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İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

DERS İÇERİKLERİ 

 

BİRİNCİ YIL / I. YARIYIL 

(BİRİNCİ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 

 

HUK 101 – Medeni Hukuk (Giriş ve Kişiler Hukuku) (3+1) 5 

Medeni Kanun’un başlangıç hükümlerinin; hak kavramının, medeni hukukun kaynaklarının, yer, zaman ve 

anlam bakımından uygulanmasının, sübjektif ve objektif iyi niyet kurallarının derinlemesine analizi dışında; 

derste kişiler hukukunun kapsamında olan kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, 

kişiliğin korunması, isim, yerleşim yeri ve hısımlık, şahsi hal konuları da ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

 

HUK 103 – Anayasa Hukuku – I (3+1) 5 

 

Bu derste, devlet örgütlenmesi açısından anayasal düzen ve farklı politik sistemler, anayasanın kavramsal 

analizi, parlamentonun tasarrufları, kanunlar, parlamento önergeleri, kanun hükmünde kararname, tüzük, 

yönetmelik, teokratik ve demokratik egemenlik, egemenliğin yapısına ve kullanılış şekline göre devlet şekilleri, 

seçim sistemleri, parlamenter rejimin özellikleri, başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri incelenmektedir. 

Konulara doktrinel yaklaşımın yanında dersler, Anayasa Mahkemesi’nde görülen örnek davaların analizi ile de 

desteklenmektedir. 

HUK 105 – Hukuk Başlangıcı – I (3+0) 3 

 

Bu ders ile hukuk fakültesi öğrencilerinin hukuk ve hukukla ilgili diğer temel kavramlar hakkında lisans 

düzeyinde bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ders, toplumsal düzen ve hukuk kuralların özellikleri ve 

karşılaştırılması, kamu hukuku dalları, özel hukuk dalları, hukukun temeli hakkında görüşler, hukuk sistemleri, 

hukuk kurallarının yaptırımı, hukukun kaynakları konularını içerir.  

HUK 107 – Roma Hukuku – I (3+0) 3 

Bu derste amaç, öğrencileri evrensel düzeyde hukukun ve bunun yanı sıra, Roma hukukunun da doğuşu ve 

modern hukuka etkileri konusunda bilgilendirerek, öğrencilerin temel hukuk kavramlarını tam ve doğru şekilde 

anlamalarını sağlamaktır. 

EKO 151 – İktisat (3+0) 3 

Mikro ve makro iktisadın temel kavramları, ekonomik problem, arz, talep ve fiyatın belirlenmesi tüketici 

davranışı teorisi, firma teorisi ve piyasa yapıları bu dersin konularını oluşturmaktadır. 

TRD 151 – Türk Dili – I (2+0) 2 

Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri, dil-düşünce 

bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel konuşma yeteneği 

kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, dilin sosyal bir kurum olarak yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, 

konuşma dili ve yazı dili gibi konular ele alınır ve Türk Edebiyatı’ndan örnekler üzerinde tartışılır. 

ATA 151 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I (2+0) 2 

Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini oluşturan 

Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin son 

dönemindeki fikir akımları, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller 

karşısında memleketin durumu, Milli Mücadele, Büyük Millet Meclisi’ninkuruluşu. 
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ENG 151 – İngilizce-I (3+0) 3 

 

İngilizce dersi, temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içermektedir. 

 

HUK 109 – Hukuk Araştırma Teknikleri (2+0) 2 

 

Diğer pek çok bölümden farklı olarak hukuk fakültesini kazanan öğrencilerin büyük çoğunluğu, bölüm dersleri 

ve ders konularıyla ilk defa karşılaşmaktadır. Öğrencinin kütüphane ile tanışması, ilgili kanun, içtihat ya da 

bunlara ilişkin yorumlara ulaşması; kanun, içtihat ve yorum ile problem arasındaki ilişkiyi kurarak çözüme 

ulaşma ve bunu aktarabilme becerisini kazanması önem taşımaktadır. Bu durum dikkate alınarak, öğrencilerin 

hukuk ve kanun metinleri ile yargı kararlarını nasıl okuyup değerlendirmeleri gerektiği, çözüme kavuşturulan 

problemlerin nasıl bir üslupla aktarılmasının uygun olduğu, karşılaşılan hukuksal problemlerin çözümünde 

dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğu gibi temel konular üzerinde durulmaktadır.  

 

SEÇMELİ DERSLER / I. YARIYIL 

(BİRİNCİ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 

 

 

ALAN DIŞI SEÇİMLİK DERS 

 

I. yıl, I. Yarıyılda, alan içi seçmeli ders bulunmamaktadır.  

Öğrenciler Hukuk Fakültesi dışında verilen derslerden bir tanesini, alan dışı seçimlik ders olarak tercih 

etmektedirler. 

 

 

BİRİNCİ YIL / II. YARIYIL 

(BİRİNCİ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

 

HUK 102 – Medeni Hukuk (Aile Hukuku) (3+1) 5 

 

Bu derste, aile hukuku ana başlığı altında; nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, 

mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi aile 

hukukunun temel kavram ve kurumları pratik çalışmalarla desteklenerek anlatılmaktadır. 

HUK 104 – Anayasa Hukuku – II (3+1) 5 

 

Dersin kapsamı içinde, Osmanlı Dönemi anayasal hareketleri, Türk Anayasa Hukuku’nun gelişim süreci; 1876 

Anayasası, 1909 Anayasa değişikliği, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları, 1982 Anayasası’nın genel esasları ve 

devlet örgütlenmesi açısından temel düzenlemeleri, temel haklar ve özgürlükler incelenmektedir. Cumhuriyetin 

temel prensipleri, temel hak ve özgürlüklerin korunması, parlamentonun kuruluşu ve yetkileri, anayasal 

dokunulmazlık ve parlamento üyelerinin hukuki statüsü, Cumhurbaşkanı’nın ve Bakanlar Kurulu’nun yetkileri ve 

hukuki statüleri, olağanüstü hal ve sıkıyönetim halleri ve yargı erki ders kapsamında işlenen konular arasında yer 

almaktadır. 

