OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS AÇIKLAMALARI
2014 ve Önceki Yıllar
I.YIL I. DÖNEM
Anayasa Hukuku I (HUK115) (Kredi:4, ECTS:6)
Devletin şekli ve temel hak ve özgürlükleri düzenleyen anayasa metinlerinin temel
ilke ve kavramlarını incelenir. Çeşitli devlet modelleri, egemenlik kavramı, seçim
sistemleri, normlar hiyerarşisi vb. kavramlar ve demokratik ilkeler konusunda bilgi
kazandırmak amaçlanmaktadır.
Medeni Hukuk I (HUK119) (Kredi:4, ECTS:6)
Medeni hukukun anlamını, konusunu, temel kavramlarını ve bu kavramlar
arasındaki ilişkileri ve kişiler hukukunun anlamını, konusunu ve diğer hukuk
dallarına da temel olacak prensiplerini açıklamaktır.
Türk Dili I (TRD 101) (Kredi:2, ECTS:2 )
Bu derste dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi,
yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,
Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları, Türkçede sesler, Türk dilinin ses
özellikleri ses olayları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve
uygulaması, sözcük bilgisi, Türkçenin söz varlığı incelenmektedir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA 101)(Kredi:2, ECTS: 2)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersiyle, Türk Devrimi’nin ortaya çıktığı tarihsel
koşullar anlatılarak devrimin amacı ve anlamına yer verilmiştir.
I.YIL II. DÖNEM
Anayasa Hukuku II (HUK 118) (Kredi:4, ECTS:7)
Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal hukuk
düzeninin 1921-1924-1961-1982 anayasalarını inceleyerek ayrıntıları ile öğrenilmesi,
yasama-yürütme ve yargı fonksiyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve
temel hak ve özgürlüklerin ne anlama geldiğinin kavranması amaçlanmaktadır.
Medeni Hukuk II (HUK120) (Kredi:4, ECTS:7)
Aile Hukukunun anlamını, konusunu ve temel kavramlarını açıklamaktır.
Türk Dili II (TRD 102) (Kredi:2, ECTS:2 )
Bu derste, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan
ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, anlatım

bozuklukları, yazılı anlatım ve düşünce yazıları, tebliğ, tutanak, rapor örnekleri,
dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, sözlü anlatım türleri incelenmektedir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA 102)( (Kredi:2, ECTS: 2)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik
gelişmelere yer verilmiştir. Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak
Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve
çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders
içeriğinde yer almıştır.
SEÇMELİ DERSLER
HUK111 ROMA HUKUKU I ( Kredi:2, ECTS:3) ZORUNLU SEÇMELİ
Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerini, çağdaş medeni hukuka hazırlayıcı bir
temel olması amacıyla, Roma Hukuk sisteminin içinde oluştuğu ortamın toplumsal,
ekonomik, siyasal ve kültürel koşullarını belirlemeye yönelik tarihsel bilgiler ışığında
konu anlatımına dayalı olarak Roma Hukuk sistemi hakkında sistematik bilgi
vermektir.
HUK107 HUKUK BAŞLANCIGI (Kredi:3, ECTS:4) ZORUNLU SEÇMELİ
Hukuki kavram ve kurumlara, bunların temelinde yer alan değerlere ilişkin
kuramsal bir bakış açısı geliştirmektir.
IKT152 EKONOMİ (Kredi:3, ECTS:5) ZORUNLU SEÇMELİ
Ekonomi bilimini giriş düzeyinde tanımak, temel kavramları ve yöntemleri
öğretmektir.
HUK116 TÜRK HUKUK TARİHİ (Kredi:3, ECTS:4)
Türk Tarihi içerisinde yer alan hukuk sistemlerinin gelişimini ve uygulamalarını
HUK263 HUKUK VE EKONOMİ (Kredi:3, ECTS:4)
Dersin amacı, hukuk ve ekonomi teorisi aracılığı ile hukuka ekonomik bir bakış açışı
getirmek ve onu zenginleştirmektir. Hukukun “adalet” ve “hakkaniyet” gibi en
temel kavramları, ekonomi teorisinin “etkinlik” ve “toplum refahının maksimize
edilmesi” ilkelerinin kullanılması ile genişlemektedir. Bu ders, hukuki gereklerin
yerine getirilmesinde ekonomi teorisinin kıstaslarının nasıl kullanılacağını
göstererek, bu alanda projeler üretilmesine ışık tutmaktadır.
HUK261 HUKUK METHODOLOJİSİ (Kredi:3, ECTS:4)
Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki
analizinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Mantık yasalarının hukukunun

uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi
hakkında bilgi verilmektedir. Başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka
yansımaları açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların
hukuki uygulamalarındaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan konular
arasındadır.
HUK267 KRİMİNOLOJİ (Kredi:2, ECTS:3)
Fail, mağdur ve suçun birlikte incelenmesi dersin esas amacıdır. Bu derste faili suça
iten psikolojik, sosyal ve biyolojik etkenleri, failin mağdura göre statüsü, yakınlığı ve
diğer sosyal ilişkileri çerçevesinde incelenir.
LAW153 DEMOCRATIC THEORY (Kredi:3, ECTS:4)
Dersin amacı, demokrasi kavramını tarihi gelişimi bağlamında incelemek ve
demokratik rejimlerin diğer sistemlerden farkını değerlendirmektir. Bu amaçla
üçüncü dalga olarak adlandırılan 1974-1991 döneminde ortaya çıkan yeni
demokratik rejimler üzerinde durulacak, demokratik rejimlerin sorunları tartışılacak
ve sonuç olarak öğrencilerin demokrasi kavramının geleceği konusunda fikir
üretmeleri beklenecektir.
LAW251 COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW (Kredi:3, ECTS:4)
Turk, Alman ve Fransiz anayasa hukukunun karsilastirmali anlatimi/Comparative
study of the French, German and Turkish constitutional law
LAW280 INTRODUCTION TO EU LAW (Kredi:3, ECTS:4)
Dersin amacı, öğrencilere Avrupa Birliği Hukuk sistemi ile tanıştırmaktır. Bu dersin
sonunda öğrenci, Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimini, kurumlarını, AB hukuk
sisteminin temel kavram ve ilkelerini açıklayabilecektir. Ders özellikle, öğrencilerin
daha ileri AB Hukuku araştırmaları yapabilmeleri için bir giriş niteliğinde
düzenlenmiştir.
LAW258 EUROPEAN LEGAL SYSTEMS (Kredi:3, ECTS:4)
Kara Avrupası (fransa, almanya
karsilastirmali anlatimi

ozelinde) ve

common law sistemlerinin

Comparative study of the Continental european legal systems ( French and German)
with the common law practices
LAW282 HUMAN RIGHTS LAW (Kredi:3, ECTS:4)
Dersin amacı, uluslararası insan hakları hukuku ve uygulaması hakkında genel bilgi
vermektir. Ders kapsamında uluslararası ve bölgesel insan hakları koruma
mekanizmaları açıklanacak, insan hakları mahkemeleri, yarı-yargısal kurumlar ve
uluslararası örgütlerin rolleri üzerinde durulacaktır.

