
 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

ADALET PROGRAMI 

A.Amaçlar 

Hukuk, sadece yargıçlık, savcılık ve avukatlık alanlarıyla sınırlı kalmayıp, toplumsal yaşamın her alanında hak, 

hürriyet ve adalet gereksinimlerinin uyumlu biçimde düzenlenmesi alanlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda 

hukuk, toplumsal kurum ve kuruluşlar için geleneksel ve evrensel hukuk ilkelerinin belirlenmesi; bireysel, ulusal 

ve uluslararası ilkelerin saptanması ve düzenlenmesi gibi geniş bir hizmet alanına yayılmıştır. 

Yükseköğretim kurumumuzun temel amacı, günümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve donanımlı personeller 

yetiştirmektir. Bu bilgiler ışığında iş alanlarındaki değişme ve gelişmelere kısa sürede entegrasyonu ilke edinen 

üniversitemiz, adalet alanındaki değişimleri de dikkatle incelemektedir. Adli alanın ihtiyacı olan nitelikli ve 

donanımlı meslek elemanlarını yetiştirme paradigmasını benimseyen üniversitemiz, adli konulardaki değişimleri 

yakından izleyerek söz konusu programın açılmasını hedeflemiştir.  

 

B.Hedefler  

Adalet Meslek Yüksekokulu ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan 

gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması ana 

hedefimizdir.  Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak 

adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet meslek yüksek okulu mezunlarıyla işler daha çabuk, daha 

düzgün ilerleyecektir.  Adalet Meslek Yüksekokulumuz, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta 

olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen, teknolojiyi 

takip eden, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı ve devletimizin temel 

değerlerini gözeterek hareket eden nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle ülkemizde adaletin gerçekleşmesine 

katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, ast üst ilişkisinin getirdiği 

sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere sahip olmak. 

2. Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme yeteneğine 

sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında 

yeterliliklerini arttırmak. 

3. Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler 

konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

4. Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak ve tartışma yeteneğine haiz 

olmak. 



5. Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde öğrenmek. ve bunun  yanında 

devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine 

sahip olmak. 

6. Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak 

7. İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak. 

8. Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu 

kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

9. Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı olabilecek düzeyde bilgi 

sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

10. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. 

11. Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak. 

12. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

13. Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle paylaşma; sorunların 

çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan beceriye sahip olmak. 

14. Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gerekli bilgiye 

sahip olmak. 

15. Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak ve bunun yanında hukuk 

dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak. 

D.Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   



6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

  



Projeleri Önceden planlanmış özel beceriler 

 

E. Alınacak Derece 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Adalet Programı alanında Ön 

Lisans derecesine sahip olup “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı alır. 

F.Kabul Koşulları 

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları 

kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  

G.Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Adalet programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler mahkemelerde İcra 

Müdürü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı, Zabıt Katipliği 

görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğe kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. 

Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği 

bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı 

kazanabilirler. 

 

H.Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her 

yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem 

sonu sınavları vardır.  

J.Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

  



K. Ders Planı – (Adalet Programı Öğretim Programı) 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI  TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 

2 Temel Hukuki Kavramlar ve Yargı Örgütü 2 0 2 4 

3 Medeni Hukukunun Temelleri I 3 0 3 5 

4 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 12 

5 

 

Ceza Hukukunun İlkeleri 3 0 3 5 

TOPLAM 20 1 21 30 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Türk Dili 4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 

3 Anayasa Hukukunun İlkeleri 3 0 3 4 

4 Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukunun İlkeleri 3 0 3 5 

5 Medeni Hukukun Temelleri II 3 0 3 5 

 TOPLAM 21 1 22 30 

 

  



İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Klavye Kullanımı I 2 2 3 5 

2 Borçlar Hukukunun İlkeleri 3 0 3 4 

3 İdare Hukukunun İlkeleri 3 0 3 4 

4 Medeni Usul ve Tebligat Hukukunun Temelleri 3 0 3 3 

5 Temel İnsan Hakları 2 0 2 4 

6 Hukuki Yazışma Teknikleri 2 1 3 3 

7 Mesleki İngilizce 1 1 2 3 

 Staj/Btirme Projesi    4 

TOPLAM 16 4 20 30 

İKİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 1 2 3 

2 Ticaret Hukukunun İlkeleri 3 0 3 4 

3 İcra ve İflas Hukuku 3 0 3 4 

4 Klavye Kullanımı II 2 2 3 4 

5 

 

Uluslararası Hukuk 2 0 2 4 

6 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 3 

7 Kalem Mevzuatı ve Harçlar 2 0 2 4 

 Zorunlu Yaz Stajı    4 

 TOPLAM 15 3 17 30 

 

L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 72 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 9 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI  

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles 

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler.Türk inkılâbının anlamını ve 

önemini öğrenirler. Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal 

ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi 

mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu 

parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-

devlet ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik Ataturk is conscious about the principles and knowledge of the history of the 