HUK 106 – Hukuk Başlangıcı – II (3+0) 3 

 

Bu ders, kanunlaştırma, hukuk kurallarının çeşitleri, hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, 

hukuk kurallarının yorumu ve yorum ilkeleri, hukukta akıl yürütme, hukuk kuralları arasında çatışma sorunu, 

hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir yetkisi, adalet kavramı, hak kavramı, tanımı ve hakların çeşitleri, 

hakkın korunması, hukukî olaylar, fiiller ve işlemler, yargı fonksiyonu ve yargı örgütü konularını içerir.  
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HUK 108 Roma Hukuku – II (3+0) 3 

Borçlar hukukunun önemi ve Roma hukukunun borçlar hukukuna etkisi, borç kavramı ve borcun unsurları, 

borçlunun sorumluluğu, zarar ve tazmini, haksız fiiller, eşya hukuku ve zilyetlik, mülkiyet konuları bu ders 

kapsamında ele alınır. 

HUK 112 – Anayasa Yargısı (2+0) 3 

Bu derste, “Anayasa Yargısı” kavramı, Anayasa yargısının kuruluşu ve tarihsel gelişimi, yargısal denetim 

sistemleri, Türk anayasa yargısında anayasaya uygunluk denetimi, Türk Anayasa Mahkemesi’nin diğer 

görevlerine genel bakış ve Türk Anayasa yargısının bazı sorunları ele alınmaktadır 

TRD 152 – Türk Dili – II (2+0) 2 

Bu derste, öğrencilerin Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavrayabilmeleri ve Türkçeyi doğru 

ve güzel konuşma yeteneği kazanmaları amaçlanır. Ders kapsamında, Türk dilinin bugünkü durumu ve 

yayılma alanları gibi konuların yanı sıra, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk kültürü ve Türkçedeki gelişmeler 

ele alınır ve Türk Edebiyatı’nın önemli eserleri incelenir. 

ATA 152 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - II (2+0) 2 

Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu çerçevesinde, devletin temelini oluşturan 

Atatürk İlkeleri anlatılır. Ders kapsamında işlenecek konular şunlardır: İnkılâp kavramı, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yıkılışına ve Türk inkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin son 

dönemindeki fikir akımları, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller 

karşısında memleketin durumu, Milli Mücadele, Büyük Millet Meclisi’ninkuruluşu. 

ENG 152 – İngilizce-II (3+0) 3 

 

İngilizce dersi, temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içermektedir. 

HUK 116 – Hukuk Metodolojisi (2+0) 2 

Dersin genel amacı, hukuku metodolojik açıdan incelemek, hukuk normu, kurallar hıyerarşisi pozitif hukukun 

uygulanması, hukuk-mantık ilişkisinin öğrenilmesi, hukukun temeli hakkında bilgi verilmesi, hukuk 

probleminin analizi vb. konuları öğrenmek. Bu ders ile öğrencinin diğer derslerde öğrenilen teorik bilgiyi 

somut olayı çözebilmeyi sağlayacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanması, bir olguyu kanıtlamada 

tümevarım ve tümdengelim metodlarını kullanabilmesi, hukukta metod ve metodolijiyi öğrenmesi, 

kıyas,yorum, boşluk doldurma gibi konulara hakim olması amaçlanmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER / II. YARIYIL 

(BİRİNCİ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

HUK 162 – Siyaset Bilimi (2+0) 2 

 

Bu derste, iktidar kavramı ve Batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri, 

uluslararası ilişkilerde aktörler, sistemler ile iktidar ve devlet, siyasal iktidarın sınırlandırılması, demokrasi 

kavramı, siyasal güç olarak siyasal partiler ve baskı grupları, seçim yöntemleri ve düzenekleri, siyasal rejimler, 

rejimlerin kümelendirilmesi öğretilmektedir. 

HUK 166 – Genel Hukuk Tarihi (2+0) 2 

 

Sosyolojik düşüncenin gelişme süreci (tarihsel süreç ve Türkiye’de sosyolojinin gelişmesi), bağımsız bir bilim 

olarak sosyoloji, toplumsal yapı, toplumsal yapıda farklılaşma (toplumsal tabakalaşma, toplumsal sınıf), 

toplumsal değişme, rol ve statüler, aile bu dersin konularını oluşturmaktadır. 
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İKİNCİ YIL / III. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

(İKİNCİ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 

 

 

 

HUK 201 – Borçlar Hukuku – I (Genel Hükümler) (4+1) 6 

 

Bu derste, Borçlar Hukuku’na hakim olan prensipler, Borçlar Hukuku mevzuatı, borçların kaynakları, sözleşme 

kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, 

sözleşmenin hükümsüzlüğü, borçların ifası, ifanın konusu, ifa yeri, ifa zamanı, iki tarafa borç yükleyen akitlerde 

ifa, alacaklı yüzünden borcun ifa edilememesi, borcun ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi 

konuları öğretilecektir. 

HUK 203 – Ceza Hukuku – I (Genel Hükümler) (3+1) 5 

 

Ceza Hukuku mevzuatına göre Türk Ceza Kanunu’nun uygulanması, genel olarak "suç" kavramı, suçun 

unsurları, suçluların geri verilmesi, ceza kavramı ve ceza türleri, cezaların kişiselleştirilmesi, cezayı azaltan 

takdiri nedenler, erteleme, koşullu salıverme, ceza mahkûmiyetinin sonuçları bu dersin kapsamını 

oluşturmaktadır. 

HUK 205 – İdare Hukuku – I (3+1) 5 

 

Bu derste idare hukukuna giriş, idare kavramı, idare işlevi, idarenin tanımı, idare hukuku kavramı ve özellikleri, 

hukuka bağlı idare ve idarenin hareket serbestliği, idare hukukunun kaynakları ile Türkiye’nin idari yapısı 

(Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim Örgütleri) öğretilmektedir. 

 

HUK 207 – Milletlerarası Hukuk – I (3+0) 4 

 

Milletlerarası hukuk kurallarının oluşması ve gelişimi, devletler hukukunun kaynakları (teamül, antlaşmalar, 

hukukun genel ilkeleri, devletin tek taraflı işlemleri, uluslararası örgütlerin kararları, doktrin, uluslararası 

içtihat), devletler hukukunun kişileri (devlet, uluslararası örgütler, özel kişiler), uluslararası sözleşmeler ve bu 

sözleşmelerden doğan yükümlülükler, sözleşmelerin iç hukuka etkisi bu dersin konularını oluşturmaktadır. 

