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HUKUK FAKÜLTESİ  
 
DERS İÇERİKLERİ  
 
ZORUNLU DERSLER 
 
 
BİRİNCİ YIL 
 

 

UNI 111 Critical Reading and Writing in Turkish I 3(3+0) 5  ECTS 

 
This course describes what ‘text’ signifies, discusses the basic features of oral, printed and 
electronic textual forms and analyzes these forms with daily life examples. It evaluates how the 
idea of text acquires variety in cultural life. Firstly, the focus is on the production, circulation and 
reception processes of the text. Afterwards, the textual styles produced by oral, written and 
printed cultures are addressed in continuity with the conditions of their historical genesis. The 
basic features of oral culture and literary forms based on orality are described, after which the 
traces of oral culture in daily life are discussed. To demonstrate how writing and reading practices 
have been affected by the advent of the printing press, the main features of textual forms before 
printing and the printery’s transformation of these features are presented. After the evaluation 
of the printery’s formative role in the modern notion of literature, the features specific to each 
form of printed text with a low level of fiction, such as newspaper articles, columns, articles and 
essays, are discussed with examples. Based on in-class discussion, after the presentation of main 
concepts, the students are expected to discuss different textual forms, write essays analyzing 
different aspects of these forms, and thus, have a firsthand experience of the production, 
circulation and reception practices of the text. 
 
 
UNI 112 Critical Reading and Writing in Turkish II 3(3+0) 5 ECTS  
 

This course discusses how the idea of text varies in cultural life, describes the basic methods of 
textual criticism. These methods are examplified from the literary forms of novel and poetry and 
critical approaches specific to each are shown. The course leads from the printed to the visual 
text, focusing firstly on the relationship between theater and literature. Reading the written text 
of a play and watching its performance, the relationship between text and performance is 
discussed. Secondly, the relations between film and literature are analyzed; the discursive and 
thematic qualities of film adaptations from literary texts are shown. Lastly, the textual forms of 
electronic culture are determined and the specific features of forms, such as entries and blogs, 
are explored in a comparative relation to oral and printed texts. It ends with a general discussion 
of the concept of text departing from various textual types seen during the two semesters. Based 
on in-class discussion, after the presentation of main concepts, the students are expected to 
discuss different textual forms, write essays analyzing different aspects of these forms, and thus, 
have a firsthand experience of the production, circulation and reception practices of the text. 
 

UNI 117 Understanding Society and Culture 3 (3+0)  5 ECTS 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5709&eD=BSP5KD9K0S&eS=73747 adresinden yapılabilir. (PIN:89562)

Evrak Tarih ve Sayısı: 55901358-302.10.04.01.01-73747-28.07.2021
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A review of fundamental concepts and tools of human and social sciences to develop the students’ 
understanding of the basic ideas and concepts that have shaped the humanity throughout the 
ages. Students will learn to relate some fundamental concepts with their everyday life, thus 
reaching an understanding of it that will help them make better decisions throughout their lives. 
They will gain familiarity with the major domains of the individual and social life, including the 
self, everyday life, politics, economics, language, globalization, and arts. They will also get familiar 
with some major institutions that shape our lives, such as the state, religion, the city, education, 
the family, ethnicity and gender, culture, organizations, the media and communication 
technologies. Regular class attendance with weekly preparation is needed. 

 

 

UNI 118 Understanding Politics and Economy 3 (3+0) 5 ECTS 

 

This course, through familiarising students with the basic concepts, themes and research agendas 
in the field of sociology, will introduce the participants to the understanding of the complexity of 
societies and cultures with the aim of developing a sociological imagination in the minds of the 
participants. It will try to make students involve in multiple ways of looking at the “familiar” world, 
societies, histories, and self but also to give them a sensibility towards the “unfamiliar” world of 
“others”. They will gain awareness of the major domains of individual and social life, and some 
major institutions including the self, everyday life, class and poverty, identities, racism, gender, 
city and modernity. The subjacent idea is that, in order to comprehend the changing world, one 
has to be able to use the tools of sociological analysis which are in constant transformation; and 
also one has to develop a critical and creative approach in the face of continuities and 
discontinuities of social and cultural lives. 

 

 
UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication 3(3+0) 5 ECTS 
 
This course aims to endow students with the skills and tools necessary for the ability to analyze 
texts critically and objectively and to engage in effective written and oral communication. 
Students will read, analyze, discuss, and respond to texts of diverse genres, subject matter, tones 
and styles. They will learn and develop a variety of skills necessary throughout their education, 
such as summarizing, paraphrasing, argumentation and description. The course will deal with 
scientific and artistic, academic and creative, literary and factual, formal and informal styles of 
reading and writing. Through this course, students will gain the necessary communicative and 
analytical skills that will aid them not only throughout their education but also in their future 
careers.   
 
 
UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing 3(3+0) 5 ECTS 
 
This course aims to develop students' critical analysis skills and to introduce students to academic 
research. Academic writing is also a major component of this course. Through a theory and 
practice combined study of academic writing techniques, stretched throughout the semester, 
students will learn how to prepare a research paper. Thus they will be expected to produce well-
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written essays and to prepare and deliver effective presentations. Students will be guided through 
the steps of conducting research and organizing and writing an academic paper. By the end of the 
semester, each student will be expected to hand in the final version of their academic paper. 
 
 
HUK 101 Hukuk’a Giriş 3(3+0)  5 AKTS 
 

Bu dersin amacı, öğrencilere özellikle hukukun anlam, içerik ve amacı konusunda temel bilgileri 
vermektir. Bu ders kapsamında sosyal kurallar ve hukuk kuralları; hukuki normlar; normlar 
hiyerarşisi, hukukun kaynakları; kanunlaştırma; içtihat hukuku; kanunların uygulanması; hukuki 
ilişkiler ve haklar; hak sahipliği; tüzel kişilerin niteliği; doğuşu ve türleri; hakların konusu, 
kazanılması ve kaybedilmesi; hukuki eylem ve işlemler açıklanacaktır. 