Revolution and adopts the basic values of the Republic. They learn the meaning 

and importance of the Turkish revolution. Analyze the political, economic, social 

and cultural aspects of the modernization process in Turkey. They compare with 

the present day how and by what mechanisms the Republic of Turkey took its 

place on the history stage and how a nation-state and society were envisaged in 

the Early Republican Period until the transition to the pluralist parliamentary 

system in 1946. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 



13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

     

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

    X 

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak      



yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkısh Language Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-

noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 

çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik Formal knowledge of Turkish language, types of sentences and sentence types, 

expression disturbances, punctuation marks; presentation, poem, essay, essay, story, 

newspaper, magazine studies and applications. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 



 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

     

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek 

donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan kişilerle 

paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya dayanan 

beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

    X 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives 



14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Adalet alanındaki 
güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Adalet alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak 
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Adalet alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 



İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film? 

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike 

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı Adalet alanındaki güncel      



bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Adalet alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak 
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Adalet alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 



2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Adalet alanındaki 
güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Adalet alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak 
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     



13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Adalet alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders Anayasa Hukukunun İlkeleri Kod OADA158 

Course Principles of Constitutional Law Code OADA158 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Devletin yapısı hükümet sistemleri ve temel hak ve özgürlükler ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik Government structures and fundamental rights and freedoms will be dealt with. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Anayasa Hukuku Kavramı ve Anayasa Kavramı 

2.Hafta Devlet Kavramı 

3.Hafta Devlet Şekilleri 1 Monarşi ve Cumhuriyet 

4.Hafta Devlet Şekilleri 2 Üniter Devlet  ve Birleşik Devlet 

5.Hafta Hükümet Sistemleri 

6.Hafta Demokrasi 

7.Hafta Osmanlı Anayasal Gelişmeler 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler 

10.Hafta Temel Hak ve Hürriyetler 

11.Hafta 1982 Anayasasının Temel İlkeleri 

12.Hafta Yasama organı 

13.Hafta Yürütme ve yargı organı 

14.Hafta Anayasa yargısı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 



Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

    X 

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

  X   

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

   X  

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

X     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

     



bilgisine sahip olmak. 

 

 

 

Ders Medeni Hukukun Temelleri I Kod OADA153 

Course Fundamentals of Civil Law I Code OADA153 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Hak kavramı ile, gerçek kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması ve dürüstlük 

kuralı ayrıntılı olarak incelenecektir. 

İngilizce İçerik With the concept of right, the beginning and end of real person, the protection of 

personality and honesty will be examined in detail. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,3,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu 

2.Hafta Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Hukukun Yürürlük 

Kaynakları 

3.Hafta Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler ve Hakimin Takdir Yetkisi 

4.Hafta Kanun Boşluğu Kavramı ve Kanun Boşluğunun Doldurulması 

5.Hafta Hak kavramı ve Hak Sahibi 

6.Hafta Hak Çeşitleri 

7.Hafta Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuki İlişkilerde ve Hakların Kazanılmasında 

İyiniyetin Rolü 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 

10.Hafta Hakların Korunması 

11.Hafta Kişi Kavramı, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi 

12.Hafta Kişilik Hakkı 

13.Hafta Kişinin Korunması, Kişilerin Adı 

14.Hafta Hısımlık ve İkametgah 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

   X  

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak  X    

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

    X 

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

    X 

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

  X   

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

X     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak      



ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Adalet alanındaki 

güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Adalet alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak 
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Adalet alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 



İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Adalet  alanındaki 

güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     



4 Adalet alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak 
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Adalet alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 



5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarakAdalet alanındaki 

güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Adalet alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak 
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     



15 Adalet alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

Ders İdare Hukukunun Temelleri Kod OADA255 

Course Fundamentals of Administrative Law Code OADA255 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Merkezden ve yerinden yönetim teşkilatı, devletin hizmetleri, kamu personeli ve 

kolluğun sorumlukları, devletin bireye karşı sorumluluğu.anlatılacak 

İngilizce İçerik From the center and its place, the administration, the services of the state, the 

responsibilities of the public personnel and the army, the responsibility of the state 

to the individual. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
İdare hukukuna giriş: kavram ve ilkeler 

2.Hafta 
İdari teşkilata hakim olan ilkeler 

3.Hafta Merkezden yönetim 

4.Hafta 
Yerinden yönetim kuruluşları 

5.Hafta 
İdarenin işlem, eylem ve sözleşmeleri 



6.Hafta 
Kamu hizmeti 

7.Hafta 
Kamu hizmetinin görülüş usulleri 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
Kolluk 

10.Hafta 
İdarenin yetkileri 

11.Hafta 
Kamulaştırma 

12.Hafta 
Kamu malları 

13.Hafta 
Kamu  personeli 

14.Hafta 
İdarenin sorumluluğu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

    X 

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

  X   



5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

   X  

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

 X    

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

    X 

 