HUK 209– Kamu Maliyesi (3+0) 3 

 

Kamu maliyesi kavramı, kamu sektörünün ekonomik işlevleri ve amaçları, sektörler arası kaynak dağılımı ve 

araçları, kamu maliyesi ilkeleri, kamu mallarının sınıflandırılması ve ekonomik yorumu, ithalat ve ihracat 

düzenlemesinde kamu maliyesinin rolü, Arrow'un imkansızlık teoremi, kamu projelerinde yarar-maliyet analizi 

ve özel mali sorunlar dersin konularıdır. 

HUK 211 – Hukuk Felsefesi (2+0) 3 

 

Bu ders ile öğrenci, hukuk anlayışı ve felsefesinin en çok tartışılan konularına yönlendirilmektedir. Ders 

aracılığıyla, doğal hukukun, pozitivist hukukun veya Amerikan realizminin en göze çarpan özellikleri 

öğretilerek, hukuk okullarının günümüz hukuk anlayışını nasıl etkilediği ve hukuk akımlarıyla ortaya çıkan 

idelerin seminer şeklinde verilen derslerde öğrencilerce tartışılması ve bu yolla öğrencinin düşünmeye sevk 

edilmesi sağlanmaktadır. 

HUK 223 – Hukuk Etiği (2+0)2  

 

Öğrenci, lisans düzeyinde hukukta temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinecek, derslerde öğrendikleri 

bilgileri soyut ve somut hukuki problemleri çözmede ne şekilde kullanması gerektiği becerisini edinecektir. 
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SEÇMELİ DERSLER / III. YARIYIL 

(İKİNCİ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 

 

 

HUK 261 – Çevre Hukuku (2+0) 2 

 

Çevre hakkı (oluşumu, anayasal düzenleme, Türkiye’de durum), çevre hakkının yapısı (özneleri, konusu, 

muhatabı), çevre hakkının güvenceleri (haber alma hakkı, katılma hakkı, başvuru hakkı), çevre hakkının 

uluslararası boyutları (insan haklarını koruma sözleşmelerinde çevre hakkı, çevreyi koruma sözleşmeleri, 

uluslararası güvenceler) bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

HUK 263 – İslam Hukuku (2+0) 2 

 

Bu derste, hukuka ve İslam hukukuna dair kavramsal bir çerçeve tanımlanır, İslam  hukukunun düzenleme 

alanı, konusu ve gayesini açıklanır, İslam hukuk ilminin farklı düzenleme alanlarına ilişkin kavram ve 

kurumlarını yorumlanır, İslam hukuk ekollerinin fıkıh doktrinleri hakkında ilgili kavramlar çerçevesinde analiz 

edilir, doktriner açıdan İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırmayapılır. 

 

İKİNCİ YIL / IV. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

(İKİNCİ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

 

HUK 202 – Borçlar Hukuku – II (Genel Hükümler) (4+1) 6 

Haksız fiiller, kusura dayanan sorumluluk, kusur aranmayan sorumluluk halleri, maddi- manevi zarar 

kavramları, sebepsiz zenginleşme, üçüncü kişinin fiilini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil 

borçluluk, alacaklılar arasında teselsül, şarta bağlı borçlar, cezai şart, pey akçesi-pişmanlık akçesi-ücret 

kesintisi, alacağın temliki ve borcun nakli konuları bu derste öğretilecektir. 

HUK 204 – Ceza Hukuku – II (Genel Hükümler) (3+1) 5 

Ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza teorileri, Türk Ceza Kanunu sistematiği, 

suçun maddi ve manevi unsurları, suça teşebbüs, kişisel cezai sorumluluk, suça iştirak, suçun sınıflandırılması; 

cürüm, suç ve kabahat, Türk Ceza Kanunu genel hükümleri, kanunun yer, zaman ve kişi açısından uygulanması, 

suçluların iadesi ve uluslararası adli yardımlaşma bu dersin konularını oluşturmaktadır. Kusurluluğu kaldıran 

sebepler, haksız tahrik, fiili hata, suçta tekerrür, ceza kavramı, cezanın özellikleriyle türleri ve amacı, cezanın 

tayini, cezayı azaltan takdiri sebepler, cezaların ertelenmesi, şartla salıverme, ceza mahkumiyetinin sonuçları, 

emniyet tedbirleri, dava ve cezanın düşmesi sebepleri ayrıca incelenecektir. 

HUK 206 – İdare Hukuku – II (3+1) 5 

Türk kamu yönetimine giriş ve tarihçesi, kamu personel yönetimine egemen olan ilkeler, kamu görevlisi ve 

devlet memurluğu kavramları, memurluğa giriş ve adaylık, memurların ödevleri ve yükümlülükleri ile bağlı 

olduğu yasaklar, memurlar hakkında disiplin ve ceza kovuşturması, memurların mali sorumluluğu ile 

memurluğun sona ermesi ve emeklilik, idarenin mal varlığı ve kazanılması yöntemleri, kamu malları, idarenin 

etkinlikleri (kolluk- zabıta-kamu hizmeti) ile idarenin işlem ve eylemleri konularının dışında; idari yargı 

(doğuşu ve gelişmesi, özellikleri, teşkilâtı) bu dersin konularınıoluşturmaktadır. 

 

HUK 208 – Milletlerarası Hukuk – II (3+0) 4 

 

Bu derste devletlerin yabancılara karşı sorumluluğu, deniz hukuku, hava sahası, kara sahası, münhasır 

ekonomik bölge, uluslararası çevre hukuku, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü, Uluslararası Adalet Divanı, 

uluslararası tahkim ve diğer tahkim yolları konuları işlenmektedir. 
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HUK 212– Vergi Hukuku (3+0) 3 

 

Vergi hukukunun anlamı ve konusu, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, verginin tarafları, konusu, 

vergiyi doğuran olay, vergi muafiyeti, istisna ve indirimleri, verginin matrahı, vergi tarifesi, verginin tarhı, 

tebliği ve tahakkuku, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi, 

vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı ders kapsamında işlenmektedir. 

