
                                                                 DERS İZLENCESİ (SYLLABUS) 

 

DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

YARGI TEŞKİLATI 1039 7 180 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 Bu dersin amacı yargı kuvvetini ve yargılama faaliyetini öğretmek, Yargı Sistemi 

içerisinde yer alan yargılama mercilerini, bu merciler arasındaki ilişkileri ve yargılama 
faaliyetine doğrudan veya dolaylı katılan görevlileri tanıtmak, böylece diğer hukuk 

derslerinde geçen yargılamayla ilgili kavramları daha iyi anlamalarını sağlamaktır. 

Ayrıca yargı teşkilatı’nın nasıl çalıştığını da göstermek amaçlanmaktadır. 
Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Yargı örgütü ve sistemi hukukunun temel kavramlarını bilir. 

•  Genel olarak yargı çeşitleri ve yetkili yargı yerlerini inceler ve 

öğrenir 

• yargı kararlarının önemini değerlendirir.  

• Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını ve aralarındaki 

ilişkileri açıklar.  
 

Dersin İçeriği Öğrenci bu derste devletin yasama-yürütme-yargı kuvvetleri arasındaki ilişkiyi kavrar, 

yargılama faaliyetinin işleyiş biçimini öğrenir, Yargı Sistemi içerisinde yer alan 

yargılama mercilerini tanır, yargılama mercileri arasındaki ilişkileri kavrar, yargılama 
faaliyetini yerine getiren görevlileri tanır, Yargı Sistemi hakkında genel bilgi edinir, 

Hukuk sisteminin işleyiş mantığını öğrenir. 
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HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Yargı işlevi ve mahkeme kavramı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 Anayasa yargısı ve yetkili yargı yeri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 Medeni yargı ve yetkili yargı yerleri- I Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 
Medeni yargı ve yetkili yargı yerleri- II 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 Ceza yargısı ve yetkili yargı yerleri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 
Üst derece yargı yerleri, askeri ceza yargısı, türleri ve 

yetkili yargı yerleri 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav Ders notu ve kaynakları 

8 
Uyuşmazlık yargısı ve yetkili yargı yeri olarak 

uyuşmazlık mahkemesi 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 
Seçim yargısı ve yetkili yargı yerleri  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 
Hesap yargısı ve yetkili yargı yeri 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 Yargı yerlerinin çalışmasına ilişkin dış şartlar, 

yargılamaya egemen olan ilkeler ve yargı görevlileri 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 Tahkim ve hakem mahkemeleri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 İcra ve iflas teşkilatı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 Yargı işlevi ve mahkeme kavramı, anayasa yargısı ve 
yetkili yargı yeri 

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 Yargı Örgütü Hukuku 
Arslan, Ramazan, Süha Tanrıver Ankara, Yetkin Yayınları, 
2001 

2 Судско право Владо Камбовски  2 Август, Штип 2010 

3   
 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 İdari Yargı Kuruluş ve İşleyiş Nihat Kayar, Ekin kitabevi yayınları,2013 

2 

1. За природата на правосудната 

функција, -  Настанување на 
правосудните функции во 

општеството  

2. Билјана Поповска,  Зборник,Правен факултет, Скопје 2006 
 

3   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php


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.    
 

 

  

 

 

 

 


