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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS DERSLERİ 

İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 

 

 

 

Hukuk Başlangıcı (2+0) 2 

 

Sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kanunlaştırma 

hareketleri, Türkiye'de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, pozitif hukukun kolları, kamu 

hukuku ve özel hukukun dalları, kanunların uygulanması, kanunların geçmişe yürümesi durumu, 

kanunların anlam bakımından uygulanması. 

Ders Kitabı: 

 Kemal Gözler, Hukuk Başlangıcı 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Adnan Güriz, Hukuk Başlangıcı 

 

Medeni Hukuk(4+0) 4 

 

Giriş ve başlangıç hükümleri kısmında, medeni hukukun temel ilkeleri, medeni hukukun temel 

kavramları, Medeni Kanun’un başlangıç hükümleri, iyi niyet kavramı, hakimin takdir hakkı, hukukun 

uygulanması ve ispat yükü, şahsın hukuku kısmında ise, hukuki anlamda kişi kavramı, gerçek kişiler,  

gerçek ve tüzel kişiler(dernekler ve vakıflar) arasındaki farklar, gerçek kişiliğin sona ermesi, hak ve 

fiil ehliyeti. 

Ders Kitabı: 

 Turgut Akıntürk, Medeni Hukuk  

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Ahmet Kılıçoğlu, Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar 

 

Roma Hukuku (2+0) 2 

 

Hak, hukuk (ius) ve dava (actio), hak ehliyeti, Roma ailesi ve patria potestas, vesayet ve kayyımlık, 

hukuki olay, hukuki muamelelerin hükümsüzlüğü, fiil ehliyeti, temsil, Roma usul hukuku, hakların 

himayesi, genel bilgiler, ordo iudiciorum privatorum (özel veya adi mahkemeler nizamı), cognitio 

extra ordinem (nizam harici veya fevkalade usul). 

Ders Kitabı: 

 Bülent Tahiroğlu, Roma Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Özcan Karadeniz Çelebican 

 

Anayasa Hukuku (4+0) 4 

 

Anayasa hukuku hakkında temel bilgiler, anayasa hukukunun hukuk içindeki yeri, anayasanın 

yapılması ve kabul usulü, kanunların anayasaya uygunluk kontrolü, anayasanın üstünlüğü, devlet ve 

doğuşu hakkındaki teoriler, devletin özellikleri, tarifi ve unsurları, devlet iktidarının sınırlandırılması 

ve devlet çeşitleri, siyasal sistemler, siyasal sistem ayrımları, geleneksel sistem, totaliter sistem, 

otoriter sistem, demokratik sistem, siyasal partiler, seçim sistemleri, çeşitli hükümet sistemleri, 

başkanlık sistemi, meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi.  

Ders Kitabı: 

 Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku 

 



 

 

 

İktisat (3+0) 3 

 

Ana kavramlar ve temel sorunlar, fiyat teorisine giriş, talep-arz yasası ve özellikleri, tüketici teorisi ve 

temel kavramlar, üretici teorisi, firma teorisine giriş, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasası, 

monopol ve monopollü rekabet piyasası, oligopol ve gelir dağılımı politikası, faktör piyasası ve gelir 

dağılımı politikası, azalan verimler yasası, üretim fonksiyonu, üretim maliyetleri. 

 Ders Kitabı: 

 Gülden Ülgen, İktisat Bilimine Giriş 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi 

 

Türk Dili ve Edebiyatı (2+0) 2 

 

Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki 

diller, kaynak (menşe) ve yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı dili, anadili, ortak dil, 

konuşma dili (lehçe, şive, ağız), dillerin doğuşu, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dil 

sınıflandırmaları, ses bilgisi ve Türkçe’nin ses özellikleri, Türkiye Türkçesi’nin ses olayları, düşme, 

türeme, değişme, benzeşme, yer değiştirme. 

Ders Kitabı: 

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi  

 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı 

 

İngilizce (2+0) 2 

 

Verb to be, articles, singular/plural, adjectives/some/any/, there is/are, simple present, but/or, can/can't, 

have/has, possesive pronoun, colours, present progressive, simple present, imperatives, simple past 

(reguler/irregular verbs), object Pronoun, future tense (going to), let's… kalıpları.    

Ders Kitabı: 

 Raymond Murphy, Essential Grammer in Use 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Murat Kurt, English Grammer Today 

 

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (2+0) 2 

 

Türk inkılabının niteliği ve önemi, Türk inkılabını hazırlayan nedenler, Osmanlı Devleti’nin 

parçalanmasına yol açan önemli siyasi ve askeri gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin parçalanma süreci, 

işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal'in tutumu, Mustafa Kemal'in milli 

mücadelenin lideri haline gelme süreci. 