Ders Borçlar Hukuku’nun İlkeleri Kod OADA253 

Course Principles of  Law of Obligations Code OADA253 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Borç kavramı açıklandıktan sonra, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmak 

üzere, borcun kaynakları anlatılacaktır. Burada bilhassa sözleşme üzerinde durulacak ve 

sözleşmelerin kuruluşu, geçerlilik şartları 



İngilizce İçerik After the concept of debt is explained, the sources of debt, including contract, tort 

and unjust enrichment, will be explained. In particular, the contract will focus on 

the establishment of the contracts, the terms of validity 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Özel hukukun temel alanlarından borçlar hukuku ve medeni hukuk ile ilişkisi ile borç 

kavramının temel özellikleri. Borcun kaynakları 

2.Hafta 
Sözleşmelerin hukuki işlemler içindeki yeri ve kurulması ile hükümleri 

3.Hafta Genel hatlarıyla hukuki işlemlerin geçerlilik şartları 

4.Hafta 
İrade sakatlıkları ve bunların hukuki sonuçları 

5.Hafta 
Haksız fiil borç ilişkisi 

6.Hafta 
İfada Borçlunun ve Alacaklının Rolü ve İfanın Konusu. İfa Zamanı ve Yeri 

7.Hafta 
Sebepsiz zenginleşme borç ilişkisi 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde ifa ile borçların İfa Edilmemesi Kavramı ve Genel 

Olarak Sonuçları 

10.Hafta 
İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sifatlarının Birleşmesi, İfa İmkansızlığı ve Takas 

11.Hafta 
Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 

12.Hafta 
Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılar Arasında Teselsül 

13.Hafta 
Şarta Bağlı Borçlar ve Cezai Şart, Alacağın temliki ve borcun nakli 

14.Hafta 
Temsil 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

  X   

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak    X  

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

    X 

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      



12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

 X    

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

X     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders Ceza Hukukunun İlkeleri Kod OADA155 

Course Principles of Criminal Law Code OADA155 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Suç politikası, suç kavramı  suçun unsurları ve suçta kusurluluğu kaldıran haller 

incelenecektir. 

İngilizce İçerik The crime policy, the crime concept, the elements of the crime, and the cases that 

remove the flaws in the crime will be examined. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi 

2.Hafta 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Amacı 

3.Hafta Suç Politikasının Temel İlkeleri 

4.Hafta Ceza Hukukunun Kaynakları ve Türk Ceza Hukuku Reformu 

5.Hafta 
Ceza Kanunun Güvence Fonksiyonu 



6.Hafta 
Suç Öğretisi 

7.Hafta 
Suçun Yapısal Unsurları 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
Suçun Yapısal Unsurları 

10.Hafta 
Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar 

11.Hafta 
Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar 

12.Hafta 
Suçun Yapısal Unsurları Hukuka Aykırılık  Unsuru 

13.Hafta 
Hukuka Uygunluk Nedenleri 

14.Hafta 
Kusurluluğu Kaldıran veya Etkileyen Nedenler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

    X 

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak    X  

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      



8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

 X    

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

   X  

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

   X  

 

Ders Klavye Kullanımı I Kod OADA251 

Course Use of Keyboard I Code OADA251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 4 AKTS: 5 

İçerik Temel klavye bilgisi ve tüm harfleri yerleri ve yazım işaretleri hakkında bilgi verilecek. 

İngilizce İçerik Basic keyboard information and information about all letters and spelling marks 

will be provided. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Temel Klavye Bilgisi 



2.Hafta 
Temel Klavye Bilgisi 

3.Hafta Temel Klavye Bilgisi 

4.Hafta F-J Harfleri 

5.Hafta 
G-H Harfleri 

6.Hafta 
D-L Harfleri 

7.Hafta 
V-B-N Harfleri 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
C-M Harfleri 

10.Hafta 
T-Y-U Harfleri 

11.Hafta 
R-I Harfleri 

12.Hafta 
X-Ö Harfleri 

13.Hafta 
E-O Harfleri 

14.Hafta 
Yazım İşaretleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

     



5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

    X 

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

   X  

 

Ders Klavye Kullanımı II Kod OADA252 

Course Use of Keyboard II Code OADA252 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Temel klavye bilgisi ve tüm harfleri yerleri ve yazım işaretleri hakkında bilgi verilecek. 

İngilizce İçerik Basic keyboard information and information about all letters and spelling marks 

will be provided. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Temel Klavye Bilgisi 

2.Hafta 
Temel Klavye Bilgisi 

3.Hafta Temel Klavye Bilgisi 

4.Hafta F-J Harfleri 

5.Hafta 
G-H Harfleri 

6.Hafta 
D-L Harfleri 

7.Hafta 
V-B-N Harfleri 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
C-M Harfleri 

10.Hafta 
T-Y-U Harfleri 

11.Hafta 
R-I Harfleri 

12.Hafta 
X-Ö, E-O  Harfleri 

13.Hafta 
Hızlandırma Teknikleri 

14.Hafta 
Hızlandırma Teknikleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

     



sahip olmak. 

