
                                                                 DERS İZLENCESİ  (SYLLABUS) 

 

DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

CEZA HUKUKU 1005 2 180 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 Öğrencinin ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi 

ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve 
bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik 

ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 

Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin genel gözlemlerin öğrencilere öğretilmesi 

ve Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri hakkında genel 
bilgiler verildikten sonra, belli suç tipleri ile korunan hukuksal yarar, fail, mağdur, 

maddi unsur, hukuka uygunluk nedenleri, manevi unsur, teşebbüs, içtima ve iştirak 

konularında ayrıntıların aktarılması amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Genel Olarak Ceza Hukuku Kavramı, Ceza Hukukunun Konusu ile Ceza 

Hukukunun Tarihi Gelişimi Konusunda Bilgi Sahibi Olması; 

• Ceza Hukuku Kaynaklarını ile Kanunilik İlkesi Hakkında Bilgi Sahibi 
Olması ve Bu Kaynakları Kullanma ile Yorumlama Becerilerine Sahip 

Olması; 

• Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi Konusunda 
Bilgi Sahibi Olması; 

• Genel Olarak Suç Genel Teorisi ile Suç Kavramı ve Suçun Unsurları 

Konusunda Bilgi Sahibi Olması; 
• Suçun Unsurlarından Tipe Uygun Fiil Konusunda Bilgi Sahibi Olması; 

• Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin genel gözlemlerin irdelenmesi; 

• Uluslararası suçlar kapsamında yer alan soykırım, insanlığa karşı suçlar; 

göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları hakkında genel bilgi sahibi 
olmak; 

• Suç genel teorisi çerçevesinde insan öldürme ve yaralama suçlarının 

farklarını incelemek; 
• İşkence ve eziyet suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar hakkında bilgi 

sahibi olmak; 
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• Ceza Kanunu’nda yer alan hürriyete karşı suçlar bölümünde yer alan çeşitli 

suçların öğrenilmesi; 
• Ceza Kanunu’nun şerefe karşı suçlar bölümünde yer alan hakaret, ve kişinin 

hatırasına hakaret suçları hakkında bilgi sahibi olmak; 

• Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında yer alan çeşitli 

suçlar hakkında genel bilgi sahibi olmak; 
• Hırsızlık, yağma dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar 

arasındaki farkları incelemek; 

• Topluma karşı suçlar ve Kamu güvenine karşı suçlar hakkında bilgi sahibi 
olmak; 

• Ceza Kanunu’nda yer alan bilişim alanında suçlar ve millete ve devlete karşı 

suçların öğrenilmesi. 

Dersin İçeriği Temel ilkeler ve sorumluluk esası, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun 

zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması, suç genel teorisi, ceza ehliyeti, kast ve 
taksir kavramları, haksız tahrik, tekerrür, suçun unsurları, suça teşebbüs, suça iştirak 

ve suçların içtimaı, kişilere karşı suçlardan hayata, vücut bütünlüğüne, cinsel 

dokunulmazlığa, özgürlüğe karşı suçlar, şerefe karşı suçlar ve malvarlığına karşı 
suçlar; topluma karşı suçlardan belgede sahtecilik ve kamu barışına karşı suçlar, 

devlete karşı suçlardan ise kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı suçlar ile 

adliyeye karşı suçlar dersin temel konularını oluşturmaktadır. 

 

  



HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Ceza hukuku kavramı, konusu, ceza hukuku ilkeleri, 

suç politikası, tarihi gelişimi,kaynakları 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 

Ceza kanunlarının güvence fonksiyonu (kanunilik 

ilkesi), ceza hukuku kurallarının yorumu, ceza 

kanunlarının uygulama alanı ve ülke dışında işlenen 

suçlarda CK’nın uygulanabilmesi (yarı mülkilik) ve 
suçluların iadesi. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 
Suç genel teorisi, suçun unsurları, tipiklik, nedensellik 

bağı, hukuka aykırılık ve hukuka uygunluk nedenleri. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 

Kusurluluk kavramı,kusur yeteneğini etkileyen haller. 
Kusur; kast, taksir ve netice sebebiyle ağırlaşmış suç, 

objektif sorumluluk ve kitle iletişim araçlarıyla işlenen 

suçlar. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 
Ceza hukukunda hata, kusurluluğu kaldıran haller ve 

kusurluluğu azaltan hal olarak haksız tahrik. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 
Suça teşebbüs, İştirak, Suçların içtimaı, suçun hukuki 
konusu ve mağdur. 

 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav 
Ders notu ve kaynakları 

8 

Yaptırım, Cezaların saptanması, Cezalar sistemini 

tamamlayan kurumlar ve Ceza ilişkisinin düşmesi 

(ölüm, af, şikayetten vazgeçme, zamanaşımı) 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 

Ceza hukukunun özel kısmına giriş 

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suç, Göçmen Kaçakçılığı 

Suçu ve İnsan Ticareti Suçu 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 
Kasten Öldürme,Taksirle Öldürme, Kasten Yaralama, 

Taksirle Yaralama, İşkence ve eziyet Suçları 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 Şerefe ve Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 
Hürriyete karşı, Özel hayata ve hayatın gizli alanına 

karşı suçlar 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 

Malvarlığına karşı suçlar: Hırsızlık ve yağma 

Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız 
yararlanma 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 
Kamu güvenine karşı  ve Bilişim alanında suçlar  

 

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 Hukuku Genel Hükümler Ahmet Gökçen, Adalet Yayınevi , 2014 

2 Ceza Hukuku  Özel Hükümler  Caner Yenidünya, Adalet Yayınevi , 2013 

3 Казнено право - општ дел 
Камбовски, Владо, Правен Факултет „Јустинијан“ Скопје, 
2006 

4 Казнено право - посебен дел 
Камбовски, Владо, Правен Факултет „Јустинијан“ 

Скопје, 2012 

5 
Strafrecht-Allgemeiner Teil, Die 

Straftat und ihr Aufbau 

Essels, J., Beulke, W., Heidelberg, München,  Landsberg, 

Berlin, 2008 

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Ceza Hukuku Genel Hükümler Timur Demirbaş, 9. baskı , Ankara 2013 

2 Ceza Özel Hukuku 
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok, 7. baskı, 

Seçkin, Ankara, 2010. 

3 
Казнено право - општ дел 

 
Марјановиќ Георѓе, Правен Факултет „Јустинијан“, 2004 

4 
Criminal Law Kent Roach , Irwin Law; 4th Revised edition edition (Dec 1 

2008) 
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DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 
Devam 14 %15 
Proje / Etkinlik 1 %15 
Ara Sınav  1 %35 
Final Sınavı  1 %35 

TOPLAM 14 %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.    
 

 