Ders Kitabı: 

 Halit Eken, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 M. Gül, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 

 

Üniversite Hayatına Giriş (1+0) 1 

 

Üniversite nedir? Üniversiteli olmak ne tür sorumluluklar yükler? Necmettin Erbakan Üniversitesinin 

kuruluşu, akademik birimler, kampüsler, sosyal tesislerin tanıtım, Müfredat ve Ders İçerikleri, 

Erasmus Staj ve Öğrenim Hareketliliğine İlişkin Bilgilendirme, Öğrenci Hak ve Sorumlulukları, 

Disiplin Yönetmeliği 



 

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM 

 

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) (4+0) 4 

 

Borçlar hukukunun konusu, temel kavramlar, borç ilişkisi, borçlar hukukunun genel prensipleri, örf ve 

adet hukuku, içtihatlar, sözleşmeler; kurulması, geçerliliği, hükümsüzlüğü, yorumlanması, borçların 

hükmü, borçların ifası, borçların ifa edilmemenin sonuçları, borçların sona erme nedenleri; ibra, 

yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ifa imkansızlığı, takas, zamanaşımı. 

Ders Kitabı: 

 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (4+0) 4 

 

Ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunun kaynakları, ceza 

kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanması, suç genel teorisine ilişkin bilgiler; suç-

kabahat ayrımı, suç ve benzer kavramlar, suçun unsurları; ön açıklamalar, suçun hukuki konusu, suçun 

maddi unsuru, suçun manevi unsuru, kast ve taksir kavramları, genel olarak hukuka aykırılık kavramı, 

hukuka uygunluk nedenleri. 

Ders Kitabı: 

 İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Mahmut Koca, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler 

 

İdare Hukuku (3+0) 3 

 

Türkiye'nin idari teşkilatı; genel kuramlar ve anayasal ilkeler, merkezden yönetim ve yerinden 

yönetim teşkilatı, kamu görevlileri; kamu görevlisi kavramı, devlet memurluğu, memurluğa giriş, 

memurların hak ve yükümlülükleri, memurların değerlendirilmesi ve yükselmesi, memurlar hakkında 

disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması, memurların mali sorumluluğu, memurluğun sona ermesi, 

idarenin faaliyetleri, kamu malları ve kazanılma usulleri; kamu malları kavramı ve hukuksal rejimi, 

sınıflandırılması, kazanılma usulleri. 

Ders Kitabı: 

 Ramazan Çağlayan, Türk İdare Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Oğuz Sancaktar, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 

 

Devletler Umumi Hukuku (2+0) 2 

 

Uluslararası hukukun temel özellikleri, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk 

kurallarının oluşması, uluslararası hukuk kaynakları, antlaşmalar, tek taraflı uluslararası hukuk 

işlemleri, uluslararası hukukun kişileri, özel hukuk kişileri, uluslararası hukuk mekansal kuralları, kara 

sınırı, akarsular, göller ve kanallar, uluslararası deniz hukuku, hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin 

uluslararası düzeyde korunması. 

Ders Kitabı: 

 Enver Bozrkurt, Devletler Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri 

 



Türk Hukuk Tarihi (2+0) 2 

 

İslamiyet'ten önceki dönemde Türk hukuku; kaynaklar, Hun Devleti ve hukuku, Göktürk Devleti ve 

hukuku, Uygur Devleti ve hukuku, Türklerin İslamiyet'ten önce kabul etmiş oldukları dinler; 

İslamiyet'ten sonraki dönemde Türk hukuku; İslam hukuku, tanzimat dönemine kadar Osmanlı 

Devleti’nin kamu hukuku ve örgütü. 

Ders Kitabı: 

 Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Mustafa Avcı, Türk Hukuk Tarihi Dersleri 

 

Maliye (2+0) 2 

 

Maliyenin tanımı ve gelişimi ve disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, kamu sektörünü 

tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetleri ve nitelikleri, kamu giderleri ve nitelikleri ile kamu 

gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, günümüzde vergi sistemi 

anlayışı, Türkiye’de bütçe uygulaması ve denetimi, bütçenin tanımı, gelişimi, özellikleri ve bütçe 

ilkeleri, bütçenin aşamaları, bütçe teori ve teknikleri. 

Ders Kitabı: 

 Ahmet Ulusoy, Maliye Politikası 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Nazım Öztürk, Maliye Politikası 

 

Temel Bilgisayar Teknik Kullanımı (2+0) 2 

 

Bilgi teknolojilerine giriş; bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, algoritma kavramı, algoritmanın 

temel özellikleri, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemi görevleri ve çeşitleri, bilgisayar yazılımı, 

uygulama yazılımları, çizim programı, sunu programı, veri iletişimi ve bilgisayar ağları, e-mail 

Kullanımı, FTP, internet kullanımı, bilgi tarama ve bilgiye erişim, UYAP. 

