
OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS AÇIKLAMALARI 

I.YIL  

Anayasa Hukuku  (HUK130) (Kredi:8, ECTS:13) 

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. 

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  (HUK131) (Kredi:6, ECTS:13) 

Medeni hukukun anlamını, konusunu, temel kavramlarını ve bu kavramlar 

arasındaki ilişkileri ve kişiler hukukunun anlamını, konusunu ve diğer hukuk 

dalarına da temel olacak prensiplerini açıklamaktır. Aile Hukukunun anlamını, 

konusunu ve temel kavramlarını açıklamaktır. 

HUK132 ROMA HUKUKU  ( Kredi:5, ECTS:6) 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. 

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 

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 
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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 

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. 
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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 ozelinde) ve common law sistemlerinin 

karsilastirmali anlatimi 

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) 
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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. 

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. 
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