HUK 214 – Hukuk Sosyolojisi (2+0) 3 

 

Hukuk kavramının aracı olarak sosyoloji, hukuk ve sosyolojinin ortak konuları, hukuk kuralının genel 

görünümü ve araştırılması yöntemleri, gelişim süreci içerisinde hukuk sosyolojisi, pozitif bir bilim olarak hukuk 

sosyolojisi, teorik hukuk sosyolojisi, hukuk sosyolojisinin hukuk tarihindeki kökleri, klasik hukuk sosyolojisi 

anlayışı ve hukuk sosyolojisinin güncel konumu bu dersin konularıdır. 

HUK 218 – Türk Hukuk Tarihi (2+0) 2 

 

İslâmiyet’ten önceki Türk hukuk tarihi, İslâmî dönem Türk hukuk tarihi, Osmanlı dönemi hukuk yapısı 

(Tanzimat öncesi ve sonrası uygulanan hukuk), Cumhuriyet’e geçiş dönemi, Türk pozitif hukukunda 

gerçekleştirilen reformlar dersin konularını oluşturmaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER / IV. YARIYIL 

(İKİNCİ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

HUK 262 – Kriminoloji (2+0) 2 

 

Bu derste, bir suç bilimi olarak kriminolojinin, tarihi gelişimi, metotları ve önemi anlatıldıktan sonra, 

suçluluğun bireysel ve sosyal faktörleri, suç ve suçlu türleri, ceza ve güvenlik tedbirleri ve bunların infaz 

rejimleri ayrıntılı olarak incelenecektir. 

HUK 266 – İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler (2+0) 2 

 

İslam Hukukunun kabul ettiği hürriyetler olan şahsi, fikri ve iktisadi hürriyetler dersin konusunu oluşturmaktadır. 

Kur’an, sünnet ve diğer islami kaynaklar doğrultusunda şahsi hürriyetler olarak, seyahat hürriyeti, kişi güvenliği, 

mesken dokunulmazlığı, postanın gizliliği; fikri hürriyet hürriyetler olarak inanç hürriyeti, görüş ve düşünce 

hürriyeti, fikir açıklama hürriyeti; iktisadi hürriyetler olarak ise çalışma ve kazanma hürriyeti, mülk edinme 

hürriyeti anlatılacaktır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL / V. YARIYIL 

(ÜÇÜNCÜ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 

 

 

HUK 301 – Eşya Hukuku – I (2+1) 4 

 

Eşya Hukuku dersinde, ayni hak kavramı ve unsurları, zilyetlik kavramı, zilyetliğin kazanılması, kaybı ve 

korunması, zilyetliğin iadesinde uygulanacak esaslar, tapu sicili kavramı ve unsurları, taşınmaza ait kütük 

sahifesine yapılacak kayıtlar, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükmü, mülkiyet kavramı, mülkiyetin konusu ve 

kapsamı, mülkiyetin çeşitleri konularıincelenmektedir. 
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HUK 303 – Borçlar Hukuku – I (Özel Hükümler) (2+1) 4 

 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler bölümünde öğretilen kavramlar ışığında derste, temlik borcu doğuran 

sözleşmeler (satım sözleşmesi, trampa sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi) ile kullanma ve yararlanma hakkı 

veren sözleşmeler (adi kira sözleşmesi, hasılat kirası sözleşmesi ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi ve finansal 

kiralama sözleşmesi) incelenmektedir. 

HUK 305 – Ceza Hukuku – I (Özel Hükümler) (2+1) 4 

 

Hürriyet aleyhinde işlenen cürümler (siyasi hürriyet aleyhinde cürümler, din hürriyeti aleyhinde cürümler, şahıs 

hürriyeti aleyhinde cürümler, mesken masuniyeti aleyhinde cürümler, sırrın masuniyeti aleyhinde cürümler), 

devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler (zimmet, irtikap, rüşvet, memuriyet görevini suiistimal, görevi ihmal, 

görevi kötüye kullanma, hükümet memurları tarafından efrada suimuamele, memuriyet unvan ve şerefinin 

gaspı, hükümete karşı şiddet veya mukavemet ve kanunlara muhalefet), adliye aleyhinde cürümler (suç tasnii 

ve resmi mercileri iğfal, iftira, yalan şahitliği ve yalan yere yemin) bu dersin konularını oluşturmaktadır. 

 

HUK 307 – Ticaret Hukuku – I (3+1) 5 

 

Ticari işletme hukuku kapsamında, ticari işletme, ticari iş, ticari hüküm, ticari davalar, tacir, ticaret sicili, ticari 

defterler, ticari işletmeye bağlı ve bağımsız yardımcılar, haksız rekabet, ticaret unvanı, işletme adı ve marka; 

şirketler hukuku kapsamında, şirketlerin sınıflandırılması, şirket ve unsurları, şirketlerin benzer kavramlardan 

farkları, adi şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, kolektif şirket ve adi komandit şirket konuları bu derste 

öğretilecektir. 

HUK 309 – Medeni Usul Hukuku – I (3+1) 5 

 

Medenî usul hukukuna ilişkin genel bilgiler; medenî usul hukukunun anlamı; medenî usul hukukunun amacı; 

medenî usul hukukunun hukuk dalları arasındaki yeri; medenî usul hukukunun yer ve zaman itibariyle 

uygulanması; medenî usul hukukunun kaynakları; medenî usul hukuku kurallarının yorumu; kavramı; yargı 

çeşitleri; mahkemeler; görev; yetki; işbölümü; merci tayini; yargı görevlileri; usul işlemleri; süreler; eski hale 

getirme; tebligat; taraflar; davaya müdahale; medenî usul hukukuna hakim olan ilkeler; dava hakkında genel 

bilgiler; davanın açılması ve davaya cevap konuları bu derste incelenecektir. 

