
CEZA ADALETİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

 

CAD501 Ceza Adaletine Giriş (6 AKTS): Demokratik bir toplumda ceza adaleti yönetimine 

giriş, kolluk kuvvetlerinin teorik ve tarihsel gelişimi üzerinde durulması. Kolluk kuvvetleri için 

örgütlenme ve idare ilkeleri; işlevler ve spesifik etkinlikler; planlama ve araştırma; Halkla 

ilişkiler; personel ve eğitim; denetim ve kontrolü başlıklarını içeren bu ders, ceza adalet 

sisteminin üç ana bileşeni: polis, mahkemeler ve hapishanelere genel bir bakış sağlar. Her bir 

bileşen, zaman içindeki gelişimi ve her bileşeni çevreleyen çeşitli konularla birlikte 

incelenecektir. Bu ders aynı zamanda, teknoloji ve suç, çocuk adaleti ve cezai adalet için 

gelecekteki yönergeler dahil olmak üzere güncel tartışmalarla ilgili önemli konuları da kapsar. 

 

CAD502 Ceza Hukuku (6 AKTS):Kanun; Toplumsal kontrol yöntemlerinden biridir.  Ceza 

Hukuku: doğası, kaynakları ve türleri; kuramlar ve tarihsel gelişmeler, cezai davranışların 

davranışsal ve yasal yönleri, seçilmiş cezai suçların sınıflandırılması ve analizi başlıklarını 

içeren bu dersin amacı, ceza hukuku için genel bir çerçeve sağlayarak her öğrencinin ceza 

hukuku fikrini genişletmektir. Öğrenciye ceza kanunun toplumumuza nasıl uygulandığının 

genel bir bakışını ve anlayışını kazandırmak, anayasanın, suç olarak atayabileceği davranışlara 

sınır koyma biçimini tanıtmak ve adam öldürme ve cinayet, soygun ve hırsızlık, kendini 

savunma ve zorlama arasındaki farkları belirlemek, son yıllardaki aysa değişiklikleri ve 

gelişmeleri değerlendirmek hedeflenmiştir. 

 

CAD503 Kriminolojiye Giriş (6 AKTS): Bu ders suç incelemesine genel bir giriş sağlar. 

Dersin ana odağı suç ölçümü, suç modelleri ve eğilimleri, suç türleri, kriminolojik teori ve suç 

ve suçluluk gibi konuların küresel bir perspektiften ele alınmasın içermektedir. 

 

CAD504 Olay Yeri İnceleme (6 AKTS): Bu derste olay yerinin incelenmesi, değerlendirmesi 

ve yeniden  canlandırılması konuları anlatılacaktır. Ayrıca fiziksel delillerin tanınması, 

belgelenmesi, korunması ve toplanmasında kullanılan biyoloji, kimya ve fizik prensiplerinin 

öğretilmesi amaçlanmıştır.   

 

CAD505 Adli Bilimlere Giriş – Kriminalistik (6 AKTS): Fiziksel Deliller, Fiziksel Delillerin 

Toplanması ve Dokümantasyonu, Organik-İnorganik Analiz, Toprak Analizi, Saç, Kıl ve Boya 

Analizi, Ateşli Silahlar, Adli Belge İncelemesi, Adli Bilimlerde DNA Teknolojilerinin 

Kullanımı, Parmak ve Ayak İzi İncelemesi, Adli Bilimlerde Gıda Zehirlenmeleri, Adli 

Toksikoloji, Adli Belge İncelemesi konu başlıkları altındadır. Adli olgularda, olay yerindeki bu 

delilerin incelenmesinde kullanılan tekniklerle ilgili temel bilgilerin aktarımının sağlanması 

amaçtır.  

 

CAD506 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Etik ve Akademik Yazım (6 AKTS): Dersin 

amacı, öğrencinin Adli Bilimlerle ilgili olarak karşılaştığı bir problemi analitik düşünme 

temelinde çözmek için bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmesini sağlamaktır. Dersin 

içeriğini tam olarak tamamlayan öğrenciye, Adli Bilimlerde olayların çözümü için bilimsel 

araştırma yöntemleri sürecinde, veri toplama, modelleme, veri analiz etme elde edilen bulguları 

yorumlayarak rapor yazabilme özelliklerini kazandırmaktır. 

