
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
ADALET  PROGRAMI 

DERS TANIMLARI 
ZORUNLU DERSLER 

Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS 

ADL 101 Hukuk Başlangıcı 
Sosyal düzen kuralları, hukuk kurallarının nitelikleri ve yaptırımları, hukukun kaynakları ve bölümleri, 
özel hukukun bölümleri, kamu hukukunun bölümleri, kanunların uygulanması, hak sahibi, hakların 
kazanılması ve kaybedilmesi, hukuki fiiller, hukuki işlemler hakkında genel bilgilerin verilmesi. 

2-0-2 3 

ADL 102 Medeni Hukuk II (Eşya-Miras) 
Mülkiyet hakkı, mülkiyet türleri, zilyetlik, sınırlı aynı haklar, tapu sicili, kanuni mirasçılar, atanmış 
mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar(vasiyet, miras sözleşmesi), mirasın açılması, mirasın reddi, mirastan 
yoksun kalmaya ilişkin bilgilerin verilmesi 

3-0-3 4 

ADL 103 Klavye Teknikleri I 
Laboratuvar uygulamaları ile klavyenin tanıtılması, temel sıra çalışmaları, on parmak ve hızlı klavye 
kullanma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi 

2-2-3 4 

ADL 104 Kalem Mevzuatı ve Dosyalama 
Dosyalamanın tanımı ve amacı, dosyalamaya konu olan belgeler, kalemde evrak akışı, evrak türleri, 
evrakların kayıt edilişi, evrakın gönderilmesi, postalanması, imhası, dosyalamanın önemi ve özellikleri, 
dosyalama süreci, arşivleme amacı ve önemi, arşivleme süreci, arşivleme sisteminin özellikleri ve arşiv 
yerinin seçimi 

3-0-3 4 

ADL 105 Anayasa Hukuku 
Anayasa hukukunun genel esasları içinde anayasa hukukunun konusu, anayasanın anlamı ve türleri, 
anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, yasama, 
yürütme ve yargının işlevleri, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, Anayasa yargısı. 

3-0-3 5 

ADL 106 İdare ve İdari Yargılama Hukuku 
İdare hukukuna giriş, hukuk devleti ilkeleri, idari işlemler ve eylemler, idare örgütü, idarenin görevi ve 
yetkileri, idari yargılama usulleri, idari yargı teşkilatı, görev ve yetki, idari dava türleri, idari davanın 
tarafları, süreler, yargılama aşamaları, yürütmenin durdurulması, kanun yolları (istinaf, temyiz, 
yargılamanın yenilenmesi) 

3-0-3 5 

ADL 107 Medeni Hukuk I (Giriş-Kişi- Aile ) 
Objektif ve sübjektif iyi niyet kuralları, gerçek ve tüzel kişiler, kişiliğin kazanılması ve sona ermesi 
halleri, gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasındaki farklar, gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetleri, hısımlık, 
yerleşim yeri, nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin 
bilgilerin verilmesi. 

3-0-3 5 

ADL 120 Staj 
30 iş gününden oluşan zorunlu yaz stajı. 0-40-0 1 
ADL 201 Medeni Usul Hukuku 
Görev, yetki, yargılamaya hakim olan ilkeler, hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi, hakimin 
hukuki sorumluluğu, tarafların ehliyetleri, dava arkadaşlığı, davaya müdahale, davaya vekalet, süreler, 
eski hale getirme, adli tatil, dava türleri, dava şartları, ilk itirazlar, yazılı ve basit yargılama usulleri, 
davaya cevap, cevaba cevap, duruşma, davanın ıslahı, ispat vasıtaları, kanun yolları 

3-0-3 5 

ADL 203 Ticaret Hukuku 
Ticari hükümler, ticari işler, ticari işletme, ticari işletmenin hukuki niteliği, devredilmesi ve rehin 
edilmesi, tacir(gerçek ve tüzel kişi tacirler),tacir olmanın hükümleri, ticaret sicili, ticaret unvanı, 
işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, acentelik, ticari mümessil, ticari vekil, pazarlamacı, 
şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, şirketlerde ortakların sorumlulukları. 

