
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
ADALET PROGRAMI 

DERS TANIMLARI 
ZORUNLU DERSLER 

Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS 

ADA 101 HUKUK BAŞLANGICI 3-0-3 4 
Hukuk biliminde kuşku, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının oluşumu ve diğer sosyal düzen kuralları 
ile ilişkisi, ahlaki değerler, hukukta yorum metodları, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar 
hiyerarşisi, hukukun uygulanması ve kaynakları, hukukun temel kavram ve kurumları bu ders 
kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. 

  

ADA 102 İDARE VE iDARi YARGILAMA HUKUKU 3-0-3 6 
İdare kavramı, idari teşkilat, kamu görevlileri, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, 
idarenin sorumluluğu; idari yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, idari davalar ve yargılama 
usulü, yargı kararlarının uygulanması derste işlenen konulardandır. 

  

ADA 103 KLAVYE TEKNİKLERİ I 2-2-3 4 
Laboratuvar uygulamaları ile klavyenin tanıtılması, temel sıra çalışmaları, on parmak ve hızlı klavye 
kullanma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi bu dersin kapsamını teşkil eder. 

  

ADA 104 KLAVYE TEKNİKLERİ II 2-1-3 6 
Laboratuvar uygulamaları ile klavyenin tanıtılması, temel sıra çalışmaları, on parmak ve hızlı klavye 
kullanma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi bu dersin kapsamını teşkil eder. 

  

ADA 105  TÜRK ANAYASA HUKUKU 3-0-3 5 
Türkiye'nin Anayasal Gelişmeleri ve 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri, Türkiye'de Anayasa 
Gelişmelerine Genel Bakış, 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri, Devletin Temel Nitelikleri, Temel 
Hak ve Hürriyetler, Devlet Fonksiyonları ve Kamu Hukuku İşlemleri, Anayasa Değişikliği, Kuvvetler 
Ayrılığı, Yasama Fonksiyonu, Yasama İşlemleri, Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşlemleri, Yasama 
Organı, Yürütme Organı, Yargı Organı bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. 

  

ADA 106  BORÇLAR HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER) 3-1-4 5 
Borçlar Hukukunun kaynakları, Borçlar Hukukuna hakim olan ilkeler, Borçlar Hukuku’nun temel 
kavramları, borç ilişkisinin doğumu, hukuki işlemden doğan borç ilişkileri, haksız fiilden doğan borç 
ilişkileri-sorumluluk hukuku, sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, borç ilişkisinin hükümleri, 
derste işlenen konulardandır. 

  

ADA 107 MEDENİ HUKUK I (BAŞLANGIÇ-KİŞİLER HUKUKU) 4-1-5 5 
Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri, kişi kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, kişilik hakkı, hak 
ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin sona ermesi, dernekler ve vakıflar dersin konusunu oluşturur. 

  

ADA 120 STAJ 0-40-0 1 
Müfredatımız kapsamında 30 iş gününden oluşan zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.   
ADA 201 MEDENİ USUL HUKUKU I 3-1-3 6 
Mahkeme teşkilatı ve yargı görevlileri, yargılamaya hakim olan ilkeler ve usul işlemleri, mahkemelerin 
görevi ve yetkisi, dava kavramı, davada taraflar, davaya vekalet, dava şartları, dava çeşitleri, dava 
açılması, yargılama, ispat ve deliller, sözlü yargılama ve hüküm verilmesi, mahkeme kararlarının 
çeşitleri ve hüküm konuları bu ders kapsamında ayrıntıları ile incelenir. 

  

ADA 202 İCRA VE İFLAS HUKUKU 3-0-3 6 
İcra teşkilatı, ilamsız icra, ilamlı icra, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın kaldırılması, menfi 
tespit ve istirdat davaları, haciz yolu, ihtiyati haciz; iflasa tabi olan kişiler, iflas yolları, iflasın hukuki 
sonuçları, iflasın tasfiyesi, konkordato konuları bu ders kapsamında işlenir. 

  

ADA 203 CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) 3-0-3 6 
Ceza normu, ceza normuna ilişkin temel ilkeler, suçun unsurları, teşebbüs, iştirak, suçların içtimaı, 
suçlu kavramı, cezalar ve güvenlik tedbirleri derste işlenen konulardandır. 

