KTÜ HUKUK FAKÜLTESİ 2.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ
İDARE HUKUKU I
Dersin İçeriği
Yönetim kavramı, idare hukukunun temel özellikleri, hukuk devleti, Cumhurbaşkanı,
Başbakan, Bakanlar, il idaresi, mahalli idareler, belediye, kamu görevlileri.
KAMU MALİYESİ I
Dersin İçeriği
Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları; kamusal mal ve hizmetler;
dışsallıklar; kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler; devlet boçları; devlet bütçesi; yerel
yönetimler maliyesi; maliye politikası.
BORÇLAR HUKUKU GENEL - I
Dersin İçeriği
Borç, borç ilişkisi kavramları; borcun kaynakları, sözleşmelerden doğan borçlar, haksız
fiilden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
ULUSLARARASI HUKUK - I
Dersin İçeriği
Uluslararası hukuk sistemi ve tarihsel gelişimi uluslararası hukukun kaynakları örf adet
hukuku andlaşmalar hukuku uluslararası hukuk iç hukuk ilişkisi uluslararası hukukun kişileri
devletin yetkisi diplomasi ve konsolosluk hukuku
CEZA HUKUKU GENEL - I
Dersin İçeriği
Ceza hukuku, Genel Hükümler ve Özel Hükümler olmak üzere iki kısımdan oluşmakta, Genel
Hükümler üçüncü ve dördüncü, Özel Hükümler ise beşinci ve altıncı yarıyıllarda
okutulmaktadır. Bu derste önce Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku
kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ele alınmaktadır. Daha sonra suç
genel teorisine geçilmektedir. Bu bölümde suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir.
Suçun kurucu unsurları incelenirken önce bu unsurların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli
görüşler hakkında bilgi verilmektedir. Bunu suçun maddi unsurunun incelenmesi
izlemektedir. Maddi unsur incelenirken hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki
nedensellik bağı üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olan mütemadi (kesintisiz), müteselsil
(zincirleme) ve itiyadı suç kavramları ile teşebbüs kavramı hakkında bilgi verilmektedir. Daha
sonra suçun manevi unsuruna geçilmekte, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları ele
alınmaktadır. Son olarak da ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler, meşru
müdafaa, zorunluluk hali, kanun hükmünü yerine getirme, hakkın kullanılması ve ilgilinin
rızası incelenmektedir.

TIP HUKUKU (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
Tıp Hukukuna Giriş, Hekim ve Hasta Hakları, Sağlık İdaresi, Tıbbi Müdahaleleriden
Kaynaklanan Hukuki Sorumluluklar, Malpraktis, Mali Sorumlulu Sigortası, Tıp Ceza Hukuku
İKTİSAT (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan
yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King
Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve
tüketici dengesindeki değişmeler.
GENEL MUHASEBE (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
Muhasebe, Belgeler, Hesap, Kayıt Yöntemleri, Bilanço ve Gelir Tablosu, Ticari Mallarla
İlgili Değer Hareketlerini Kaydetme Yöntemleri, Kayıt Tutma ve Defterler, Katma Değer
Vergisi ve Muhasebe İşlemleri, Aktif, Pasif, Gelir ve Gider Hesaplarının İncelenmesi, Kayıt
Hataları ve Düzeltme Yolları, Çeşitli Uygulamalar.
İLETİŞİM HUKUKU (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
Haberleşme ve İletişim, Kitle İletişimi, İletişim Özgürlüğü, Anayasaya Göre İletişim
Özgürlüğü, İletişim Özgürlüğünün Düzenlenmesi, İletişim Özgürlüğünün Sınırlanması,
Medya Rejimi, Basım, Yayım ve Dağıtım Faaliyetleri, Dönemsel yayınlar, Düzeltme ve
Cevap Hakkı, Basın (Fikir) İşçileri, Medyada İlan ve Reklam Rejimi, Radyo-Tv ve İnternet
Rejimi, Medyada Öz Denetim, Medyada Sorumluluk, Tazminat ve Ceza Sorumluluğu,

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İDARE HUKUKU - II
Dersin İçeriği
İdari işlemler, idari eylemler, idari sözleşmeler, idarenin düzenleme yetkisi, idari cezalar,
kamu malları, idari kolluk, kamu hizmetleri, idarenin sorumluluğu, kamu personeli ve kamu
malları, sekularizm ve hukuk devleti, sosyal devlet kavramı, idarenin meşruluğu, idare
hukukunun temel konuları, idari mahkemelerce yapılan idari yargılama.