 
 
HUK 103 Medeni Hukuk I 3(2+2) 5 AKTS  
 
Bu derste, özel hukukta uygulanacak temel esasların öğrencilere tanıtılması, Kişiler Hukuku, yine 
özel hukukun süjeleri olan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin genel esaslarının öğrencilere tanıtılması 
amaçlanmaktadır. Derste Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku; Medeni 
Hukukun zaman ve anlam bakımından uygulanması, kanunun tamamlanması, kanunda boşluk ve 
kanunda boşlukların doldurulması; hakimin takdir yetkisi; hakların kazanılması ve kaybedeilmesi, 
hukuki muamele kavramı, iyiniyet ilkesi; dürüstlük kuralı; ispat yükü; kişi, kişilik kavramları; gerçek 
kişiler, hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması; hısımlık, tüzel kişiler; özellikle dernekler ve vakıflar 
konuları incelenecektir.  
 
 
HUK 104 Medeni Hukuk II 3(2+2) 5 AKTS 
 
Bu dersin amacı Medeni Kanun’un ikinci kitabı olan Türk aile hukukunu incelemek ve aile kavramı, 
nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, boşanma, ayrılık, nesep, evlat edinme, sahih 
nesebin hükümleri, evlilik dışı çocukların durumu, velayet hakkı, babalık davası, aile malları, 
vesayet hakkında teorik anlatımların yanı sıra örnek problem çözümleriyle ayrıntılı bilgiler 
vermektir.   
 
 
HUK 105 Anayasa Hukuku I 3(2+2) 5 AKTS 
Bu dersin amacı Türk anayasa hukukunun temel kavramlarını ve genel ilkelerini incelemektir. Ders 
kapsamında Türkiye’deki anayasa gelişmeleri, anayasa yapımı süreçleri ele alındıktan sonra, 1982 
Anayasasının genel nitelikleri, 1961 Anayasası ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir.  
 
 
HUK 106 Anayasa Hukuku II 3(2+2) 5 AKTS 
 
Bu dersin amacı, özellikle 1982 Anayasası bağlamında kamu hukuku işlemleri; devletin yapısı; 
yasama, yürütme ve yargı organları; Türk hükümet sisteminin niteliği; ve anayasa yargısı konularını 
incelemektir.  
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HUK 108 Roma Hukuku 2(2+0) 4 AKTS  
 
Dersin amacı Türk özel hukukunun da dahil olduğu Kıta Avrupası Hukukunun temeli olan Roma 
Hukuku incelemektir. Bu ders kapsamında 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 işlemlerin 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) konuları anlatılacaktır. 
 
 
İKİNCİ YIL 
 
 
UNI 221 World Civilizations and Global Encounters: Until 1300 CE 3(3+0) 6 ECTS 
 
World Civilizations and Global Encounters is a two-semester compulsory university course 
providing a cross-cultural overview of world history from ancient to modern times. The course 
proceeds chronologically, but has the objective of exploring crucial themes of human activity from 
a global perspective. The diversity of human civilizations will be traced in terms of their historical, 
cultural, political and economic formation with a special emphasis on their interactions, 
similarities and differences. The ultimate aim of the course is to reflect on the concept of historical 
change and its connotations for the present day.   
 
 
UNI 222 World Civilizations and Global Encounters: Since 1300 CE 3(3+0) 6 ECTS 
 
This course will start with a discussion of the concept of early modernity and its application to 
post-1300 world history. In the following weeks, the lectures will explore the dynamics, factors 
and paths of specific historical change in different regions of the world from the 15th century 
onwards. Major topics of discussion will include the Renaissance and Reformation in Europe; the 
state, society and culture in the early modern Middle East; transformations in European 
feudalism; the revolutions of 1789 and 1848 in Europe; Safavid and Mughal empires; the changing 
dynamics of Ottoman imperial power in relation to the Habsburg, Russian and Chinese empires; 
and the question of modernity. Issues regarding the transformations in the political, cultural, 
ideological and institutional make-up of different imperial structures that ushered in the modern 
era will remain a focus throughout the survey. 
 
 
HUK 201 İdare Hukuku I 3(3+0) 4 AKTS 
 

Bu dersin amacı, hukuk devleti ve idarenin hukuka bağlılığı ilkesi çerçevesinde, idarenin işleyişini 
ve özellikle kişiler ile idare arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu bağlamda derste, idare 
kavramı, idare hukukunun özellikleri, Türkiye’nin idari yapısı, idare hukukunu etkileyen anayasal 
ilkeleri ile idarenin işlem, eylem ve sözleşmeleri, ele alınacaktır. 

 
 
HUK 202 İdare Hukuku II 3(3+0) 4 AKTS 
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Bu derste kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti ve kamu hizmetinin görülüş yöntemleri, 
idari kolluk ve idarenin sorumluluğu gibi idare hukukunun, hem devlet hem de birey açısından 
önem taşıyan konuları ele alınacaktır. 
 
LAW 203 International Law I 2(2+0) 4 AKTS 
 
This course is an introduction to the concepts, principles and institutions of international law. The 
main subjects of this course are as follows: History of international law, sources of international 
law, making of international law, the relationship between international law and national law, 
subjects of international law (State, individuals, international organizations), self determination, 
recognition, sovereignty and jurisdiction.  
 
 
LAW 204 International Law II 2(2+0) 4 ECTS  
 
This course aims at deepening the knowledge acquired in the International Law I course. It 
examines the work of International Court of Justice, International Criminal Court and the ad hoc 
international criminal tribunals. Other issues to be touched upon will be law of treaties, law of 
responsibility, the use of force and the law of sea.  
 
HUK 205 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 3(2+2) 4 AKTS 
 
 
Bu derste ilk olarak ceza hukukuna giriş mahiyetindeki konular ele alınmaktadır. Bu kapsamda ceza 
hukukunun fonksiyonu, gayesi, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ve ceza hukukunun kaynakları 
irdelenmektedir. Ceza hukukunun bireyin hak ve özgürlüğü bakımından güvence fonksiyonu 
bağlamında suçta ve cezada kanunilik ilkesi, belirlilik ilkesi, ceza hukuku kaynaklarının yorumu ve 
zaman bakımından uygulanması konuları incelenmektedir. Bu giriş konularını takiben, bu derste 
esas itibariyle suç genel teorisinin temel konuları olan suçun unsurları, kusur, cezalandırılabilirliğin 
diğer şartları, teşebbüs, iştirak ve içtima konuları  detaylı olarak anlatılmaktadır.  
 