  

ADA 204 CEZA USULÜ HUKUKU I 3-0-3 6 
Ceza Muhakemesi Hukukunun kaynakları, Ceza muhakemesi normlarının uygulanabilirliği, muhakeme 
görevi ve makamları, ceza muhakemesi sistemleri, ceza muhakemesi şartları, yargılama yetkisi, 
uyuşmazlıklar arasında bağlantı, ceza muhakemesi süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri, deliller, 
koruma tedbirleri derste işlenen konulardandır. 

  

ADA 205 KLAVYE TEKNIKLERI III 2-1-3 6 
Laboratuvar uygulamaları ile klavyenin tanıtılması, temel sıra çalışmaları, on parmak ve hızlı klavye 
kullanma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi bu dersin kapsamını teşkil eder. 

  

ADA 206 KLAVYE TEKNİKLERİ IV 2-1-3 6 
Laboratuvar uygulamaları ile klavyenin tanıtılması, temel sıra çalışmaları, on parmak ve hızlı klavye 
kullanma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi bu dersin kapsamını teşkil eder.  

  



SEÇMELİ DERSLER 

Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS 
ADA 150 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA 3-0-3 5 
Hukuk ve ceza davalarındaki çeşitli dilekçelerin hazırlanması, mahkeme kararlarının kaleme alınması 
ve diğer yazışma örnekleri ve usulleri bu ders kapsamında incelenir. 

  

ADA 151 ÇOCUK HUKUKU 3-0-3 5 
Çocuk Hakları ile ilgili temel kavramlar, Anayasa'da çocuk hakları, uluslararası sözleşmelerde çocuk 
hakları, Kamu Hukukunda çocuğun korunması, Medeni Hukukta çocuğun korunması, çocuklara 
ayrımcılık yapma yasağı, eğitim ve İş Hukuku açısından çocuk hakları, suç ve çocuk bu dersin başlıca 
konularını teşkil etmektedir. 

  

ADA 152 HALKLA İLİŞKİLER 3-0-3 5 
Halkla İlişkiler kavramı ve halkla ilişkilerin tarihi, halkla ilişkilerin reklam, propaganda ve 
pazarlamadan farkı, halkla ilişkiler uygulamalarındaki dört model, hedef kitle tanımı ve kampanyalar, 
medya ile ilişkiler, kriz yönetimi, şirket kimliği, şirket imajı ve halkla ilişkilerde etik konuları bu ders 
kapsamında incelenir. 

  

ADA 153 BÜRO YÖNETİMİ TEKNİKLERİ 3-0-3 5 
Büro sistemleri, yönetim ve işlevleri, büro yönetimi kavramı, büro işleri ve faaliyetlerinin 
örgütlenmesi, büro personelinin örgütlenmesi, büro çevresinin örgütlenmesi, büronun örgüt yapısı ve 
bölümlere ayrılması, bürolardaki iletişim, büro otomasyonu konuları bu ders kapsamında incelenir. 

  

ADA 154 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI  3-0-3 5 
Sosyal davranış ve protokol kurallarının tarihsel gelişimi, sosyal yaşama ve iş ortamına uyumda 
protokol kurallarını bilme ve uygulamanın önemi, dış görünümün önemi ve giyim, tanışma ve 
tanıştırılma, hitaplar ve selamlaşma, karşılama ve uğurlama, makamda davranış kuralları ve üstlerle 
ilişkiler, telefonda protokol, randevu protokolü, yazılı iletişimde protokol, iş görüşmeleri, toplantı 
protokolü, resmi davetler, iş yemekleri, çiçek, hediye verme, gönderme teşekkür etme, araçlarda 
uygulanan protokol kuralları bu ders kapsamında incelenir. 

