KTÜ HUKUK FAKÜLTESİ 3. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

TİCARET HUKUKU I
Ders İçerikleri
Ticari hükümler, ticari iş, ticari dava, tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı,
haksız rekabet, ticari defterler, marka, cari hesap, tellallık, acente, ticari mümessil ve
vekil, kıymetli evrak, kıymetli evrakın devri, iptali, nama yazılı senetler, hamile yazılı
senetler, kambiyo senetleri, poliçe, keşidesi ve şekli, poliçenin devri, cironun hususi
çeşitleri, kabul ve aval, ödeme, kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları,
bono, çek, çeklerin keşidesi ve şekli, unsurları, devri, ödeme, hamilin müracaat hakları

MEDENİ USUL HUKUKU I
Ders İçerikleri
Mahkemeler, mahkemelerin görevi; mahkemelerin yetkisi, genel yetki kuralları, özel yetki
kuralları, yetki itirazı, genel mahkemeler arasında işbölümü, görev uyuşmazlığı,
mahkemelerde yardımcı organlar (avukatlar, savcılar, noterler), dava, taraflar, taraf
ehliyeti, dava ehliyeti, davada vekalet, dava çeşitleri, dava şartları, dava açılması,
davaya cevap, tahkikat.

EŞYA HUKUKU I
Ders İçerikleri
Eşya hukukunun kapsamı, zilyetlik, zilyetliğin kazanılması, kaybı, korunması, zilyetlik
çeşitleri, tapu siciline tescil, ilkeler, tapu siline yapılan kayıtların etkisi.

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL
Ders İçerikleri
Genel olarak sözleşme tipleri, satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, hizmet sözleşmesi,
vekalet sözleşmesi, diğer sözleşme tipleri, karma sözleşmeler.

VERGİ HUKUKU – I
Ders İçerikleri
Vergi hukukuna ait kurum ve kavramların öğrenilmesini sağlamak.

CEZA HUKUKU ÖZEL I
Ders İçerikleri
Üçüncü sınıfın güz döneminde okutulan Ceza Hukuku Özel Hükümler I, TCK'nın ikinci
kitabında yer alan suçları bilimsel bir tasnife tabi tutarak incelemektedir. Gerçekten bu
hukuk dalı, hukuk düzeni tarafından ceza tehdidi ile yasaklanan fiillerin bir tablosunu
ortaya koymaktadır. İkinci sınıfta öğretilen ceza hukuku genel bilgisi üzerine, ceza
hukukunun koruduğu hukuki varlık ve menfaatlerin niteliği ve TCK’nın sistematiği dikkate
alınarak suçlar, suç kategorileri, unsurları, suça tesir eden sebepler, hukuka uygunluk
nedenleri, iştirak ve teşebbüs bakımından ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda
hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar, hürriyete karşı suçlar, mal varlığına karşı suçlar uygulamadaki yaklaşım ve
çözümlerede işaret edilerek incelenmektedir.

DEVLET BÜTÇESİ
Ders İçerikleri
Bütçenin tarihi gelişimi ve bütçe hakkı, Bütçe ilkeleri, bütçenin fonksiyonları, bütçe
sistemleri, Türk bütçe sistemi, bütçe süreci, bütçenin hazırlanması görüşülüp
onaylanması ve uygulanması, bütçenin denetimi.

HUKUK METODOLOJİSİ
Ders İçerikleri
Metodolojide düsturlar,
Genel anlamda argüman kurma, akıl yürütmeye ilişkin bilgiler, Hukuki uyuşmazlık
kavramının anlamı ve ilgili yöntemler, normların yorumlanması avukat, savcı ve yargıç
tarafından uygulanan yöntemler.
Mantık hataları ve türleri.

BİLİŞİM HUKUKU
Ders İçerikleri
Bilişim ve internetin tarihsel gelişimi, internet ve aktörleri, internet erişim engelleme,
internet ortamında ki kişilik haklarının ihlali, bilişim suçları, bilişim bağlantılı suçlar, sosyal
medya hukuku, internet ortamında fikri mülkiyet, idarelerin internet ortamındaki
sorumlulukları.