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

     

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

    X 

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

 X    

 

Ders Kalem Mevzuatı ve Harçlar Kod OADA264 

Course Pen Legislation and Fees Code OADA264 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 



İçerik Adalet teşkilatındaki kalem ve yazı işleri birimlerinin yapısı ve görevleri, Adalet 

Komisyonların yapısı ve işleyişi, adli sicil işleyişi ve özellikleri, ve mahkemelerde doya 

işlemleri ve arşivleme (dava dosyası yapısı, defterler ve kartonlar) hakkında bilgi 

verilecektir. Ayrıca, yargılama harçlarının tespit ve hesaplama yöntemleri de 

incelenecektir. 

 

İngilizce İçerik Information on the structure and functioning of the pens and writing units in the 

organization of Justice, the structure and functioning of the Justice Commissions, 

the functions of the judicial register and its characteristics, and the doctrine and 

archiving in the courts (case file structure, books and cartons). In addition, 

methods of determination and calculation of trial fees will be examined. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Kalem Mevzuatına Giriş 

2.Hafta 
Türk Yargı Teşkilatı 

3.Hafta Adalet Daireleri Kalem Mevzuatı 

4.Hafta Cumhuriyet Savcılığı 

5.Hafta 
Ceza Mahkemeleri Kalem İşleri 

6.Hafta 
İnfaz İşlemleri 

7.Hafta 
Adli Sicil İşlemleri 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
Adli Emanet Memurluğu 

10.Hafta 
Ayniyat İşleri 

11.Hafta 
İcra Tetkik Mercii İşlemleri 

12.Hafta 
Tebligat İşlemleri 

13.Hafta 
Yargı Harçları 

14.Hafta 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 



Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

    X 

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

     

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

   X  



dayanan beceriye sahip olmak. 

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

  X   

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

   X  

Ders Medeni Hukukun Temelleri II Kod OADA154 

Course Fundamentals of Civil Law II Code OADA154 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, eşya ve miras hukukuna ilişkin temel kavramlar ele alınacaktır. 

Ayni hak, zilyetlik, tapu sicili, taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti, rehin gibi temel eşya 

hukukunun konuları ele alınırken, aynı zamanda eşya hukukunda hâkim prensipler de 

incelenecektir. Miras hukukunun temel kavramları, mirasçılar, yasal mirasçılar, atanmış 

mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar incelenecektir. 

 

İngilizce İçerik In this course, basic concepts related to property and inheritance law will be 

discussed. While the issues of basic property such as the same right, possession, 

land registry, immovable ownership, floor ownership, pledge will be discussed, 

judging principles will be examined at the same time. Basic concepts of inheritance 

law, inheritors, legal heirs, assigned heirs and death-related savings will be 

examined. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Eşya Hukuku - Eşya Hukukunun Konusu, Ayni Hak Kavramı ve Unsurları 

2.Hafta 
Eşya Hukuku – Eşyanın tanımı ve çeşitleri, Ayni haklara Hakim olan prensipler 

3.Hafta Eşya Hukuku – Zilyetlik 

4.Hafta 
Eşya Hukuku – Tapu Sicili ve Mülkiyet 

5.Hafta 
Eşya Hukuku – Taşınmaz Mülkiyeti 



6.Hafta 
Eşya Hukuku – Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı ve Kısıtlamaları Kat Mülkiyeti 

7.Hafta 
Eşya Hukuku – Kat Mülkiyeti 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
Miras Hukuku - Miras Hukukunun Temel Kavramları, Mirasçılar,Yasal Mirasçılar 

10.Hafta 
Miras Hukuku - Zümre Sistemi ve Zümre Sistemine Hakim Olan İlkeler 

11.Hafta 
Miras Hukuku - Evlatlık ve Alt Soyunun Mirasçılığı 

12.Hafta 
Miras Hukuku - Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 

13.Hafta 
Miras Hukuku – Atanmış Mirasçılar 

14.Hafta 
Miras Hukuku - Ölüme Bağlı Tasarruflar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

   X  

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak    X  

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      



8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

  X   

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

  X   

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

 X    

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders Medeni Usul ve Tebligat Hukukunun 

Temelleri 

Kod OADA257 

Course Fundamentals of Civil Procedure and 

Notification Law 

Code OADA257 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Davanın açılması deliller dilekçeler ve kanun yolları hakkında yeterli ve detaylı 

bilgi verilir tebligat yapılma usulleri usulsüz tebliğ, tebliğ yokluğu kavramı etraflıca 

anlatılır. 

