
DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S KREDİ ECTS

HUK-209 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I Zorunlu 4 6

HUK-219 Hukuk Felsefesi Zorunlu 2 3

HUK-221 Maliye Zorunlu 3 5

HUK-223 İdare Hukuku I Zorunlu 4 5

HUK-225 Devletler Umumi Hukuku I Zorunlu 3 3

HUK-227 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I Zorunlu 4 6

HUK-229 İslam Hukuku Seçmeli 2 2

Huk-231 Hukuk Metodolojisi Seçmeli 2 2

HUK-233 Anayasa Yargısı Seçmeli 2 2

DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S KREDİ ECTS

HUK-204 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) II Zorunlu 4 6

HUK-220 Hukuk Sosyolojisi Zorunlu 2 3

HUK-222 Türk Hukuk Tarihi Zorunlu 3 5

HUK-224 İdare Hukuku II Zorunlu 4 5

HUK-226 Devletler Umumi Hukuku II Zorunlu 3 3

HUK-228 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II Zorunlu 4 6

HUK-218 Kitle İletişim Hukuku Seçmeli 2 2

HUK-230 İmar Hukuku Seçmeli 2 2

HUK-232 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli 2 2

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

Dersin Amacı: Borçlar hukukunun genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeleri kazandırmak, Bu esaslara ilişkin Yargıtay kararlarını incelemek. Borçlar 

Hukukumuzun genel hükümlerini konu almaktadır.

Dersin Amacı:  Hukuk felsefesinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkelerin öğretilmesidir. Felsefenin tanımı, niteliği ve konusu, felsefe-hukuk ilişkisi, 

hukukun etik değer boyutu, hukuk ve toplumsallık ilişkisi, hukuksal meşruluk, hukukun nesnel ve evrensel ilkeleri, hukukun temel yapısına ilişkin tarihsel akım ve 

kişiliklerin özgün yaklaşımları, evrensel hukuk ilkelerinin oluşum süreci, evrensel hukuk ilkeleri, yargılamada tarafsızlık ve objektiflik.

Dersin Amacı:  Kamu kesimi alanında orta ve üst düzey yönetici ve denetmen olarak sorumluluk üstlenebilmek için gerekli bilimsel ve mesleki donanımın 

sağlanması, ekonomik temelde iki sektöre ayrılmaktadır. Özel sektör özel ve bireysel faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve hizmet üretirken, kamu sektörü sosyal 

ihtiyaçlar ve sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için üretim yapmaktadır. Kamu maliyesi bir anlamda özel sektörle, kamu sektörünün insan ihtiyaçlarını 

gidermede görev paylaşımıyla ilgilenir. Kamu maliyesi, bu anlamda, devletin kamusal görevlerinin neler olması gerektiği, bu görevlerini nasıl yerine getireceği 

dolayısıyla bu görevleri yerine getirirken ortaya çıkacak maliyetleri hangi kaynaklardan, nasıl finanse edileceği ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Dersin Amacı:  Bu dersin amacı, öğrencilere idare ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütününü tanıtmaktır. İdare hukukunun tanımı, kaynakları, 

kamu hukuku içinde idare hukukunun yeri, hukuk devleti kavramı, merkezden yönetim ve yerinden yönetim örgütlenmesi konuları anlatılacaktır. 

Dersin Amacı:  Milletlerarası Hukuk dersini alan öğrencilerin dönem sonunda; -Uluslararası Hukukun temelleri hakkında fikir sahibi olmaları, Uluslararası Hukukun 

uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunları anlama ve analiz etme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır. Uluslararası Hukukun Geçerlilik Alanı ve Geçerlilik 

Nedenleri (Genel Teorik Yaklasım), Uluslararası Hukukta Hak Sahibi Olma ve Yükümkülük Altına Girme Ehliyeti, Uluslararası Hukukun Kaynakları, BM Sartı, , Deniz 

Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Kuvvet Kullanma ve Silahlı Çatısmalar Hukuku, Uluslararası Hukuk ve iç Hukuk, insan Hakları, Uluslararası Hukukta Yaptırımlar, 

Uyusmazlıkların Barısçı Yollardan Çözümü gibi başlıklar ele alınır.

Dersin Amacı:   Bu dersin amacı, bugünkü Türk pozitif hukukundan önce ülkemizde uygulanmış olan İslam Hukuku’nun ortaya çıkışı, mahiyeti tarihsel gelişim 

süreci, kaynakları, yöntemi, günümüz Türk hukukuyla ilişkisi ve etkisi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek ve ona öğretmektir. İslam hukukunun mahiyeti, özellikleri, 

kendinden önceki hukuk sistemleriyle ilişkisi, kaynakları, delillerin değerlendirilmesi konularını içerir.

Dersin Amacı: Metodoloji hakkında genel bilgi vermek, ayrıca hukuki uyuşmazlıkların çözüm yöntem ve kurallarını öğretmek, kullanabilecekleri yorum ve 

yöntemleri kavratmak, pratik uygulamalarını gerçekleştirmektir. Hukuk metodolojisi, pozitif hukukun ve yürürlükteki mevzuatın değerlendirilmesine hizmet eder. 

