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DIGICRIMJUS HOŞGELDİN 

Bugün ilk bültenimizde Szeged 

Üniversitesi, Konstanz Üniversitesi ve 

İstanbul Üniversitesi’nin yeni eğitim 

ortaklığı DIGICRIMJUS’u duyurmanın 

haklı gururunu yaşıyoruz.  

DIGICRIMJUS NEDİR? 

DIGICRIMJUS, ceza adaleti ile dijital çağı 

harmanlayarak ceza hukuku alanında yeni 

bir soluk getirecek Avrupa Birliği Erasmus 

+ destekli bir projedir. Üç kurucu 

üniversite, dijital çağda ceza hukukunun 

öğretimi, araştırılması ve uygulanmasında 

ortaya çıkabilecek yeni zorluklara karşı üç 

yıl boyunca ortak bir araştırma faaliyeti 

yürütecektir. Böylelikle bugün için sadece 

konu başlığı olarak gündeme gelen yapay 

zeka, ceza adaleti temelinde soruşturma, 

kovuşturma ve infaz sürecinde dijitalleşme, 

ve diğer dijital ürünler gibi pek çok konu 

detaylı bir şekilde değerlendirilecektir. 

Nitekim gerçekleştirilen araştırma 

faaliyetleri, mevcut ve gelecekteki hukuk 

öğrencileri açısından müfredatın 

gelişmesini sağlayacak; uygulayıcılar 

açısından ise, kılavuz olacaktır.  

DIGICRIMJUS BİLGİ ÜSSÜ 

DIGICRIMJUS bilgi üssü, projenin önemli 

bir ayağı olup İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezince 

koordine edilmektedir. Araştırma ve 

Uygulama Merkezi bugüne dek Türk Ceza 

Hukuku Günleri, Uluslararası Suç ve Ceza 

Film Festivali, Uluslararası Yaz Okulu gibi 

birçok ulusal ve uluslararası faaliyeti 

gerçekleştiren deneyimli bir merkezdir. Bu 

nedenle merkez, bilgi üssünü kurma 

misyonunu üstlenmiştir.  

Bilgi üssü, yukarıda bahsedilen konularda 

yapılan araştırmaların, güncel tartışma ve 

sorunların sizlere sunulacağı bir veri merke- 

 

WELCOME DIGICRIMJUS 

We are immensely proud to announce the 

first newsletter of our new education 

partnership of Szeged University, Konstanz 

University and Istanbul University, called 

DIGICRIMJUS. 

WHAT IS DIGICRIMJUS? 

DIGICRIMJUS is an European Union 

Erasmus + supported project that brings a 

new approach to criminal law by 

harmonising criminal justice and digital 

age. Three partners will carry out scientific 

research activities about new challenges in 

teaching, researching and practicing 

criminal law in the digital age for the next 

three years. This way, many issues such as 

artificial intelligence, the digitalisation of 

the processes of criminal prosecution and 

proceedings, and further challenges for 

criminal law through digitialization, which 

have been only mentioned in certain debates 

until this point, will be evaluated in detail. 

The research activities will enable to 

develope an enhanced curriculum for 

current and future law students. 

Furthermore, it will be a guide for the 

implementers. 

DIGICRIMJUS KNOWLEDGE HUB 

The DIGICRIMJUS Knowledge Hub is one 

important pillar of the project, coordinated 

by Istanbul University Faculty of Law and 

Criminology Research and Application 

Center. The Research and Application 

Center is an experienced institution that has 

carried out several national and 

international events including Turkish 

Criminal Law Days, International Crime 

and Punishment Film Festival and Law on 

the Bosphorus Summer School. Therefore, 

the Center undertakes the mission to 

establish a knowledge hub.  
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zi olup dijital çağa direnmek yerine ona 

ayak uyduran, geleceği yakalamak isteyen 

ceza hukukçularının uğrak yeri olacaktır.  

ÜÇ ÜLKE SEMİNERLERİ 

Proje ile üstlenilen misyonlar çerçevesinde 

üç kurucu üniversite tarafından, “Üç Ülke 

Semineri” olarak adlandırılan eğitim 

seminerleri düzenlenecektir. Bu kapsamda;  

-“Dijitalleşme ve Ceza Hukukunun Genel 

Doktrinleri ile Bağlantılı Olarak Ceza 

Adaleti Reformlarının Son Sorunları” konu 

başlıklı üç ülke semineri Temmuz-2021’de 

çevrimiçi olarak, 

-“Dijitalleşmeden Kaynaklanan Yeni Suç 

Türleri Açısından Belirli Suçlara Yönelik 

Kritik Reformlar” konu başlıklı üç ülke 

semineri 2021 Sonbaharında İstanbul’da 

(Pandemi koşullarına bağlı),  

-“ Ceza Muhakemesi Hukukunda 

Dijitalleşmenin Kullanımı” konu başlıklı üç 

ülke semineri 2022 yılında Szeged’de 

(Pandemi koşullarına bağlı),  

- 2023 yılında Konstanz’da “Final 

Konferansı” düzenlenecektir.  

EKİPLER 

DIGICRIMJUS projesinin arkasında üç 

kurucu üniversitesinin çok değerli 

akademisyenlerince oluşturulan ekipler 

bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesinden 

Prof. Dr. Adem Sözüer, Szeged 

Üniversitesinden Prof. Dr. Krisztina Karsai 

ve Konstanz Üniversitesinden Prof Dr. 

Liane Wörner, LL.M. (UW-Madison) ise bu 

ekiplere projede liderlik etmektedir.  

İLETİŞİM 

Adreslerimiz üzerinden bizleri takip etmeyi 

unutmayın.  

Web Sitesi: https://www.digicrimjus.com/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/digicrimjus/ 

Twitter:  

https://twitter.com/digicrimjus/  

The Knowledge Hub is designed as a data 

center where current discussions and 

problems along with related research on the 

aforementioned issues will be presented to 

you. It will be a home for criminal lawyers 

and scientists who would like to catch the 

future and keep pace with digital age instead 

of resisting it.  

THREE COUNTRY SEMINARS 

Education “Three Country”-Seminars shall be 

organised by the three founding universities 

within the framework of the missions 

undertaken with the Project. In this context:  

-The Three Country-Seminar with the title 

“Latest Challenges of Criminal Justice Reforms 

in connection with Digitalisation and the 

General Doctrines of Criminal Law” shall be 

held “online” in July, 2021,  

-The Three Country-Seminar with the title 

“Critical Reforms of Specific Criminal Offences 

with respect to the new types of criminality 

arising from Digitalisation” shall be held in 

Istanbul in Fall 2021 (both due to Pandemic 

conditions),  

-The Three Country-Seminar with the title “The 

Use of Digitalisation in Penal Procedural Law” 

shall be held in Szeged in 2022, 

-The Final Conference “Crimes in Digital 

Future” (working title) shall be held in 

Konstanz in 2023.  

TEAMS 

Behind the DIGICRIMJUS Project, there are 

teams comprised of the most precious 

academicians of three founding universities. 

Prof. Dr. Adem Sözüer from Istanbul 

University, Prof. Dr. Krisztina Karsai from 

Szeged University and Prof. Dr. Liane Wörner, 

LL.M. (UW-Madison) from Konstanz 

University are leading their own teams in the 

Project.  

COMMUNICATION 

Do not forget to follow us on the pages below: 

Website: https://www.digicrimjus.com/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/digicrimjus/ 

Twitter: https://twitter.com/digicrimjus/  
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