LAW264 COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS (Kredi:3, ECTS:4)
Dersin amacı, devlet biçimleri ve hükümet sistemleri hakkında genel bilgi vermektir.
Bu konular tarihi ve siyasi çerçevesi içerisinde örneklerle anlatılacaktır.
HUK332 TOPLUMA KARŞI SUÇLAR (Kredi:3, ECTS:4)
Türk Ceza Yasası’nın 3.kısmında yer alan ve on bölüm halinde düzenlenen suçları
kapsamaktadır. Burada genel nitelik bu suçların somut tehlike suçu olarak toplumu
tümüyle etkilemesidir. Çevreye karşı suçlar kamunun sağlığına doğrudan etkili
uyuşturucu suçları, belgede sahtekarlık suçları, halk arasında korku ve panik
yaratmak amacıyla işlenen eylemler, fuhuş, kumar ve aile düzenine karşı diğer suçlar
ile ekonomi ve bilişim suçları bu kapsamda ele alınmaktadır.
LAW257 LAW OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS (Kredi:3, ECTS:4))
Dersin amacı, uluslararası toplumun en önemli aktörlerinden biri olan uluslararası
organizasyonların tarihi gelişimi, küreselleşen dünyadaki rolleri, kuruluşları,
hukuksal statüleri, sınıflandırmaları, anlaşma yapma ehliyetleri, hukuki
sorumlulukları ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde oynadıkları rol
konularında bilgi vermektir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER
Basic German II ( GER 112) (Kredi :3, ECTS: )
Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında temel kullanıcı olan
öğrenciyi giriş ya da keşif olarak adlandırılan A1 seviyesine getirmektir.
Girişimcilik (ISL 220) (Kredi: 3, ECTS: )
Türkiye’de girişimcilik heyecanı yüksek ise de pek çok girişim kısa sürede
başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Başarısızlığın temel nedeni, bir iş fikrini bulan
girişimcinin bu fikrin başarılı bir işe dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilere
sahip olmamasıdır. Bu dersin amacı bu bilgi ve becerileri lisans düzeyinde vermektir.
SEÇİMLİK DERSLER
SYT110 SALON DANSLARI VE ZARAFET (Teorik 2sa,+Uygulama 2sa, 3 Kredi)
Dersin amacı, salon danslarının temel ilkelerinin ve zarafet kurallarının
öğrenilmesidir. Ders iki ayrı bölümde işlenmektedir. İlk bölümde cha cha, salsa gibi
salon danslarının örnek müziklerle grup ve bireysel olarak kompozisyon oluşturma
üzerine çalışılmaktadır. İkinci bölümünde ise, sosyal davranış örnekleri, görgü ve
resmi protokol kuralları üzerinde durulmaktadır.
OST151 UYGULAMALI SANAT TARİHİ (Teorik 3sa, 3 Kredi)

Dersin amacı, hukuk öğrencilerine sanatın temel kavramları, sanatın tarihsel
gelişimi, sanat kuramları ve temel akımlar hakkında bilgi vermektir. Ders slayt
gösterileri, sergi ve alan gezileri ile işlenmekte, bu şekilde uygulama ile
birleştirilmesi sağlanmaktadır.
PSI151 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Teorik 3sa, 3 Kredi)
Bu ders ile öğrencilere davranış bilimlerinin önemli alt alanı olan Psikolojinin
tanıtılması ve bu alanda davranışı incelemek için kullanılan bilimsel yöntemler
hakkında temel bilgilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, davranış bilimleri
alanında bilimsel yollarla elde edilen temel bilgilerin insanların günlük yaşamına
yansımaları tartışılacak ve sosyal sorunların çözümünde bu bilgilerin nasıl
kullanıldığı/kullanılabileceği konusunda çeşitli örnekler sunulacaktır.
SOS101 SOSYOLOJİ (Teorik 3sa, 3 Kredi)
Bu ders, sosyolojinin heyecan veren ve yaşayan bir alan olarak olanaklarını, gerçek
dünya ile olan ilgisini sosyal bilimsel ilkeler ışığında kurabilmeyi ve hızla değişen
sosyal yapının dinamik sürecini anlaşılır kılmayı amaçlar.
SIY152 SİYASET BİLİMİ (Teorik 3sa, 3 Kredi)
Dersin amacı, siyaset biliminin temel kavram ve görüşleri hakkında genel bilgi
vermektir. Bu kavram ve görüşler, tarihi ve siyasi çerçevesi açıklanarak, örneklerle
anlatılacaktır.
POL152 POLITICAL SCIENCE (Teorik 3sa, 3 Kredi)
Dersin amacı, siyaset biliminin temel kavram ve görüşleri hakkında genel bilgi
vermektir. Bu kavram ve görüşler, tarihi ve siyasi çerçevesi açıklanarak, örneklerle
anlatılacaktır.