İngilizce İçerik Sufficient and detailed information is given about the lawsuits and law ways of 

opening the case of the lawsuits. The procedures of making notifications are 

explained thoroughly by the irregular notification and the absence of notification. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Medeni usul Hukukuna hakim olan ilkeler 

2.Hafta 
Usul İşlemleri, Taraflar, Davaya Müdahale 

3.Hafta Dava Hakkında Genel Bilgiler, Davanın Açılması, Davaya Cevap 

4.Hafta İspat, Deliller 

5.Hafta 
Karar ve Hüküm 

6.Hafta Genel Olarak Kanun Yolları, Kanun Yolunun Konusu ve Amacı, Temyiz, Karar 

Düzeltme, Yargılamanın Yenilenmesi 

7.Hafta 
Yürürlüğe Girecek Değişiklikler Çerçevesinde Kanun Yollarının İncelenmesi, İstinaf 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
Tebligat Hukukunun Önemi-7201 Sayılı Tebligat Kanununda Yapılan Değişiklikler 

10.Hafta Tebliğ (Tebligat) Tanımı - Tebliğ Tutanağı, Tebliğin Kime, Nerede, Ne Zaman 

Yapılacağı 

11.Hafta 
İlân yoluyla tebliğ 

12.Hafta 
Usulsüz tebliğ 

13.Hafta 
Yabancı Memlekette Tebliğ Usulü 

14.Hafta 
Tebliğ Yokluğu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     



4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

   X  

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak     X 

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

  X   

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

  X   

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders Hukuki Yazışma Teknikleri Kod OADA261 

Course Legal Writing Techniques Code OADA261 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Hukuki terimler, Adli yazışma türleri, hukuki metin analizi detaylı olarak  örneklerle 

öğretilir. 

İngilizce İçerik Legal terms, types of legal correspondence, legal text analysis are taught with 

detailed examples. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Hukuki Terimler 

2.Hafta 
Hukuki Terimler 

3.Hafta Hukuki Kavramlar 

4.Hafta Hukuki Kavramlar 

5.Hafta 
Adli Yazışma Türleri 

6.Hafta 
Adli Yazışma Türleri 

7.Hafta 
Hukuki Metin Analizi 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
Hukuki Metin Analizi 

10.Hafta 
Hukuki Metin Analizi 

11.Hafta 
Adli Yazışma Örnekleri 

12.Hafta 
Adli Yazışma Örnekleri 

13.Hafta 
Mahkeme Kararlarının İçermesi Gereken Unsurlar 

14.Hafta 
Mahkeme Kararlarının İçermesi Gereken Unsurlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

     



sahip olmak. 

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

 X    

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.   X   

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

 X    

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders Temel İnsan Hakları Kod OADA259 

Course Basic Human Rights Code OADA259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 



İçerik Avrupa insan Hakları Sözleşmesindeki hakları anlatmak ve başvuru sürecini anlatmak 

İngilizce İçerik To explain the rights of the European Convention on Human Rights and to explain 

the application process 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
İnsan Hakları Kavramı, Türleri,  

2.Hafta 
İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri, Uygulanma Kuralları 

3.Hafta İşkence Yasağı 

4.Hafta 
Yaşam Hakkı 

5.Hafta 
Köleleik, Angarya, Zorla Çalıştırma Yasağı, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 

6.Hafta 
Adil Yargılanma Hakkı 

7.Hafta 
Suçta ve Cezada Kanunilik, Özel hayatın korunması, Konut Dokunulmazlığı 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
Din ve Vicdan Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü 

10.Hafta 
Etkili Başvuru Hakkı, Ayrımcılık Yasağı, Mülkiyet Hakkı, Eğitim ve Öğrenim Hakkı 

11.Hafta Bilim ve Sanat Özgürlüğü, Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, Grev ve Lokavt Hakkı, Sağlık 

Hakkı ve Hasta Hakları, Çevre Hakkı, Sosyal Güvenlik Hakkı, Vatandaşlık Hakkı 

12.Hafta Haberleşme özgürlüğü, Örgütlenme özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme 

Hakkı 

13.Hafta 
Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları 

14.Hafta 
Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği ve Sınırlanması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 



Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

    X 

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

   X  

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

  X   

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

 X    

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     



 

 

Ders Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukunun 

İlkeleri 

Kod OADA156 

Course Principles of Criminal Procedure and Law 

Enforcement 

Code OADA156 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Ceza Muhakemesine katılan kişilerin kim olduğu, kovuşturma ve soruşturma evreleri, 

infaz kurumu ve ilkeleri ile hapis ve para cezanın infazının nasıl olacağını öğrenirler 

İngilizce İçerik Who is the person who participated in the Criminal Justice, learns the stages of 

prosecution and investigation, the institution of execution and its principles, and the 

execution of imprisonment and punishment 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları 

2.Hafta 
Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları 

3.Hafta Ceza Muhakemesi İlkeleri 

4.Hafta 
Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler 

5.Hafta 
Ceza Muhakemesi İşlemleri 

6.Hafta 
Soruşturma Evresi  

7.Hafta 
Kovuşturma Evresi 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
Ceza infaz hukuku kavramı ve amacı 