HUK 311 – Genel Kamu Hukuku - I (2+0) 2 

 

Bu ders, hukuk düzenin yaratıcısı olan “devlet”i konu alır. Devlet teorisi kapsamında devletin ortaya çıkışı, siyasal 

iktidarın kaynağı ve meşruiyeti konuları tartışılır. Bu bağlamda tarihsel sıralama ile şu konular incelenir: İlkel 

Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği, İlkel Toplumdan Devletli Topluma Geçiş, Devletin Kökenine İlişkin Teoriler, 

Eski Yunan Uygarlığında Kent Devletleri ve Siyasal Düşünce, Yunan Kent Devletlerinin Çöküşünden Sonra 

Siyasal Düşünce ve Roma İmparatorluğu Dönemi, Ortaçağda Devlet Anlayışı, Feodal Toplum , Ortaçağda Siyasal 

Düşünce, Modern Siyasal Düşüncenin Doğuşu ve Machiavelli, Bodin ve Hobbes’un siyasal düşünceleri, İktidarın 

Sınırlanması: Locke, Rousseau, Montesquieu’nün görüşleri. 

 

HUK 313 – İdari Yargı - I (2+0) 2 

İdari yargılama kurumları, idari yargılama usulü (iptal ve tam yargı davaları, yasa yolları), vergi mahkemesi, 

idare mahkemesi, bölge idare mahkemesi, Danıştay ile ilgili kararlar bu dersin konularındandır. 

HUK 319 – FikriMülkiyet Hukuku - I (2+0) 2 

 

Derste, fikri mülkiyet kavramı ve bu anlamda doğan telif, patent, marka, veri tabanı, endüstriyel tasarım, 

coğrafi işaret, faydalı model ve diğer hakların nasıl korunacağı meseleleri ve de ilgili haksız rekabet hususları 

incelenmektedir. 
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SEÇMELİ DERSLER / V. YARIYIL 

(ÜÇÜNCÜ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 

 

 

HUK 361 – Sözleşme Hukuku (2+0) 2 

 

Öğrencilere meslek hayatlarında sıkça karşılaşacakları hukuki ilişkilerin temelini teşkil eden sözleşmeler 

hakkında genel bilgilerin verilecektir. Sözleşmenin Kurulması aşamaları olan  icap ve kabul, sözleşmenin 

unsurları, şekil, irade sakatlıkları, sözleşmenin konusu, temsil, sözleşmenin ifası ve ifa edilmemenin sonuçları, 

temerrüt, dersin konularıarasındadır. 

 

HUK 367– Uygarlık Tarihi (2+0) 2 

 

Uygarlık tarihi dersi kapsamında; İnsan, İnsanlık kavramları, tanımları, etimoloji, Uygarlığın başlangıcı ile ilgili 

tartışmalar, İlk insan, devlet öncesi dönem ve yerleşik hayata geçiş, Uygarlıklar da hukukun önemi: Hakkı Üstün 

tutan uygarlıklar kuvveti üstün tutan uygarlıklar ayırımının kriterleri, Uygarlıkları değerlendirme yaparken göz 

önünde tutulması gereken kurumların tespiti: Din, bilim, ekonomi ve siyaset, gibi konular incelenecektir.  

 

HUK 363 – Tüketici Hukuku (2+0) 2 

 

Tüketicinin korunması ve aydınlatılması, ayıplı mal ve hizmetler, taksitli satışlar, kampanyalı satışlar, kapıdan 

satışlar öğretilmekte; tüketici kuruluşları (tüketici konseyi, tüketici sorunları hakem heyeti), tüketici 

mahkemeleri, Avrupa Birliği tüketici hukuku bu ders kapsamında incelenmektedir. 

HUK 365 – Osmanlı Devletinde Kanunlaştırma Hareketleri: Mecelle Örneği (2+0) 2 

 

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda kanunlaştırma hareketleri Tanzimat Fermanı’nın öngördüğü ilkeler 

doğrultusunda başlamıştır. Kanunlaştırma hareketleriyle, Osmanlı devlet yapısında, ekonomik, siyasî ve sosyal 

hayatında meydana gelen değişimlere Avrupa ile etkileşim yön vermiştir. Kanunlaştırma hareketleri ile 

Tanzimat Fermanı’nın  Osmanlı toplumu oluşturma şeklinde açıklanmış olan bir ideolojinin kurumsallaşması 

amaçlanmıştır. Kanunlaştırma hareketlerinin önemli bir örneği olan Mecelle dersin konusunu oluşturmaktadır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL / VI. YARIYIL 

(ÜÇÜNCÜ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

HUK 302 – Eşya Hukuku – II (2+1) 4 

 

Taşınmaz mülkiyetinin konusu, kazanılması, kaybı ve kapsamı, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, taşınmaz 

malikinin sorumluluğu kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü, rehin 

hakları, taşınır rehin konuları incelenecektir. 

HUK 304 – Borçlar Hukuku – II (Özel Hükümler) (2+1) 4 

 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler bölümünde öğretilen kavramlar ışığında, iş görme borcu doğuran sözleşmeler 

(hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekalet 

sözleşmesi ve vekalet benzeri hukuki ilişkiler), saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat 

sözleşmeleri (kefalet ve garanti sözleşmeleri), sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler (kumar sözleşmesi, 

kaydı hayat ile irat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi) ve ortaklık sözleşmeleri incelenecektir. 
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HUK 306 – Ceza Hukuku – II (Özel Hükümler) (2+1) 4 

 

Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine 

işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala 

karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından 

ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

HUK 308 – Ticaret Hukuku - II (3+1) 5 

 

Anonim şirket, kuruluşu, türleri, organları, işleyişi, pay kavramı, pay türleri, pay sahipliği, anonim şirketlerde 

menkul kıymetler, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırımı, anonim şirketin sona ermesi ve tasfiye; limited 

şirket, tanımı, unsurları, kuruluşu, organları ve işleyişi, ortak sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi, ortağın 

hakları ve yükümlülükleri, sorumlulukları ve şirketin sona erme ve tasfiyesi konuları dersin kapsamında yer 

almaktadır. Kıymetli Evrak Hukuku; kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, özellikleri, kıymetli evrakta defiler, 

ziyaı ve iptali, kambiyo senetleri, poliçe, bono, çek konuları da bu derste öğretilecektir. 

HUK 312 – Medeni Usul Hukuku – II (3+1) 5 

 

Hüküm tesisi, dosyanın işlemden kaldırılması, mahkeme masrafları, hükümlere karşı kanun yolları (temyiz, 

iade-i muhakeme, hükümlerin tavzihi), adlî yardım, tahkim, hâkimlerin sorumlulukları bu dersin konularıdır. 