 
HUK 206 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 3(2+2) 4 AKTS 
 
“Ceza Hukuku Genel Hükümler I ” dersinin devamı olan bu derste, esas itibariyle yaptırım teorisi 
ve milletlerarası ceza hukuku konuları incelenmektedir. Bu bağlamda özellikle yaptırım kavramı, 
türleri, hapis ve adli para cezaları, bu cezaların çeşitleri, infazı; diğer bir ceza hukuku yaptırımı olan 
güvenlik tedbirleri ve türleri, infazı; cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi; af ve zamanaşımı 
gibi dava ve ceza ilişkisini düşüren sebepler ve ceza hukuku kurallarının yer ve kişi bakımından 
uygulama alanı hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektir.  
 
 
HUK 207 Borçlar Hukuku I 3(2+2) 4 AKTS 
 
Bu derste Borçlar Hukukunun temel kavramlarının tanıtılması ve Borçlar Kanununun Birinci 
Kısmının birinci bölümünde düzenlenen borç ilişkisinin kaynaklarının ayrıntılı olarak incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Ders kapsamında Borçlar Hukuku’nun genel kavramları, temsil, borç ilişkilerinin 



6 

 

kaynakları (sözleşmeden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar (kusur sorumluluğu ve 
kusursuz sorumluluk halleri), sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar) konuları üzerinde 
durulacaktır. 
 
HUK 208 Borçlar Hukuku II 3(2+2) 4 AKTS 
 
Bu dersin amacı Borçlar Kanununun birinci kısmının ikinci ve sonraki bölümlerinde düzenlenmiş 
olan konuları incelemek ve özellikle borç ilişkisinin hükümleri, borçların ifası ve ifa engelleri, borç 
ilişkilerinde özel durumlar, borcu sona erdiren sebepler, borç ilişkisinde taraf değişiklikleri, 
sözleşme devri konularının örnek problem çözümleriyle ayrıntılı olarak incelenmesidir.  
 
 
LAW 209 Sociology of Law 2(2+0) 3 ECTS  
 
This course deals with sociology and introduction to sociology of law; it will also take a closer 
look at relation between sociology of law and other relevant fields; historical perspectives; 
methodology; law from a sociological perspectives; functions of law and their relations with 
sociology of law;  sociology of law from practical perspectives etc. 
 
 
LAW 210 Philosophy of Law 2(2+0) 3 ECTS  
 
The purpose of this course is to examine the problems of Philosophy of Law. The course will deal 
with such topics as discussion of the concept of law, philosophical and social sources of law, 
relation of law and justice, natural law, legalistic positivism, legal realism, critical legal theory, 
positivist school of law, the impact of social changes on law, natural law movement, historical 
school of law, philosophical idealism, utilitarian ethics and theory of law, legal positivism, 
resurrection of natural law and notions of philosophy of law , sense of phenomenological law, 
existentialist theory of law, the influence of legal positivism and natural law on Turkish legal life. 
 
 
HUK 212 Genel Kamu Hukuku 3(3+0) 5 AKTS 
 
Bu derste, bir yandan, bir siyasal iktidar biçimi olarak “devlet”in ortaya çıkışı, gelişimi ve 
dönüşümü, modern devlet öncesindeki siyasal iktidar tipleriyle de karşılaştırılarak ele alınacak; öte 
yandan ise devlet karşısında kişilerin hak ve özgürlükleri konusu incelenecektir. Derste ayrıca, 
küreselleşme olgusunun ulus devlet ve insan hakları üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. 
 
 
ÜÇÜNCÜ YIL 
 
 
UNI 201 Formations of Modern Turkey I 3(3+0) 5 ECTS 
 
This course will aim to understand the political, social, economic and cultural roots and 
processes of modern Turkey from the beginning of the nineteenth century to the end of the 
Second World War. All aspects of Ottoman modernization and the path leading to the Republic 
from the experiences of Tanzimat Reforms and Constitutionalism will be evaluated in relation to 
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the then contemporary developments in the world. In addition to the dynamics and factors that 
shaped modern Turkey, this course will focus on the continuities and ruptures between 
Ottoman Turkey and Republican Turkey. 
 
 
UNI 202 Formations of Modern Turkey II 3(3+0) 5 ECTS 
 
This is a course directed to understanding the recent history of Turkey from the Second World 
War to our day, in its political, social, economic and cultural aspects. In light of the developments 
in the world, the main dynamics and processes of the history of Turkey of the last fifty-sixty years 
will be evaluated. The transformations in Turkey, such as the shift from a single-party system to a 
multi-party democratic political life, from the Cold War to the new global world, and their results 
will be discussed with respect to almost all of their dimensions, from internal politics to external 
politics, from socio-economic structures to ideological movements 
 
 
HUK 301 Medeni Usul Hukuku I 3(2+2) 4 AKTS 
 
Bu dersin amacı özel hukuka ilişkin anlaşmazlıkların çözüm yollarından müzakere, arabuluculuk, 
tahkim ve devlet mahkemeleri önünde yargılamaya ilişkin usul ve esaslar incelenmesidir. Ders 
kapsamında uyuşmazlıkların dostane çözüm yolları, tahkim ve mahkeme önünde yargılama 
hakkında genel bilgi verildikten sonra uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları; 
görevli-yetkili mahkemeler; yargılamaya ilişkin genel ilkeler; dava türleri, davanın açılması; 
tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri anlatılacaktır. 
 
 
HUK 302 Medeni Usul Hukuku II 3(2+2) 4 AKTS 
 
Bu derste mahkeme önünde yargılamaya dair usul ve esasların incelenmesine devam edilecek 
olup, ders kapsamında özellikle ispat faaliyeti; ispat yükü; belge ve senetle ispat, yemin, tanık ve 
bilirkişi incelemesi, keşif; davaya son veren taraf işlemleri ve hüküm aşaması; istinaf; temyiz; özel 
yargılama usûlleri, geçici hukuki koruma olarak ihtiyatî tedbir yargılaması ve milli tahkim konuları 
incelenecektir. 
 
 
HUK 303 Eşya Hukuku I 3(2+2) 3 AKTS 
 
Bu derste Eşya Hukukunun temel kavramlarının tanıtılması ve kişinin eşya üzerindeki hakimiyetini 
gösteren zilyetlik ve tapu sicilinin ayrıntılı olarak öğrencilere anlatılması amaçlanmaktadır. Ders 
kapsamında eşya ve ayni hak kavramları, ayni hak türleri, ayni haklara hakim olan ilkeler; zilyetlik; 
tapu sicili; kadastro; mülkiyet kavramı ve türleri konuları ayrıntılı olarak incelenecekir. 
 