Ders Kitabı: 

 Ahmet Taştan, Bilgisayar 1 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Bilal Güneş, Bilgisayar 1 

 

Toplumsal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam (1+0) 1 

 

Toplumsal Sorumluluk Nedir?, Sağlıklı Yaşam Nedir? Depresyon ve Stresle Başa Çıkma, Çevresel 

Atıklar Konusunda Bilinçlenme, Kitap Okumanın Önemi, Kişisel Gelişim ve Kişisel Gelişim Araçları 

 

 

ÜÇÜNCÜ DÖNEM 

 

Borçlar Hukuku( Özel Hükümler) (3+0) 3 

 

Özel borç ilişkileri ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen akit tipleri, kanun tarafından düzenlenmemiş 

akitler; kavram, dogmatik temelleri, çeşitleri, kendine özgü yapısı olan sözleşmeler; bileşik 

sözleşmeler, karma sözleşmeler, temlik borcu doğuran sözleşmeler;  satım, trampa, bağışlama, 

kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler; adi kira, hasılat kirası, ariyet, karz, finansal kiralama 

(leasing).  

Ders Kitabı: 

 Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 

 



Eşya Hukuku (4+0) 4 

 

Eşya hukukunun konusu, unsurları, ayni haklardan ayrılması, tasnifi, ayni haklara hakim olan 

prensipler, eşya hukuku  mevzuatı, mahkeme içtihatları ve doktrin, zilyetliğin tanımı ve hukuki 

mahiyeti, zilyetliğin kazanılması, zilyetliğin korunması, zilyetliğin sona ermesi ve  zilyetlik  çeşitleri,  

tapu  sicili; tapu  sicilinin  unsurları, tapu  sicil  teşkilatı, tapu  sicili  işlemleri; tescil, tadil, terkin, 

şerhler.  

Ders Kitabı: 

 Kudret Güven, Eşya Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Hasan Erman, Eşya Hukuku Dersleri 

 

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) (4+0) 4 

 

Ticaret ve ticaret hukuku, ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı; ticari 

sayılan davaların belirlenmesi, ticari davaların görüleceği mahkemeler, ticari davalarda kanıtlar ve 

usul, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları; bağımlı yardımcılar, bağımsız yardımcılar, 

ticaret sicili örgütü, ticaret unvanı ve işletme adı, marka; markanın tanımı ve türleri, tescili, marka 

sahibinin hakları ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, hükümsüzlüğü ve sona ermesi, 

marka hakkının korunması, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap.  

Ders Kitabı: 

 Ayşe Sümer, Ticaret Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 İ. Yılmaz Aslan, Ticaret Hukuku Dersleri 

 

Medeni Usul Hukuku (4+0) 4 

 

Giriş ve genel esaslar, usul hukukunun amacı, vazifeleri ve sınırları, medeni usul hukukunun 

uygulama alanı, medeni yargı organları; görev ve yetki, yargılamaya ilişkin esaslar, dava teorisi; dava 

arkadaşlığı, usul muameleleri teorisi, davanın ikamesi,  layihalar teatisi; dava dilekçesi, cevap layihası, 

davayı sonuçlandıran taraf muameleleri, tahkikat, ispat teorisi; deliller, sözlü yargılama, hüküm.  

Ders Kitabı: 

 Baki Kuru, Medeni Usul Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Ramazan Arslan, Medeni Usul Hukuku 

 

Ceza Hukuku(Özel Hükümler) (2+0) 2 

  

Özel kısma giriş, suçların tasnifi kriterleri, hürriyet aleyhine işlenen suçlar, siyasi haklara karşı suçlar, 

hürriyetten mahrum etme suçu, tehdit, cebir kullanma suçu, konut dokunulmazlığı aleyhinde suçlar, 

devlet idaresi aleyhine işlenen suçlar, ceza kanunu uygulaması yönünden memur kavramı, zimmet, 

zimmete neden olma, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, rüşvet, görevi ihmal ve 

kötüye kullanma, adliye aleyhinde işlenen suçlar, suç tasnii, iftira, kendiliğinden hak alma, ammenin 

nizamı aleyhine işlenen suçlar, ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlar.  

Ders Kitabı: 

 Mahmet Koca, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Zeki Hafızoğulları, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler 

 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (2+0) 2 

 

Hukuk ve felsefe ilişkisi, hukuk felsefesinin ilgi alanı, doğal hukuk, hukuki pozitivizm ve hukuki 

realizm ayrımı, analitik pozitivizm, hukuki realizm, Amerikan hukuki realizmi, İskandinav hukuki 



realizmi, doğal hukuk, klasik doğal hukukçular, çağdaş doğal hukuk anlayışı, Kelsen ve normativist 

pozitivizm, marksist hukuk anlayışı. 

Ders Kitabı: 

 Ibrahim Erol Kozak, Hukuk Felsefesi 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Yıldırım Torun, Hukuk Felsefesi 

 

Vergi Hukuku (2+0) 2 

 

Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları, vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu, 

vergi idaresi, vergilendirme işlemleri, vergi mükellefinin ödevleri, vergi mükellefinin hakları, süreler, 

vergi borcunun sona ermesi, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi denetimi, vergi suçları ve 

cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi.  