VERGİ HUKUKU- I
Ders İçerikleri

Transfer fiyatlandırması, Avrupa birliği vergi hukuku gibi uluslararası alanda
vergilendirmeye ilişkin konular incelenecektir.

KTÜ HUKUK FAKÜLTESİ 3. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

TİCARET HUKUKU II
Ders İçerikleri
Şirketler Hukuku, anonim şirketler, kuruluşu, ortakların hak ve borçları, yönetimi, infisahı
ve tasfiyesi, limited şirketler, kuruluşu, ortakların hak ve borçları, infisah ve ayrılma,
kollektif şirketler, komandit şirketler, adi şirketler.

CEZA HUKUKU ÖZEL II
Ders İçerikleri
Güz dönemindeki programda hedeflenen hususlara bağlı kalınarak bahar döneminde ise,
TCK’nın ikinci kitap, üçüncü kısmında yer alan topluma karşı suçlardan bazıları bilimsel
bir tasnife göre anlatılmaktadır. Bu bağlamda genel tehlike yaratan kamu güvenine karşı
suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar ile dördüncü kısımda yer alan kamu
idaresinin güvenilirliğine karşı suçlar (Örn; zimmet, irtikâp, rüşvet) ve adliyeye karşı
suçlar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL - II
Ders İçerikleri
Sözleşme Tipleri, kira sözleşmesi, ürün kirası sözleşmesi, ödünç sözleşmesi, finansal
kiralama ve faktöring sözleşmesi, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, vekalet
sözleşmeleri, kefalet sözleşmeleri, garanti sözleşmesi, ölünceye kadar bakma
sözleşmesi.

MEDENİ USUL HUKUKU – II
Ders İçerikleri
Deliller, Kesin deliller, Takdiri deliller, Yargılama ve hüküm, Sözlü yargılama usulü,
Davada özel durumlar (dava arkadaşlığı, bekletici sorun, davaya müdahale, davanın
ihbarı), Davanın kabulü, sulh, feragat, Karşılık dava, ıslah, İlk itirazlar, ihtiyati tedbirler,
delillerin tespiti, Kanun yolları (Temyiz, Karar düzeltme), Kesin hüküm, Özel yargılama
usulleri, Özel mahkemeler, Hakimlerin hukuki sorumluluğu, Tahkim.

EŞYA HUKUKU – II
Ders İçerikleri
Mülkiyet, mülkiyetten doğan talepler, diğer ayni haklar, irtifak hakkı, ipotek hakkı,
taşınmaz yükümlülüğü, intifa hakkı, taşınır mal ve haklar üzerinde rehin.

VERGİ HUKUKU – II
Ders İçerikleri
Transfer fiyatlandırması, Avrupa birliği vergi hukuku gibi uluslararası alanda
vergilendirmeye ilişkin konular incelenecektir.

VERGİ CEZA HUKUKU
Ders İçerikleri
Vergi suç ve kabahatlerinin ceza hukuku ve vergi hukuku boyutunca incelenmesi.

BANKACILIK HUKUKU
Ders İçerikleri
Banka Hukukuna Giriş - Banka Türleri - Bankacılık Faaliyetleri - Bankaların Çek İşlemleri
- Bankacılıkta İzne Tabi İşlemler - Bankaların Yönetimi, Denetimi ve Çalışma Düzeni Bankacılık Sektörünün Örgütlenmesi - Bankacılık Sektöründe Yaptırımlar, Soruşturma ve
Kovuşturma Hükümleri

SERMAYE PİYASASI HUKUKU
Ders İçerikleri
Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş - Sermaye Piyasasının İşleyişi - Halka Açık Anonim
Ortaklıklar - Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri - Sermaye Piyasasında Borsalar
- Sermaye Piyasasında Denetim ve Tedbirler - Sermaye Piyasasında Yaptırımlar Sermaye Piyasası Kurulu

TÜKETİCİ HUKUKU
Ders İçerikleri
Tüketici Hukukuna Giriş - Genel Esaslar - Ayıplı Mal ve Hizmetler - Tüketici Sözleşmeleri
- Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması - Ticari Reklam, Haksız Ticari
Uygulamalar ve Tüketici Kuruluşları - Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü - Diğer
Hükümler