 
HUK 304 Eşya Hukuku II 3(2+2) 3 AKTS 
 
Bu dersin amacı taşınır ve taşınmaz üzerindeki haklar ve sınırlamalarının incelenmesidir. Ders 
kapsamında taşınır mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin içeriği ve kısıtlamaları; kat mülkiyeti; sınırlı 
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ayni haklar: irtifak hakları; taşınmaz yükü; taşınmaz ve taşınır rehni  konuları ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır. 
 
 
HUK 305 Ticaret Hukuku I 3(2+2) 4 AKTS 
 
Bu dersin amacı Ticaret Hukuku’nun temel kavramları ile ilgili bilgilerin verilmesidir. Bu ders 
kapsamında ticari işletme, ticari işletmenin devri ve rehni,  ticari iş kavramı, tacir ve tacir olmanın 
hükümleri, bağımlı tacir yardımcılar (ticari mümessil, ticari vekil ve seyyar tüccar memuru), 
bağımsız tacir yardımcılar (ticari işler tellalı, acente, komisyoncu); ticaret sicili, gerçek ve tüzel 
kişilerde ticaret unvanı, marka, markanın tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, marka 
ile ilgili hukukî işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının 
korunması, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen başlıca haksız rekabet halleri, tutulması zorunlu 
ticari defterler, cari hesap konuları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
 
 
HUK 306 Ticaret Hukuku II 3(2+2) 4 AKTS 
 
Dersin amacı, ticari hayatın vazgeçilmez aktörleri olan şirketlerin kuruluşu, temel tipleri, sorumluk 
rejimleri ve işleyişleri hakkında bilgi vermektir. Bu dersin kapsamında ortaklık kavramı, Türk hukuk 
sisteminde ortaklıklar; adi ortaklık, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler, tüzel kişilikler ve 
ehliyet, ticaret ortaklıklarında birleşme, ticaret ortaklıklarında tip değiştirme, kolektif ortaklıklar, 
komandit ortaklıklar, anonim ortaklıklar, yönetim kurulu, denetçiler, genel kurul, pay kavramı, pay 
türleri , hisse senetleri, ve limited ortaklıklar konuları ayrıntılı incelenecektir. 
 
 
HUK 307 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3(2+2) 4 AKTS 
 
Bu dersin konusu Borçlar Kanununun ikinci kısmında Özel borç ilişkileri başlığı altında düzenlenmiş 
olan sözleşmelerle, Kanunda düzenlenmemiş ancak uygulamada sıkça kullanılan bazı sözleşme 
tiplerinin özel olarak incelenemesidir.  Ders kapsamında isimsiz akitler, satış sözleşmesi, 
kullandırma amacı güden sözleşmeler ve özellikle kira sözleşmesi, ödünç sözleşmeleri, iş görme 
sözleşmeleri: istisna, vekalet sözleşmeleri, şahsi teminat sözleşmeleri: kefalet ele alınacaktır. 
 
 
HUK 308 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3(2+2) 4 AKTS 
 
Bu derste esas itibariyle bir önceki sene öğretilen ceza hukuku genel hükümler dersine ilişkin 
konuların Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş bulunan bazı suçlar üzerinde uygulanmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda örneğin kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle 
öldürme, cinsel saldırı, tehdit, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, özel hayatın gizliliğini ihlal, 
hakaret, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma gibi kişinin yaşamı, vücut bütünlüğü, cinsel dokunulmazlığı, 
şeref ve haysiyeti ve malvarlığı gibi çok önemli hukuki değerlerine yönelik saldırılar ele 
alınmaktadır. Keza topluma karşı suçlar (sahtecilik, bilişim alanında suçlar) ve millete ve devlete 
karşı suçların bazıları da (zimmet, irtikap, rüşvet gibi) bu derste detaylı olarak incelenen  suçlar 
arasında bulunmaktadır. 
 
HUK 309 İnsan Hakları Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
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Bu derste öncelikle, devlet-birey ilişkisi ve bu ilişki çerçevesinde bireyin sahip olduğu haklar, yani 
insan hakları üzerinde durulacaktır. İnsan haklarının felsefi temelleri, tarihsel gelişimi, hak ve 
özgürlükler karşısında devletin pozisyonu, insan haklarının ulusal ve uluslararası alanda korunmas 
gibi konular, dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
 
HUK 310 İdari Yargılama Hukuku 3(3+0) 3 AKTS 
Bu dersin amacı idarinin eylem ve işlemlerine ilişkin denetim yolları incelemek ve özellikle idare 
üzerindeki denetim yolları; idari yargının Türkiye’deki gelişimi ve özellikleri, idari yargı kuruluşları; 
görev dağılımı ve görev uyuşmazlıkları; iptal davası, tam yargı davası; idari yargılama usulü ve ilgili 
temel ilkeler; idari yargılama usulü konularında uygulamayı da dikkate alarak ayrıntılı bilgi 
vermektir. 
  
 
 
HUK 311 Türk Hukuk Tarihi I 2(2+0) 4 AKTS 
 
Dersin amacı geçmiş toplumlarda hukuk kurumlarının ve kavramlarının ele alınmasıdır. Bu ders 
kapsamında İslamiyet öncesi Türk Hukukunda adli yapı ve yargılama hukuku, İslamiyet sonrası 
Türk hukuku, Hukukun kaynakları, teşekkülü, kanunlaştırma ve yeni içtihat dönemi, Osmanlı 
hukuku ayrıntılı olarak incelenecektir. 
 
 
HUK 312 Türk Hukuk Tarihi II 2(2+0) 4 AKTS 
 

Bu dersin amacı tarih sürecinde temel hukuk konularının özel olarak incelenmesidir. Bu ders 
kapsmaında devletin yapısı, çalışma esasları, gayrimüslimlerin hukuki statüsü, suçun tarifi ve 
kısımları, suçun unsurları, ceza, kişiler hukuku, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kölelik, vakıflar, 
aile hukuku konuları incelenecektir. 
 
 
DÖRDÜNCÜ YIL 
 
HUK 401 İcra ve İflas Hukuku I 3(2+2) 5 AKTS 
 
Bu dersin amacı, temel olarak, borçların devlet kuvveti yardımıyla yani zorla yerine getirilmesini 
ve ilamların icrası konularını incelemektir. Bu ders kapsamında İcra-İflâs hukukunda, organlar, 
şikâyet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları; takip türleri, ilâmsız (genel haciz yoluyla takip; 
kambiyo senetlerine özgü haciz takip yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların tahliyesi); ilâmlı, 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilâmlı veya ilâmsız takip yolları, bu takip yolları içinde 
karşılaşılabilecek olan tebligat, süreler, ödeme-icra emri, ödeme emrine itiraz, menfi tespit ve 
istirdat davaları, haciz, mal beyanı, borcun taksitle ödenmesi, hacizde istihkâk davaları konuları 
anlatılacaktır. 
 