Bu dersin içerdiği bilgilerle donanmış bir hukukçu yoğun mevzuat yığınının altından kalkmayı başarır. Hukukun bütün dalları ve alanları için geçerli olan yöntem ve 

kuralları ve bunların işletiliş şeklini içerir.

Dersin Amacı:  Anayasa yargısının temel kavram ve kurumlarını öğretmek. Anayasa yargısı-hukuk devleti ilişkisi, anayasa yargısının ortaya çıkışı ve varlık sebebi, 

anayasa yargısı modelleri, anayasaya uygunluk denetiminin türleri ve yolları anlatılır.

2. SINIF/GÜZ DÖNEMİ III. YARIYIL

Dersin Amacı: Milletlerarası Hukuk dersini alan öğrencilerin dönem sonunda;  Uluslararası Hukukun temelleri hakkında fikir sahibi olmaları, Uluslararası Hukukun 

uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunları anlama ve analiz etme becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır. Uluslararası Hukukun Geçerlilik Alanı ve Geçerlilik 

Nedenleri (Genel Teorik Yaklaşım), Uluslararası Hukukta Hak Sahibi Olma ve Yükümlülük Altına Girme Ehliyeti, Uluslararası Hukukun Kaynakları, BM Şartı, Deniz 

Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Kuvvet Kullanma ve Silahlı Çatışmalar Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Hukukta Yaptırımlar, Uyuşmazlıkların Barışçı 

Yollardan Çözümü gibi başlıklar ele alınmaktadır.

Dersin Amacı:  Ceza hukukunun temel kavramlarının, suç olgusu ile unsurlarının ve kusurluluk kavramının öğrencilere öğretilmesidir. Ceza Hukukunun temel 

kavramları, suç ve ceza olgusu, suçun unsurları, cezaların tespiti, güvenlik tedbirleri ve uygulanma şartları incelenmektedir.

2. SINIF/BAHAR DÖNEMİ IV. YARIYIL

Dersin Amacı:  Ceza Hukuku Genel Hükümler II dersinde öğrencilere suçun özel görünüş biçimlerini, yaptırım türlerini, suça uygulanacak yaptırım rejiminin 

öğretilmesi; suçun özel görünüş biçimlerini, ceza olgusunu, yaptırım türlerini, suça uygulanacak yaptırımın belirlenmesini ve infazını incelemek amaçlanır.

Dersin Amacı:  Hukukun sosyolojiyle olan ilişkisi, hukuk ve değişim, sosyal olguların hukuk üzerindeki etkisi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek ve bunları ona 

öğretmektir. Sosyolojik düşüncenin gelişimi; sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları; sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi; sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar; 

sosyolojik temel kavram ve süreçlerin analizi; toplumsal yapı (statü, toplumsal rol), toplumsal hareketlilik etmenleri, sosyokültürel değişme (değişmenin şartları ve 

etmenleri) toplumsal tabakalaşma (farklı tabakalaşma tipleri, geleneksel ve günümüz toplumlarında tabakalaşma) gibi başlıklar ele alınır.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, tarihin çeşitli dönemlerinde ve farklı coğrafyalarda yaşamış olan Türk devletlerinde uygulanan hukuksal yapı ve hukuk sistemleri, bu 

sistemlerin tarihsel gelişim süreci, işleyiş tarzı, Türk hukuk tarihinin çok büyük bir kısmını oluşturan Osmanlı hukukî uygulamaları, örfî hukuk-şer’î hukuk ayrımı, 

Mecelle uygulamaları hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. Genel bilgiler, İslamiyet öncesi Türklerin hukuki düzenleri, İslamiyet’ten sonraki Türk hukuku: Selçuklu 

dönemi, Osmanlı dönemi gibi başlıklar ele alınır.

Dersin Amacı:  İdari yargılama usulü ile ilgili temel bilgileri vermek, uygulamadan örneklerle güncel işleyişini göstermek, idari yargılama usulü konusunda gerekli ve 

yeterli bilgi düzeyine ulaştırmaktır. İdari işlem ve eylemlere karşı başvurulabilecek yargısal denetim yolları ile bu yargısal denetim sürecine ilişkin usulü konular 

incelenecektir.

Dersin Amacı:  Öğrenciye Borçlar Hukukunun genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeler kazandırılarak, bu esaslara ilişkin Yargıtay kararları incelenir. 

Borçlar Hukukumuzun genel hükümleri konu alınır.

Dersin Amacı:  Bu dersin amacı iletişim hukukunun temelinde yer alan ifade özgürlüğünün sınırlandırılması sorununu tartışmak ve daha sonra farklı kitle iletişim 

araçlarına ilişkin yasal düzenlemeleri incelemektir. 

Dersin Amacı:  Bu dersin amacı, imar faaliyetleri ve ilişkin alanlarla ilgili hukuki konuları ele almaktadır. İmar Hukuku, yapı işlerine yatırım yapanların hak ve 

yükümlülüklerini tayin etmektedir.

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

parçaları, çeviri ve tartışma etkinliklerine yer verilir.
Not: Her yarıyıldan sadece 1 (bir) seçmeli ders alınır.


