
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI CEZA HUKUKU 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye;  Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak ceza ve suç 
şekilleri, cezanın düşmesi ile ilgili bilgilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.  

DERSİN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak ceza ve unsurlarını açıklar. 
2. Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak suç şekillerini ve cezanın 

düşmesini açıklar. 
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Sınıf ortamı, bilgi teknolojileri, 
Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, gazete, dergi, broşür, 
örnek olay incelemeleri, ülke ve bölge haritaları sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir. 

KAZANIM SAYISI VE 

SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ 
KAZANIM 

SAYISI 
DERS SAATİ ORAN (%) 

Ceza ve Suç 
Unsurları  

2 36 50 

Suç Şekilleri ve 
Cezanın Düşmesi 

2 36 50 

TOPLAM 4 72 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM 

AÇIKLAMALARI 

Ceza ve Suç 

Unsurları 

1. Ceza kavramı 
 

2. Suç kavramı 
 

 

1. Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak ceza kavramını 
açıklar. 

 Cezanın tanımı yapılır. 

 Ceza hukukunun konusu açıklanır.      

 Ceza hukukunun temel ilkeleri örneklerle açıklanır. 

 Ceza hukukunun kaynakları açıklanır. 

 Ceza Kanunu’nun uygulama alanı açıklanır. 

 Ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği örneklerle açıklanır. 

 Cezanın özellikleri örneklerle açıklanır. 

 Cezanın türleri örneklerle açıklanır.  

 Cezanın toplanması tanımlanır. 

 Ceza mahkûmiyetinin sonuçları açıklanır. 

 Cezaların ferdileştirilmesi açıklanır. 
 

2. Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak suç kavramını 
açıklar.  

 Suç kavramı tanımlanır. 

 Suç unsurları açıklanır. 

 Suçun özel beliriş biçimleri açıklanır. 

 Suça teşebbüs açıklanır. 

 Suça iştirak açıklanır. 

 Suçların toplanması açıklanır.  

 Suçta tekerrür tanımlanır. 
 

Suç Şekilleri ve 

Cezanın Düşmesi 

1. Suç şekilleri 
 

2. Dava ve cezanın sona 
ermesini gerektiren 
nedenler  

1. Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak suç şekillerini 
açıklar. 

 Kişilere karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Hayata karşı işlenen suçlar örnek verilerek 
açıklanır. 

 Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar örnek 
verilerek açıklanır. 

 Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 
örnekleyerek açıklanır.                           

 Hürriyete karşı işlenen suçlar örnekleyerek 
açıklanır. 

 Şerefe karşı işlenen suçlar örnekleyerek açıklanır. 

 Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen 
suçlar açıklanır. 

 Mal varlığına karşı işlenen suçlar örnekleyerek 
açıklanır. 

 Topluma karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Genel tehlike yaratan suçlar örnekleyerek 
açıklanır. 

 Çevreye karşı işlenen suçlar örneklerle açıklanır. 

 Kamunun sağlığına karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Kamu güvenine karşı işlenen suçlar örnekleyerek 
açıklanır. 

 Kamu barışına karşı işlenen suçlar örnekleyerek 
açıklanır. 

 Ulaşım araçlarına ve sabit platformlara karşı 
işlenen suçlar örnekleyerek açıklanır. 

 Genel ahlaka karşı işlenen suçlar örnekleyerek 
açıklanır. 

 Aile düzenine karşı işlenen suçlar örnekleyerek 
açıklanır. 



 Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar açıklanır. 

 Bilişim alanındaki suçlar açıklanır. 

 Millete ve devlete karşı işlenen suçlar örneklerle 
açıklanır. 

 Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı 
işlenen suçlar açıklanır. 

 Adliyeye karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Devletin egemenlik alametlerine ve organlarına 
karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Anayasal düzene karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Milli savunmaya karşı işlenen suçlar açıklanır.  . 

 Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar açıklanır. 

 Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı işlenen 
suçlar açıklanır. 

 
2. Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak dava ve 

cezanın sona ermesini gerektiren nedenleri 
açıklar. 

 Sanık veya hükümlünün ölümü durumu açıklanır. 

  Af kavramı açıklanır. 

 Zaman Aşımı açıklanır. 

 Şikâyetten vazgeçme tanımlanır. 

 Uzlaşma durumu açıklanır. 

 Ön ödeme durumu açıklanır. 
 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

Ceza ve Suç 
Unsurları 

1. Ceza kavramını açıklama 
2. Suç kavramını açıklama 

 

Suç Şekilleri ve 
Cezanın Düşmesi  1. Suç şekillerini açıklama 

2. Dava ve cezanın sona ermesini gerektiren nedenleri açıklama 
 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 Tanımlar, açıklamalar yapıldıktan sonra dersin sonunda, öğrenciye pekiştirici sorular sorulmalıdır. 

 Ders işlenişinde öğrenciler aktif olarak katılmalıdır. 

 Öğrencilere sunum yaptırılmalıdır. 

 Bu derste, verilen görevi yapma, dürüst olma, bilgiyi doğru yazma, değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran 
etkinliklere yer verilmelidir. 

Bu derste açıklanan kavramalar bir sonraki hafta dersin başında öğrencilere sorular sorularak kavramlar 
pekiştirilmelidir. 

 

 