 
HUK 402 İcra ve İflas Hukuku II 3(2+2) 5 AKTS 
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Bu dersin amacı külli icra hukukunun incelenmesidir. Ders kapsamında iflâs teşkilatı; iflâs yolları 
(genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip); takipsiz iflâs; iflâsın 
ertelenmesi; iflâsın hukuki sonuçları; iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması; kimlerin iflâs 
edebileceğini, bunun sonuçlarını, iflâsın takipli ya da takipsiz yapılmasına göre iflâs kararı verilmesi 
ve bunun borçlu ile alacaklıları nasıl etkilediğini; ihtiyati haciz; tasarrufun iptal davaları; 
konkordato ve konkordato türleri; sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması 
konuları anlatılacaktır. 
 
 
HUK 403  Sigorta Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı, sigortanın temeli, sigorta sekötrüne ilişkin denetim mekanizması, kurumlar ve özel 
bir önem arzeden sigorta sözleşmelerine ilişkin bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu dersin 
kapsamında sigorta kavramı, zarar sigrotası, sigorta ettiren ve sigortalı kavramları, risk kavramı, 
aktif sigortaları: mal sigortası, alacak sigortası, kâr sigortası, sigorta tazminatının tayininde nazara 
alınan hususlar, sigorta bedeli, sigırta değeri, sigorta zararı, sigorta bedeli ile sigorta değeri 
arasındaki eşitliğin bozulması, birden çok sigorta, pasif sigortaları: borç sigortası; yangın sigortası, 
meblağ sigortaları, can sigortası konularıincelenecektir 
 
 
HUK 404 Vergi Hukuku 3(3+0) 4 AKTS 
 
Bu dersin amacı özel olarak üzerinde durulması gereken bir konu haline gelen Vergi Usul 
Hukukunun incelenmesidir. Dersin kapsamında mükelleflerin ödevleri, vergi suçları ve cezaları, 
vergi uyuşmazlıkları, gelir üzerinden alınan vergiler, kurumlar vergisi, servet üzerinden alınan 
vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler, yararlanma ilkesine dayalı vergiler, mahalli 
idarelere ait vergi ve harçlara ilişkin konular anlatılacaktır.  
 
 
HUK 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 3(3+0) 4 AKTS 
 
Bu dersin amacı iş hukukunun temel kavramları ve bireysel iş hukukunun incelenmesidir. Ders 
kapsamında iş Hukukunun ortaya çıkışı, iş hukukunun konusu ve nitelikleri, iş hukukunun temel 
prensipleri, işçi, işveren, altişveren, işveren vekili, işyeri, işkazası kavramları, iş sözleşmesi türleri, 
iş sözleşmesinin kurulması ve sona ermesi, ücret, işin düzenlenmesi konuları ayrıntılı olarak 
anlatılacaktır.  
 
 
HUK 406 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 3(3+0) 4 AKTS 
 
 
Dersin amacı Toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku uygulamalarının incelenmesidir. Dersin 
kapsamında Toplu iş hukuku, sendikalar, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt, 5510 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kanunu ve uygulanışı, 4-a, 4-b, 4-c uygulamaları, kıdem tazminatı ve uygulanışı konuları 
ele alınacaktır. 
 
 
HUK 407 Ceza Muhakemesi Hukuku I 3(2+2) 5 AKTS 
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Bu derste suç işleme şüphesinin öğrenilmesinden kişi hakkındaki hükmün kesinleşmesine kadar 
devam eden muhakeme süreci ele alınmaktadır. Dersin amacı ceza muhakemesinin nasıl 
yapıldığını öğrencilere kavratmaktır. Ders kapsamında ceza muhakemesinin görevi, yargılama 
makamları, ceza iddiası ve kovuşturma, devletin kovuşturması, iddia ve müdafaa, ceza yargılaması 
süjeleri, ceza yargılamasının şarta bağlanması, koruma tedbirleri (yakalama, tutuklama, el koyma, 
arama)  incelenmektedir.  
 
 
 
HUK 408 Ceza Muhakemesi Hukuku II 3(2+2) 5 AKTS 
 
“Ceza Muhakemesi Hukuku I” dersinin devamı olan bu derste, muhakeme hukukunun diğer 
konuları ele alınmaktadır. Ders kapsamında deliller, soruşturma safhası, kovuşturma safhası, 
kanun yolları, kesin hüküm, özel yargılama usulleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.  
 
 
HUK 409 Kıymetli Evrak Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı, piyasada para yerine ikame edilen ve kullanılan senetler hakkında yine bu senetler 
üzerinde imzası bulunanların sorumluluğu hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında kıymetli 
evrakın tanımı ve unsurları; kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evraka ilişkin mevzuat; kıymetli 
evrakın sınıflandırılması; kıymetli evrakın zıayı ve iptali  konuları uygulamadan da örneklerle 
incelenecektir. 
 
HUK 410 Deniz Ticaret Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı Deniz ticaretine özgü problem ve düzenlemelerin incelenmesidir. Ders kapsamında 
Türkiyede denizcilik ve deniz ticaret hukukunun kaynakları, gemi, geminin tanımı, nevileri, gemi 
sicilleri, gemi üzerindeki aynî haklar, gemi ipoteği, deniz ödüncü, borda evrakı, donatan ve 
donatma iştiraki, gemi adamları, navlun sözleşmesi, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, deniz 
kazaları, deniz takip hukuku, deniz sigortaları gibi konuları incelenecektir. 
 
 
LAW 411 International Private Law I 3(2+2) 5 ECTS 

This course provides a detailed overview of Turkish international private law. It consists of a 
general introduction covering basic concepts, also cover a wide range of  in-depth explanation of 
such conflict of laws rules of the family law, the law of obligations and property law as well as  of 
the Turkish law of Citizenship . 

 
LAW 412 International Private Law II 3(2+2) 5 ECTS 

This course aims at examining among others international procedural law, law of foreigners, and 
jurisdiction. Such subjects as jurisdiction of Turkish courts, lis pendens, security for costs and 
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damages as well as recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards shall 
be examined. 