II.YIL I.DÖNEM
Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) (HUK229) (Kredi:3, ECTS:6)
Kişiler arasındaki borç ilişkilerinin incelemek, Borçlar Hukukunun kaynaklarını ve
temel kavramlarını açıklayabilmektir.
Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)(HUK231) (Kredi: 3 ECTS:6)
Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinin amacı, Ceza Hukuku’nun tarihsel gelişim
süreci ile birlikte temel ilkelerini, ceza sorumluluğunun esasını, kaynaklarını, ceza
yasalarının uygulanma esaslarını ve genel olarak suç ve yaptırım teorileri ile tüm
suçlar bakımından ortak olan suçun unsurlarını incelemek ve öğretmektir.
Devletler Genel Hukuku I (HUK235) (Kredi:3, ECTS:5)

Devletler Genel Hukuku’nun alt dallarının belirlenebilmesi ve bu hukuk dalının
temel kavramlarının ve temel sorunlarının açıklanmasıdır.
İdare Hukuku I (HUK233) (Kredi: 4, ECTS:5)
Hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan İdare’nin hukukla bağlılığı
konusu üzerinde durularak; Türk idare teşkilatını incelemek, kamu görevlisi, devlet
memuru ve kamu malı kavramlarını tanımlamak, kamu görevlileri, devlet memurları
ve kamu mallarına ilişkin yasal düzenlemeleri anlatmak ve sorunları
değerlendirmektir.
Genel Kamu Hukuku I (Devlet Doktrinleri) (HUK237) (Kredi:2, ECTS:5)
Devlet örgütünün kökeni, işlevi ve oluşumu ile ilgili görüşlerin ana hatlarıyla
incelenmesi amaçlanmaktadır.
II.YIL II.DÖNEM
Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) (HUK228) (Kredi:3, ECTS:6)
Borçların hüküm ve sonuçlarını açıklayarak, borca aykırılık hallerini ve bunların
sonuçlarını incelemektir.
Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) (HUK230) (Kredi:3, ECTS:6)
Dersin amacı, Ceza Hukuku Genel Hükümler I dersinden kazanılmış öğrenme
çıktıları ve alt beceriler temelinde tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel
görünüm biçimleri olgusuna dikkat çekmek ve bu biçimleri Ceza Hukuku tekniği
içerisinde öğretmektir. Ayrıca Ceza Hukuku’nda yaptırım teorisine dikkat çekmekle
bu bağlamda Ceza Hukuku’nda cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile cezanın
belirlenmesindeki esasları tartışarak öğretmektir. Bundan başka yaptırım teorisi
bağlamında birey ile devlet arasındaki ceza ilişkisinin ortadan kalkması kavramına
dikkat çekmek ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenleri öğretmektir. Ayrıca Ceza
Hukuku Genel Hükümler bilgileri temelinde kişilere ve mala karşı suçlar inceleme
konusu yapılacaktır.
Devletler Genel Hukuku II (HUK222) (Kredi:3, ECTS:4)
Devletler Genel Hukukunun alt dallarının belirlenmesi ve bu hukuk dalının temel
sorunlarının açıklanmasıdır.
İdare Hukuku II (HUK216) (Kredi:3, ECTS:5)
Dersin amacı, idarenin faaliyetleri, idari işlem, eylem ve sözleşmeleri ve idarenin
mali sorumluluğu hakkında bilgi vermek ve edinilen bilgileri olay çözümünde
kullanma becerisi kazandırmaktır.
Genel Kamu Hukuku II (T.Hak ve Özgürlükler) (HUK224) (Kredi:2, ECTS:4)

