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Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Medenî hukuka giriş niteliğinde olmak üzere, bu hukuk dalının genel ve temel ilkelerine, kişiler hukuku ile aile hukukuna ilişkin hukukî
düzenlemelerini değerlendirmektir.

Dersin İçeriği

Bu ders; Medenî hukukun hukuk dalları ve sistemleri içindeki yeri / Türkiye’de medenî hukukun gelişimi / 4721 sayılı Türk
medenî kanununun sistematiği ve yürürlük kaynakları,Hak ve çeşitleri ile hakkın kazanılmasının yolları / Hukukî işlemlerin
geçersizliği, iyiniyet, dürüstlük kuralı, hakların korunması ve kaybedilmesi
,Kişiler hukukuna giriş, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi
/ Hak ehliyeti – fiil ehliyeti
,Kişilik hakkı / Kişiliğin korunması,Hısımlık, yerleşim yeri ve kişisel durum sicili / Genel olarak
tüzel kişiler,Tüzel kişilerin kuruluş sistemleri, hak ve fiil ehliyetleri, yerleşim yeri ve sona ermesi / Dernekler ve vakıflar
,Aile
hukukunun konusu, önemi, özellikleri ve nişanlılık / Evlenmenin hukukî
niteliği, maddî ve şeklî koşulları ile hükümsüzlüğü,Evliliğin
sona erme sebepleri / Evliliğin genel hükümleri / Evlilik birliğinin korunması,Evlilik birliğinde mal rejimleri / yasal mal rejimi / Yasal mal
rejiminin sona ermesi ve tasfiye / Seçimlik mal rejimleri,Hısımlık – çocuk ile ana ve babası arasında soybağının kurulması yolları /
Soybağının kurulması yollarından tanıma ve evlât edinme , Soybağının hükümleri, Aile topluluğu / Vesayet hukuku , Vesayetin
yürütülmesi ve sona ermesi,Koruma amacıyla ergin kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması / yasal danışmanlık ve kayyımlık / vesayet
organlarının sorumluluğu; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Bu dersin sonunda öğrenci;

Ölçme Yöntemleri

1, 12, 15, 18

A

1. Özel hukukun temel alanı olan medenî hukuk kurumlarını ve işlevlerini tartışabilecektir.

12, 18, 3

A, C

1.1. Bütün özel hukuk, hattâ kamu hukuku alanında uygulanan Medenî Kanunumuzun başlangıç hükümlerini açıklar.

12, 18, 3

A, C

12, 18

A, C

1.3. Aile hukuku düzenlemelerini tanımlar.

12, 18, 3

A, C

2. Başlangıç hükümlerini, kişiler hukuku ve aile hukuku kurallarını hukuka uygun biçimde yorumlayabilecektir.

12, 18, 3

A, C

12, 18

A, C

2.2. Kişiler hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri, kişilik hakkının ve bu hakkı oluşturan değerlerin korunması ilkesi
doğrultusunda yorumlar.

12, 18, 3

A, C

2.3. Aile hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri. bireyin ve ailenin korunması amacına uygun olarak yorumlar.

12, 18, 3

A, C

3. Başlangıç hükümlerini, kişiler hukuku ve aile hukuku kurallarını, somut hukukî problemlere uygulayabilecektir.

12, 18, 3

A, C

3.1. Başlangıç hükümlerini, somut hukukî problemleri hukuka uygun olarak çözecek biçimde uygular.

12, 18, 3

A, C

3.2. Kişiler hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri, somut hukukî problemleri hukuka uygun olarak çözecek biçimde
uygular.

12, 18, 3

A, C

3.3. Aile hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri, somut hukukî problemleri hukuka uygun olarak çözecek biçimde uygular.

12, 18, 3

A, C

1.2. Kişiler hukuku ile ilgili düzenlemeleri özetler.

2.1. Başlangıç hükümlerini, özellikle medenî hukuk alanındaki işlevlerine uygun olarak yorumlar.

Öğretim Yöntemleri

1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma

Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Medenî hukukun hukuk dalları ve sistemleri içindeki yeri / Türkiye’de
medenî hukukun gelişimi / 4721 sayılı Türk medenî kanununun sistematiği
ve yürürlük kaynakları

2

Hak ve çeşitleri ile hakkın kazanılmasının yolları / Hukukî işlemlerin geçersizliği,
iyiniyet, dürüstlük kuralı, hakların korunması ve kaybedilmesi

3

Kişiler hukukuna giriş, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi / Hak ehliyeti – fiil
ehliyeti

4

Kişilik hakkı / Kişiliğin korunması

5

Hısımlık, yerleşim yeri ve kişisel durum sicili / Genel olarak tüzel kişiler

6

Tüzel kişilerin kuruluş sistemleri, hak ve fiil ehliyetleri, yerleşim yeri ve sona
ermesi / Dernekler ve vakıflar

7

Aile hukukunun konusu, önemi, özellikleri ve nişanlılık / Evlenmenin hukukî
niteliği, maddî ve şeklî koşulları ile hükümsüzlüğü

8

Evliliğin sona erme sebepleri / Evliliğin genel hükümleri / Evlilik birliğinin
korunması

9

Evlilik birliğinde mal rejimleri / yasal mal rejimi / Yasal mal rejiminin sona ermesi
ve tasfiye / Seçimlik mal rejimleri

10

Hısımlık – çocuk ile ana ve babası arasında soybağının kurulması yolları /
Soybağının kurulması yollarından tanıma ve evlât edinme

11

Soybağının hükümleri

12

Aile topluluğu / Vesayet hukuku

13
14

Ön Hazırlık

Vesayetin yürütülmesi ve sona ermesi
Koruma amacıyla ergin kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması / yasal danışmanlık ve
kayyımlık / vesayet organlarının sorumluluğu

Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Serap HELVACI / Fulya ERLÜLE, Medeni Hukuk, 5. Bası, 2018 İstanbul.
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