 
 
HUK 416 Miras Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı Türk Medeni Kanununun Miras Hukukunu düzenleyen üçüncü kitabında yer alan 
kişinin ölümünden sonra onun malvarlığının akibeti hakkında düzenlemeler incelenmesidir. Bu 
ders kapsamında yasal mirasçılık ve saklı pay, maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar: 
(mirasçılıktan çıkarma, mirasçı atama, vasiyet, mal vasiyeti), şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar: 
(vasiyetname, miras sözleşmeleri, mirastan feragat sözleşmeleri); ölüme bağlı tasarrufların iptali, 
tenkis davası, terekenin korunması, mirasta denkleştirme vepaylaşmanın tamamlanması konuları 
ve en sık karşılaşılan probemler anlatılacaktır. 
 
 
 

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 

 

LAW 213 Introduction to European Union Law 2(2+0) 3 ECTS 

 

This course shall cover among others European Union Institutions; the European Parliament, the 
European Council; the Council; the Commission; the European Central Bank; the Court of Auditors; 
the Common Foreign and Security Policy; Bodies Offices and Agencies, the European Court, the 
Union’s Legal System; act of member states; union acts; human rights and general principles of 
law; agreements with third countries; Union and member states; direct effect and national 
remedies; the national response; preliminary references; enforcement actions; EU Administrative 
Law. 

 

 
 
HUK 216 Fikri Mülkiyet Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
Dersin amacı, ticaret, sanayi ve bilimin gelişmesinde temel unsur olan fikri ve sınai haklara ilişkin 
ulusal ve uluslararası bilgilerin öğrencilere verilmesidir. Bu dersin kapsamında Fikri Mülkiyet 
Hukukuna giriş; temel bilgiler; amaç, koruma ve sınırlar; hukuk sistemi içindeki yeri; örgütsel yapı; 
tarihi gelişim; eser; bağlantılı haklar; meslek birlikleri; ihlaller hukuk ve ceza davaları; markalar 
hukuku; patent hukuku; endüstriyel tasarım hukuku; faydalı modeler hukuku; yeni bitki çeşitlerine 
ilişkin ıslahçı hakları hukuku; entegre devre topografyasının korunması; biyoteknolojik buluşların 
korunması gibi konular incelenecektir. 
 
 
 
LAW 220 International Protection of Human Rights 2(2+0) 3 ECTS  
 
In this course, such subjects as human rights concepts and discourse; human rights movement: 
background and birth; civil and political rights; economic and social rights; national security, 
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terrorism and limitations on human rights; rights or duties as organizing concepts; conflict in 
culture, tradition and practice; design and functions of international institutions and issues of 
sovereignty; Unite Nations Human Rights System; regional arrangements; states as protectors and 
enforcers of human rights shall be examined.  
 
LAW 222 International Humanitarian Law 2(2+0) 3 ECTS 
 
The aim of this course is to  teach and explain the theoretical and practical aspects of International 
Humanitarian Law, which deals with conduct in and response to international wars and armed 
conflict situations. The issues covered in the course will include terms of definition, scope and 
sources (introduction, philosophy of IHL, the scope of its application, international armed conflict, 
non-international armed conflict, and acts of terrorism); IHL sources; protection of people in 
enemy hands; civilian and combatant, general notion, categories of protected persons; conduct 
of hostilities (attacks); Implementation of IHL; preventive measures in peacetime; promotion of 
IHL; national Implementation measures; measures in times of armed conflict, state responsibility 
and punishment, and international tribunals. 
 
 
 
HUK 313 İhale Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı kamu alımlarının ve kamu alımlarını tabii olduğu hukuki rejimin tanıtılmasıdır. Ders 
kapsamında kamu alımları; kamu alımlarına ilişkin kanunlar ve diğer düzenlemeler; kamu 
alımlarında uyulması gereken politikalar; kamu alımlarında uyulması gereken temel ilkeler; 
saydamlık; rekabet; etkinlik; en uygun alım; diğer ilkeler; uluslararası ve bölgesel düzenlemelerde 
kamu alımları; kamu alımlarının hukuki rejimi; kamu alımlarının denetimi, Kamu İhale Kurumunun 
görev ve yetkileri konuları ayrıntılı olarak incelenecektir. 
 
 
HUK 314 İmar Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı planlama ve imar uygulamalarının, imar hukuku kavramlarının tanıtılmasıdır. Ders 
kapsamında üst ölçekli planlar ve imar planları, imar planlarının hazırlanması, onaylanması, 
değiştirilmesi, revizyonu, ilavesi ve mevzi imar planları, imar programı, imar kamulaştırmaları, ifraz 
ve tevhit, arazi ve arsa düzenlemesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, yapı denetimi, imar suç ve 
cezaları konuları ayrıntılı olarak incelenecektir. 
 
 
HUK 315 Çevre Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 

Bu dersin amacı, çevre hukukuna ilişkin kuralların ve temel ilkelerin ortaya konmasıdır. Ders 
kapsamında, idarenin çevrenin korunması konusundaki yetki, görev  ve sorumlulukları ile çevrenin 
korunabilmesi için bireylerin başvurabilecekleri  hukuki yollar incelenecektir. 

 

LAW 316 Law of Torts and Contract 2(2+0) 3 ECTS  
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The aim of this course is comparative study of the principles of the contract and torts. In this 
course subjects such as the formation and elements of contract: offer, acceptance, consideration, 
mutual assent, mutual mistakes, ambiguity, quasi contract, termination of contract, cancellations 
of contract, remedy, and termination of contract will be examined in detail. 
 
 
HUK 317 Kriminoloji  2(2+0) 3 ECTS  
 
Bu ders suçların nedenleri ve unsurları ile ilgilenmektedir. Suç kavramı, suç ve faydacılık, biyolojik 
unsurlar ve suç, suçun antropolojisi, endokrinoloji, psikolojik unsurlar ve suç, suç ve çevre, siyasi 
rejim ve suç, ilaçlar ve suç, ekonomi ve suç  gibi temel konuları detaylı olarak incelenmektedir.  
 
 
LAW 318 International Investment Law 2(2+0) 3 ECTS  
 
This course deals with a subject that has a growing importance. Today, most states enhance 
economical development through foreign investments. Two of the states that have most foreign 
investments are United States of America and China. The main subjects that are examined in this 
course are the responsibility of host states to foreign investors; evolving standarts on 
international law on international investments; ICSID Convention, bilateral investment treaties, 
the Energy Charter Treaty, the Iran-Us States Claims Tribunal, the MIGA, settlement of investment 
law disputes. 
 