  

ADA 155 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3-0-3 5 
Veri ve bilgi kavramları, sistem ve bilgi sistemi kavramları, çağdaş bilgi sistemi yaklaşımları, yönetim 
bilgi sistemlerini işletme içindeki rolü ve önemi, yöneticinin karar verme fonksiyonunda bilgi 
sistemlerini önemi, YBS’nin işletme içindeki uygulama alanları, YBS ile ilgili fırsat ve tehlikeler, 
elektronik iş yapma biçimleri: dijital işletme, e-devlet, e-ticaret ve sanal işletme kavramları, işletme 
bilgi sisteminin geliştirilmesi konuları bu ders kapsamında incelenir. 

  

ADA 156 KALEM MEVZUATI VE DOSYALAMA 3-0-3 5 
Kalem iş ve işlemlerine ilişkin yasal düzenlemeler, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinin ve 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teşkilat yapısı, kalem personelinin görev ve yetkileri, mahkemelerinde 
tutulan fiziki evrakları (dilekçe ve dosyalar) hazırlanması ve dosyalanması konuları bu ders 
kapsamında incelenir. 

  

ADA 157 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU  3-0-3 5 
Avukatlık ve Noterlik Mesleği, Avukat ve Noter olabilmenin koşulları, avukatların ve noterlerin hakları, 
yükümlülükleri, yetkileri ve sorumlulukları, noterlik işlemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

  

ADA 158 VERGİ HUKUKU 3-0-3 5 
Vergi hukukunun kaynakları, vergilendirme süreci, vergi denetimi, vergi suçları ve cezaları, vergi 
uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, temel vergi türlerinin incelenmesi dersin konusunu oluşturmaktadır. 

  

ADA 159 İLETİŞİM 3-0-3 5 
İletişimi oluşturan temel öğeler ve işlevleri, Lasswell ve Shannon Weaver modeli, iletişimin yapısal ve 
bağlamsal özellikleri sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel iletişim; kişinin kendisiyle iletişimi; kişilerarası 
iletişim; gruplar ve grup iletişimi; örgüt ve örgütsel iletişim; kitle iletişimi; uluslararası iletişim; 
kamusal iletişim, gündem koyma, bilgi gediği ve suskunluk sarmalı teorileri dersin konusunu 
oluşturmaktadır. 

  

ADA 160 SOSYOLOJİ 3-0-3 5 
Sosyoloji disiplininin alanı ve önemi, sosyolojik perspektifin ve sosyolojik düşünmenin önemi, 
sosyolojinin ortaya çıkışı, kültür, sosyal değişme, sosyal kontrol ve suç, sosyal hareket, etnisite, 
modernite ve post- modernite, küreselleşme, ekonomi, siyaset, küreselleşme, kültür, din, aile, 
toplumsal cinsiyet ve ataerkillik, eğitim, medya, toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik bu ders 
kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. 

  

ADA 161 ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) 3-0-3 5 
Anayasa Hukukunun tanımı, Anayasa Hukukunun kaynakları, Anayasa Yargısı, kurucu iktidar, devlet 
kavramı, devlet şekilleri, demokrasi, seçimler, temel hak ve hürriyetler, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. 

  

ADA 162 TÜKETİCİ HUKUKU  3-0-3 5 



Tüketicinin korunması ile ilgili genel bilgiler, tüketici kavramı, tüketici işlemleri, ayıplı mallar ve 
hizmetler, tüketici hakları, tüketici sözleşmeleri, reklamlar, satıştan kaçınma, taksitle satış, 
kampanyalı satış, tüketici kredisi, garanti belgesi, kapıdan satış, mesafeli sözleşmeler bu ders 
kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır.  

  

ADA 164 YÖNETİM VE ORGANİZASYON  3-0-3 5 
Bilimsel düşünce, yönetim organizasyon ile ilgili kavramlar, karar verme süreci, yöneticilik, 
planlama, organizasyon, klasik yönetim organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon teorisi, sistem 
yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, proje yönetimi ve matriks organizasyonlar, post modern 
kavramlar yaklaşımlar, yönetimde iletişim, otorite, güç ve etkileme bu ders kapsamında incelenen 
başlıca kavram ve konulardır. 