Ders Kitabı: 

 Kamil Mutluer, Vergi Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Ateş Oktar, Vergi Hukuku 

 

İdari Yargılama Hukuku(2+0) 2 

 

Türkiye'de idari yargı, idari yargının kapsamı ve sınırları, idari yargı teşkilatı, idari yargının görev 

alanı, idari anlaşmazlıklar ve dava türleri, kararlara karşı başvuru yolları, idare mahkemesinin görev 

alanı, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargılama usulüne egemen olan ilkeler, idarenin sorumluluğu.

  

Ders Kitabı: 

 Ramazan Çağlayan, İdari Yargılama Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Ismail Ercan, İdari Yargı 

 

Girişimcilik Kültürü (1+0) 1 

  

Girişimci ve Girişimcilik kavramları, Değişen çevre koşullarında girişimcilik, Kurum içi ve küçük 

işletme girişimciliği, Girişimciliği etkileyen faktörler; Girişimciliğin olumlu ve olumsuz boyutları, 

Yeni bir işe atılma ya da bir işi devralma, Franchising ve diğer alternatifler; Uluslararası ve Türkiye 

örnekleri. 

 

 

DÖRDÜNCÜ DÖNEM  

 

Miras Hukuku (2+0) 2 

 

Miras hukukunun genel esasları, mirasçılık ve miras kavramları, kanuna dayanan mirasçılık, murisin 

iradesine dayanan mirasçılık ile vasiyetname ve vasiyetname şekilleri, ölüme bağlı tasarrufun çeşitleri, 

mirasçı atama, belirli mal vasiyeti, miras sözleşmesi, yasal mirasçılar, tasarruf ehliyeti, tasarruf 

özgürlüğü, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi. 

Ders Kitabı: 

 Zahit İmre, Miras Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Hasan Erman, Miras Hukuku Dersleri 

 

Milletlerarası Özel Hukuk (3+0) 3 

 

Milletlerarası özel hukukun genel esasları, hukuki işlemler ve milletlerarası özel hukukta tabi oldukları 

rejim, kanunlar ihtilafı kuralları, milletlerarası usul hukuku; milletlerarası usul hukukunun genel 



esasları, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve 

tenfizi, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi. 

Ders Kitabı: 

 Cemal Şanlı, Milletlerarası Özel Hukuk 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Aysel Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk 

 

 

 

Ticaret Hukuku (Şirketler) (4+0) 4 

 

Ortaklık hakkında genel bilgiler, adi ortaklık, ticaret ortaklıkları hakkında genel hükümler, kolektif 

ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, komandit ortaklıklar, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, 

anonim ortaklıklar; genel bilgiler, kuruluşu, işleyişi, pay kavramı, pay sahiplerinin hukuki durumu, 

anonim ortaklıklarla ilgili menkul kıymetler, sözleşme değişiklikleri, ortaklığın hesapları, sona erme 

ve tasfiye, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, komandit 

ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi,   limited ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, 

kooperatifler.  

Ders Kitabı: 

 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Genel Hükümler 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Tamer Bozkurt, Şirketler Hukuku 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (4+0) 4 

 

Bireysel iş hukukunda iş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları, iş sözleşmesinin kurulması ve 

türleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar,  iş sağlığı ve güvenliği, işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin 

feshi ve feshin sonuçları, sosyal güvenlik hukukunda temel ilke ve kavramlar, kurumsal yapı, sosyal 

güvenlik finansmanı, kısa vadeli sigorta yardımları. 

Ders Kitabı: 

 Sarper Süzek, İş Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri 

 

Ceza Usul Hukuku (4+0) 4 

 

Ceza muhakemesinin kovuşturma evresi, kovuşturma evresinde yargılama makamı ve yardımcıları, 

muhakemenin konusu olan uyuşmazlık ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı, muhakeme şartları ve 

muhakeme işlemleri, kovuşturma evresinin devreleri ve görevleri, kamu davasının duruşma hazırlığı 

devresi, kamu davasının duruşma devresi, duruşmadan sonuç çıkarma devresi, kanun yolları, devlet ve 

mağdur ilişkisi, ceza muhakemesinde mağdurun hakları, özel ve tali muhakeme usulleri. 

Ders Kitabı: 

 Metin Feyzioğlu, Ceza Usul Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 İsmail Ercan, Ceza Muhakemesi Hukuku 

 

İcra ve İflas Hukuku (4+0) 4 

 

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin 

paraya çevrilmesi yoluyla takip, iflas yolu ile takip; iflas davası, iflas kararı; kambiyo senetlerine 

mahsus iflas yolu, doğrudan doğruya iflas, iflasın hukuki sonuçları, iflas muameleleri, iflasın tasfiyesi; 

iflas masası, iflasın kapanması, basit tasfiye, iptal davası; iptal davasında yargılama usulü, konkordato; 

iflas dışı konkordato, iflas içi konkordato, icra ve iflas suçları. 