 

 

 



CAD507 Kriminoloji ve Ceza Adaleti İstatistikleri (6 AKTS): Tanımlayıcı ve çıkarımsal 

istatistiğe giriş, grafik teknikleri ve kriminolojinin bilgisayar analizi ve ceza adaleti verisi, 

hipotez testinin temel işlemleri, korelasyon ve regresyon analizi ve sürekli ve ikili bağımlı 

değişkenlerin analizi, Kriminoloji ve cezai adalette araştırma sorunlarının incelenmesine vurgu 

yapılması başlıklarını içeren bu ders, kriminoloji ve ceza hukuku alanlarındaki sorunlara 

uygulanan istatistik analizlerin yanı sıra ortak istatistiksel işlemleri yapabilmeyi ve bunları 

okuyabilmeyi hedeflemektir. 

 

CAD508 Şiddet Önleme (6 AKTS): Bu ders, "şiddeti nasıl durdurabiliriz?" Şeklindeki basit 

soruyu soruyor. İnsanların fiziksel olarak birbirlerini incitmelerini nasıl engelleyeceklerini 

öğrenmek için, ilk etapta neden şiddete başvurduklarını anlamamız gerekir. Bu anlayış, insan 

doğasını incelememizi gerektirir. Bu dersin amacı, şiddet riskini azaltmak için insan doğasından 

yararlanmanın yollarını bulmaktır ve şiddetin azaltılmasına yönelik bir takım kararların güçlü 

ve zayıf yönlerini incelenecektir. Şiddet durumları için farklı müdahale stratejilerinin 

sonuçlarını tahmin etmek için oyun teorisi gibi analitik araçlar kullanılacaktır. Dersin 

kapsamında, öğrencilerden şiddetin azaltılması için gerekli varsayımların ana hatlarını 

çizmeleri ve bu varsayımlara kasıtlı olmayan sonuçlara (veya dışsallıklara) yol açabilecek 

potansiyel riskleri belirleyebilmeleri hedeflenmiştir. 

 

CAD509 Ceza Muhakemesi Hukuku (6 AKTS): Cezai işlemin genel prensipleri ve teorileri, 

gerekli işlemler, tutuklama, arama ve yakalama, son gelişmeler, kanıt ve delillerin incelenmesi 

ve değerlendirilmesi başlıklarını içeren bu dersin içeriği,  mahkeme sisteminin yapısı ve ceza 

adaleti süreci, temel ceza adalet kavramları, arama emri: ne zaman, hangi durumda ve nasıl 

yazılır şeklinde olacaktır. Bu bölümde ayrıca, bilgisayar aramaları, sınır aramaları, telefon 

dinleme cihazları ve terörle ilgili konular da dahil olmak üzere, ders kitaplarına dahil olmayan 

aramalar ve arama emirleri türlerini kapsar. 

 

CAD510 Kriminoloji ve Ceza Adaletinde Araştırma Yöntemleri (6 AKTS): Bu ders 

öğrencilere ceza adaleti alanında araştırma yapmayı öğretir. Öğrenciler, disiplinimizde 

kullanılan geleneksel sosyal bilim yöntemlerini ve bunları kendi araştırmalarına nasıl 

uygulayacaklarını öğreneceklerdir. Sosyal bilim verilerinin analizinde tipik olarak kullanılan 

bir bilgisayar yazılım paketi olan, SPSS ile çeşitli araştırma tasarımlarını, örnekleme konularını, 

anket yapımı, mülakat ve temel işlevleri öğreneceklerdir. 

 

CAD511 Kolluk Faaliyetleri (6 AKTS): Bu derste polislik konusunda çeşitli konuları 

inceleyeceğiz. Bu konular arasında, polisin toplumdaki rolü, polis departmanlarının 

organizasyonu, polis memurları için yasal kısıtlamalar, görevi kötüye kullanım, polisin 

tehlikeleri ve polisin toplulukla olan ilişkisi yer alıyor. Buna ek olarak polis departmanlarının 

polise sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak için attığı adımların yanı sıra polislik etkinliği 

üzerine bazı araştırmalar yapacağız. 