İnsan hakları kavramının gelişimi, ulusal ve uluslararası alanda korunmasının
öğrenilmesi amacıdır.
Hukuk Felsefesi (HUK226) (Kredi:2 ECTS:2)
Hukuk Felsefesi, Felsefe Tarihi, Hukuk Tarihi, Düşünce Tarihi
HUK219 ROMA HUKUKU II (Kredi:2, ECTS:3) ZORUNLU SEÇMELİ
Bu ders, Hukuk Fakültesi öğre ileri e hukuku te el pre sipleri i ta ıt ak ve özellikle,
Avrupa Birliği’ i Kara Avrupası hukuk siste leri i elli ir dere eye kadar har o izasyo a
zorladığı ir dö e de öğre ileri
oder Avrupa hukukları arası daki e
ühi
ağla a
LAW367 HUMAN RIGHTS LAW (Teorik 3sa, 3 Kredi)
Dersin amacı, uluslararası insan hakları hukuku ve uygulaması hakkında genel bilgi
vermektir. Ders kapsamında uluslararası ve bölgesel insan hakları koruma
mekanizmaları açıklanacak, insan hakları mahkemeleri, yarı-yargısal kurumlar ve
uluslararası örgütlerin rolleri üzerinde durulacaktır.
III.YIL I. DÖNEM
Medeni Usul Hukuku I (HUK 307) (Kredi:3, ECTS:5)
Özel hukuka ilişkin maddi hukuktan doğan hakların korunması, saptanması,
gerçekleştirilmesi ve yargılama usullerine ilişkin kurum ve ilkeler ile
hukukumuzdaki ilgili kuralların öğrenilmesi.
Eşya Hukuku I (HUK 325) (Kredi:3, ECTS:5)
Medeni Hukukun kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetinden doğan
meseleleri düzenleyen kısmını öğretmek.
Ticaret Hukuku I (HUK 313) (Kredi:3, ECTS:5)
Ticaret Hukuku I dersinde ticaret hukukunun temel prensipleri detaylı şekilde
incelenmektedir. Bu kapsamda tacir ve ticari işletme kavramları; ticaret unvanı ve
işletme adı; ticari iş; ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak kullanımı; haksız
rekabet; cari hesap; ticari yargı ve tacir yardımcıları konuları doktrindeki farklı
görüşler ve uygulama da dikkate alınarak açıklanmaktadır.
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I (HUK 317) (Kredi:3, ECTS:5)
Borçlar hukukunun özel borç ilişkileri çerçevesinde, sözleşme tiplerinin incelenmesi,
sözleşme tiplerinin arasındaki farkların ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda
uygulanacak hükümlerin açıklanmasıdır.
Hukuk Sosyolojisi (HUK 321) (Kredi:2, ECTS:3)

Bu ders kapsamında, hukukun toplumsal boyutu ve etkinlik problem irdelenirken;
toplumsal değişmelerin ve küreselleşmenin hukuka etkileri ve ayrıca hukukun kimi
toplumsal kurumlar ile olan ilişkisi ele alınmaktadır.
HUK 323 Vergi Hukuku I (Kredi: 2, ECTS:4) Dersin amacı Vergi hukukunun
kavram ve kurallarını kavramaktır. Vergi hukukunun konusu, kapsamı ve hukuk
sistemi içindeki yeri, Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, Vergi
hukukunun kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, vergiye ilişkin temel
kavramlar, mükellefin ödev ve hakları, değerlendirme-amortisman, vergi idaresi ve
vergi denetimi, vergilendirme süreci, Vergi hukukundaki süreler, vergi kabahatleri
ve suçları, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi, kamu alacaklarının takibi ve tahsili,
uluslararası vergileme konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