10.Hafta 
Hapis ve para cezalarının infazı 

11.Hafta 
Ceza infaz kurumları ve personeli 

12.Hafta 
İnfazın gevşetilmesi, salıverme ve infaz sonrası 



13.Hafta 
İnfaza ara verilmesi 

14.Hafta 
İnfazın Denetimi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

  X   

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

   X  

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

  X   

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak     X 

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak  X    



yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

X     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders Ulusal Yargı Ağı Projesi Kod OADA254 

Course UYAP Project Code OADA254 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Uyap mevzuatı, kullanımı ve uyap sistemleri detaylı olarak anlatılacak 

İngilizce İçerik UYAP legislation, its use and its use will be explained in detail 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Uyap hakkında genel bilgiler 

2.Hafta 
UYAP Mevzuat 

3.Hafta UYAP Mevzuat 

4.Hafta 
UYAP Kullanımı 

5.Hafta 
UYAP Kullanımı 

6.Hafta 
UYAP İşletim Planı 

7.Hafta 
UYAP Birimleri 



8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi 

10.Hafta 
UYAP Kurumsal Bilgi Sistemi 

11.Hafta 
UYAP Personel  Bilgi Sistemi 

12.Hafta 
UYAP SMS Bilgi Sistemi 

13.Hafta 
UYAP Avukat  Bilgi Sistemi 

14.Hafta 
Uyap yayınları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

X     

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak    X  

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı      



olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

    X 

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

  X   

 

Ders Ticaret Hukukunun İlkeleri Kod OADA256 

Course Principles of Commercial Law Code OADA256 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders çerçevesinde ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukuku 

temel kavramları ve genel hükümleri ile birlikte ele alınacaktır. Ticari işletme hukuku 

başlığı altında ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari dava, tacir, ticaret sicili ve ticari 

defterler, ticaret unvanı, haksız rekabet gibi temel konular ele alınacaktır. Kıymetli evrak 

hukukunda kıymetli evrak kavramı, türleri, poliçe, çek, bono gibi kıymetli evraklar ve 

şekil şartları, devirleri, ödenmesi ve ödenmemesinin hukuki sonuçları hakkında bilgi 

sahibi olunacaktır. Ortaklıklar hukukunda ise ortaklık kavramı, adi ortaklık, ticaret 

ortaklıklarının genel hükümleri, ticari ortaklık türleri, kolektif, komandit, anonim ve 

limited ortaklıklar, kuruluşları, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak 

ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi konularda genel bilgiler verilecektir 

İngilizce İçerik In this course, business enterprise law, partnership law and commercial paper law 

will be discussed together with basic concepts and general provisions. Under the 

heading of commercial business law, basic concepts such as commercial business 

concept, commercial business, commercial litigation, merchant, trade registry and 

commercial books, trade title, unfair competition will be covered. In the negotiable 

instrument law, you will be informed about the concept of negotiable instruments, 

the types, the negotiable documents such as policies, checks, bills and the legal 

conditions of the form conditions, transfers, payment and non-payment. General 

information about partnership concept, common partnership, general provisions of 

trade partnerships, types of commercial partnerships, collective, limited 

partnerships, joint and limited partnerships, institutions, bodies, changes between 

partners, rights and obligations of partners and end of partnership will be given 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Ticari İşletme Hukukuna Giriş-Ticari İşler-Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar 

2.Hafta 
Ticari Hükümler-Bir Hükmün Ticari Hüküm Olmasının Sonuçları-Ticari Davalar 

3.Hafta Ticari İşletme-Ticari İşletmenin Devri ve Rehni 

4.Hafta 
Tacir-Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları 

5.Hafta 
Ticaret Sicili-Ticaret Unvanı-İşletme Adı 

6.Hafta 
Marka- Haksız Rekabet 

7.Hafta 
Ticari Defterler-Cari Hesap 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
Tacir Yardımcıları 

10.Hafta 
Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak-Defiler-Zıya ve İptal 

11.Hafta 
Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Bilgiler 

12.Hafta Poliçe-Şekil Şartları-İşleyişi-Zamanaşımı-Karşılığın Devri-Sebepsiz Zenginleşme-Bono-

Şekil Şartları-İşleyişi- Devri-Ciro-Aval-Ödeme-Ödememe Halinde Müracaat Hakkı 

13.Hafta 
Çek-Şekil Şartları-Devri ve Ödenmesi-Ödenmemesi ve Sonuçları-Özel Çek Türleri 

14.Hafta Ticaret Ortaklıkları-Kollektif Ortaklık-Komandit Ortaklık-Anonim Ortaklık-Limited 

Ortaklık 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 



1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

 X    

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak    X  

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

   X  

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders İcra ve İflas Hukukunun Temelleri Kod OADA258 