 

CAD512 Viktimoloji (6 AKTS): Mağduru psikolojik, sosyal ve hukuki ilişkiler kapsamında 

incelemek ve mağdurluğun önlenmesi için gerekli şartları belirlemek amaçlanır. Suçun 

meydana gelmesinde, fail ve mağdur arasındaki ilişkiyi araştırmaya, kendini mağdurlaşma ve 

mağdur olma usulüne odaklanır. Suçun aydınlatılmasında fail-mağdur ilişkisinin önemi 

kriminalistikte yıllardır bilinse de viktimoloji, suçun önlenmesinde, suç teknikleri üzerine 

potansiyel mağdurun bilgilendirilmesi, mağdur eğiliminin ortadan kaldırılması veya 

azaltılması, mağdur yapılarının azaltılması, mağdur zamanları ve yerlerinin analizi ve mağdur 

yoğunluğunun ortaya konulması ile de ilgilidir. Özel suç türleri, suçun mağdur ve toplum 



üzerindeki etkisi, ceza adaleti sisteminde mağdurların rolü, özel çözümler ve mağdurların 

hakları ve hizmetleri de incelenmektedir. 

 

CAD513 Aile İçi Şiddet (6 AKTS): Dersin içeriği; Aile içi şiddetin kapsamlı ve eleştirel bir 

şekilde incelenmesini kapsar. Konular, aile içi şiddete ilişkin tarihi geçmişi, bu ciddi meseleyi 

inceleme yöntemleri, yaşlı istismarı, çocuk istismarı, eş şiddetinde yer alan kültürel faktörler, 

aynı cinsiyet ilişkilerindeki şiddet ve aile içi şiddete karşı verilen ceza şeklinde planlanmıştır. 

Ders Türk ailesine odaklansa da, diğer kültürlerden örnek resimler sağlanmaktadır. 

 

CAD 514 Olay Yeri İncelemesinin Hukuki Boyutu (6 AKTS): Bu derste, suçun ve suçlunun 

ortaya çıkartılmasında, suçsuzların ise aklanmasında maddi delillerden yararlanılabilmesi için 

gerekli olan Olay Yeri İncelemesinin tanımı, aşamaları ve etkin bir şekilde yapılabilmesine etki 

eden faktörler anlatılacaktır. Tüm bu süreçler detaylı şekilde incelenirken, her bir aşamadaki 

hukuki dayanak ve gereklilikler irdelenecektir. 

 

CAD 515 Siber Suçlar (6 AKTS): Siber suç araştırmaları son yirmi yılda görünürlük ve önem 

kazanmıştır. Bununla birlikte; işlenen suçlar, yaşanan mağduriyetler ve artan kamuoyu ilgisine 

rağmen, bu yeni suç tipinin kriminolojik bir disiplin olarak incelenmesi ve araştırılmasıyla ilgili 

yeterli çalışma yapılamamıştır.  Bu dersin amacı; siber suçların teknik, sosyal ve yasal yönlerini 

öğrencilere tanıtmak, öğrencilerin bu konuyu bilimsel olarak araştırmalarını sağlayacak teori 

ve araçları tanımalarını sağlamaktır. 

 

CAD 516 Kriminoloji ve Ceza Adaleti Semineri  “Terörizmin Nedenleri ve Sonuçları” (6 

AKTS): Bu derste, terörizmin tanımı, terörizmi ölçmek ve incelemek için son zamanlardaki 

yapılan çalışmalar, terörizmi incelemek için kullanılan başlıca veri kaynakları ve yöntemleri, 

terörizm ve terörist saldırıların özellikleri, eğilimleri, coğrafi mekân biçimleri, silahları, 

hedefleri ve taktikleri öğrenilecektir. Bununla birlikte, teröristlerin ve terör örgütlerinin yaşam 

şekli ve terörizme tepkiler üzerinde durulacaktır. 