3-0-3 5 

ADL 204 İcra İflas Hukuku 
İcra ve iflas teşkilatı, şikâyet ve şartları, icranın durdurulması, icranın geri bırakılması, ilamların icrası, 
ilamsız takip, ödeme emri ve itiraz, gecikmiş itiraz, haciz yoluyla takip, taşınır ve taşınmaz malların 
haczi ve satışı, istihkak davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip, iflas yoluyla takip, kambiyo 
senetlerine mahsus takip yolu 

3-0-3 5 

ADL 205 Ceza Hukuku 
Ceza hukukunda temel kavramlar, Ceza hukukunun temel ilkeleri, Ceza hukukun uygulaması (yer, 
zaman ve kişi bakımından), suçun unsurları, kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru, suça 
teşebbüs, suçların içtimaı, suça iştirak, verilecek cezaların saptanması, cezaların ertelenmesi, memnu 
hakların iadesi, hükümlülük kaydının adli sicilden silinmesi, ceza ilişkisini düşüren nedenler (ölüm, af, 
zamanaşımı) 

3-0-3 4 

ADL 206 Adalet Meslek Etiği 



Etik ve ahlak kavramları, toplumsal kurallar, toplumsal normlar, değerler, hukuk ve ahlak arasındaki 
ilişki, etik ilkeleri, meslek etiği, etik kuramları tarihçesine bakış kapsamında anlatılır. Meslek etiği 
kavram ve ilkeleri tanıtılarak adalet personelinin sahip olması gereken etik tutumun nasıl olması 
gerektiği bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

2-0-2 3 

ADL 207 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku 
Tanıtım ve tarihçe, cezaların infazı, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, cezaların ertelenmesi, ön 
ödeme, şartlı salıverilme, ceza ve tevkif evleri, teşkilatı ve görevlileri, cezaevlerine kabul, 
tutukevlerine kabul, mahkûmlara verilen izinler, mahkûmların tahliyesi 

3-0-3 5 

ADL 208 Ceza Muhakemesi Hukuku 
Ceza muhakemesine ilişkin temel kavramlar, ceza muhakemesinin yer, zaman ve kişi bakımından 
uygulanması, soruşturma evresi, kovuşturma evresi, dava süreleri, görev ve yetki, duruşma, deliller, 
tutuklama, kanun yolları, devlet mağdur ilişkisi 

3-0-3 4 

ADL 210 Borçlar Hukuku 
Borcun tanımı, borcun kaynakları, sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmelerin kurulması, temsil, 
borçların yerine getirilmesi, borçların yerine getirilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, haksız 
fiiller, sebepsiz zenginleşme, alacağın temliki, borcun nakli 

3-0-3 5 

ADL 212 Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku 
Yargı kavramı, yargı türleri, Anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, askeri yargı ve mali yargı içerisinde 
yer alan ilk derece, ara kademe ve üst derece mahkemelerin tanıtımı, görevleri, Tebligat Kanunu 
çerçevesinde tebligatın yapılması, tebligat esasları, tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden kaçınma, ilanen 
tebligat, ilan şekli, kazai ve idari tebligat, ceza hükümleri 

3-0-3 5 

 
SEÇMELİ DERSLER 

Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS 

ADL 150 Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar 
Hukuki konularda kullanılan mesleki dil, adli yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar, örnek 
yazışmalar. 

2-0-2 3 

ADL 151 Tüketici Hukuku 
Tüketici hukukuna ilişkin kavram ve kurumların özümsenmesinin amaçlandığı derste, Tüketici 
hukukun tarihi gelişimi, Türkiye’de ve AB’nde durum, Tüketici kavramı, Tüketici işlemi kavramı, Ayıp 
kavramı, Malın ayıplı olmasının sonuçları, Garantili mallar, Aldatıcı reklamlar ve tüketicinin korunması, 
Taksitli satışlar, Tüketici kredileri, Haksız şart, Kredi kartları, Mesafeli sözleşmeler, Kampanyalı satışlar, 
Tatil amaçlı sözleşmeler, Bağlı krediler, Konut finansman sözleşmeleri, Ayıplı hizmetler, Ön ödemeli 
konut satışı, Haksız ticari uygulamalar, Tüketicinin bilinçlendirilmesi, Tüketici hakem heyetleri, 
Tüketici Mahkemeleri konuları işlenecektir. 

2-0-2 3 

ADL 152 Halkla İlişkiler 
Ders kapsamında halkla ı  lişkiler 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 işlenecektir. 

2-0-2 3 

ADL 153 Büro Yönetimi Teknikleri 
Ders kapsamında 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 işlenecektir. 

2-0-2 3 

ADL 154 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları 
Ders kapsamında 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.  andevu protokolü, yazılı iletişimde protokol. İş görüşmeleri, 
toplantı protokolü.  esmi davetler, iş yemekleri, çiçek, hediye verme, gönderme teşekkür etme, 
araçlarda uygulanan protokol kuralları konuları ele alınacaktır. 

