KTÜ-HUKUK FAKÜLTESİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I
Dersin İçeriği
Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II.
Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması,
Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum,
Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve
İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki
Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.
HUKUKA GİRİŞ
Dersin İçeriği
Sosyal düzen ve hukuk, toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları,
hukukun tanımlanması, hukukun kaynakları, hukukun doğuşu ve uygulanması, hukukun
bölümleri, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, 1982 Anayasası çerçevesinde Türk hukuk
sisteminin genel ilkeleri.
MEDENİ HUKUK I
Dersin İçeriği
Medeni Hukukun uygulanması, başlangıç hükümleri, Kişiler Hukuku, hak ve fiil ehliyeti,
kişiliğin korunması, ad ve korunması, yerleşim yeri, soy bağı, tüzel kişiler, dernekler, vakıflar.

ANAYASA HUKUKU-I
Dersin İçeriği
Anayasa ve anayasa hukuku kavramları; devlet; siyasal iktidar, siyasi partiler; seçim
sistemleri; hükümet sistemleri; temel hak ve özgürlükler.
TÜRK DİLİ- I
Dersin İçeriği
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin
Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi
gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm
Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern
Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu
Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük
ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece
yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından
kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri
bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri,
fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam,
kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

İNGİLİZCE- I
Dersin İçeriği
to be (1,2), possessive adjectives (59,60) objective pronouns (61,64) indefinite & definite
article (65,66,67,68,69) have got has got (9) , there is - are (37), this, that (74) adverb of place
/ time in ,on , at (103,106,107) simple present, how often , frequency adverbs (5,6) simple
present, related exercises (7) some, any, a lot, much, many (76,83,84) nobody/ no one/
nothing somebody, anyting, nowhere (78,79) not+any, no, non, not+anybody/ anyone/
anything (77,78,79) present cont. (3,4) , and, so, because, but (97) past simple, past cont.
(10,11,12,13) future tense (25,26,27,28) , modals (29,30,31) modals (32,33,34,35,36)

HUKUK SOSYOLOJİSİ
Dersin İçeriği

Bu derste hukukun sosyoloji ile ilişkisi, toplumsal gelişmelerin hukuka etkisi, suç hukuk
ilişkisi, önemli sosyolojik hukuk akımlarının ve hukuksal düşünceleri, hukukun toplumsal
kaynakları, sözleşme ve hukuk ilişkisi ele alınmaktadır.
HUKUK TARİHİ
Dersin İçeriği
Hukuk Tarihinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeler.

BAHAR DÖNEMİ
ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II
Dersin İçeriği
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk
alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler,
1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri:
(Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

MEDENİ HUKUK II
Dersin İçeriği
Nişanlanma, evlenme, evlenme ehliyeti, evlenmenin yokluğu, geçersizliği, evliliğin genel hükümleri,
mal rejimleri, yasal mal rejimi, sözleşmesel mal rejimi, boşanma, çocuğun durumu, velayet, vesayet,
evlat edinme

ANAYASA HUKUKU II
Dersin İçeriği
Osmanlı-Türk Anayasaları, 1982 Anayasasının hazırlanışı, temel özellikleri, temel hak ve özgürlükler,
Yasama ve TBMM, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Yüksek Mahkemeler ve Türk Anayasa
Mahkemesi.

TÜRK DİLİ II
Dersin İçeriği
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük
harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon
(kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç,
Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım
bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım
biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım
çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum,
münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş
mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı,
röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

İNGİLİZCE II
Dersin İçeriği
Present Perfect (15,16,17) Present Perfect (18,19,20) Adjectives (85,86,87) Adjectives & Adverbs
(88,89,90) Adjectives & Adverbs (90,91,92) Passives (21) Passives (22) Conditionals (99,100)
Relative Clause (101) Relative Clause (102) Noun Clause (49) Reported Speech (50) Gerunds And
Infinitives (51,52)

GENEL KAMU HUKUKU
Dersin İçeriği
İnsan hakları kavramı, insan hakları teorisinin tarihsel ve felsefi geçmişi, insan hakları düşüncesi,
Birleşmiş Milletler ve insan hakları, Avrupa insan hakları sözleşmesi ve uygulaması, uluslararası insan
hakları manzumesi, insan haklarının ulusal korunması, insan haklarının uluslararası korunması, genel
ilkeler ve kendi kaderini tayin hakkı.

HUKUK FELSEFESİ
Dersin İçeriği
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.

İSLAM HUKUKU
Dersin İçeriği
İslam Hukukunun kavramları, kaynakları, tarihi ve kurumları genel hatlarıyla tanıtılacaktır