  

CAD 517 Kriminoloji ve Ceza Adaleti Semineri : “Suç ve Suç Yeri” (6 AKTS):  
Bu derste, suçun yeri ve suçun farklı topluluklarda neden farklı biçimlerde ortaya çıktığının 

analiz edilmesine odaklanılacaktır. Bu konu teorik ve pratik bir perspektiften incelenerek, sıcak 

noktalara, suç yerinin belirlenmesine ve suçun önlemesine yönelik incelemeler yapılacaktır. 

Kriminoloji teorileri, belirli yerlerde meydana gelen ve başka yerlerde oluşmayan suçlarla 

ilişkili olarak ele alınacaktır.  

 

CAD 518 Suç ve Suçluluğun Önlenmesi (6 AKTS): Bu ders suç önlemeye yönelik 

geliştirilecek bilimsel yöntemler ve uygulanabilecek politikalar hakkında bilgi edinilmesini 

amaçlamaktadır. Dersin ilk yarısında ceza adalet sisteminin dışına yer alan, aile, okul ve toplum 

tarafından alınabilecek yöntemlere odaklanılacaktır. İkinci yarısında ise, kolluk ve diğer 

kurumlar aracılığıyla yapılabilecek suç önlemeye yönelik faaliyetler tartışılacaktır. 

 

CAD 519 Suç ve Suçluluğun Islahı (6 AKTS): Bu dersin temel amacı cezaya ilişkin teorik 

perspektifleri, tarihsel eğilimleri, güncel konuları ve "ne işe yarıyor" araştırmalarını 

tartışmaktır. Öğrencilerin dönemin sonuna kadar ceza ve ıslah sistemini kapsamlı bir şekilde 

anlamaları hedeflenmektedir. Ceza adaleti sistemi, kanun koyucular tarafından 

şekillendirildiğinden, seçimlerin bireyler üzerine etkileri irdelenecektir. 

 

CAD 520 Çağdaş Kriminoloji Teorileri  (6 AKTS): Bu ders öğrencilere güncel kriminoloji 

teorilerine genel bir bakış sunmak için planlanmıştır. Her bir teori için temel kavramlar ve 



önermeler ele alınacak, ampirik kanıtlar gözden geçirilecek, uygulamadaki sonuçları 

tartışılacaktır.  Öğrencilere,  ceza davranışının açıklamasında bu teorileri uygulayabilme, bu 

teoriler üzerine güncel araştırmaları takip edebilme becerisi kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

CAD 521 Suçlu Davranışının Psikolojisi (6 AKTS): Bu ders, suçlu davranışlarının psikolojik 

açıdan incelenmesini ele almaktadır. Hem psikolojik perspektiflerden kaynaklanan çeşitli 

kuramlara, hem de gerçek olaylara odaklanılacak, aynı zamanda insan davranışının düşünme 

biçiminden gelen problem çözme stratejileri üzerinde durulacaktır. Bu nedenle; hem akademik 

bilgi, hem de suçlularla sahada çalışmak için geçerli olan beceriler ve fikirler tartışılacaktır. 

 

CAD 522 Çeteler (6 AKTS): Bu derste, bölgesel sorunlar ve ulusal çetecilik eğilimleri 

anlatılarak, gençlerin sokak çetelerine dahil edilme yöntemleri, çetelerin ayrımları, tanımları ve 

kökenleri incelenecektir. Uluslararası çeteler, yasadışı motosiklet çeteleri ve hapishane çeteleri 

başlıca konulardır. Öğrenciler, çetelerin alt kültürü, çetelerin efsaneleri-gerçekleri, çetelerin 

topluma olan etkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.  

 

CAD 523 Cinsel Sapkınlık ve Suç (6 AKTS): Bu ders, cinsel suçlar, cinsel suçluların 

psikolojik profillemesi ve sıklıkla karıştıkları suçlar, eylemlerinin kurbanlar üzerindeki etkisi 

hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Derste cinsel suçların tanımı, cinsel sapmalar, cezai 

davranış teorisi ve analizi, cinsel suç araştırmalarına özgü özel yaklaşımlar ve zorluklar ele 

alınacaktır.  

