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Digicrimjus ekibi olarak sizleri habersiz 

bırakmıyoruz. Gerçekleşen ve yakınlaşan 

etkinliklerimiz, bilgi üssümüz ve dijital 

çağda ceza hukukuna dair her türlü konu 

başlığıyla ikinci bültenimizle sizlerleyiz.  

BİLGİ ÜSSÜ BÜYÜYOR 

Digicrimjus bilgi üssü büyümeye devam 

ediyor…Sizlere bilgi üssümüzün ilk 

tanıtımını yaptığımızdan bugüne dijital çağda 

ceza hukuku temalı birçok çalışma bilgi 

üssünde yerini aldı. Sizlerde eğer otonom 

araçlardan doğacak ceza sorumluluğunu, 

Almanya’da yeni dark net ceza yasası 

tasarısının neler getirdiğini, sosyal güvenlik 

ağlarına ilişkin yeni gelişmeleri, ceza 

adaletinde algoritmik karar verme süreci gibi 

birçok konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız 

www.digicrimjus.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz.  

PROF. KRISZTINA KARSAI’DEN İLK 

DERS 

Hukukta bilim kurgu yok mu? 

Toplumlarımızda kullanılan hukuki araçlarda 

evrimsel gelişmeler var mı? Birbirinden 

karmaşık bu sorulara Prof. Krisztina Karsai, 

bilimkurgu literatüründe hukuk, günümüz 

hukuku ve bilim kurgu, bilimkurgu 

ekseninde gelecekte hukukun ne olabileceği 

çerçevesinde cevap veriyor. Prof. Karsai’nin 

interaktif ingilizce sunum dosyasına 

www.digicrimjus.com adresimiz üzerinden 

ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda macarca 

olarak gerçekleştirdiği sunumuna 

ise,https://www.youtube.com/watch?v=DM

oBOb35WVU&ab_channel=KrisztinaKarsai 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

DİGİTAL ÇAĞDA YAPAY ZEKA VE 

CEZA HUKUKU SORUNLARI 

SEMİNERİ 

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve 

Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Mer 

kezi ile Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü 

(CEZAK) tarafından düzenlenen ve 

As Digicrimjus team, we don’t keep you 

unaware. We are with you our second 

newsletter that includes our fulfilled and 

forthcoming events, our knowledge hub and 

all kinds of themes on criminal law in the 

digital age.  

KNOWLEDGE HUB GROWING 

The “Knowledge Hub” of Digicrimjus 

continues growing…Since we introduced our 

knowledge hub to you, many studies about 

criminal law have taken place in the hub. If 

you would like to be informed of criminal 

responsibility arising from usage of 

autonomous vehicles, the New German 

darknet criminal law draft, the recent 

developments of the social safety net, 

algorithmic decision-making in criminal 

justice, you can visit www.digicrimjus.com 

THE FIRST LECTURE FROM PROF. 

KRISZTINA KARSAI 

Doesn’t the law have science fiction? Is there 

an evolutionary development in the legal 

instruments used in our societies? Can 

technological developments affect criminal 

justice or other fields of law? Prof. Krisztina 

Karsai answers these complicated questions 

within the framework of law in science 

fiction literature, current law and science 

fiction, science fiction and the future of law. 

You can access Prof. Karsai’s interactive 

English presentation file at 

www.digicrimjus.com. At the same time you 

can watch the presentation in Hungarian at 

https://www.youtube.com/watch?v=DMoB

Ob35WVU&ab_channel=KrisztinaKarsai.  

SEMINAR ON THE ISSUES RELATED 

TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 

CRIMINAL LAW IN THE DIGITAL 

AGE 

The seminar“Issues related to AI and 

Criminal Law  in the Digital Age” organized 

by Istanbul University Criminal Law and 

Criminology Research and Application 
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DIGICRIMJUS Projesi tarafından 

desteklenen “Digital Çağda Yapay Zeka ve 

Ceza Hukuku Sorunları Semineri” 16-17 

Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasını Prof. Adem SÖZÜER’in 

gerçekleştirdiği etkinlikte SÖZÜER, her 

konuda olduğu gibi yapay zekaya ilişkin 

sorunların çözümünde de insan hak ve 

özgürlüklerinin esas alınması gerektiğini ve 

yapay zeka geliştirmelerinin eşit ilkesini ihlal 

etmeyecek şekilde uygulanması gerektiğini 

vurguladı.  

Etkinlikte yapay zeka ve temel kavramlar, 

yapay zeka kullanımında ceza 

sorumluluğunun temel esasları ve ceza 

sorumluluğu, otonom araçlarda ceza 

sorumluluğunda ortaya çıkan ikilem 

durumlarına bir çözüm önerisi olarak tehlike 

topluluğu, otonom araçlarla ilgili uygulama 

ve içtihatlar, bulut hizmet sağlayıcılarına 

üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen 

saldırılarda ceza sorumluluğu, darknet 

platformlarının ceza hukuku bakış açısıyla 

değerlendirilmesi, dijital ortamda şiddet 

konuları ele alındı. Seminerin kaydına 

https://www.youtube.com/c/ProfDrAdemSo

zuer/videos adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.  