  

ADA 166 İNSAN HAKLARI HUKUKU 3-0-3 5 
Hak tasnifleri, insan haklarının tarihi gelişimi, insan haklarının uluslararası boyutu, insan haklarının 
evrensel ve bölgesel korunması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin yapısı ve yargılaması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklar ve bu 
haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Türkiye’de insan haklarının gelişimi, 
Anayasa’da temel hak ve hürriyetler, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru konuları bu ders 
kapsamında işlenmektedir. 

  

ADA 168 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3-0-3 5 
Yayın etiği kavramı ve yayın etiğinin temel ilkeleri, yayın etiği kurallarının ihlalleri, ülkemizde 
araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuat, araştırma etiği kurulları, bilimsel düşünce yöntemi, 
araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, metin içi ve dipnotlu kaynak gösterme yöntemi, 
kütüphanelerden yararlanma, internet kaynaklarından yaralanma, araştırma raporunun biçimsel 
yapısı ve bilimsel metinde dil kullanımı konuları bu ders kapsamında işlenmektedir. 

  

ADA 170 BİLİŞİM HUKUKU  3-0-3 5 
Temel kavramlar, elektronik ticaret, elektronik imza, elektronik sözleşmeler, internette verilerin 
korunması ve özel yaşamın gizliliği, veri güvenliği, siber suçlar, internetin düzenlenmesi, güncel 
sorunlar, internetin filtrelenmesi konuları bu ders kapsamında işlenmektedir. 

  

ADA 250 MEDENİ USUL HUKUKU II  3-0-3 5 
Ön sorun, bekletici sorun, davanın ihbarı, davaya müdahale, davaların birleştirilmesi ve ayrılması, 
dava konusunun devri, karşı dava, ıslah, davada teminat gösterilmesi, dava arkadaşlığı, dava 
dosyasının işlemden kaldırılması, feragat, kabul, sulh, geçici hukuki korumalar, kanun yolu kavramı 
ve çeşitleri; istinaf ve temyiz, yargılamanın iadesi, kesin hüküm, yargılama harçları, giderleri ve adli 
yardım, basit yargılama usulü, özel görevli mahkemeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve 
tahkim konuları bu ders kapsamında işlenmektedir. 

  

ADA 251 HARÇLAR BİLGİSİ 3-0-3 5 
Damga vergisi, harçlar, harcın unsurları, harcın ödenmesi, vergi yargısı harçlarının yargı 
harçlarından farkları, noter harçlarına dair özellik arz eden durumlar konuları bu ders kapsamında 
işlenmektedir. 

  

ADA 252 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 3-0-3 5 
Fikri Mülkiyet Hukuku dersinde temel olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamına giren konular işlenmektedir.  

  

ADA 253 KAT MÜLKİYETİ HUKUKU 3-0-3 5 
Bu ders kapsamında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının 
kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları ve borçları, anagayrimenkulün 
yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesi konuları işlenmektedir. 

  

ADA 254 EKONOMİ 3-0-3 5 
İktisat biliminin konusu, amacı, fiyat mekanizması, fırsat maliyeti, talep, arz, piyasa fiyatı, talep ve 
arz esneklikleri, tüketici davranışları, fayda ve talep, kayıtsızlık eğrisi, pazar ve rekabet, maliyet, en 
düşük maliyetle üretim gibi temel kavramlar bu ders kapsamında işlenmektedir. 

  

ADA 255 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  3-0-3 5 
Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku bu ders kapsamında işlenmektedir.   
ADA 256 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3-0-3 5 
Bu ders kapsamında insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar, iş analizleri ve iş tanımları, 
insan kaynakları planlaması, işe alma, seçme, yerleştirme, iş değerleme ve iş değerleme yöntemleri, 
kariyer yönetimi, işgörenin eğitimi, geliştirilmesi, ücret yönetimi ve ücretlendirme yöntemleri, 
motivasyonun sağlanması, insan kaynakları yönetiminde disiplin, performans değerlemesi, işgören-
işveren ilişkileri, işgören sağlığı ve iş güvenliği konuları işlenmektedir. 