III.YIL II. DÖNEM
Medeni Usul Hukuku II (HUK 308) (Kredi:3, ECTS:5)
Medeni Usul Hukuku I dersinin doğrudan devamı niteliğinde olan, hukuk
yargılamasına temel oluşturan kural ve esasların öğretildiği ve Medeni Usul Hukuku
I dersinin tamamlanması için gerekli olan diğer konuların (ispat, faliyeti ve yükü,
özel yargılama usulleri, istinaf kanun yolları ve tahkim gibi) ele alındığı derstir.
Ceza Hukuku (Özel Hükümler) (HUK 312) (Kredi:2, ECTS:4)
Ceza Hukuku Genel Hükümler bilgisi temelinde her suçta bir hukuki konu
bulunduğu noktasından hareketle tek tek suç tiplerinden oluşan ceza
hukukunun özel hükümlerinin korunan hukuksal yarara göre çatısının nasıl
kurulduğunu inceler ve ortak korunan hukuksal yarara göre yapılan ana bölümler
içerisinde, her bir öznel hukuksal yarara göre normatif yapıya kavuşturulan suç
tiplerini inceler.
Eşya Hukuku II (HUK 316) (Kredi:3, ECTS:4)
Bu dersin konusunu “Ayni Haklar”ın yanında “Zilyetlik” ve “Tapu Sicili” teşkil
etmektedir.
Ticaret Hukuku II (HUK 322) (Kredi:3, ECTS:6)
Ortaklıklar hukukunun detaylı şekilde açıklanmasıdır. Ortaklık türleri ortaya
konulduktan sonra, bunların kuruluşu, yönetimi, yönetici ve pay sahiplerinin hak ve
sorumlulukları, söz konusu ortaklıkların sona ermesi işlenmektedir.
Vergi Hukuku II (HUK 326) (Kredi:2 ECTS:4) Bu derste Türk vergi sisteminin
yapısı, ilkeleri, tarihi gelişimi ve Türk vergi sistemi içinde yer alan vergilerin
incelenmesiyle öğrencilerin bu konularda lisans düzeyinde asgari donanıma sahip

olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Türk Vergi Sisteminin ilkeleri, yapısı ve
tarihi gelişimi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve
intikal vergisi, emlak vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga
vergisi dersin başlıca konularıdır.

IV.YIL I. DÖNEM
İş Hukuku I (HUK 401) (Kredi:3, ECTS:4)
İş Hukukunun temel kavramları, işçi-işveren ilişkisi, işyeri kavramı, iş akdinin fesih
türleri ve iş güvencesi gibi iş hayatını ilgilendiren konularda öğrenciyi
bilgilendirmek; 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer iş hukuku mevzuatının öğrenci
tarafından yorumlanabilmesi ve uygulamaya ilişkin örnekler verilerek öğrencinin
mezuniyet sonrasında iş akdinden doğan uyuşmazlıkları anlayıp değerlendirme
yetisi kazandırılmasıdır.
İcra İflas Hukuku I (HUK 403) (Kredi:3, ECTS:4)
İlamsız ve ilamlı icranın genel esasları ile hukukumuzdaki kurallanı öğrenme,
alacaklı ve borçlunun takip işlemlerine karşı başvurabileceği hukuki çareleri
kavrayabilme.
Ceza Usul Hukuku I (HUK 407) (Kredi:3, ECTS:4)
Ceza muhakemesi hukukuna hâkim olan ilkeleri, ceza muhakemesinin yürüyüşünü,
ceza muhakemesine katılan kişileri ve koruma tedbirlerini öğrencilere anlatmaktır.
Devletler Özel Hukuku I (HUK 411) (Kredi:3, ECTS:4)
Derste kanunlar ihtilafı kuralları, milletlerarası usul hukukunun temel kavramları,
Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ile yabancı mahkeme kararlarının
tanınması, tenfizi ve milletlerarası tahkim konuları incelenecektir.
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku I (HUK 417) (Kredi:3, ECTS:4)
Derste gemi mülkiyeti, gemilerin tescili, gemi ipoteği, çevreye verilen zarardan
sorumluluk, sigorta sözleşmelerine hâkim olan ilkeler, sigorta sözleşmelerinin
hukuki yapısı gibi konular üzerinde durulacaktır.
Kıymetli Evrak Hukuku (HUK 413) (Kredi:2, ECTS:3)
Bu dersin amacı Kıymetli evrak hukukuna ilişkin kavramlarının pratik ve teorik
düzlemde açıklanmasıdır. Bu kapsamda genel olarak temel kavramlara yer
verilmekte devamında bono, poliçe ve çek özelinde kambiyo senetleri
açıklanmaktadır.