“DİJİTALİZASYON VE HUKUK” İLK 

DERS DÖNGÜSÜNÜN BAŞARIYLA 

TAMAMLANMASI 

Konstanz Üniversitesi'nde Janine Blocher ve 

Sascha Daul tarafından desteklenen Nicolai 

Preetz'in “Dijitalleştirme ve Hukuk” başlıklı 

ilk ders döngüsü başarıyla tamamlandı. Ders, 

Konstanz ADILT-programının 

(https://www.uni-konstanz.de/adilt/) bir 

parçası olarak yapıldı ve Konstanz’daki 

Digicrimjus araştırmamızın kesin bir 

yansımasıydı. Katılımcı sayısı ile beklentiler 

ziyadesiyle aşıldı: 55 öğrenci derslere katıldı, 

46 öğrenci sınava girdi. Bu ilk dersin 

konuları ceza hukuku genel doktrinlerine 

odaklandı (Örneğin, yapay zeka kullanımı 

Center and the Criminal Justice and 

Criminology Club and supported  by the 

DIGICRIMJUS Project was held on 16-17 

May 2021. At the seminar where Prof. Dr. 

Adem SÖZÜER made the opening speech, 

SÖZÜER emphasized that human rights and 

freedoms should be taken as a basis in 

solving problems related to artificial 

intelligence, as in all matters, and AI 

developments should be implemented in a 

way that does not violate the principle of 

equality.  

At the seminar, artificial intelligence and 

fundamental concepts, basic principles of 

criminal responsibility and criminal 

responsibility in the use of artificial 

intelligence, hazard community as a solution 

to dilemma situations in autonomous 

vehicles, practice and case law about 

autonomous vehicles, criminal liability of the 

cloud service provider as a result of attacks 

or misapplications of third parties, evaluation 

of darknet platforms from a criminal law 

perspective, violance in the digital 

environment were discussed. Recording of 

the seminar can be accessed 

viahttps://www.youtube.com/c/ProfDrAdem

Sozuer/videos. 

SUCCESSFUL COMPLETION OF THE 

FIRST LECTURE CYCLE OF 

“DIGITALISATION AND LAW”  

The first lecture cycle of “Digitalisation and 

Law” by Nicolai Preetz, assisted by Janine 

Blocher and Sascha Daul, at the University of 

Constance was successfully completed. The 

lecture was held as part of the Konstanz 

ADILT-program (https://www.uni-

konstanz.de/adilt/) and mirros a decisive part 

of our Digicrimjus research in Konstanz. The 

expectations regarding the number of 

participants have been exceeded by far: 55 

students attended the lectures, 46 students 

took the exam. The topics of this first lecture-
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için cezai sorumluluk, yapay zekanın cezai 

sorumluluğu, darknet’in zorlukları). Dersler 

bir sonraki yarıyılda devam edecektir. 

Nicolai Preetz daha sonra dijital araçların 

kullanımıyla bağlantılı olarak işlenen belirli 

suçlara odaklanacak. 

ÜÇ ÜLKE SEMİNER (8-10 TEMMUZ 

2021) 

Üç kurucu üniversite tarafından yürütülen 

Digicrimjus projesinin içerdiği önemli 

misyonların arasında yer alan Üç Ülke 

Seminerlerinin ilk ayağı 8-10 Temmuz 2021 

tarihleri arasında dijital ortamda 

gerçekleştirildi. “Dijitalleşmenin Ceza 

Hukukunda Doğurduğu Sonuçlar” kurucu üç 

üniversitenin öğrenci takımlarının katılımı ve 

mentorların yönlendirmesiyle almanca 

dilinde ele alındı.  

İLETİŞİM 

Adreslerimiz üzerinden bizleri takip etmeyi 

unutmayın.  

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

Instagram: 

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

Twitter:  

https://twitter.com/digicrimjus/ 

cycle focused on the general criminal law 

doctrines (e.g., criminal responsibility for the 

usage of artificial intelligence, criminal 

responsibility of artificial intelligence, 

challenges of the darknet). Lectures will be 

continued within the next semester. Nicolai 

Preetz will then focus on specific crimes 

committed in connection with the use of 

digital means.  

THREE COUNTRIES SEMINAR (8-10 

JULY 2021) 

The first leg of Three Countries Seminars, 

which are among the most important 

missions of the Digicrimjus Project carried 

out by three founding universities, was held 

digitally between 8-10 July 2021. “The 

Consequences of Digitalization in Criminal 

Law” was discussed in German with the 

participation of student teams of three 

founding universities (University of Istanbul, 

University of Konstanz annd University of 

Szeged)  with the guidance of mentors.  

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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