 

CAD 524 Ceza Adaleti ve Etik (6 AKTS): Bu ders kapsamında etik düşüncenin temelleri, 

ahlaki karar verme, ahlak teorisi, sonuççuluk, düzenleyicilik, deontoloji ve erdem teorisi ceza 

adaleti alanıyla ilgili olarak hukuk, adalet ve haklar üzerine vurgu yapılarak ele alınacaktır. 

Kurgusal ve kurgusal olmayan vakaların analizi, ceza adaleti alanının karşı karşıya kaldığı 

mevcut etik konularda gözden geçirilecek ve tartışılacaktır. 

 

CAD 525 Suç Haritalama (6 AKTS): Derste, karmaşık mekânsal planlama problemlerini 

çözmek için kullanılan coğrafi bilgilerin yakalanması, depolanması, manipülasyonu, analizi ve 

gösterilmesi için bir dizi donanım, yazılım ve yöntem olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ele 

alınacaktır. Spesifik odaklanma, suçu mekânsal olarak analiz etmek için CBS yazılımının nasıl 

kullanılacağı, demografi, mekânsal istatistikler ve kaynak tahsisi hakkında genel bir bakış 

sunulacak ve bunların suç haritalama ile nasıl ilişkili olduğu üzerinde durulacaktır.  

 

CAD 526 Ceza Adaleti Politikaları (6 AKTS): Bu derste dönem boyunca, ceza adaletinin 

politik ve sosyal boyutu ile ilgili konular anlatılacaktır. Adaletin, toplumun akımlarından, 

kendisine uygulanan çeşitli baskılardan etkilenmesi, alanda yaşanan zorluklar, uygulanan 

politikaların başarılı olduğu noktalar ile başarısızlıkları ele alınacak ve iyileştirmeye yönelik 

çözümler üzerinde durulacaktır. 

  

CAD 527 Mağdur Hakları (6 AKTS): Ders konuları arasında suç tarihi, mağdur hakları 

hareketi, mağdur hakları hukuku, suçun mağdurlara etkisi, adalet sistemi hakkında bilgi 

edinme, hukuk terminolojisi, mağdur ve mağdurlarla iletişim, doğrudan hizmetler, toplumsal 

krizlere müdahale, mağduroloji, kültürel ve ruhsal yetkinlik, mağdur hizmetlerinde etik, 

mağdur savunucuları için kaynaklar yer almaktadır. Ayrıca; saldırı, darp, soygun, ev içi şiddet, 

cinsel saldırı, çocuk istismarı, cinayet ve cinayet kurbanları için danışmanlık becerileri de 

tartışılacaktır. 

 

 



CAD 528 Ceza Savunmasında Kültürel Konular (6 AKTS): Bu ders kapsamında dava 

stratejilerinin belirlenmesine etki eden kültürel konular, adli psikolojik değerlendirmelerde 

kültürün etkisi, suçluların iade davalarında yaşanan yasal zorluklar, ülke dışındaki delillerin 

elde edilmesi, cezaların belirlenmesinde kültürel faktörlerin etkileri ele alınacaktır. 

 

 

CAD 529 Kolluk Hizmetleri (6 AKTS): Bu derste, kolluk faaliyetlerinin tarihsel kökleri ve 

stratejik gelişimi üzerine durulacak, yenilikleri gözden geçirmenin yanı sıra toplum destekli 

kolluk yönündeki değişimi araştırılacaktır. Ayrıca, kolluk hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

kanıta dayalı çalışmaların önemi ve bunun suçu ne ölçüde azaltabileceği incelenecektir. Kolluk 

davranışlarının sonuçları,  toplum destekli polislik, problem çözme yöntemleri, polis takdir 

yetkisi, polisin yanlış davranışı ve, polis suçlarının önlenmesi stratejileri ile onarıcı adalet 

konuları ele alınacaktır.  

