
1 / 2 
 

 

CEZA HUKUKU OKUMALARI DUYURUSU 

 

Fakültemiz ceza ve ceza muhakemesi anabilim dalı araştırma görevlileri tarafından “Ceza 

Hukuku Okumaları” etkinliği düzenlenecektir. Etkinliğimizin, ceza hukukuna dair 

fakültemizde verilen dersler ile bağlantısı bulunmamaktadır, derslere yardımcı değildir 

ve derste işlenen konuların tekrarı söz konusu değildir. Etkinliğimizin amacı, ceza 

hukukuna ilgi duyan öğrencilerimize, fakültemizin ceza hukuku asistanlarının yol 

göstericiliğinde, ceza hukukuna dair yeni ufuklar kazandırmak, güncel ve ilgi çekici 

tartışmalardan – sorunlardan haberdar olmalarını sağlamaktır. Etkinliğimize dair bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. Etkinliğe katılım şartlarına uyan ve katılmak isteyen öğrencilerimizin 

aşağıdaki e-posta adreslerinden birine e-posta atmaları gerekmektedir. E - posta ekinde, ceza 

hukuku genel hükümler (I – II), ceza hukuku özel hükümler (I – II), ceza muhakemesi hukuku 

(I – II) derslerinden alınan ve başarılı olan derslerin hangi dönem hangi harf notuyla geçildiği, 

neden bu etkinliğe katılmak istendiği ve ceza hukuka dair ilgi 1 sayfayı geçmeyecek şekilde 

özlü bir biçimde açıklanmalıdır. 

yeditepeceza@yeditepe.edu.tr  

Düzenleyiciler ve Yürütücüler Arş. Gör Erdi Yetkin   

Arş. Gör. Eşref Barış Börekçi   

Lis. Burs. Saba Şahika Tahmaz Üzeltürk  

 

Katılım Şartları İkinci sınıf ikinci dönem ve üstü Yeditepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri. Başvuran 

öğrenciler düzenleyiciler tarafından aşağıdaki kıstaslara 

göre değerlendirilir: 

 Ceza hukukuna dair alınan dersler ve başarı 

durumu 

 E-posta ekindeki yazı uyarınca tespit edilecek 

isteklilik  

Kontenjan Etkinlik kontenjanı 10 kişi ile sınırlıdır. 4 öğrenci de 

yedek katılımcı olarak belirlenecek olup 

düzenleyiciler tarafından katılımcı olarak kabul 

edilmeleri ya da bir toplantıya davet edilmeleri 

durumunda etkinliğe katılabilirler. Kontenjanın 

doldurulması zorunlu değildir, katılım şartlarını göz 

önünde bulundurarak düzenleyiciler kontenjandan daha 

az sayıda katılımcıyı kabul edebilir.  

  

Yer ve Zaman Bilgisi Pandemi koşulları nedeniyle toplantıların Google Meet 

üzerinden yapılması planlanmaktadır.  

2020 Güz Dönemi, salı günleri, 17:00 – 20:00.  
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Okuma etkinliği kapsamında 6 toplantı 

düzenlenecektir. Toplantı tarihleri, katılımcılara 

bildirilecektir.  

İçerik Ceza hukuku genel hükümler, ceza hukuku özel 

hükümler, ceza muhakemesi hukuku derslerinin 

içerikleri, okuma etkinliğinin doğal kapsamıdır. Ayrıca 

ceza hukukuna dair diğer alt dallar da okuma etkinliğine 

konu edilebilir. Toplantı içeriği, her bir toplantı 

özelinde, toplantı yürütücüsü tarafından belirlenip 

katılımcılara bildirilecektir. Toplantılarda tartışılacak 

içerikler, makale, kitap, kitap bölümü gibi akademik 

metinler ya da ceza hukuku ile ilgisi bağlamında edebi 

– sanatsal eserler olabilir. Toplantılarda tartışılacak 

içerikler, toplantı yürütücüsünün tercihine göre, 

Türkçe ya da İngilizce yazılmış eserler olabilir. 

Toplantının tartışma dili Türkçedir. 

Etkinliğin Yürütülüş Kuralları Toplantının yürütülüş kuralları, her bir toplantı 

özelinde, toplantı yürütücüsü tarafından belirlenip 

katılımcılara bildirilecektir. Katılımcılar, yürütücüler 

tarafından önerilmiş kaynakları okuyarak etkinliğe 

katılmalıdırlar. Katılımcıların her bir toplantıya 

katılmaları gerekmektedir. Katılımcılar, etkinliğe 

misafir davet edemezler. Katılımcılar dışında 

etkinliğe, yürütücülerin misafirleri hariç, kimse 

katılamaz. Toplantıyı, ilgili yürütücü idare eder ve söz 

dağılımı ile okuma ve tartışma bakımlarından 

yürütücülerin belirteceği kurallara uyulması 

gerekmektedir. Katılım sağlamayan, toplantılara 

ilgili materyalleri okumadan katılan, kurallara 

uymayan katılımcılar etkinliğin sonraki 

toplantılarına kabul edilmeyecektir.  

 