  

ADA 257 ARABULUCULUK VE TAHKİM 3-0-3 5 
Arabuluculuğun tanımı, mahkeme dışı arabuluculuk ve yargısal arabuluculuk, arabuluculuğun 
esasları ve arabuluculuğun uygulanma alanları, arabuluculuğun aşamaları ve uygulama yönü, 

  



tahkim anlaşması ve etkisi, tahkim anlaşmasının şekli ve maddi geçerliliği, tahkime elverişlilik, 
hakem ve atanma usulleri, görev belgesi, tahkim yargılaması, hakem kararlarına karşı başvuru 
yolları, ders kapsamında işlenilecek konulardandır. 

ADA 258 SUÇ BİLİMİ 3-0-3 5 
Suç işlemeye sebep olduğu iddia edilen fiziki, kalıtımsal, psikolojik, psikiyatrik, sosyolojik, nedenler, 
suçlar ve failleri, kriminolojik değerlendirmeler, suçun önlenmesi ders kapsamında işlenilecek 
konulardandır. 

  

ADA 259 MAHALLİ İDARELER 3-0-3 5 
Kamu tüzelkişiliği, yerel yönetimlerin anayasal temelleri, merkezden yönetim ilkesi, yerinden 
yönetim ilkesi, hiyerarşi ve idari vesayet, yargısal denetim, bu ders kapsamında incelenen başlıca 
kavram ve konulardır. 

  

ADA 260 SİGORTA HUKUKU 3-0-3 5 
Sigorta akdinin genel özellikleri, sigorta kavramı, sigorta ettiren kavramı, riziko kavramı, sigorta 
akdinin kuruluşu, yürürlüğe girmesi, değiştirilmesi, sigorta akdinin hükümleri ve sona ermesi, bu 
ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. 

  

ADA 261 BORÇLAR HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER) 3-0-3 5 
Haksız fiilin hüküm ve sonuçları; zarar ve tazmini, manevi zararın tazmini, aynı zarardan birden fazla 
kimsenin sorumluluğu, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borçların hüküm ve sonuçları; ifa, 
ifa yeri, ifa zamanı, ifanın tarafları; alacaklı, borçlu, ifanın konusu, ifa sırası, para borçlarında ifa, 
borca aykırılık hâlleri; cezai şart, alacağın temliki, borcun nakli, borcun sona ermesi, borç ilişkisinin 
sona ermesi bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır. 

  

ADA 262 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 3-0-3 5 
Konuşma kavramı, konuşma-dinleme becerisinde esas unsurlar, diksiyon kavramı ve önemi, ağzın 
kullanımı, sesin kullanımı, nefesin kullanımı, Türkçenin özellikleri, ünlü harflerin kullanımı, Türkçede 
yanlış kullanılan sözcük ve deyimler, söyleyiş, boğumlama, çözümleme ve deşifre, vurgu, sözcük 
vurgusu, cümle vurgusu, ulama, konuşma ve okumaya katkıları bu ders kapsamında incelenen 
başlıca konulardır. 

  

ADA 263 ÇEVRE HUKUKU 3-0-3 5 
Derste Çevre Hukuku kavramı, çevre hukukunun gelişimi ve kaynakları, çevre kirliliği ve çeşitleri, 
çevre korunması, çevre hakkı, idari önlemler ve yaptırımlar, çevrenin kirletilmesinden doğan hukuki 
sorumluluk, çevre ceza hukuku, uluslararası çevre hukuku konuları incelenir. 

  

ADA 264 BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) 3-0-3 5 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen özel borç ilişkileri bu ders kapsamında incelenir.   
ADA 265 YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 3-0-3 5 
Yargı kavramı; yargının önemi ve işlevi; Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri 
(anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı); 
yargılamaya egemen olan ilkeler; yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjelerin tanıtımı ve 
icra teşkilâtı bu dersin konusunu oluşturmaktadır. 

  

ADA 266 CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER) 3-0-3 5 
Müfredatta yer alan suçların ayrıntılı olarak incelenmesi dersin temel konusunu oluşturmaktadır.   
ADA 267 PSİKOLOJİ 3-0-3 5 
Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim 
psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), 
psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, 
normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları bu dersin konusunu 
oluşturmaktadır. 