 

CAD 530 Adli Tıp (6 AKTS):   Adli Tıp’ın uygulama alanları, tarihçesi, ölüm, otopsi, yaralar, 

cinsel saldırı, aile içi şiddet, adli psikiyatri, malpraktis ve insan hakları ihlalleri hakkında 

bilgiler verilir. Adli Tıp - giriş a) Adli tıbbın ilgi alanı, önemi ve tarihçesi b) Ülkemizde ve diğer 

ülkelerde adli tıp yapılanması, Tanatoloji (ölüm bilgisi) a) Tıbbi ve hukuki boyutuyla ölüm ve 

ilgili kavramlar (klinik ölüm, beyin ölümü, b) Beyin ölümlü hastalarda tıbbi desteğin kesilmesi 

ve hukuki sorunlar, Organ Tranplantasyonu, c)Ölüme eşlik eden bulgular, d) Ölüm sonrası 

gelişen bulgular ve adli tıp açısından önemi, e) Ölüm zamanı tahmini, Ani ve beklenmedik 

ölümler, Kusurlu tıbbi uygulamalar ve hukuki boyutu, Postmortem toksikoloji gibi konu 

başlıkları ele alınacaktır.  

CAD 531 Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Kavramlar (6 AKTS): Farklı disiplinlere 

ve eğitime sahip öğrencilerin, Modern Ceza Hukuku'nun amacı, alanı, suç politikası bilimi 

içerisindeki yeri, ceza hukukuna hakim olan temel prensipler, adli bilimlerde ceza hukukunun 

önemi ve yeri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

 

CAD 532 Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller (6 AKTS): Bu derste, adalet 

sisteminde delillerin kullanımı, delil kavramı, iddia ve savunma makamlarının beklentileri, 

sorunlar, adli tıp uygulamaları, DNA analizleri değerlendirilecektir. 

 

CAD 533  Temel Adli Bilimler I (6 AKTS): Bu ders, geleneksel kriminal laboratuvar 

(kriminalistik) disiplinlerine yoğunlaşacaktır. Özellikle adli uyuşturucu madde kimyası, adli 

toksikoloji, iz deliller, yangın artıkları, patlayıcılar ve adli moleküler bioloji. Ders programında 

ayrıca 3-4 saat laboratuvar uygulaması (kütle spektrometresi, mikroskopi, DNA) 

bulunmaktadır. 

 

CAD 534 Temel Adli Bilimler II (6 AKTS): Bu derste, olay yeri inceleme, medikolegal 

inceleme ve örüntü delilleri anlatılacaktır. Ayrıca ateşli silahlar ve kesici-delici-batıcı alet izleri, 

parmak izi ile belge inceleme konuları işlenecektir. 

 

CAD 535  Olguya Dayalı Olay Yeri İnceleme (6 AKTS):   Bu ders kapsamında, farklı olay 

yerlerinden (cinsel saldırı, adam öldürme, hırsızlık, araç kazası, oto hırsızlığı v.b.) delil 

toplanması ve bunların olayın aydınlatılmasına etkisi tartışılacaktır. 

 

 

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/izlence/?id=542485&bid=2124
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CAD 536 Cinsel Suçlarda Soruşturma (6 AKTS):  Ders kapsamında, cinsel suçların işlenme 

nedenleri, şekilleri, olay yerlerindeki inceleme teknikleri, delil toplama, laboratuvardan talep 

edilecek analizler, ayrıca mağdurun muayeneye gidişindeki gecikmeyi azaltmaya yönelik 

alınacak önlemler hakkında eğitim verilecektir. 

CAD 537 Trafik Kazalarında Soruşturma (6 AKTS):    Bu derste, kusur ve sürücü tespitinin 

yapılabilmesi için olay yeri inceleme, eskiz ve raporlama, fotoğraf ve video çekimi, MOBESE 

görüntü analizi, rekonstrüksiyon, araç içi ve kişilerden örnek alımı, laboratuvara gönderimi 

anlatılacaktır. 