Miras Hukuku I (HUK419) (Kredi:3, ECTS:4)
Dersin konusunu ölüme bağlı tasarruf ehliyeti ve özgürlüğü, yasal mirasçılar, saklı
pay, tasarruf edilebilir pay, mirasçılıktan çıkarma, ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri;
mirasçı atama, belirli mal bırakma, yedek mirasçı atama, art mirasçı atama, miras
sözleşmesi, ölüme bağlı tasarrufların şekli, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme
bağlı tasarrufların iptali oluşturmaktadır.

IV.YIL II. DÖNEM
İcra İflas Hukuku II (HUK 404) (Kredi:2, ECTS:4)
İcra hukuku kapsamında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ilamlı icra, ihtiyati
haciz, İflas hukuku kapsamında ise iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki
sonuçları, iflasın tasfiyesi, konkordato konuları işlenir.
İş Hukuku II (HUK 424) (Kredi:3, ECTS:5)
Sendikalar hukuku çerçevesinde sendikal örgütlenmenin yapısı, kuruluşu, anayasal
ve yasal boyutu, sendika ve sendikal örgütler açıklanmakta, sendika üyeliğinin
özellikleri öğrencilere aktarılmaktadır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler dikkate alınarak anlatılmaktadır. Toplu iş
sözleşmesine ilişkin olarak ise toplu iş sözleşmesinin yapılması, özellikleri içeriği,
oluşturduğu hukuki düzen ve sonuçları incelenmektedir. Toplu iş uyuşmazlıkların
ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların niteliğine göre gerek barışçı çözüm yolları
gerekse de grev ve lokavt gibi mücadeleci çözüm yollarının özellikleri karşılaştırmalı
olarak incelenmektedir. Özellikle grevin yapılması, kanuni grevin kanundışı grevin
özelikleri, grevin sonuçları dersin içeriği içinde öğrenciye anlatılmaktadır.
Ceza Usul Hukuku II (HUK 408) (Kredi:3, ECTS:5)
Derste, ceza yargılamasında delil toplanması aşamasına hâkim olan ilkeler, koruma
tedbirleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, denetim muhakemeleri ve organize
suçluluğa ilişkin özel düzenlemeler incelenecektir.
Devletler Özel Hukuku II (HUK 412) (Kredi:3, ECTS:4)
Dersin amacı Türk vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukukuna ilişkin kavramların
tanımlanması ve açıklanması, ilgili yasal düzenlemelerin tespit edilmesidir.
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku II (HUK 420) (Kredi:3, ECTS:4)
Derste, deniz ticareti sözleşmeleri, taşıyan ve taşıtanın hakları ve sorumlulukları,
sigortalanan değerler ile sigortalayan ve sigortalanan arasındaki karşılıklı hak ve
yükümlülükler gibi konular üzerinde durulacaktır.
Miras Hukuku II (HUK418) (Kredi:3, ECTS:4)

Dersin konusunu ölüme bağlı tasarrufların tenkisi, mirasın açılması, mirasın
geçmesinin sonuçları, koruma önlemleri, mirasın kazanılması, mirası red, resmi
defter tutma, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaştırılması,
mirasta denkleştirme ve paylaşmanın tamamlanması oluşturmaktadır.