  

ADA 268 CEZA USULÜ HUKUKU II 3-0-3 5 
Ceza muhakemesinde soruşturma, kovuşturma; kanun yolları bu dersin konusunu oluşturmaktadır.   
ADA 269 MEDENİ HUKUK II(AİLE-MİRAS-EŞYA HUKUKU) 3-0-3 5 
Nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, vesayet gibi Aile Hukukunun temel kavramları; Miras 
Hukukuna ilişkin temel kavramlar, mirasçılık türleri, miras paylaşım oranları, miras hukukuna özgü 
davalar; ayni haklar, zilyetlik, tapu sicili bu dersin konusunu oluşturmaktadır. 

  

ADA 270 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3-0-3 5 
Örgütsel davranış kavramı, örgüt araştırmalarının tarihçesi; örgüt ve birey, değer, tutumlar ve iş 
tatmini; kişilik ve duygular, algı ve bireysel karar verme, motivasyon; grup, örgütsel iletişim, liderlik, 
güç ve politika; örgütsel değişim ve stres yönetimi, örgütlerde çatışma, örgütsel öğrenme; 
örgütlerde karar verme; örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık konuları bu dersin 
konusunu oluşturmaktadır. 

  

ADA 271 ÖZEL HUKUKTA YORUM 3-0-3 5 
Yorum çeşitleri, yorum metodları, yorum yaparken yararlanılacak araçlar, hukuki yorumun temel   



ilkeleri, yorum ve takdir yetkisi arasındaki ilişki, yorum ve boşluk doldurma arasındaki ilişki bu 
dersin konusunu oluşturmaktadır. 

ADA 272 ADALET MESLEK ETİĞİ 3-0-3 5 
Etik ilkelere hakim olan ilkeleri, etik ilkelerin ulusal ve uluslararası kaynakları, Türkiye’deki etik 
danışma kurullarının yapısı ve işleyişi, kamu personelinin genel olarak tabi olduğu etik rejimi, 
Karşılaştırmalı Hukukta yargı etiği ile ilgili gelişmeler, yargı etiği ilkelerinin Yargıtay ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi içtihatlarında nasıl yorumlandığını veya değerlendirildiği, bir davranışın etik 
olup olmadığını nasıl analiz etmesi gerektiği bu dersin konusunu oluşturmaktadır. 

  

ADA 273 CEZAEVİ YÖNETİMİ VE İNFAZ HUKUKU 3-0-3 5 
İnfaz hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi, Uluslararası Hukukta infaz hukuku, İnfaz sistemleri, 
infaza başlama, Ülkemizde bulunan ceza infaz kurumları, İnfaz Hukukunun zaman bakımından 
uygulanması, ilamların infazı, Türk ceza sistemi, hapis cezalarının infazı, kısa süreli hapis cezalarının 
çevrilebileceği yaptırımlar, kısa süreli hapis cezalarının özel infaz usulleri, cezaların infazının 
ertelenmesi ve ara verilmesi, adli para cezası, infaz kurumuna kabul, yakınlarının bilgilendirilmesi, 
infazın ne şekilde yapılacağının planlanması, gözlem sonucu gruplandırma, hükümlülerin hakları ve 
yükümlülükleri, Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalar, Ceza infaz kurumlarına 
sokulması yasak olan eşyalar, Ceza infaz kurumlarında verilecek disiplin cezaları; İnfazı engelleyen 
ve sona erdiren nedenler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Ceza İnfaz 
Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri, Hükümlülerin başka kurumlara nakilleri, Açık ceza infaz 
kurumlarına ayrılma, Ceza infaz kurumlarında verilecek izinler, Ceza infaz kurumu Personeli, Ceza 
infaz kurumlarında bulunan kurullar, İnfaz hakimliği, izleme kurulları, denetimli serbestlik bu dersin 
konusunu oluşturmaktadır. 

  

ADA 274 SAĞLIK HUKUKU 3-0-3 5 
Kişilerin sağlığına yönelik olan tedavi ve operasyonların hukuka uygunluğu ve hekimlerin 
sorumluluğu bu dersin konusunu oluşturmaktadır. 

  

ADA 275 TİCARET HUKUKU 3-0-3 5 
Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku bu dersin konusunu 
oluşturmaktadır. 

  

 