HUK 314 Genel Kamu Hukuku – II (2+0) 2 

 

Bu Dersin amacı, modern devleti tarihsel ve teorik temelleri ile ilişkilendirerek bir bütünlük içinde incelemektir. 

Bu kapsamda “Modern Devlet”in yapısı/kurumları ve modern siyasal ideolojilerin incelenmesi, demokrasi kuramı 

ve küreselleşme konularına odaklanır ve şu konular ele alınır: İdeoloji kavramı, devletin ideolojik aygıtları, 

liberalizm ve sosyal devlet, marksizm, faşizm / nasyonal sosyalizm, muhafazakârlık / milliyetçilik, anarşizm / 

feminizm, egemenlik ve vestfalyan düzen, ulus-devlet, küreselleşme, demokrasi teorileri ve demokrasi modelleri, 

siyasal katılım, kamuoyu, baskı grupları. 

 

HUK 316 İdari Yargı – II (2+0) 2 

 

Dersin amacı idari davalarda izlenecek usul hakkında öğrencilere bilgi vermektir. İdari yargının görev alanı, 

İdari yargı kuruluşları, dava türleri ve özellikleri, dava açmanın sonuçları, yürütmenin durdurulması, yargılama 

ve karar, kanun yolları anlatılacaktır. 

 

HUK 324 – Fikri Mülkiyet Hukuku – II (2+0) 2 

 

Derste, fikir ve sanat eserleri hukuku ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle fikir ve sanat eserleri hukukunun 

temel koruma konusu olan eser kavramı ve çeşitlerine bunu takiben eser sahibinin haklarına değinilecektir. Eser 

sahibinin haklarına bağlı olarak bu hakların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen istisnaları 

ve sınırlamaları ile bu hakların konu olduğu hukuki işlemler incelenir.   

 

 

SEÇMELİ DERSLER / VI. YARIYIL 

(ÜÇÜNCÜ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

HUK 362 – Avrupa Birliği Hukuku (2+0) 2 

 

Öğrenci Avrupa Birliği’nin hukuki yapısı, AB Hukukunun Kaynakları, AB Organları ve mevzuatını öğrenir. 
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HUK 364 – Rekabet Hukuku (2+0) 2 

 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilişkisi ortaya 

konulduktan sonra, kanunun getirdiği koruma sistemi bu dersin konuları arasındadır. Ayrıca ders sırasında, 

rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin kararları, hukuka aykırılık şartları ve 

muafiyet tanınabilecek haller dışında, hakim durumun kötüye kullanılması hali ve teşebbüsler arası birleşmeler 

ve devralmalar, son olarak da, Rekabet Kanunu’nun ihlal edilmesi halinde kurulun alabileceği 

kararlaraçıklanmaktadır. 

HUK 366 – İmar Hukuku (2+0)2 

 

Bu derste imar planları, plan hiyerarşisi, planlama ilkeleri, ifraz ve tevhit işlemleri, inşaat ruhsatı verme süreci, 

yapılaşma, yapı kullanım izni, imar konularıyla ilgili idari ve yargısal başvuru konularıöğretilmektedir. 

HUK 368 – Milletlerarası Ceza Hukuku (2+0) 2 

 

Milletlerarası Ceza Hukuku dersinde, alana ilişkin temel ilkeleri öğrendikten sonra, ceza hükümlerinin yer 

bakımından uygulanması, ceza hükümlerinin uluslararası geçerliliği, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza 

Mahkemesi tarafından Roma Statüsü çerçevesinde kurulmuş ad hoc mahkemelerinin yanı sıra suçluların iadesi 

de incelenecektir. 

HUK 376- Spor Hukuku(2+0)2 

 

Bu ders kapsamında, sporda iş hukuku, vergi hukuku, fikri haklar ile spor kamu hukuku konularının yanı sıra; 

devletler üstü teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, 

spor yargısı ve bazı sporlara özgü hukuk kuralları incelenecektir. Yabancı mevzuat ve yargı kararları ile birlikte 

Türk Spor Mevzuatı ve bu konudaki idari yapılanma da dersin konuları arasındadır. 

HUK 374- Banka Hukuku(2+0) 2 

 
Bu derste, banka tanım ve türleri, bankacılık işlemleri, bankaların kuruluşu, bankaların devir, birleşme, bölünme 

ve tasfiyesi, bankacılık örgütlenme şemasında yer alan kurumlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun görev ve 

yetkileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görev ve yetkileri öğretilmektedir. 
 

 

DÖRDÜNCÜ YIL / VII. YARIYIL 

(DÖRDÜNCÜ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 

 

 

HUK 401 – Milletlerarası Özel Hukuk – I (3+1) 4 

 

Bu derste, temel kavramlar, yabancı hukukun uygulanması, kamu düzeni, kurallar çelişkisi, uluslararası yetki 

kuralları, uluslararası tahkim, uluslararası medeni yargılama hukuku ele alınmaktadır. 

HUK 403 – Deniz Ticareti Hukuku – I (3+0) 3 

 

Ders üç bölümden oluşmaktadır; ilk bölümde Deniz Ticareti Hukuku kavramı, doğuş sebepleri ve özellikleri, 

tarihçesi, ulusal ve uluslararası kaynakları, gemi, gemi sicili, gemi mülkiyeti ve gemiler üzerindeki rehin 

hakları, gemi işleteni, borç ve sorumlulukları; donatma iştiraki ve kaptan konuları okutulmaktadır. Dersin ikinci 

bölümünde, navlun sözleşmesinde tarafların borçları ve hakları, taşıyanın sorumluluğuna ait kanuni düzenleme, 

emredici hükümler, konşimento ve navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir. Son bölümde ise, deniz 

kazaları başlığı altında, müşterek avaryalar, çatma, kurtarma ve yardım konuları işlenmektedir. 
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HUK 405 – Ceza Usul Hukuku – I (2+1) 3 

 

Bu dersin kapsamında, ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri, ceza hakiminin davaya bakmaması ve reddi, 

tefhim ve tebliğ, süreler ve eski hale iade, tanıklar, bilirkişi ve keşif, zabıt ve arama, tutuklama, yakalama ve 

salıverme, savunma, kamu davası, duruşma, tahkikat, kanun yolları, şahsi dava, müdahale yoluyla dava ve 

kanun yolları gibi konular yer almaktadır. 

