
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S KREDİ ECTS

AİT-1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2

HUK-101 Anayasa Hukuku  (Genel Esaslar) I Zorunlu 4 6

HUK-103 Hukuk Başlangıcı I Zorunlu 3 3

HUK-119 Devlet Teorisi Zorunlu 3 4

HUK-121 Roma Hukuku I Zorunlu 2 3

HUK-123 Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler Hukuku) I Zorunlu 4 6

TDE-1 Türk Dili I Zorunlu 2 2

YDY-1 Yabancı Dil (İngilizce) I Zorunlu 2 2

HUK-114 Hukuk Etiği Seçmeli 2 2

HUK-115 Sosyoloji Seçmeli 2 2

HUK-117 Siyasi Tarih Seçmeli 2 2

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S KREDİ ECTS

AİT-2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2

HUK-102 Anaysa Hukuku (Türk Anaysa Hukuku) II Zorunlu 4 6

HUK-104 Hukuk Başlangıcı II Zorunlu 3 3

HUK-120 Roma Hukuku II Zorunlu 2 3

HUK-122 İktisat Zorunlu 3 4

HUK-124 Medeni Hukuku (Aile Hukuku) II Zorunlu 4 6

TDE-2 Türk Dili II Zorunlu 2 2

YDY-2 Yabancı Dil II Zorunlu 2 2

HUK-118 Genel Muhasebe Seçmeli 2 2

HUK-126 İktisadi Düşünceler Tarihi Seçmeli 2 2

HUK-128 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli 2 2

Dersin Amacı: Sosyoloji dersi genel olarak, hukukçu kimliğine sahip olacak öğrenciye, hukukun doğduğu ve var olduğu toplumun ne şekilde inceleme konusu edildiğini 

anlatmak amacındadır. Sosyoloji kısaca insanların oluşturduğu toplumu inceleyen bilim dalıdır.

Dersin Amacı: Bu dersin temel amaçları, dünya tarihi hakkında kısa bilgi sağlamak ve özellikle Avrupa ve Türkiye tarihi hakkında daha geniş bir anlayış kazandırmaktır. 

“Siyasi Tarih” özetle, devletlerin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılarıyla, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. “Siyasi Tarih” dersinde Fransız 

Devrimi’nden I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemde devletler ve devletlerarası ilişkiler mercek altına alınmaktadır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

Dersin Amacı: Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini 

sağlamak. Türk dili ve kompozisyon bilgileri.

Dersin Amacı: Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) 

öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak. Yeterli sayıda alıştırmayla 

hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmeye çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için diyaloglar kullanılır. 

Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir.

Dersin Amacı: Atatürk ün gerçekleştirdiği ilke ve inkılâpların öğrencilere aktarılması. İnkılâbın tanımı ve Türk inkılâbı, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, 

Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, anayasa hukukunun genel teorisini incelemektir. Anayasa hukuku, devlet yetkilerinin dağılımı ve uygulanması ile ilgili olan hukuk dalıdır.

Dersin Amacı: Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki 

konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Hukuk kavramı ile ilgili tanımları bilmek, Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi 

olma, Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, Hukuk dallarını ayırt edebilme, Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, devlet hakkındaki temel teorileri öğretmektir. Bu derste devletin tarihi ve teorik temelleri ile birlikte modern devletin doğuşu ve ayırt edici 

özellikleri konuları ele alınmaktadır.

Dersin Amacı: Özel hukukun bazı temel kavram ve kurallarının Roma Hukukundan günümüze gösterdiği değişim ve gelişim incelenecektir. Tarihî Giriş, Roma Hukuk Tarihi; 

Genel Kavramlar, Hak, Hukuk (ius) ve Dava (actio), Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria Potestas, Vesayet ve Kayyımlık, Hukuki Olay, Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü, Fiil 

Ehliyeti, Temsil, Roma Usul Hukuku, Genel Bilgiler, Ordo Iudiciorum Privatorum (özel veya adi mahkemeler nizamı), Cognitio Extra Ordinem (nizam harici veya fevkalade 

usul)

Dersin Amacı: Giriş kısmının amacı Medeni Hukuk’ta ve hatta kural olarak tüm özel hukukta uygulama alanı bulan hükümleri; Kişiler Hukuku’nun amacı ise, Medeni 

Hukukun süjesini oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki durumunu öğretmektir. Giriş kısmının temel konusu, hâkimin hukuku uygulaması, bu bağlamda kural yaratması, 

dürüstlük kuralı, iyi niyet, hâkimin takdir yetkisi, ispat kuralları anlatılmaktadır. Kişiler Hukuku’nun temel konusu kişilerin hukuki durumunu ortaya koymaktır. Bu derste kişi 

ve kişilik kavramları, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, ehliyet konusu, kişisel durum ve kişiliğin korunması anlatılmaktadır. Keza tüzel kişilere dair kurallarda dersin konusu 

içindedir.