 

CAD 538  Öldürme ve Yaralama Suçlarında Soruşturma (6 AKTS):  Ders kapsamında, 

cinayet mahallerinin sınıflandırılması, korunması, mağdur bilim, sahnelenen olay yerleri, 

soruşturma stratejileri, olay yerine ilk gelenlerin yapması gerekenler, görgü tanıkları, tanıklarla 

görüşme, adli tıp uzmanları ve savcı ile işbirliği, dokümantasyon, fotoğraflama, ölümden sonra 

geçen zaman, kimlik tespiti, failin bilinmediği durumlarda motif ve imza ile ilgili yorumlar ve 

bunlara yönelik delil toplama yöntemleri anlatılacaktır. 

CAD 539  Görgü Tanıklığı, İfade Alma ve Görüşme Teknikleri (6 AKTS):  Ders 

kapsamında bir olayın faili, mağduru ya da tanığı olan kişilerle görüşme teknikleri, beden dili, 

yalan tespiti, bu amaçla yeni teknolojilerin kullanımı, beyin görüntüleme teknikleri 

anlatılacaktır. 

CAD 540 Suç Analizi ve Öngörü (6 AKTS):  Bu derste suç verileri ve veri tabanlarından yola 

çıkarak ileriye yönelik öngörülerde bulunmak, bu amaçla yazılım geliştirmek ve var olanları 

sınamak, elde edilen sonuçların doğruluğunu sınamak ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi 

planlanmıştır. 

CAD 541  Kanıta Dayalı Suç Önleme Teknikleri (6 AKTS):  Farklı ülkelerde başarı ile 

uygulanan suç önleme tekniklerinden örnekler verilerek, Türkiye’de geçerlilikleri üzerine 

tartışmaların yürütüleceği bir ders. Toplumsal dinamiklerin, ekonomik, sosyal ve kültürel 

farklılıkların suç önleme stratejilerine etkisi  

ABS504 Şartlı Tahliye ve Denetimli Serbestlik Yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, 

kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumu olan 

denetimli serbestliğin ayrıca hapis cezasının belirlenen miktarını, iyi hal göstererek çekmiş olan 

bir mahkûmun cezasının geriye kalan kısmının, uygulanmasının, ertelenerek mahkûmun serbest 

bırakılmasının alternatif ceza olarak değerlendirilmesinin getirdiği yararlara odaklanacaktır. 

CAD 542   Ceza Adalet Sisteminde Kadın ve Çocuklar (6 AKTS):  Kadın ve çocuklar 

dezavantajlı grupların başında gelir, bu kişilerin tanık, mağdur ve fail olma durumunda 

karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmak üzere alınacak önlemler üzerine odaklanan bir derstir. 

Ayrıca tutuk ve cezaevlerindeki kadınlar ve kadınlarla birlikte cezaevinde yaşamak zorunda 

bırakılan çocukların hakları da ayrıca değerlendirilecektir. Ayrıca Suç işleyen kişi sosyal yaşam 

içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin 

ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle 

çıkartılmış bir yasadır.  

CAD 543   Uluslararası Örgütlü Suçlar (6 AKTS):  Başta uyuşturucu suçları gelmek üzere 

insan ticareti, organ ticareti, kadın ticareti, araç ticareti, terör suçları ve her türlü kaçakçılığın 

delillendirilmesine odaklanan ders, bu suçların özellikle sanal ortamda işlenmesi durumunu ele 

alacaktır.  

 



CAD 544   Suç Ekonomisi (6 AKTS):  Suçların toplum üzerine etkisi ve ülke ekonomisine 

getirdiği zararların hesaplanma tekniklerinin tartışıldığı bu ders kapsamında özellikle 

uyuşturucu maddelerden esrarın serbest bırakılmasını savunan akademisyenlerin gerekçeleri 

mercek altına alınacaktır. 

 

CAD545 Tez Çalışması (30 AKTS):   Anabilim Dallarının tez aşamasında bulunan öğrenciler 

tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda 

alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır.  Seçilen konularda 

çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim 

Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür. 

CAD546 Dönem Projesi (30 AKTS):   Tezsiz yüksel lisans öğrencilerinin alması gereken 

zorunlu bir ders olup, tez kadar olmasa da alana özgü konulardan yayın ve makaleler 

incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Alanda bir yenilik getirecek konu üzerinde bir araşırma 

yapılıp bu bir proje formatında sürülür. 

 

 

 

 

 

 