HUK 407 – İş Hukuku (3+1) 4 

 

Dersin genel amacı; Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında 

bilgilendirmek; Çalışma hayatındaki koşullar hakkında bilgilendirmek; İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal 

boyutunu öğretmek; Sendikalar hakkında bilgi vermek; Toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt hakkında 

hukuksal bilgilendirmek.  

 

HUK 409 – İcra ve İflas Hukuku – I (3+1) 4 

 

İcra hukuku hakkında genel bilgiler; cebri icra çeşitleri; icra teşkilatı; şikâyet; icra harç ve giderleri; tebligat; 

süreler; tatil ve talik halleri; icra takibinin tarafları; genel haciz yoluyla takip; itirazın iptali davası; itirazın 

kaldırılması; menfi tespit ve istirdat davaları; icra takibinin iptali ve taliki; mal beyanı; haciz, hacze iştirak; 

hacizde istihkak prosedürü; borcun taksitle ödemesi; satış; ihalenin feshi; borç ödemeden aciz vesikası 

kavramları ve kurumları bu derste gösterilmektedir. 

 

HUK 411 – İnsan Hakları Hukuku – I (2+0) 2 

 

Bu ders, insan hakları kavramı, insan hakları düşüncesinin temellendirilmesi, insan haklarının çağlara göre tarihsel 

gelişimi, farklı kültürel ve ideolojik insan hakları anlayışları, hak kuşakları, insan haklarında evrensellik ve 

kültürel görecelilik konularını içerir. 

 

HUK 413 - Miras Hukuku - I (2+0) 2 

 

Medeni Kanun’a göre yasal mirasçılık, hısımlık ilişkisine göre mirasçılık hakkının kazanılması, saklı paylar, 

ölüme bağlı tasarrufların tabi olduğu esaslar ve bunların çeşitleri, ölüme bağlı tasarrufların yerine getirilmesi, 

iptali ve bu tasarrufların tenkisinin koşulları, mirasın geçmesinin esasları ve sonuçları, terekenin unsurları ve 

korunması, miras sözleşmelerinden doğan davalar, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaşılması, 

mirasın reddi ve mirastan feragat gibi konular, dersin içeriğinioluşturmaktadır. 

 

HUK 415 – Ticaret Hukuku – III (Kıymetli Evrak) (2+0) 2 

 

Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrak teorileri, nama ve hamile düzenlenen kıymetli evrak, kambiyo senetleri 

(poliçe, bono ve emre muharrer senet, çek), emtia senetleri (makbuz senedi ve varant, taşıma senedi), kıymetli 

evrakın ziyaı ve iptali bu dersin konularıdır. 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER / VII. YARIYIL 

(DÖRDÜNCÜ SINIF GÜZ DÖNEMİ) 
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HUK 465 – Sağlık Hukuku (2+0) 2 

 

Ders kapsamında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin sağlık hakkına ilişkin düzenlemeleri, Sosyal Güvenliğin 

Asgari Normları hakkında sözleşmelerin sağlık sosyal güvencesine ilişin düzenlemeleri. 1982 Anayasasının ilgili 

düzenlemeleri, Hasta hakları yönetmeliğindeki düzenlemeler, Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu, sağlık 

personelinin sorumluluğu, Sağlık Bakanlığı teşkilatı ve Sağlıkla ilgili görevleri bulunan Kamu kurum ve 

kuruluşları, Sağlık meslek mensuplarının örgütlenmesi, Sağlık mesleklerinin uygulanmasında çalışanların 

yetkileriyle ilgili temel düzenlemeler ve meslek kuralları gibi konular ele alınacaktır.  

 

HUK 467 – Askeri Ceza Hukuku (2+0) 2 

 

Bu ders kapsamında İç Hizmet Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu ve yargılama usulü, 

disiplin suçlarını kavram ve uygulama düzeyinde ele alınmaktadır. 

 

HUK 475 – Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (2+0) 2 

 

Bu dersin konusu ve amacı, toplumsal cinsiyet kavramını açıklamak ve toplumdaki toplumsal cinsiyet rollerini 

tartışmak ve bunun hukuk üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak ve toplumsal cinsiyet problemleri ve bunu hukukla 

ilişkisi hakkında bilgi sağlamaktır. Bu bağlamda derste toplumsal cinsiyet kavramı ve diğer temel kavramlar, 

toplumsal cinsiyet kavramı ve diğer temel kavramlar, feminizm ve feminist hukuk teorisi, hukuk normlarının 

uygulanması ve toplumsal cinsiyet, hukuk ve adalete erişim: uygulamadaki temel problemler, ulusalüstü insan 

hakları hukuku ve toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık konusu ve bu 

kapsamdaki insan hakları dava örnekleri ele alınır. 

 

HUK 473 – Bilişim Hukuku (2+0) 2 

Derste, bilişim hukuku kavramları ve özellikle ceza hukuku çerçevesinde özgü ve tali bilişim suçları 

incelenmektedir. 

 

 

HUK 477-Mesleki İngilizce I (2+0)2 

 

This course will help students to improve their English in some areas particularly in reading and speaking. It aims 

to correct their pronunciation and boost their confidence and increase their vocabulary which will cover some 

useful areas. Furthermore, it also aims to make students to learn about essential and basic part of English and to 

communicate in a very basic way mostly using present and past simple tenses. Another objective of this course it 

to help students to find a good job in a highly competitive market, have better career and to continue their further 

studies. In addition to this, it will help students to reach a level of English where they can follow a course at an 

English speaking university. 

 

 

HUK 479-Arabuluculuk (2+0)2 

 

Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 

Yönetmeliği ve Daire Başkanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre çıkartılan Eğitim Modülü çerçevesinde 

bu derste ele alınmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ YIL / VIII. YARIYIL 

(DÖRDÜNCÜ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

HUK 402 – Milletlerarası Özel Hukuk – II (3+1) 4 

 

Vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlıktan çıkarma, çifte vatandaşlık gibi konuları içeren 

vatandaşlık hukuku ile yabancıların iş edinmesi, yabancıların taşınmaz edinmesi, yabancı sermaye, azınlık 

hakları gibi konulardan oluşan yabancılar hukuku konuları bu derste öğretilmektedir. 

