10.ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ
CRIME & PUNISHMENT FILM FESTIVAL

10TH INTERNATIONAL

20 – 26 KASIM 2020 / 20 – 26 NOVEMBER 2020
BEN MASUMUM/I AM INNOCENT

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Herkes İçin Adalet” düşüncesi
ile 2011 yılında yaşama geçirdiğimiz Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin onuncusu 20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Bu yıl festival akademik programı teması olarak; “Ben Masumum” konusu belirlenmiştir. Hukuk devletinin temelini oluşturan adil yargılanma hakkı
hem kamu hukuku hem özel hukuk açısından önem arz etmektedir. Adil yargılanma hakkı, kişiler bakımından adil bir yargılanmanın yapılıp yapılmadığının
belirlenmesinde yargılamanın sonucundan çok sürecin nasıl işlediğini esas almaktadır. Bu çerçevede; “Ben Masumum” konusu, hukukun tüm alanları
bakımından birçok farklı boyutuyla akademik programımızda ele alınacaktır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yansıyan kararlara bakıldığında görülmektedir ki makul sürede yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, susma hakkı,
savunma hakkı gibi pek çok hakkı çatısı altında barındıran adil yargılanma hakkı insan hakları bakımından en çok ihlale konu olan haklardan birisidir.
Hakkında suç isnadında bulunulan kişinin kesin hüküm verilinceye kadar masum kabul edilmesi gerektiğini ifade eden ve adil yargılanma hakkının bir unsuru
olan masumiyet karinesi kişiyi yalnızca ceza yargılaması organları tarafından gerçekleştirilecek ihlallere karşı korumanın yanı sıra basın tarafından
gerçekleştirilecek ihlallere karşı da korumaktadır. Devletin egemenliğinden kaynaklanan yargılama yetkisi şüphesiz ki hukuk devleti ilkesiyle sınırlı bir
yetkidir. Hukuk devleti olmanın yolu devlet tarafından adil bir yargılanma sürecinin tamamlanmasıyla mümkündür. Bu sebeple bu konunun tüm yönleriyle
hukukun her alanından kamu ve özel paydaşların bakış açısıyla birlikte çalışılması gerekir. Bu çalışmaya katkı sunmanızdan memnuniyet duyacağız.
Festival akademik programına tebliğ sunmak üzere katılmak isteyen kişiler, bu ana başlık altında, sınırlayıcı olmamakla birlikte, aşağıda belirlenmiş
olan alt başlıkları örnek olarak kullanabilir.
Uluslararası Kongre ölçütlerine göre yapılacak etkinlikte sunumlar 20 dakika olup, Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır. 10. Uluslararası Suç ve Ceza
Film Festivali Akademik Programında Sunum yapmak isteyenlerin;
-

Konu başlığı ve tebliğ özetlerini (100-200 kelime arası) ve İngilizce özetli (Genişletilmiş özet-extended abstract- 600-800 kelime arası)
tebliğ metinlerini Türkçe veya İngilizce olarak 15 Ekim 2020 tarihine kadar göndermelerini rica ederiz. Gönderilen bu metinler hakemli
veya hakemsiz şekilde yayınlanacaktır.

20 – 26 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programında sunum yapma veya tartışmalara
katılmak üzere teşrif etmenizden büyük bir onur ve memnuniyet duyacağımızı bildirir, saygılarımı sunarım.

Önerilen Konular
-

Beyan delili toplanmasında konuşmama hakkı

-

Ağır (örgütlü) suçlar ve terör suçlarında özel hükümler

-

Belge delili ve kişinin kendisini suçlamaya zorlanamama hakkı

-

Dijital çağda suçsuzluk karinesi

-

Suçsuzluk karinesi ve ihtiyari ceza adaleti ( özellikle pazarlık usulleri)

-

Sınıraşan ceza adaletinde suçsuzluk karinesi

-

Suçsuzluk karinesi ve savunma hakkı

-

Özel yaşama saygı ve masumiyet karinesi

-

Müdafiin korunması (ve yarı müdafiin)

-

Basın Özgürlüğü Karşısında Masumiyet Karinesini Koruyucu
önlemler

-

Üçüncü kişilerin korunması

-

Koruma Tedbirleri Karşısında Masumiyet Karinesi

-

Suçsuzluk karinesi, temel haklar ve yeni müdahaleci soruşturmalarla
çakışması

-

Masumiyet İlkesi Bağlamında Hapishanelerde Tek Tip Elbise
Uygulaması

-

İdari usullerde suçsuzluk karinesi (potansiyel olarak bir ceza yargılamasının
başlatılmasına öncülük edebilecek)

-

İnfaz sonrası Onurlu Bir Birey Olarak Topluma Katılma Hakkı:
Yaşam Boyu Hak Yoksunlukları

-

Önleyici usullerde suçsuzluk karinesi

-

Ayrımcılık ve Masumiyet Karinesi: Toplumsal Önyargılar

-

Pandemi döneminde adil yargılanma hakkı

-

Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı ilişkisi

-

Ailenin korunması, ev içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi bakımından adil
yargılanma hakkı

-

Olağanüstü dönemlerde adil yargılanma hakkı

AİHS bağlamında makul sürede yargılanma hakkı

-

Adil yargılanma hakkı kapsamında sanığın hakları

-

Adil Yargılanma Hakkı ve Silahların Eşitliği

-

Basının ve Sosyal Medyanın Adil Yargılama Hakkına Yaklaşımı ve Etkisi

-

İdari yargı ve adil yargılanma hakkı
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