
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S KREDİ ECTS

HUK-401 Ceza Muhakemesi Hukuku I Zorunlu 3 5

HUK-407 Devletler Özel Hukuku I Zorunlu 3 3

HUK-411 İcra-İflas Hukuku I Zorunlu 4 5

HUK-423 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I Zorunlu 3 4

HUK-425 İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 3 4

HUK-427 Miras Hukuku I Zorunlu 2 4

HUK-429 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Zorunlu 3 3

HUK-431 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 2

HUK-433 Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku Seçmeli 2 2

HUK-435 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Seçmeli 2 2

HUK-437 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 2

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S KREDİ ECTS

HUK-402 Ceza Muhakemesi Hukuku II Zorunlu 3 5

HUK-406 Miras Hukuku II Zorunlu 2 3

HUK-408 Devletler Özel Hukuku II Zorunlu 3 3

HUK-412 İcra-İflas Hukuku II Zorunlu 4 5

HUK-416 Adli Tıp Zorunlu 2 3

HUK-424 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II Zorunlu 3 5

HUK-426 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 3 4

HUK-428 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Seçmeli 2 2

HUK-430 Tüketici Hukuku Seçmeli 2 2

HUK-432 Kriminoloji Seçmeli 2 2

HUK-434 Taşıma Hukuku Seçmeli 2 2

Dersin Amacı: Bu derste mali suçların devlet gelirleriyle alakalı olan vergi suç ve cezalarına ilişkin tanımlamalar ve bunlara dair yargılama yollarını anlatılır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

4. SINIF/GÜZ DÖNEMİ  VII. YARIYIL

Dersin Amacı: Bu dersin amacı vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukukunun temel prensiplerini incelemek ve Türkiye’deki uygulamaları tanıtmaktır. Devletler Özel 

Hukuk I, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, milletlerarası hukuk ve Türk hukuku ile bağlantılı 

olarak vatandaşlık kavramı açıklanmaya çalışılır. Ayrıca, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile ilgili hukuki yollar incelenir. İkinci bölümde, Türkiye’de yaşayan 

yabancıların hak ve yükümlülükleri öğretilir. Özellikle yabancıların çalışma hak ve özgürlükleri incelenmektedir.

Dersin Amacı: Ceza muhakemesinin kurum ve kavramlarının öğretilmesi. Ceza Usul Hukuku dersinde öğrenicilere suç işlenmesi ile başlayan ceza muhakemesi 

sürecinin safhaları, sureleri ve işleyişi anlatılmaktadır.

Dersin Amacı: Genel haciz yoluyla takibin bir bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir. İcra iflas kanunu yardımıyla icra hukukunu inceler.

Dersin Amacı: Türk İş ve Sosyal Güvenlik hukukunun esaslarını öğretmek. İş Hukukunun Temel Kavramlarını, Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku, 

Sosyal Güvenlik Sistemi, sistemin araçları, Hukukî Niteliği, Sigorta Kolları ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumları gibi konular incelenir.

Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı idari yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, idari davalar ve yargılama usulü, idari yargı kararlarının uygulanması ile temel 

ilke ve kurallarının yargı kararları ışığında öğretilmesidir. Bu derste idari yargılama hukukuna dair tüm temel ilke ve kurallar incelenecektir.

Dersin Amacı: Miras Hukuku’nun amacı miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin durumunu düzenleyen 

kuralları öğretmektir. Miras Hukuku’nun temel konusu, öleni yani miras bırakanı kimin ikame edeceği, ona ölüm sebebiyle (mortis causa) kimlerin halef olacağını 

anlatmaktır. Bu bağlamda miras bırakan, mirasçılar, tereke, ölüme bağlı tasarruf başlıca konuları teşkil etmektedir.

Dersin Amacı: Deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku hakkında lisans düzeyinde bilgi sahibi olmanın sağlanması. Deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku 

müesseselerinin incelenmesi.