2-0-2 3 

ADL 155 Yönetim Bilişim Sistemleri 
Ders kapsamında 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, 
ı  şletme bilgi sisteminin geliştirilmesi konuları ele alınacaktır. 

2-0-2 3 

ADL 156 Çocuk Hukuku 
 ocuk Hakları ile ilgili temel kavramlar, Anayasa da çocuk hakları, uluslararası sözleşmelerde çocuk 2-0-2 3 



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.  
ADL 157 Fikri Mülkiyet Hukuku 
 ikri Mülkiyet Hukuku dersinde temel olarak      Sayılı  ikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve      sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamına giren konular işlenmektedir.  

2-0-2 3 

ADL 158 Avrupa Birliği Hukuku 
Ders kapsamında Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, AB Hukukunun İlkeleri, AB Hukukunun Kaynakları, AB 
Organları, AB Vatandaşlığı, Yerleşme Hakkı, Serbest Dolaşımı, İnsan Hakları,AB Üyeliği, Ortak 
Politikaları, Brüksel Zirvesi konuları ele alınacaktır. 

2-0-2 3 

ADL 159 Polis Vazife ve Salahiyetleri Hukuku 
Ders kapsamında Kolluk ve Polis, Poliste  ütbeler ve Hiyerarşik İlişkiler, Kolluk  eşitleri ve Hizmetleri, 
Emniyet Teşkilatının Yapısı ve Yönetim Sistemi, Polisin Hizmet Sahasını Görev Teşkilatlanması, Polisin 
Hizmet Türüne Göre Teşkilatlanması, Yetki Kavramı ve Polisin Yetki Kullanımı, Polisin Genel Olarak 
Görevleri, Polisin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ndan Kaynaklanan Önleyici Görev ve Yetkileri ele 
alınacaktır. 

2-0-2 3 

ADL 160  Vergi Hukuku 
Ders kapsamında Vergi hukukunun tanımı, ilkeleri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, temel kavramlar 
(vergi mükellefi, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil vb.) süreler, vergi suç ve cezaları, vergi ihtilaflar ve 
giderim yolları (düzeltme, yargı, uzlaşma) ile gelir, kurumlar ve katma değer vergileri konuları ele 
alınmaktadır. 

2-0-2 3 

ADL 161 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 
Ders kapsamında Avukatlık hukuku, avukat olabilmenin koşulları, avukatlık sözleşmesi, avukatın hak 
ve yükümlülükleri, avukatlık mesleğinin örgütleri, avukatın sorumluluğu, noterlik hukuku, noterliklerin 
kurulması ve mesleğe giriş ve sona erme, noterlerin hak ve yükümlülükleri, noter işlemleri ve 
noterlerin sorumluluğu konuları ele alınmaktadır. 

2-0-2 3 

ADL 162 Sosyoloji 
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. 

2-0-2 3 

ADL 163 İletişim 
İletişimi oluşturan temel öğeler ve işlevleri, Las ell ve Shannon  eaver modeli, iletişimin yapısal ve 
bağlamsal özellikleri, sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel iletişim  kişinin kendisiyle iletişimi  kişiler arası 
iletişim, gruplar ve grup iletişimi  örgüt ve örgütsel iletişim  kitle iletişimi  uluslararası iletişim  
kamusal iletişim, Gündem koyma  Bilgi Gediği  Suskunluk Sarmalı ve Kullanımlar ve Doyumlar teorileri.  

2-0-2 3 

ADL 164 Klavye Teknikleri II 
Klavye Teknikleri I dersi ile edinmiş oldukları on parmak yazı yazma becerisini geliştirerek, örnek 
uygulamalar ile hatasız, hızlı ve zamanında yazabilme becerisinin edinilmesi, dikte çalışmaları ile 
söylenileni dinleme anlama ve yerine getirebilme becerisi ve yeteneğinin geliştirilmesi, ayrıca şekilli 
yazı yazabilme ya da şekilsiz yazıları düzenleyebilme söylenileni anında yazabilmek için hata 
yapmaktan korkmadan heyecan ve sinirleri kontrol edebilme yeteneğinin ve becerisinin 
kazandırılması amaçlanır 

2-0-2 3 

ADL 165 Devletler Genel Hukuku 
Ders kapsamında Uluslararası hukukun niteliği ve tanımı, Uluslararası hukukun tarihi gelişimi, 
Uluslararası hukukun niteliği ve geçerliliği ile ilgili görüşler, Uluslararası hukukun süjelerinden biri olan 
devletlerin kurulmasını, gelişimini, diğer devletlerle olan ilişkilerini, ilişkilerde uyulacak kurallar, deniz 
hukuku, uluslararası kuruluşların işlev ve özellikleri, uluslararası hukukta var olan örf ve adet hukuku 
kuralları ele alınacaktır. 