 
 
LAW 319 Introduction to Common Law 2(2+0) 3 ECTS  
 
The course aims at explaining basic institutions of Common Law and emphases the main 
differences. This course shall cover such subjects as basic Legal concepts and terminology; 
constitutional law; criminal justice system; substantive civil law; torts; contracts; real property; 
wills and intestate succession; legislation; alternative disoute resolution; legal ethics; legal 
research; courts; procedure. 
 
 
HUK 320 Tüketici Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeler içeren Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklerin tanıtılmasıdır. Ders kapsamında Tüketici Hukukunun 
tarihi gelişimi ve yeri, Kanunun uygulanma alanı, ayıplı mal ve hizmetler ve satıcının ayıba karşı 
tekeffül borcu, mal ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketicinin hakları, ayıplı malın sebep 
olduğu zararlardan sorumluluk, aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması, haksız sözleşme 
koşullarına karşı tüketicinin korunması, tüketici kredilerinde tüketicinin korunması, kapıdan ve 
mesafeli tüketici işlemleri, kampanyalı, promosyonlu sözleşmeler ve abonelik sözleşmeleri, tatil 
amaçlı sözleşmeler, Tüketici Kanununu uygulayacak makamlar konuları incelenecektir. 
 
 
LAW 321 International Commercial Law 2(2+0) 3 ECTS  
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The course aims at explaining most common international commercial transactions and treaties 
and rules on the subject. This course shall cover, among others, international sales of goods; 
standard trade terms; the Vienna Convention on the International Slae of Goods 1980; electronic 
commerce; electronik transaction and security issues; transport of goods by sea; bills of lading; 
Hamburg Rules and recent developments; international carriage by air; international carriage by 
rail and by road; multimodel transport; financing and insurance; letter of credit; dispute 
resolution; choice of law. 
 
 
LAW 322 Banking Law 2(2+0) 3 ECTS  
 
This course aims at the concept of “Bank” and will also take a closer look at the subjects such as 
the fields of activities, authorizations and conditions of the establishment, founder’s qualifications 
will be analyzed together with important legal transactions such as amendment of the main 
agreement, capital increase, mergers and acquisitions, share transfer and the independent 
auditing system. 
 
HUK 324 Teminat Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 

 
Bu derste bir alacağın teminatı olmak üzere verilen kişisel güvencelerin ayrıntılı olarak anlatılması 
amaçlanmaktadır. Ders kapsamında özellikle, kefalet ve garanti gibi kişisel güvence sağlayan 
sözleşmeler üzerinde durulacak, kefaletin geçerlilik koşulları, türleri, hükümleri ve sona ermesi, 
garanti sözleşmesi ile arasındaki farklar ve garanti sözleşmesinin kurulması, hüküm ve sonuçları 
incelenecektir. 
 

HUK 325 Anayasa Yargısı 2(2+0) 3 AKTS 

 
Dersin kapsamında anayasa yargısının örgütlenmesi, Anayasa mahkemelerinin kuruluşu, 
Anayasaya uygunluk denetimi, Anayasa yargısı ve demokrasi, Anayasa yargısının meşruiyeti, 
Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu; üyeler; görev ve yetkileri; denetime tabi normlar; denetime 
tabi olmayan normlar; denetimin ölçüsü; denetimin kapsamı; denetim yolları; kararlar; kararların 
bağlayıcılığı; mahkemenin çalışma ve yargılama usulü; yürürlüğün durdurulması gibi konular geniş 
olarak incelenecektir. 
 
 
LAW 326 International Sales and Arbitration Law 2(2+0) 3 ECTS 
 

This course deals with the constitution, terms and termination of international commercial 
agreements and with arbitration issues related to them. The course focuses on the United 
Nations Convention on Contracts for International Sales of Goods as well as on international 
arbitration laws and rules. The course aims at providing the students with an understanding of 
different scholarly views on these issues as well with such relevant practical skills as research 
techniques, writing memorandums, and making oral presentations. 
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LAW 327 The Rights of the Child in International Law  ( 2(2+0) 3 ECTS 
 

Aim of this course is to learn and understand the theoretical and practical aspects of the Rights 
of the Child in international law. The Child being one of the most vulnerable groups it is 
imperative to study and understand the rights of the child and to protect the child by application 
of international law in relation to the child, dealing with acting and responding to international 
legal and normative principles, institutions and practice and applications.   

 
 
HUK 328 Bilişim Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Bu dersin amacı, sürekli gelişim halinde bulunan bilişimin hukuki sorunlarının tespit edilmesi ve 
öğrenciye bir bakış açısının kazandırılmasıdır. Bu dersin kapsamında bilgisayar, bilgisayar 
programları teknolojisi ve ileri teknoloji ürünleri; bunların üzerindeki fikri haklar ve bunların 
korunması; internet kavramı ve teknolojisi; elektronik sözleşmeler; internet ve fikri haklar; 
internet ve tüketici hukuku gibi konular incelenecektir. 

HUK 414 İslam Hukuku 2(2+0) 4 AKTS  

 
Dersin amacı islam hukukunun temel kavramları ve özgün kurumlarının incelenmesidir. Ders 
kapsamında islam hukukunun hususiyetleri, islam hukukunun eski hukuklarla münasebeti, islam 
hukukunun kaynakları, asli deliller, fer’i deliller, delillerin değerlendirilmesi, delillerden hüküm 
çıkarma metotları, içtihat, taklit, fetva, fetva usulü fetva kaza arasındaki münasebet, fetvanın 
kanun haline getirilmesi konuları karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. 
 
LAW 415 Competition Law 2(2+0) 3 ECTS  
 
The purpose of this course is to teach fundamental principles of competition law. The course shall 
deal with function of laws on competition from social, economic and political perspective; legal 
systems protecting competition; necessities for and application of competition law; concept of 
competition; relevant market; agreement preventing or restricting competition; parallel and 
vertical agreements; consigne sale; make-up agreements; exemptions; abuse of dominant 
position; provisions on competition of customs union agreement; remedies for breach of 
competition; institutions applying competition law; examination procedure. 
 