Ders Kitabı: 



 Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Ramazan Arslan, İcra ve İflas Hukuku 

 

Genel Kamu Hukuku (3+0) 3 

 

Genel kamu hukukunun konusu ve gelişimi, siyaset biliminin kamu hukuku üzerindeki etkileri, genel 

devlet teorisi, devletin tanımı ve niteliği, devletin doğuşu hakkında ileri sürülen görüşler, devleti 

oluşturan öğeler ve tarih içerisindeki oluşum süreçleri. 

Ders Kitabı: 

 Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı 

 

Adli Tıp (1+0) 1 

 

Kimlik tayini, ölüm belirtileri ve nedenleri, yaralanmalar ve ateşli silahlar, mutad iştigale engel 

süreleri, şahıslara karşı müessir fiiller, hayati tehlike, çehrede sabit eser, inhibisyon ölümü, rapor 

yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, çocuğun düşürülmesi ve düşürülen çocuğun öldürülmesi, 

uyuşturucular, erişkinlerde cezai ehliyet, vesayet, yaş tayini, fark ve temyiz kabiliyeti, işitme engelli 

çocukların cezai sorumlulukları, ırza geçme ve diğer edebe muhalif hareketler, otopsi video. 

Ders Kitabı: 

 Oğuz Polat, Adli Tıp 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 İbrahim Tunalı, Adli Tıp 

 

Avukatlık Hukuku (1+0) 1 

 

Avukatlık mesleği, avukatlık mesleğinin yargı faaliyeti içindeki yeri, bağımsızlığı ve önemi temel 

olarak anlatılmaktadır. Ayrıca avukatın hak ve yükümlülükleri, bu kapsamda avukatın müvekkil ile 

yaptığı sözleşme ve niteliği ile bu sözleşme dolayısıyla avukatın ücret hakkı, avans ve masraf talep 

hakkı, görevini ifa dolayısıyla uğramış olduğu zararın giderilmesini talep hakkı ile avukatlık 

sözleşmesinden kaynaklanan yetkiler. 

Ders Kitabı: 

 Semih Güner, Avukatlık Hukuku 

Yardımcı Ders Kitabı: 

 Özcan Çine, Avukatlık Hukuku 

 

SEÇMELİ DERSLER (2+0) 2 

 

Avrupa Birliği Hukuku 

 

Avrupa’da birlik fikrinin tarihi temelleri ve 1951’den günümüze Avrupa Birliği’nin tarihçesi, AB 

hukukunun özellikleri ve üye ülkelere etkileri, kurucu antlaşmalar, değişiklik antlaşmaları, AB 

kurumları; AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, 

Ekonomik ve Sosyal Komite ve diğer organlar, AB karar alma süreçleri. 

 

 

Kriminoloji 

 

Kriminoloji kavramının tarihi gelişimi, kriminoloji kavramının içeriği, kullanılan yöntemler, 

kriminolojide suç, suçluluğun faktörleri; biyolojik faktörler ve suç, fizyolojik faktörler ve suç, 

psikolojik faktörler ve suç, sosyal çevre ve sosyal şartlar ve suçlu, suçluluk ve sosyokültürel veriler, 

siyasi rejim, idare ve suç, sosyal buhran ve suç, ekonomi ve suç, uyuşturucu maddeler, alkol ve suç, 



suç ve suçlu türleri, infaz bilimi, ampirik kriminoloji, sosyal kontrol ve oto kontrol, suçların 

önlenmesi, mağdur, ceza hukuku yaptırımları. 

 

 

Banka Hukuku 

 

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, bankacılık 

işlemleri ve bankaların denetimi. 

 

Dernekler ve Vakıflar Hukuku 

 

Medeni hukuk tüzel kişileri olan dernekler ve vakıfların kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri ve sona 

ermeleri, dernek ve vakıfların uygulama açısından değerlendirilmesi, uygulamada dernek ve vakıfların 

kurulması ve işleyişi bakımından güncel sorunların ele alınıp değerlendirilmesi. 

 

Rekabet Hukuku 

 

Rekabet hukuku hakkında genel bilgiler, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu davranışlar, 

anlaşma, uyumlu davranış, işletme birliği kararları, muafiyet, hakim durumun kötüye kullanılması, 

hakim durumun saptanması, kötüye kullanma, birleşme ve devirler, çeşitleri, yasaklanma usulü, 

rekabeti sınırlayıcı uygulamaların yaptırımı, cezai yaptırımlar, hukuki yaptırımlar, kanunu 

uygulayacak makamlar, Rekabet Kurulu, mahkemelerin yetkisi, inceleme ve araştırma usulü, 

soruşturma, Kurul’un alabileceği kararlar, Kurul kararlarının yargısal denetimi. 

