
                                                                 DERS İZLENCESİ  (SYLLABUS) 

DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

AİLE VE VERASET HUKUKU 1013 3 180 6 

 

Ön Şartlı Dersler Yok 
 

Dersin Dili Makedonca, Türkçe, İngilizce 
Dersin Türü Seçmeli 
Dersin Seviyesi  Lisans 

Dersin Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  

Derslik   
Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 
Görüşme:    
Danışmanlık:  

 

Dersin Amacı Öğrencilerin medeni hukuk konusunda ve medeni hukukun bir altdalı olarak aile ve 

miras hukuku konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmasıdır. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 

• Aile hukukunun temel ilkelerini açıklayabileceklerdir. 

• Aile hukuku ve bununla ilişkili olarak ailenin korunmasına ilişkin yasal 

düzenlemeleri inceleme yeterliliğini kazanacaktır. 

• Nişanlanma, evlenme ve boşanmanın hukuki sonuçlarını açıklayabilecek ve 

olayları değerlendirebilecektir. 

• Evlat edinme, velayet ve vesayet kavramlarını tam olarak 

değerlendirebilecektir 

• Miras hukukunun temel kavramlarını ve miras hukukuna hakim olan temel 
ilkeleri açıklayabilir. 

• Mirasçıların belirlenmesine ilişkin temel ilkeleri dikkate alarak, bir 

mirasbırakana kimlerin mirasçı olabileceğini ve mirasçıların miras paylarını 

belirleyebilir. 

• Ölüme bağlı tasarrufların türlerini ve mirasbırakanın terekesi üzerinde 

tasarrufta bulunabilmesinin sınırlarını tespit edebilir. 

• Mirasın geçmesi ve paylaştırılmasına ilişkin temel ilkeleri açıklayabilir. 
 

Dersin İçeriği Dersin esas içeriğini Aile Hukuku oluşturmaktadır. Özel olarak, aile kavramı ve aile 

hukukunda geçerli olan ilkeler, nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, 

evlilik birliğinin ortadan kalkması, soy bağı, evlat edinme, vesayet konularına yer 

verilecek; Miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri; mirasbırakan ve mirasçı 
kavramları (yasal mirasçı ve atanmış mirasçı ayrımı); yasal mirasçılık (zümre sistemi 

ve konuya ilişkin temel ilkeler, sağ kalan eşin mirasçılığı, evlatlığın mirasçılığı, 

devletin mirasçılığı); ölüme bağlı tasarruf kavramı ve türleri; saklı paylı mirasçılar, 
saklı paylar ve tenkis davası; mirasın geçmesi ve sonuçları; mirasın paylaştırılması. 
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HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Aile hukukuna giriş ve  Aile hukuku sistemi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 Nişanlanma ve nişanlanmanın sona ermesi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 Evlenme, evliliğin şartları ve genel hükümleri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 Мal rejimleri, evliliğin sona ermesi, boşanma, 

boşanmanın hukuki sonuçları 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 Soybağı, hısımlık, evlat edinme Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 Velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmalık Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav Ders notu ve kaynakları 

8 Miras Hukukuna Giriş, temel kavramlar  Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 Yasal mirasçılar, saklı paylı mirasçılar Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 Sağ kalan eş, evlatlık ve devletin mirasçılığı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar (vasiyetname, 

miras sözleşmesi) 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 Vasiyetten dönme, miras sözleşmesinin sona ermesi, 

Ölüme bağlı tasarrufların iptali 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 Tenkis davası, tenkise tabi kazandırmalar, tenkiste 

tertip, Paylaşma davası ve denkleştirme 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 Mirastan çıkarma ve yoksunluk, mirastan feragat, 

mirasın reddi, Miras payının devri ve haczi, miras 

sebebiyle istihkak davası 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

15 Dönem Sonu Sınavı Ders notunun ve kaynaklarının tamamı 

 

  



AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU 

Sunum / Seminer    
Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme) 14 3 42 
Ara Sınav 1 12 12 
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14 

Toplam Ders Yükü    

AKTS 6 
 

DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 
Değerli Öğrencilerimiz, 
 
Derse dahil olmanız, dersi tam öğrenmeniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz amacıyla her derse, 

işlenecek konularla ilgili bölümleri temel ve yardımcı ders kitaplarından okuyarak hazırlıklı gelmeniz 

gerekmektedir. Ders saatlerine titizlikle uymanızı, çok zaruri olmadıkça dersleri aksatmamanızı, derse aktif 
katılım sağlamanızı, hocanızla ve sınıf arkadaşlarınızla tam iletişim kurmanızı, sınıftaki tartışmalara katılarak 

aktif olmanızı bekliyoruz.  Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar 

konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında, ortasında veya sonunda 
olmak üzere hocanızın istediği bir zamanda yoklama alınacaktır. Dönem boyunca bütün derslere katılan 

öğrenciye, sınav notuna ek olarak 15 puan devam notu verilecektir.  
 
 

 

 

KAYNAKLAR 

 

ANA KAYNAK 
No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 
1 Aile Hukuku Burcu Kalkan, Hüseyin Hatemi, Vedat  Yayınevi, 2014  
2 Miras Hukuku Hüseyin Hatemi, Vedat  Yayınevi, 2014  

3 Семејно право 
Љиљана Спировиќ -Трпеновска, Скопје, 2004 
 

4 Наследно право 
Љиљана Спировиќ – Трпеновска,  Скопје, 2009 
 

 

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 Medeni Hukuk Ali Naim İnan, Ankara 2005 

2 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu, Ankara 2010 

3 
Семејството во Европа XVI-XXI 
век 

Дејан Мицковиќ, Културна установа Блесок, Скопје, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hukukmarket.com/yazar/7897/burcu-kalkan.html
http://www.hukukmarket.com/yazar/7870/huseyin-hatemi.html
http://www.hukukmarket.com/yayinevi/5402/vedat.html
http://www.hukukmarket.com/yazar/7870/huseyin-hatemi.html
http://www.hukukmarket.com/yayinevi/5402/vedat.html


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 
Devam 15 %10 
Proje / Etkinlik 1 %20 
Ara Sınav  1 %35 
Dönem Sonu Sınavı  1 %35 

TOPLAM 17 %100 
 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KODU 

 
Sınavlarda kopya yapılması veya yapmaya teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi 

çalışmalarda kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında M.C. Eğitim Bakanlığı ve 
Uluslararası Vizyon Üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Uluslararası 

Vizyon Üniversitesi öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmemeleri beklenmektedir.    
 

 

  

 

 

 

 