2-0-2 3 

ADL 166 Yönetim ve Organizasyon 
Ders kapsamında bilimsel düşünce, yönetim organizasyonu 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 konuları ele alınmaktadır. 

2-0-2 3 

ADL 167 Kamulaştırma İşlemleri 
Ders kapsamında kamulaştırma hukukunun gelişimi, özelleştirme, kamulaştırma ilkeleri, 
kamulaştırma, kamulaştırma işlemi, kırsal alanda kamulaştırma, kentsel alanda kamulaştırma, 
kadastro yapılmayan yerlerde kamulaştırma, kamulaştırma-taşınmaz değerlemesi ilişkileri, özel 
kamulaştırmalar, kamulaştırmadan dönüş ve geri alma, kamulaştırma davaları konuları ele alınacaktır. 

2-0-2 3 



ADL 168 İnsan Hakları Hukuku 
Ders kapsamında insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili 
uluslararası hukukta ve kuruluşlarda maddi hukuk ve uygulama yapısı, medeni ve siyasal haklar; 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, İnsan hakları hukukunun kavramsal kökenleri ve tarihi gelişimi, 
İnsan haklarına ilişkin başlıca çok taraflı antlaşmalar ve diğer belgeler, kurallar ve sistemler (Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Konseyi, Amerika Devletleri Teşkilatı ve Afrika Birliği)konuları ele alınmaktadır. 

2-0-2 3 

ADL 169 İmar Hukuku 
Ders kapsamında İmar Hukuku’nun diğer hukuk dalları içerisindeki yeri ve önemi, imar ile ilgili 
mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, imar mükellefiyet ve yaptırımları, 
yapı denetimi ve yargısal denetim konuları ele alınmaktadır. 

2-0-2 3 

ADL 250 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
İlgili Kanun çerçevesinde, amme alacağının korunması, teminat isteme, ihtiyati haciz nedenleri, 
kaldırılması, ihtiyati tahakkuk, diğer korunma hükümleri, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir arasındaki 
farklar örnek olaylarla incelenir. 

2-0-2 3 

ADL 251 Rekabet Hukuku 
Bu ders genel olarak, ticari işletmeler açısından rekabet, teşebbüs, şirketlerin birleşmesi ve 
devralmalar, hakim durum, hâkim durumun kötüye kullanılması, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve 
engelleyici anlaşmalar konuları çerçevesinde incelenecektir. 

2-0-2 3 

ADL 252 Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Mevzuat 
İlgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, uyarlama davalarına ilişkin genel bilgi, Yargıtay kararları, icra ve 
iflas, kat mülkiyeti, kamu konutları vb. başlıklarla ilgili maddeler, tebligat kanunu ve tüzüğü ders 
kapsamında incelenir. 

2-0-2 3 

ADL 253 Harçlar Bilgisi 
Harcın tanımı, yargı, noter, vergi yargısı, konsolosluk, tapu kadastro, gemi ve liman, pasaport, 
imtiyazname, ruhsatname, diploma, trafik harçları hakkında genel bilgilerin verilmesi ve bu harçları 
alma ölçütleri, çeşitli harçlardan muafiyet ve istisnaların açıklanması 

2-0-2 3 

ADL 254 Kamu İhale Hukuku 
Kamu ihalesi kavramı, kamu ihale hukukunun genel özellikleri, gelişimi, ilkeler, ihale komisyonunun 
oluşumu, hukuka aykırılık, ihalelerin yargısal denetimleri, usul, esaslar ve örnek olaylar çerçevesinde 
incelenir. 

2-0-2 3 

ADL 255 Dış Ticaret Hukuku 
Ticaret hukukunun genel prensipleri, uluslararası ticarete ilişkin kurumlar, sözleşmeler, genel 
prensipler, işlemlerde kullanılan belgeler, ödeme şekilleri, ticari uyuşmazlıkların çözümü vb. konular 
incelenir. 

2-0-2 3 

ADL 256 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 
Bilimsel araştırmanın nitelikleri, türleri ve yaklaşımlar. Bilimsel etik. Araştırma süreci  problemi 
tanımlama, literatür taraması, hipotez oluşturma, araştırmanın amacı, önemi, varsayımları, 
sınırlılıkları, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması, ölçme, analiz ve bulguların yorumlanması. 
 aporlaştırma, makalenin fiziksel yapısı, kaynak gösterme. 