 

Deniz Ticareti Hukuku 

 

Deniz ticareti hukukuna giriş; kapsamı ve sınıflandırılması, özellikleri, tarihçesi, çevreleri, deniz 

ticaret hukukunun kaynakları, gemi; tanımı, ayırıcı unsuları, gemi sicili; gemi üzerindeki aynî haklar, 

gemi mülkiyeti, gemi ipoteği, deniz ödüncü, intifa hakkı, donatan ve donatma iştiraki, gemi adamları, 

navlun sözleşmeleri, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri, deniz kazaları, deniz takip hukuku, 

deniz sigortaları. 

 

Sermaye Piyasası Hukuku 

 

Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimlerinin hukuki 

açıdan incelenmesi,  

Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim 

şirketler, sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye 

piyasası ile getirilen düzen, sermaye piyasası etkinlikleri, aracı kuruluşlar, yatırım ortaklıkları ve 

yatırım fonları, sermaye piyasası araçları. 

 

 

 

AİHM Yargılaması 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kuruluşu, yapısı, organları, mahkemeye başvuru ve 

mahkemenin karar süreci, mahkeme kararlarının ülkelerin iç hukuklarındaki etkileri, insan hakları 

hukukunun temel tartışma konuları ve yöntemleri, ‘hakların ihlali” kavramına ilişkin kuramsal 

yaklaşımlar, insan hakları hukukuna ilişkin temel sözleşmeler, belgeler ve uluslararası antlaşma 

metinleri. 

 

 

 



İnfaz Hukuku 

 

İnfaz hukukunun temel kavramları, infaz hukukuna ilişkin ilkeler, infaz hukukunun hukuk düzeni ve 

uluslararası hukuktaki yeri, ceza ilamlarının infazı ve infaz sistemleri, ceza kavramı, nitelikleri, türleri 

ve infazı, infaz kurumunda kabul, infazın planlanması ve infazın hükümlüye etkisi, hükümlünün 

hakları ve yükümlülükleri, infaz kurumlarında uygulanacak rejim, ceza infaz kurumlarında düzen ve 

güvenlik, hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı ve infaz sonrası, infaz kurumları, 

infaz kurumlarının idaresi ve infaz personeli, cezanın infazına ara verilmesi ve infazı engelleyen 

nedenler, özel infaz şekilleri, tutukluluğun infazı, infaz muhakemesi ve infazın denetlenmesi. 

 

Medya ve iletişim hukuku 

 

Medyanın tanımı ve kapsamı, kitle iletişim araçları, sosyal medya hukuku, medya hukuku alanını 

düzenleyen mevzuatlar, medya sektöründe düzenleyici kurumlar, Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu’nun yapısı ve işleyişi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yapısı ve işleyişi,düzenleyici 

kurumlar tarafından uygulanabilecek yaptırımlar, medya hukuku kapsamında hukuki, cezai ve idari 

sorumluluk, maddi ve manevi tazminat davaları ve bu davalarda gözetilmesi gereken usul ve esaslar. 

 

Türk Anayasa Tarihi 

 

Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet'in ilanı,Kanun-i Esasi'nin kapsamı ve 

özellikleri, II. Meşrutiyet'in ilanı, 1921 Anayasası(Teşkilatı Esasiye Kanunu), 1924 Anayasası, 1961 

Anayasası, 1982 Anayasası, Anayasaların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 

 

Siyaset Bilimine Giriş 

 

Siyaset biliminin tanımı, siyaset biliminin diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, siyasi 

ideolojiler,iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata katılım, siyasi partiler, 

bürokrasi, kamuoyu ve baskı grupları, seçim sistemleri. 

 

Bireysel Başvuru 

 

Bireysel başvuru nedir?, Bireysel başvuruya konu edilebilecek temel haklar, aleyhinde bireysel 

başvuru yoluna gidilebilecek kamu gücü işlemlerinin özellikleri, bireysel başvuru yoluna 

başvurabilecek kişiler, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruları inceleyen birimler, bireysel 

başvurunun şekli şartları, bireysel başvurunun maddi şartları, bireysel başvurunun süresi, bireysel 

başvurunun yapılma usulü, bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi, 

Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı inceleme sonucunda verebileceği kararlar, bireysel başvuru 

bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi ilişkisi. 

 

Siyasi Tarih 

 

Tarih disiplini, temel kavramlar, siyasi tarih, ilk çağda devletler, islam devletleri ve devlet yapısı, 

ortaçağ ve Avrupa,modern Avrupa'nın doğuşu, feodalizm, Rönesans, coğrafi keşifler, Otuz Yıl 

Savaşları ve Westphalia Barışı, İngiliz Burjuva Devrimi, 18. Yüzyılın önemli savaşları, Fransız 

Devrimi, Napolyon Savaşları, Viyana Kongresi, Sanayi Devrimi, milliyetçilik, emperyalizm, 

Bismarck'ın ittifaklar sistemi, Birinci Dünya Savaşı, savaş sonrası dünyanın genel durumu, Milletler 

Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Birleşmiş Milletler, NATO, Varşova Paktı, küreselleşme 

süreci. 

