
                                                                 DERS İZLENCESİ  (SYLLABUS) 

 

DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK 1024 5 180 6 

  

 

Ön Şartlı Dersler Yok 
 

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

Dersin Öğretim Üyesi  

Dersin Yardımcıları  
Derslik   
Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 
Görüşme:    
Danışmanlık: 

 

Dersin Amacı Uluslararası ilişkilerin özellikle özel hukuk alanında arttığı bu dönemde uluslararası 

özel hukuk ve uluslararası usul hukukunun öğretilmesi; Mukayeseli vatandaşlık 
hukuku ve yabancılar hukuku gibi iki önemli komşu alanda bilgi kazandırılması. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Küreselleşen dünyada önemi giderek artan uluslararası özel hukukun temel 

kavramlarını öğrenecektir. 

• Uluslararası özel hukukun bağlanma noktaları hakkında bilgiye sahip 
olacaktır. 

• Uluslararası özel hukukta kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, ön 

mesele ve atıf ile ilgili Kara Avrupası ve Anglo - Amerikan hukukunu 
öğrenecektir. 

• Kamu düzeni ve doğrudan doğruya uygulanan kurallar ile kazanılmış haklar 

ve bunların maddi hukukumuz açısından etkisini değerlendirebilecektir. 

• Uluslararası usul hukuku konuları, özellikle milletlerarası yetki, 
milletlerarası tahkim ve yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması 

ve tenfizi ile ilgili bilgi edinecektir. 

• Vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi ve vatandaşlık hukukuna ilişkin 
ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaktır. 

• Yabancılar hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin bilgi 

edinecektir. 

Dersin İçeriği Uluslararası özel hukuk kavramı, uluslararası özel hukukun kaynakları, uluslararası 
özel hukuk kuralları, bağlama kuralları, uluslararası usul hukukuna ilişkin kurallar, 

komşu alanlar (vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku). 
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HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 

Uluslararası özel hukuk kavramı, komşu alanları, 

uluslararası genel hukuk ile ilişkisi, tarihçesi, 

kaynakları ve literatur. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

2 
Uluslararası Özel Hukuk kurallarının niteliği ve 

nevileri, bağlanma, şahsi statünün bağlanma noktaları, 

hileli bağlanma, normlar çelişkisi ve intibak, önmesele. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

3 
İade atıf ve devam eden atıf, kamu düzeni, yabancı 

hukukun tatbiki. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

4 
Uluslararası Özel Hukuk’un bağlama kuralları (genel 

olarak, genel hükümler, şahsın hukuku ve aile hukuku 

alanındaki [karı-koca hukuku] bağlama kuralları). 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

5 

Uluslararası Özel Hukuk’un bağlama kuralları (aile 

hukuku [soybağı, evlat edinme, nafaka, vesayet 
hukuku], miras hukuku ve eşya hukuku alanındaki 

bağlama kuralları). 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

6 
Uluslararası usul hukuku kavramı, lex fori prensibi, 

vasıflandırma, maddi hukuk ile ilişkisi. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

7 Ara Sınav Ders notu ve kaynakları 

8 Uluslararası yetki, sistem ve kurallar. 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

9 
Uluslararası usul hukuk’da teminat, yabancı mahkeme 

kararlarının tanınması ve tenfizi. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

10 Uluslararası tahkim, adli yardım ve iflas. 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

11 
Vatandaşlık hukukunun genel doktrini, genel 

prensipler, vatandaşlığın kazanılması. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

12 
Vatandaşlığın kaybı, isbatı ve vatandaşlık ihtilafları, 

vatandaşlığın kazanılma ve kaybedilme anı. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

13 
Giriş, yabancılar hukukuna ilişkin genel esaslar, 
yabancılar hukukunun genel esasları, yabancının kişi 

olarak hak ve özgürlüklerden yararlanması. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili 

kısımları 

14 
Yabancıların sosyal ve ekonomik hakları ve 

özgürlükleri, siyasi hakları. 

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 Milletlerarası Özel Hukuk  Çelikel Aysel / Erdem, Bahadır, Beta Basım, İstanbul, 2014 

2 
“Cheshire and North’s Private 

International Law” 
North P.M., Fawcet J.J. (editors), 14-th edition, London, 2008 

3 
Меѓународно приватно право, 

учебник 
Поликсена Гавроска, Тони Дескоски, Скопје, 2011 

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Milletlerarası Özel Hukuk Ders 
Kitabı 

Doğan Vahit, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013 

2 The Conflict of Laws Brigss Adrian, Third edition, Oxford, 2013 

3 
Практикум по меѓународно 

приватно право 
Тони Дескоски, Вангел Доковски, Скопје, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 
Devam 15 %10 

Proje / Etkinlik 1 %20 

Ara Sınav  1 %35 

Final 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.    

 

 

  

 

 

 

 