Course Execution and Bankruptcy Law Code OADA258 



Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu derste öncelikle temel icra organları tanıtılacaktır. Bundan sonra genel olarak takip 

yolları üzerinde durulacaktır. Bu takip yolları en başta ilamlı ve ilamsız takip olarak 

ayrılmaktadır. Ders kapsamında her başlık altındaki özel takip yollarına değinilecektir en 

son olarak iflas yolları ve sonuçlarına 

İngilizce İçerik This derste will first be introduced to the basic executive bodies. After that, we will 

focus on the follow-up routes in general. These follow-up pathways are mainly 

classified as involuntary and involuntary follow-up. Within the scope of the course, 

special follow-up paths under each heading will be mentioned.  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Genel Bilgiler, İcra Hukukunun Kaynakları, İcra Organları, 

2.Hafta İcra Hukukunda Süreler - İcra Harç ve Masrafları - Cebri İcrada Vekâlet ? Cebri İcranın 

Tarafları - Takip Arkadaşlığı 

3.Hafta Adi Haciz Yolu ile Takip: Genel Olarak Yetkili İcra Dairesi  Takip Talebi - Ödeme Emri  

Gecikmiş İtiraz 

4.Hafta Ödeme Emrine İtiraz, Takibe Etkisi, Mahkemede İptali ve İcra Mahkemesinde Kesin 

Olarak Kaldırılması 

5.Hafta Haciz , Haciz Halinde Borçlunun Tasarruf Yetkisi - Hacze Karşı Şikâyet , Alacakların 

Haczi , Taksitle Ödeme 

6.Hafta 
Mahcuz Taşınmaz Malların Paraya Çevrilmesi 

7.Hafta 
Paraların Paylaştırılması: Sıra Cetveli ve Aciz Vesikası - İhalenin Feshi 

8.Hafta 
Ara Sınav 

9.Hafta 
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 

10.Hafta 
Kambiyo Senedine Dayanan Haciz Yoluyla Takip - İhtiyati Haciz 

11.Hafta 
İflasla ilgili genel bilgiler-  İflas Organları- İflasa tabi kişiler 

12.Hafta 
İflas Yolları 

13.Hafta 
İflasın Hukuki Sonuçları 

14.Hafta 
İflas Tavsiyesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

   X  

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak     X 

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.     X 

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

   X  

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

  X   

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     



14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

  X   

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

 X    

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

  X   

 

Ders Uluslararası Hukuk Kod OADA260 

Course Internatinonal Law Code OADA260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Uluslararası hukukunun kaynakları, devlet, uluslararası örgütler, devletin ülkesel ve ülke 

dışı yetkileri, diplomasi ve uluslararası anlaşmazlıklar ve çözümleri ele alınmaktadır 

İngilizce İçerik Sources of international law, state, international organizations, state national and 

international authorities, diplomacy and international disputes and solutions 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Uluslararası Hukukun Temel Nitelikleri 

2.Hafta 
Uluslararası Hukukun Kaynakları 

3.Hafta Uluslararası Antlaşmalar 

4.Hafta 
Uluslararası Hukukta Eşitlik 



5.Hafta 
Devletin Ülkesi 

6.Hafta 
Devletin Yetkisi 

7.Hafta 
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 

10.Hafta 
Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk 

11.Hafta 
Devletlerin Ardıl Olmaları 

12.Hafta 
Devletin Sorumluluğu 

13.Hafta 
Uluslararası Uyuşmazlıkların Barşçıl Yollarla Çözümü 

14.Hafta 
Uluslararası Uyuşmazlıkların Barşçıl Yollarla Çözümü 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

    X 

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

  X   

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

     

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

    X 

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      



7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

X     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kod OADA262 

Course Labor and Social Security Law Code OADA262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik İş hukukunun tarihsel süreci, alt işveren kavramı işçi ve işverenin borçları, iş sözleşmesi 

türleri özellikleri, iş sözleşmesinin sona ermesi kıdem tazminatı ve işe iade davaları ile 

sosyal güvenlik malüllük emeklilik iş görmezlik ödenekleri ile  ayrıntılı olarak 

anlatılacak. 

İngilizce İçerik The historical process of business law, the subcontractor concept, the payoffs of 

workers and employers, the characteristics of employment contract types, the end of 

term employment contract and severance indemnity and employment 

reimbursement and social security disability pension disability benefits. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içi notu %100: ( Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 

2.Hafta 
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları 

3.Hafta İş Hukukunun uygulama alanı 

4.Hafta 
Alt işveren ve Geçici iş ilişkisi 

5.Hafta İş Sözleşmesinin Kurulması, İş sözleşmesi yapma zorunluluğu ve tekrara işe alma 

zorunluluğu 

6.Hafta 
İşçi ve işverenin borçları 

7.Hafta 
İş ilişkisinin ücret yönünden düzenlenmesi 

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
İş ilişkisinin zaman bakımından uygulanması 

10.Hafta İş ilişkisinin kişiler bakımdan uygulanması 

 

11.Hafta 
İş ilişkisinin son bulması ve sonuçları 

12.Hafta Türkiye'de Sosyal güvenliğin tarihçesini, sosyal güvenliğin kapsamını, yönetimini ve 

finansmanı 

13.Hafta 
Türkiye'deki sosyal sigorta kollarını ve bu sigorta kollarından yapılacak yardımlar 