 

 

Velayet Hukuku 

 

Velayet hakkı kavramı ve kapsamı, velayet hakkına sahip olabilecek kişiler, velayet hakkına sahip 

olan kişilerin hakları ve yükümlülükleri,velayet hakkının ulusal ve uluslararası belgelerdeki düzenleniş 



biçimleri, velayet hakkının kullanılmasında çocuğun söz hakkı, velayetin kaldırılması,Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi gibi 

ülkemizin taraf olduğu çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerdeki velayete ilişkin hükümler. 

 

Çocuk Hukuku 

 

Çocuk hukukunun dayandığı temel ilkeler, çocukluk kavramı, çocuk hakları, çocuk hukukunun ulusal 

ve uluslararası alandaki gelişimi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu 

ve çocuğun korunması, Çocuk Koruma Kanunu. 

 

Anayasa Yargısı 

 

Anayasa yargısı ve anayasa yargısı modelleri, Anayasa Mahkemesi' nin görev ve işlemleri, Anayasa 

Mahkemesi’nin denetimine konu olan işlemler, Anayasa Mahkemesi'nin denetimi, denetimin şekli ve 

kapsamı, Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı denetim sonucu verebileceği kararlar, bu kararların 

özellikleri ve sonuçları, anayasa yargısı ve demokrasi. 

 

İnsan Hakları Hukuku 

 

İnsan hakları kavramı ve tarihsel gelişimi, insan hakları kuramı, ulusal ve uluslararası insan hakları 

denetim mekanizmaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi içtihatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının iç hukukta uygulanması, 

ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları. 

 

Hayvan Hakları 

 

Hayvan haklarının tarihsel gelişimi, hayvanları koruma kuruluşları, Hayvan Hakları Evrensel 

Bildirgesi, hayvan hakları ve etik, hayvan kullanım etiği, Hayvanları Koruma Kanunu, hayvan hakları 

ve veteriner hekimlik. 

 

Hukuk ve Ahlak 

 

Hukuk, adalet, etik ve ahlak ilişkisi, toplum yaşamını düzenleyen kurallar, mesleki etik kavramı, 

hukuksal etik kavramı, hukukçuların etik yönünden eğitimi 

 

 

İnternet Hukuku 

 

İnternetin tanımı ve tarihsel gelişimi, internet aktörleri, internete ilişkin ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler, internet ve bilişim suçları,internet aracılığıyla işlenebilecek suçlar, ifade özgürlüğü ve 

internet, sosyal medya hukuku, kitle iletişim aracı olarak internet, internet yayıncılığı, e-devlet, e-

ticaret, e-imza, fikri haklar ve internet, internet ve kişilik hakları, internet yayını ve içeriğine karşı 

hukuki başvuru yolları, internet yayıncılığında hukuki ve cezai sorumluluk. 

 

 

Siyasi Düşünceler Tarihi 

 

En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? Siyasal otoriteye itaat 

nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? Sosyal adalet diye bir şey var mıdır? 

Özgürlük nedir? Bireysel özgürlüklerin sınırları nelerdir? Bu ve benzeri sorular, toplum halinde 

yaşamanın başladığı günden itibaren insanoğlunun kafasını kurcalayan sorular olmuştur. Bu sorulara 

sistematik cevap bulma uğraşısı, siyaset felsefesinin özünü oluşturmaktadır. Siyaset felsefesinin 

başlangıcı olarak antik Yunan’a, özelde de Sokrates’e kadar geri götürülür. ‘’Siyasal Düşünceler 

Tarihi’’ insanlığın peşini bırakmayan bu sorulara farklı dönemlerde, farklı düşünürlerce verilmiş 

cevapları. 



 

Kültür ve Sanat Hukuku 

 

Fikir ve sanat eselerini meydana getiren eser sahipleri ile sanatçıların, manevi ve mali haklarını, bu 

haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Derste Fikri Hak 

kavramı, Fikri Hak Meselesinin Tarihsel Gelişimi, Fikri Hak Konusu Olarak Eser, Eserlerin Çeşitleri, 

Eser Hakkı Sahibinin Mali ve Manevi Hakları, Mali ve Manevi Hakların Kullanılması, Mali ve 

Manevi Hakların Devri veya Miras Yoluyla İntikali, Eser Dışındaki Koruma Konuları. 