1. SINIF/GÜZ YARIYILI (I. YARIYIL)

Dersin Amacı: Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde (okuma, yazma, dinleme, konuşma) 

öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak. Yeterli sayıda alıştırmayla 

hedeflenen dilbilgisi konularının uygulamaya dökülmesine çalışılır. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde görebilmek için diyaloglar kullanılır. 

Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir.

Dersin Amacı: Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini 

sağlamak. Türk dili ve kompozisyon bilgileri.

Dersin Amacı: Bu derste, temel olarak, ideoloji ile iktisadi düşünce arasındaki yakın ilişki incelenmektedir. İktisadi düşünceler tarihi, antik dünyadan bugünkü dünyaya 

kadarki ekonomik düşünceler ve şuan ki egemen doktrin ile ilgilenmektedir.

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin İngilizce yazılmış hukuki metinleri, temel hukuki terimlerden faydalanarak, okuma, yazma ve anlamalarını amaçlar. Bu ders öğrencilerin 

İngilizce yazılmış hukuki metinleri, temel hukuki terimlerden faydalanarak, okuma, yazma ve anlamalarını amaçlar.

1. SINIF/BAHAR YARIYILI ( II. YARIYIL)

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

Dersin Amacı: Siyasal, Hukuk, Eğitim, Kültür, Toplumsal, Ekonomik, Sağlık alanında yapılan İnkılâp hareketlerini açıklayabilme; Atatürk dönemi Türk dış politikasını 

açıklayabilme, Türk İnkılâp hareketinin dayandığı temel ilkeleri (Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Laiklik Devletçilik İnkılâpçılık) açıklayabilme, Türk İnkılâp hareketinin 

dayandığı bütünleyici ilkeleri açıklayabilme, 1923 ten İkinci Dünya Savaşı sonrasına Türkiye Cumhuriyet Tarihini kavratmak amaçlanır.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Türkiye’deki anayasal gelişmenin arka planını ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel prensipleri ve temel kavramlarını öğretmektir. 

Anayasa Hukuku II Osmanlı dönemindeki anayasal gelişmelerle, 1876 tarihli Kanun-u Esasi, 1921 ve 1924 Anayasaları, 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreci ve Türkiye 

Cumhuriyetinin temel nitelikleri ile ilgilidir.

Dersin Amacı: Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki 

konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk 

sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra 

hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir.

Dersin Amacı: Roma Eşya ve Roma Borçlar Hukuku kısımlarının günümüz hukukundaki yansımalarına değinilmektedir. Bu ders Roma Borçlar Hukuku, Genel olarak Borç 

İlişkisi, Borç Kavramı ve Borcun Unsurları, Borcun Konusu, Borçların Doğuşu, Borçların Kaynakları, Roma Hukukunun Akitler Sistemi ve Borçların Sona Ermesi konu 

Dersin Amacı: Bu derste; Ekonomiye  giris, piyasa mekanizması, tüketici davranışı, arz kararının belirlenmesi, Piyasa Yapıları I, Piyasa Yapıları II, Makroiktisada Giriş, Ulusal 

Gelirin Bileşenleri, Para ve Banka, Enflasyon,  Işsizlik, Açık Ülke Makroiktisadı, Uluslararası İktisat, İktisadi Büyüme, Türkiye Ekonomisi’nden Güncel Başlıklar gibi konular ele 

alınmaktadır.

Dersin Amacı: Evlilik ve diğer aile konularını düzenleyen Aile Hukuku’nun temel kurallarını öğretmektir. Aile Hukuku’nda evliliğin hukuki etkisi ve özellikle evlilik mal rejimi 

hakkındaki kurallar ana konuyu teşkil etmektedir. Evlilik mal rejimini düzenleyen kurallar hem eşlerin kendi arlarındaki ilişkilerinde hem de onların kredi verenlerle, 

sözleşme yapanlarla ve mirasçılarla ilişkilerinde öneme sahiptir. Bu derste eşlerin sözleşme yapabilme ehliyetleri hakkındaki kurallar da anlatılacaktır.