 

HUK 404 – Taşıma ve Sigorta Hukuku – II (3+0) 3 

 

Derste sigorta (önemi ve tarihi gelişimi), sigorta hukuku, sigorta sözleşmesi, sigorta türleri (mal sigortası, 

yangın sigortası, karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta, zirai sigorta, hırsızlığa karşı sigorta, can 

sigortası, deniz rizikolarına karşı sigorta), sigortalının borçları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın ödenmesi 

konuları ele alınmaktadır. 

HUK 406 – Ceza Usul Hukuku – II (2+1) 3 

 

Kanun yolları (itiraz, temyiz, muhakemenin iadesi ve yazılı emir), mağdurun davaya iştiraki (şahsi dava, 

müdahale yolu ile dava), duruşmanın aleniyeti ve inzibatı, müzakere ve oy verme şekli, ceza kararnameleri, 

müsadere usulü, cezaların infazı, muhakeme masrafları, memnu hakların iadesi dersin konularını 

oluşturmaktadır. 

 

HUK 408 – Sosyal Güvenlik Hukuku (3+0) 4 

 

Sosyal güvenlik kurumları, bu kurumların yetki ve görevleri, farklı tipte sosyal güvenlik hakları ve bu hakları 

kazanma prosedürü, sağlık sigortası, emekli sandığı konuları ders kapsamında incelenmektedir. Özel sektör 

tarafından istihdam edilen çalışanların sosyal güvenlik hakları da bu dersin içeriğinde yer almaktadır. 

HUK 412 – İcra ve İflas Hukuku – II (3+1) 4 

 

İflas Hukuku kapsamında takipli ve takipsiz iflas, iflasın açılması ve kapanmasına kadar gerçekleştirilen 

işlemler, iflasın sonuçları, konkordato ve yeniden yapılandırılması, tasarrufun iptali davaları bu dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

HUK 414 – İnsan Hakları Hukuku - II (2+0) 2 

 

Bu ders kapsamında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, mutlak haklar, hakların sınırlanması, askıya alma, 

ölçülülük ilkesi, takdir marjı, konuları ile AİHS ve Anayasa kapsamında yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi 

özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, özel hayatın korunması, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplantı 

ve dernek kurma hakkı, ayrımcılık yasağı, etkili başvuru hakkı, mülkiyet hakkı ve eğitim hakkı ele alınır.  

 

HUK 416 – Miras Hukuku –II (2+0) 2 

 

Medeni Kanuna göre yasal mirasçılık, hısımlık ilişkisine göre mirasçılık hakkının kazanılması, saklı paylar, 

ölüme bağlı tasarrufların tabi olduğu esaslar ve bunların çeşitleri, ölüme bağlı tasarrufların yerine getirilmesi, 

iptali ve bu tasarrufların tenkisinin koşulları, mirasın geçmesinin esasları ve sonuçları, terekenin unsurları ve 

korunması, miras sözleşmelerinden doğan davalar, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaşılması, 

mirasın reddi ve mirastan feragat gibi konular bu dersinkapsamındadır. 
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HUK 418 – Adli Bilimler (2+0) 2 

 

Dersin amacı öğrenciye, suç ve suçlulukla mücadelede yardım edecek modern teknikler ve temel tıp bilgisi 

sağlamaktır. Bu donanım, savcılar, hakimler, avukatlar ve cezai kovuşturmayı yürüten diğer birimlere mesleki 

enformasyon açısından yararlı katkılar sağlamaktadır. 

 

SEÇMELİ DERSLER / VIII. YARIYIL 

(DÖRDÜNCÜ SINIF BAHAR DÖNEMİ) 

 

 

HUK 462 – Mukayeseli İslam Hukuku (2+0) 2 

 

Bu derste mukayeseli islam hukukunun önemi, islam anayasa hukukunun temel esasları islam hukukunun ülkelere 

göre uygulanış biçimi ve farklılıkları anlatılmaktadır. 

HUK 464 – Deniz Hukuku (2+0) 2 

 

Dersin temel amacı, deniz hukukunun gelişimi, temel kavramları, temel ilkeleri, kaynakları ve uyuşmazlıkların 

çözüm yolları konusunda öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 

 

HUK 468 – Avukatlık ve Noterlik Hukuku (2+0) 2 

 

Dersin genel amacı öğrencilere Avukatlık ve Noterlik mesleğinin yapısı ve kuralları hakkında bilgi vermektir. 

Bu dersin sonunda öğrenci avukatlık mesleğinin genel yapısı ve bu mesleğe ait kurallar hakkında bilgi sahibi 

olur. 

 

HUK 472 – İnternet Hukuku (2+0) 2 

Derste, İnternet içeriği ve internet üzerindeki yayınlar ve bu kavramlarla ilgili mevzuat ve mahkeme kararları 

incelenmektedir. 

 

HUK 474 – İş Sağlığı ve Güvenliği  Hukuku (2+0) 2 

Bu derste, büyük ölçüde 89/391sayılı Avrupa Çerçeve Direktifi esas alınarak hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu’nun kabulüyle birlikte işler ve işyerleri için belirlenen asgari normların istisnaları ile birlikte 

incelenmesi, bireylerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler, iş kazası ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken önlemler, kanunun ayrıca işverene yüklemiş olduğu özel 

yükümlülükler, çalışanların hakları, işverenlerin mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri, bunlara aykırılığın 

hem hukuki hem idari yaptırımları yargı ve öğreti içtihatları da dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 

 

HUK 478 – Mesleki İngilizce (2+0) 2 

In this course, students expand their both legal and general vocabulary and improve their English in some areas 

particularly in reading and speaking. They will study legal English in the context of different areas of the law. This 

course will help them to develop their English language skills within a legal context and aims to correct their 

pronunciation and boosts their confidence and increases their vocabulary which will cover some useful areas. 

Furthermore, it also aims to make students to learn about essential and basic part of English and to communicate in 

a very basic way mostly using present and past simple tenses. Another objective of this course it to help students to 

find a good job in a highly competitive market, have better career and to continue their further studies. In addition 

to this, it will help students to reach a level of English where they can follow a course at an English speaking 

university. 

 


