
öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmemeleri beklenmektedir.    

 

 