LAW 416 International Arbitration 2(2+0) 3 ECTS  
 
The course aims at explaining International arbitration as the main dispute resolution mechanism 
for international disputes. This course shall mainly cover history of arbitration, institutional/ad 
hoc arbitration, drafting arbitration agreements; separability and competence/competence; 
formation validity and legality of arbitration agreements; enforcement and parties to the 
arbitration agreement; arbitration procedure and proceedings; arbitral awards; setting aside, 
recognition and enforcement; investment arbitration; bilateral investment treaties; International 
Centre for Settlement of Investment Disputes arbitration 
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HUK 417 Adli Yazışma Usulleri 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı katılımcılara bir hukukçunun mesleğe başladığında bilmesi gereken en önemli 
hususlardan biri olan adli yazışma usulleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Bu ders kapsamında 
dilekçeler; adli yazışma; adli kararlar; ilanlar; İcra ve İflas Hukukuna ilişkin örnekler; noter 
örnekleri; sözleşme örnekleri ayrıntılı olarak uygulamalı örneklerle incelenecektir. 
 
 
HUK 418 Sinai Mülkiyet Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Bu dersin amacı, sanayi alanında kullanılan yeniliklerin ve gelişiminin temeli olan marka, patent, 
tasarım gibi konuların öğretilmesidir. Dersin kapsamı, marka, patent, faydalı model, tasarım, 
entegre topografyaları, coğrafi işaretler ve alan adları, sınai mülkiyet haklarının korunması, Türk 
Patent Enstitüsü, görevleri ve yetkileri, WIPO ve diğer uluslararası kuruluşlar, uluslararası 
düzenlemeler konuları ayrıntılı olarak incelenecektir.  
 
 
HUK 419 Enerji Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Devlet tekelinde kamu hizmeti olarak sunulan enerjinin, özel sektöre devredilme sürecinin 
incelendiği bu derste; elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarının oluşumu 
değerlendirilecektir. Enerji piyasalarının regülasyonunu gerçekleştiren Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’nun yapısı, işleyişi, görev ve yetkileri üzerinde durulacaktır. Özel sektörün enerji 
piyasasında faaliyette bulunması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınması zorunlu 
olan lisansın; hukuki niteliği, lisans alma süreci, lisansın lisans sahiplerine sağladığı haklar ve 
yüklediği yükümlülükler anlatılacaktır.   
 
 
HUK 420 Sağlık Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
 
Dersin amacı başta temel haklar olmak üzere sağlık hukukunu ilgilendiren tüm başlıkların bir bütün 
olarak ele alınmasıdır. Bu ders kapsamında sağlık alanındaki Anayasa düzenlemeleri ve insan 
hakları; sağlık teşkilatı; kamu sağlığının korunması; Sağlık Meslek Kurallarının Uygulanması; sağlık 
kurum ve kuruluşl arı; genel sağlık sigortası gibi konuları ayrıntılı olarak incelenecektir. 
 
 
LAW 421 Law of Stock-Exchange 2(2+0) 3 ECTS  
 
The course aims at explaining the legal aspects of stock markets and exchange. In this course such 
subjects as financial securities such as stocks and bonds, financial models, institutional structure 
or mechanism to analyzie financial transactions, legal conflict concerning valuable papers and 
negotiable instruments shall be examined. 
 
 
HUK 422 Tebliğat Hukuku 2(2+0) 3 AKTS 
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Dersin amacı özel bir başlık olarak tebliğat hukukunun ve ilgili düzenlemelerin ayrıntılı olarak 
incelenmesidir. Bu derste, tebliğ çeşitleri, memur vasıtasıyla tebliğ, tebliğ masrafları, tebliğin kime 
yapılacağı, vekil vasıtasıyla yapılan işlerde tebliğat, tebliğin nerede yapılacağı, tüzel kişilere 
tebliğat, tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina, tebliğat tutanağı, Türkiyedeki yabancılara 
tebliğat, ilan yoluyla tebliğat, usulsüz tebliğ, kazai tebliğat, aracısız tebliğ halleri, cezai hükümler 
konuları anlatılacaktır.  
 
 
LAW 423 Legal Writing 2(2+0) 3 ECTS  
 
The ability to express oneself for a lawyer is today a must. This course shall cover among others 
framing thoughts; phrasing sentences; choosing words; pirnciples for analytical and persuasive 
writing; principles for legal drafting; principles for document design; methods for improvement. 

 
HUK 424 Adli Tıp  2(2+0) 3 AKTS 
 
Bu dersin amacı tıbbi laboratuvarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma ve 
yargılama aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını 
kolaylaştıracak bilgileri vermektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve ekimozlar, doğum ve çocuk 
düşürme, ahlaka karşı yapılan tecavüzler ve adli psikiyatri bu dalın konusunu oluşturur. 

 

 
LAW 425 Democracy and Law 2(2+0) 3 ECTS 
 
The purpose of this course is to enlighten the students about the relationship between the 
political institutions and the effect it has on legal-normative process within a political structure.  

 

LAW 426 Law and Ethics   2(2+0) 3 ECTS) 

Law is founded on ethical norms. Without ethics, law lacks its framework. This is why we want to 

epmhasise in this course on the relationship between ethics and law and how ethical norms 

contribute in the constitution of legal norms. Moreover we will also elaborate on the relationship 

between morality and ethics since morality is not a synonym for ethics. 

LAW 427 International Trade Law 2(2+0) 3 ECTS) 

This course starts by looking at the international trade theory. The course focuses on the basic 
principles governing trade in goods and services. It discusses the law governing international trade 
as established by the World Trade Organization (WTO). It engages in an in-depth analysis of WTO 
rules and case law. The course then shifts to provide an overview of international commercial 
contracts, and the trade and investment regimes. Finally, the course will look at the dispute 
settlement mechanisms (including domestic courts, international courts, international 
commercial arbitration, and investor-state arbitration). 
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LAW 429 Intellectual Property Law 2(2+0) 3 ECTS 

This course aims, through a treatment of laws relating to patents, trademarks, confidential 
information, designs and copyright, to examine the protection provided by the law in regard to 
ideas, inventions, information and other forms of creative effort. The course also aims to 
explore how the law must balance interests and protect investment while taking into account 
public welfare and technological developments. 

 

ECON 202 Microeconomis 3(3+0) 5 ECTS  

This course is an introduction to the basic principles of microeconomics and the basic theories 
about the operating of the markets. Important topics such as the theory of the firm; supply and 
demand analysis; free market economy; market equilibrium and competition are covered. 
Examples from and applications to the Turkish economy are also included. 