14.Hafta 
Türkiye'deki sosyal sigorta kollarını ve bu sigorta kollarından yapılacak yardımlar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

 X    

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     



3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

  X   

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.  X    

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

   X  

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

  X   

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

 X    

 

Ders Mesleki İngilizce Kod OADA263 

Course Professional English Code OADA263 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, adalet ile ilgili temel kavramların ingilizce karşılıkları, ingilizce 
kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması, tercüme tekniklerini kullanarak orta 
ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi gibi konular ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, issues such as english equivalents of basic concepts related to justice, 
reading and understanding of the english user manual, the conversion of parts of the 
middle and upper levels using translation techniques will be discussed. 
 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives 

2.Hafta Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported speech 

3.Hafta Adalet ile ilgili temel kavramlar ve ingilzce karşılıkları 

4.Hafta Adalet ile ilgili temel kavramlar ve ingilizce karşılıkları 

5.Hafta Adalet ile ilgili temel kavramlar ve ingilizce karşılıkları 

6.Hafta Adalet ile ilgili temel kavramlar ve ingilizce karşılıkları 

7.Hafta Adalet ile ilgili temel kavramlar ve ingilizce karşılıkları 

8.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

11.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması 

12.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

13.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

14.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     

2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

     

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     



6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

     

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

     

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 

Ders Temel Hukuki Kavramlar ve Yargı Örgütü Kod OADA157 

Course Basic Legal Concepts and Judgement 

Organization  

Code OADA157 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Hukukun üstünlüğü ilkesi kapsamında hukukun temel kavramlarının ve yargı 

örgütünün öğrenilerek sonraki sürecin kolaylaştırılması.  

İngilizce İçerik Facilitating the process by learning basic concepts of law and jurisdiction within the 

scope of the principle of supremacy of law. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Yıl içi notu %100: (Arasınav %40 + Final Sınavı % 60)   



Puanlama 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Hukukun Temel Kavramları 

2.Hafta 
Hukuk Sistemleri 

3.Hafta Hakkın Tanımı ve Türleri 

4.Hafta 
Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması  

5.Hafta 
Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması ve Kaybedilmesi  

6.Hafta 
Kişiliğe Bağlı Hak ve Ehliyetler  

7.Hafta 
Kişiliğe Bağlı Hak ve Ehliyetler  

8.Hafta 
Ara sınav 

9.Hafta 
Aile Hukuku Ve Hükümleri  

10.Hafta 
Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler  

11.Hafta 
Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil  

12.Hafta 
Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir ve Rehin İşlemleri  

13.Hafta 
Miras Kavramı ve Hükümleri  

14.Hafta 
Yargı Örgütü 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Mahkemelerin işleyişini, mahkeme kalemlerindeki görev dağılımını yazışmaları, 

ast üst ilişkisinin getirdiği sorumlulukların neler olduğuna dair gerekli bilgilere 

sahip olmak. 

     



2 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip olmak ve aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve 

mesleki yabancı dil bilgisiyle hukuk alanında yeterliliklerini arttırmak. 

     

3 Devletin yapısı, devleti oluşturan organlar ve bu organların fonksiyonları ile temel 

hak ve özgürlükler konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

     

4 Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramına hakim olmak ve bunları yorumlamak 

ve tartışma yeteneğine haiz olmak. 

    X 

5 Devlet ve birey arasındaki ilişkileri kamu hukukunun hukuk sistematiği içinde 

öğrenmek. ve bunun  yanında devletlerin birbiriyle ilişkileri konusunda da yeterli 

bilgiye haiz olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak. 

     

6 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olmak      

7 İcra ve iflas takibi konusunda bilgi sahibi olmak.      

8 Özel hukuk kişileri ve aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında 

bilgi sahibi olmak ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğini haiz olmak. 

   X  

9 Hukuku ilgilendiren mali, ekonomik finansal konularda çalışma hayatında başarılı 

olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Borç ilişkisini ve sonuçlarını hukuk 

sistematiği  içinde çözecek yeterliliğe sahip olmak. 

   X  

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Meslek ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.      

12 Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak 

yürütebilecek donanıma sahip olmak. 

 X    

13 Hukuksal anlamdaki konularda bilgi ve tecrübelerini uzman olan olmayan 

kişilerle paylaşma; sorunların çözümünde dinlemeye, anlamaya ve anlatmaya 

dayanan beceriye sahip olmak. 

     

14 Bilgisayar yazılımları ile birlikte adli alana özgü bilişim ve iletişim teknolojileri 

konusunda gerekli bilgiye sahip olmak. 

     

15 Türkçeyi yazılı ve sözlü biçimde etkin olarak kullanma yeterliliğine sahip olmak 

ve bunun yanında hukuk dili ve adli yazışma konusunda teorik ve uygulama 

bilgisine sahip olmak. 

     

 