2-0-2 3 

ADL 257 Sigorta Hukuku 
Sigortanın tarihi gelişimi, sigorta kavramının temelleri, yararları, sigorta hukukuyla ilgili gelişme ve 
düzenlemeler, sigorta sözleşmesi kavramı ve sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümler, sigorta 
hukukuna ilişkin ilke ve kuralların örneklerle gösterilmesi. 

2-0-2 3 

ADL 258 Ekonomi 
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. 

2-0-2 3 

ADL 259 Toprak Hukuku 
Toprak hukukunun anlamı, temel kavramlar, tarımsal arazi, kamu malları alanı, orman arazileri, tarıma 
açılması mümkün araziler, tarımsal ürün kiralaması, sözleşmeler, borçlar vb. konular incelenir. 

2-0-2 3 

ADL 260 İnsan Kaynakları Yönetimi 
İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramlar. İş analizleri ve iş tanımları, İnsan kaynakları 
planlaması, işe alma, seçme, yerleştirme. İş değerleme ve iş değerleme yöntemleri. Kariyer yönetimi, 
işgörenin eğitimi, geliştirilmesi. Ücret yönetimi ve ücretlendirme yöntemleri. Motivasyonun 
sağlanması. İnsan kaynakları yönetiminde disiplin, performans değerlemesi, işgören-işveren ilişkileri, 
İşgören sağlığı ve iş güvenliği. 

2-0-2 3 

ADL 261 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
İşçi, işveren, işveren vekili, alt işveren kavramlarının tanımı, iş sözleşmesinin oluşumu, hukuki 
nitelikleri, şekli, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, işçi ücretleri, iş 
sözleşmesinin fesih bildirimi veya fesih bildirimi olmaksızın sona erme halleri, kıdem tazminatı, 

2-0-2 3 



çalışma süreleri, tatiller, işçi ve işveren kuruluşları (sendikalar, konfederasyonlar),toplu iş sözleşmesi, 
grev ve lokavt, Sosyal Güvenlik Kurumu, kısa ve uzun vadeli sigorta türleri ve sağladığı olanaklar, 
işsizlik sigortası, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

ADL 262 Suç Bilimi 
Kriminoloji kavram, tanım ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, Suçun nedenini açıklayan teoriler, Suçun 
nedenleri, suçun ortaya çıkışı, toplumsal gelişiminin suçlulukla ilişkileri, tarihsel süreci, biyolojik, 
sosyolojik ve psikolojik teoriler, suç failleri, fail grupları, suçun mağdurları, suçun önlenmesi yollarına 
ilişkin konular ele alınır. 

2-0-2 3 

ADL 263 Arabuluculuk ve Tahkim 
İhtilaf çözüm teorisi ve uygulamasında, mahkeme dışı usuller olarak, tahkimin ve arabuluculuğun 
temel ilkelerinin öğretilmesinin yanı sıra ülkemizdeki hukuki norm ve uygulamaları içeren örnekler. 

2-0-2 3 

ADL 264 Disiplin Hukuku 
Disiplin ve disiplin yaptırımı kavramı, ilkeler, disiplin yaptırımı kavramının hukuki niteliğinin 
belirlenmesi, disiplin hukukunun temel ilkelerinin incelenmesi, disiplin soruşturmasının usule ilişkin 
kurallarının ve disiplin yaptırımlarının türlerinin belirlenmesi, memur hakkında ceza kavuşturması 
yapılabilmesi için izlenmesi gereken usul kurallarının açıklanması, görevden uzaklaştırılma, tedbirinin 
hukuki niteliğinin belirlenmesi, disiplin soruşturmasına başlanması ve soruşturma emri, disiplin 
cezalarının özlük dosyasından silinmesi konuları ele alınmaktadır. 

2-0-2 3 

ADL 265 Mahalli İdareler 
Kamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan yerel yönetimlerin teorik arka planını ve dayandığı 
değerleri ele almak ve bu çerçevede ülkemizdeki yerel yönetim birimlerini görev, yetki, kuruluş, örgüt 
yapısı, teşkilatı, mali yapısı, yönetimler arası ilişkiler. 

2-0-2 3 

ADL 266 Tapu ve Kadastro İşlemleri 
Hukuk kurallarını uygulama, kişi ve aile hukukunu uygulama, Türk miras hukuku, aynî hak ve tapu sicili 
uygulama konularını içerir. 

2-0-2 3 

 