Dersin Amacı: Fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında detaylı bir bilginin sahip olunmasını sağlamak, Fikri ve sınai mülkiyet haklarının incelenmesi gibi konuları 

kapsar.

Dersin Amacı: Bu derste; hasta hakları ve yükümlülükleri ile hekimin sorumluluğu konuları ve günlük hayatta karşılaşılan problemlerin nasıl çözüleceği hususlarının 

anlatılması amaçlanmaktadır. Sağlık hukuku,  hasta hakları ve yükümlülükleri, hekimin sorumluluğu gibi konulara değinilir. 

4. SINIF/BAHAR DÖNEMİ  VIII. YARIYIL

Dersin Amacı: Ceza Muhakemesinin temel kavram ve kurumları ile işleyişinin öğretilmesi ve Ceza Muhakemesinin Kovuşturma ve Kanun Yolları evreleri ile özel 

yargılama usulleri incelenmektedir.

Not: Her yarıyıldan sadece 1 (bir) seçmeli ders alınır.

Dersin Amacı: Miras Hukuku kurallarını öğretmektir. Miras Hukuku’nda özellikle hısımların ve eşin miras haklarını düzenleyen kurallar ele alınmaktadır. Örneğin 

vasiyetnamenin düzenlenişi, içeriği ve yorumu; ölenin terekesinin paylaşılmasına dair temek prensipler de dersin konusunu teşkil etmektedir.

Dersin Amacı: Bu derste yabancı unsurlu uyuşmazlığa uygulanacak hukuku belirleyen kurallar ve ilkeler, hangi şartlar altında milli bir mahkemenin yetkili olacağı ve 

yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tanınması ve tenfizi incelenir. Devletler Özel Hukuku II, bütün unsurların tek bir hukuk nizamıyla irtibatlı olmadığı 

olaylarda ne olacağı ile ilgilidir. Ne zaman yabancı unsurlu bir uyuşmazlık ile karşılaşırsak, milletlerarası özel hukuk devreye girer ve 1) hangi milli hukuk uyuşmazlığı 

idare edecek, 2) hangi koşullar altında milli bir mahkemenin yetkili olacağını ve yetkili olup olmadığını; 3) başka bir ülkede verilmiş bir kararın milli mahkemelerce 

tanınıp tanınmayacağı ve tenfiz edilip edilmeyeceğine cevap vermektedir.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı cüzzi ve külli icra yollarını öğretmek ve İcra iflas kanunu yardımıyla icra hukukunu incelemektir.

Dersin Amacı: Öğrenciye adli tıbbın ne anlama geldiğini anlatma ve ölüm, yaralanma gibi olayların tıbbi ve hukuki boyutlarının incelenmesi

Dersin Amacı: Türk İş ve Sosyal Güvenlik hukukunun esaslarını öğretmek. İş Hukukunun Temel Kavramlarını, Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku. 

Sosyal Güvenlik Sistemi, sistemin araçları, Hukukî Niteliği, Sigorta Kolları ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumları gibi konular ele alınır.

Dersin Amacı: Kıymetli evrak hukuku müesseselerinin lisans düzeyinde bilinmesini sağlamak ve Kıymetli evrakın tabi olduğu esasların incelenmesidir.  

Dersin Amacı: Bu ders iki ana bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölüm, avukatlık hukukunun temel prensipleri ve kuralları ile ilgilidir ve avukat olmak için yerine 

getirilmesi gereken şartlar, avukatın yetkileri ve sorumlulukları açıklanır. Dersin ikinci bölümünde noterlik mesleğinin temel kuralları ve prensipleri ve özel hukuk 

kişilerine ilişkin olan hukuki evrakın nasıl düzenleneceği, saklanacağı ve kaydedileceği açıklanmaktadır.

Dersin Amacı: Tüketici Hukuku dersinin amacı hukuki işlemlerde nispeten zayıf tarafı teşkil eden tüketicinin haklarını öğretmektir.

Dersin Amacı: Öğrencilere suç ve suçlu tanımı, suç ve suçların sınıflandırılması, suçun tahmini ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler vermektir.