BORÇLAR HUKUKU GENEL - II
Dersin İçeriği
Borçların sonuçları, ifası, borçları üçüncü kişilere etkisi, borçları sona ermesi, borç ilişkisinde
özel durumlar, dersin içeriğini oluşturur.
CEZA HUKUKU GENEL - II
Dersin İçeriği
Ceza Hukuku II dersinde Suçlu Teorisi ve Yaptırım Hukuku ele alınmaktadır. Suçlu
Teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi incelenmekte, mükerrer suçlu,
itiyadı suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Yaptırım
Hukukunda ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile
cezasal mahkûmiyetin diğer sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bölümde ele alınan
konular arasında Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af,
kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hükmün ertelenmesi, tecil
vb,) de bulunmaktadır.
ULUSLARARASI HUKUK - II
Dersin İçeriği
Ağırlıklı olarak uluslararası hukukun mekansal kuralları üzerinde durulmakta olup, bu
çerçevede kara ülkesine ilişkin kurallar (ülke kazanılması, sınırlar ve akarsular, göller ve
kanallar) , uluslararası deniz hukuku (genel sorunlar ve tarihçe, adalar, takımadalar, iç sular,
karasuları, takımada suları, boğazlar, bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı münhasır
ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı) , Uluslararası hava hukuku, uzay
hukuku ve çevrenin uluslararası düzende korunması konuları, önemli ve çeşitli yönleriyle ele
alınmaktadır.
KAMU MALİYESİ - II
Dersin İçeriği
Kamu Maliyesi ikinci sınıfın güz döneminde haftada üç saat okutulan seçimlik bir derstir.
Kamu maliyesi özetle devlet ekonomisinin yapısını inceleyen bir derstir. Bu derste kamu
gelirleri bölümünde kamu gelirlerinin tasnifi, yapısı, elde edilme yolları anlatılmakta ve kamu
gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi kavramı çok yönlü olarak anlatılmaktadır. Bunun
yanında kamu giderlerinin saptanma yöntemleri ve yapısı dersin içeriğini oluşturan bir diğer
bölüm olmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak devlet bütçesi, mahalli idarelerin mali konuları ve
Maliye politikalar genel çerçevede öğrencilere aktarılmaktadır.
ORMAN HUKUKU (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
Dünya orman varlığı, ormanın önemi, Türkiye ormancılığında tarihi süreç ve mevzuat
oluşturma, orman tanımı, mülkiyeti ve kadastrosu, orman mülkiyet uyuşmazlıklarının

çözümü, orman suçları ve cezalar. Worl total forest areas, importance of forest areas,
historical process of forestry in Turkey, legislation provisions, definition of forest, forest
ownership and forest cadastre, action for interpleader of forest, forest crimes and sentences
given.
KABAHATLER HUKUKU (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
Ceza hukuku ve idare hukukunun kesişim alanı içinde, idari ceza hukuku kapsamında ifade
edilen bu derste; ceza kanunlarında yapılan reform ile birlikte yürürlüğe giren Kabahatler
Kanunu incelenmektedir. Kabahatler Kanununda ifade edilen fiiller, bunlara uygulanan
yaptırımlar, özel görünüş şekilleri, kabahatlerin uygulanması gibi konular ele alınmaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
Avrupa bütünleşmesinin temel karakteristik özelliklerini kapsamlı bir şekilde analiz eder.
Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimini değerlendirir. Avrupa Birliği'nin ortak politikaları
konusunda analiz yapar. Avrupa Birliği Kurumlarını oluşum süreçleri, yetki ve
sorumluluklarının tanımak. Avrupa Birliği Hukuk kaynaklarını anlamak ve yorumlamak.
Avrupa Birliği Hukuku'nun ulusal hukuk ilişkisini anlamak ve yorumlayabilmek.
ENVANTER VE BİLANÇO (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
Envanterin tanımı ve türleri, değerleme, aktif, pasif, gider ve gelir hesaplarının envanteri,
nazım hesaplar, bilanço ve gelir tablosu
İMAR HUKUKU (SEÇMELİ)
Dersin İçeriği
İmar hukukunun tanımı, imar hukukunun kaynakları, imar hukukunun idare hukuku içinde
yeri, Türkiye'de plânlama kademeleri, plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar, imar
hukukunun tarihi, 3194 sayılı İmar Kanunu, diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.), Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının incelemesi.