 

Genel Hukuk Tarihi 

 

Bu ders geçmiş hukuk sistemlerini incelemeyi amaçlar. Farklı Hıristiyan mezheplerde hukuk 

anlayışları bakımından farklar, hukukla din ilişkisi bakımından Hıristiyan ve İslam hukuku’nun 

karşılaştırılmasının analiz edilmesi, Hıristiyan Hukuku ile Kilise Hukuku’nun mukayesi, Hıristiyan 

Hukuku ile Roma Hukuku arasındaki ilişkiyi yorumlama, Yahudi Hukuku’nun Doğuş ve Gelişimi, 

Yahudi Hukuku’nda Aile, Kilise Hukuku’nun Doğuş ve Gelişim Süreci, Kilise Hukuku’nda Aile, 

İslam Hukuku’nun Doğuş ve Gelişim Süreci, İslam Hukuku’nda Aile ve İlkçağ ve Ortaçağ 

toplumlarındaki hukuk sistemleri.  

 

Hukuk ve Psikoloji 

 

Hukuk ve psikolojinin kesişim noktasında bulunan, adli psikoloji alanının ve uygulamalarının 

tanıtılması; bu alana dahil konuların detaylandırılarak incelenmesi; suç, suçlu ve mağduriyet ile ilgili 

öğrencilere bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır. Derste adalet psikolojisine giriş, suçlu 

psikolojisi hakkında genel bilgiler, psikolojik denge ve psikolojik dengeyi bozan nedenler, dış denge, 

suçluların sınıflandırılması, usul psikolojisi, yaargıcın psikolojisi, sanığın psikolojisi, mağdurun 

psikolojisi, tanıklık psikolojisi, yazılı delillerin psikolojik açıklaması, hapsedilenin psikolojisi, 

cezaların psikolojik açıklanması, cezanın infazında psikolojik bilgiler.  

 

 

Eski Vakıflar Hukuku 

 

Dersin amacı islam hukuku ile Osmanlı Devleti’ndeki vakıf müessesesinin temelleri, teorik yönü ve 

uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kurumun günümüz vakıf hukukuyla karşılaştırmasını 

yapabilmektir. Derste, Eski Vakıf  Hukuku’nun Önemi, Genel Olarak İslam Hukuku ve Osmanlı Vakıf 

Hukuku’nun Kaynakları, Vakıf Kurumunun Doğuşu ve Gelişmesi, Vakfın Unsurları, Vakfın 

Kurulması ve Geçerlilik Unsurları, Vakıfların İdaresi, Vakfın Değişmesi, Genel Olarak Vakıf Çeşitleri 

(Gayelerine Göre Vakıf Çeşitleri), Vakfa Gelir Getiren Malların Tabi Olduğu Statüye Göre Vakıf 

Çeşitleri ( Tek Kiralı Vakıflar – İcareteynli Vakıflar – Mukataalı Vakıflar), İdaresine Göre Vakıf 

Çeşitleri, Günümüzde Devam Eden Vakıflarla İlgili Sorunlar.  

 

Sosyal Güvenlik Hukuku 

 

İş ve sosyal güvenlik hukukunun kaynakları, sosyal güvenlikte temel kavramlar, sosyal güvenliğin 

tanımlanması, sosyal güvenliğin anayasal niteliği, sosyal güvenlik hakkı,sosyal güvenliğin tarihsel 

gelişimi, sosyal güvenliğin ilkeleri ve yöntemleri, sosyal güvenliğin uluslararası boyutu,Türkiye'de 

sosyal güvenlik kurumları, SGK'nın kurumsal yapısı. 

 

Avukatlık ve Noterlik Hukuku 
 

Eski yunan mitolojisindeki litailer, avukatların mesleki faaliyetleri,avukatlığın kamu hizmeti özelliği, 

avukatların bağımsızlığı, avukatlığın meslek tekeli özelliği, avukatlığın işlevleri, avukatlık mesleğine 

kabul için aranan şartlar, avukatlık sözleşmesi, barolar ve Türkiye Barolar Birliği'nin yapısı ve 

işleyişi,noterliğin tanımlanması, noterliğin kuruluşu, noterliğin hukuki niteliği, noterliğe kabul ve giriş 



koşulları, Noterlik Dairesi'nin yapısı ve faaliyetleri, Noter Odası'nın yapısı ve işleyişi, Türkiye 

Noterler Birliği, noterlerin yapabileceği işlemler, noterlerin sorumluluğunun kapsamı. 

 

 

Yargı Etiği 

 

Etik kavramı, ahlak kavramı, çalışma etiği kavramı, etik ve hukuk arasındaki ilişki, etik ve ahlaki 

ilişkisi, yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı, doğruluk ve tutarlılık, doğruluk ilkesi, dürüstlük ilkesi, 

eşitlik ilkesi. 

 

Hukuk Kliniği 

 

Teorik hukuk bilgisinin uygulamaya nasıl döküleceği, hukuk pratik çalışmasının nasıl olması 

gerektiği, örnek uygulamaların nasıl olduğu, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararları incelemesi, 

uyuşmazlık sebeplerinin belirlenmesi, dosya içeriğinin nasıl belirleneceği, tarafların iddia ve 

savunmalarının incelenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


