DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU
HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİL-I / İNGİLİZCE
Verbto

be,

Subject,

Object,

PossessivePronouns,

Articles,

Nouns,Imperatives,

GivingDirections, OrdinalandCardinalNumbers, Prepositions, WH questionwords, There is,
Therearewithsome/any/no, How many, How muchquestions, OppositeAdjectives, Havegot,
Has got, Verbs, Simple Present, PresentContinuous, Simple Past, PastContinuous, Present
Perfect, Future Tense (Willanf be goingto), when, while, after, before, as soon as, until,
Modals

(ability,

request,

permission,

possibility),

TranslationStudiesand

Reading

comprehensionactivites.
TÜRK DİLİ – I
Fert ve Millet Hayatındaki Dilin Önemi, Dil Bilgisinin Tanımı, Sözcük ve Cümlelerin Neler
Olduğu ve İletişim Açısından Önemi. Kelimelerin Oluşumları, Çeşitleri, Nerelerde ve Nasıl
Kullanılması Gerektiği, Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları, Sözlü Anlatım Türleri ve
İlkeleri derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ – I
Bu ders kapsamında Tanzimat Döneminden başlayarak Milli Mücadele dönemi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulma aşaması, Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış
ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır.
ANAYASA HUKUKU
Genel esaslar başlığı altında, anayasa ve anayasa hukuku, anayasa ve devlet, çoğulcu
demokrasi, çoğulcu demokrasinin uygulandığı rejimler, demokrasinin temel ilkeleri,
egemenliğin kullanılması, güçler ayrılığı, siyasal partiler, seçimler. “ Türkiye’de Anayasacılık
hareketleri “ başlığı altında, Osmanlı Devleti’nin özellikleri, Islahat hareketleri, Tanzimat
dönemi, meşrutiyet dönemi, kurtuluş savaşı dönemi ve 1921-1924 ve 1961 Anayasası, 12
Eylül rejimi incelenerek anayasanın temel ilkeleri, yasama, yürütme, yasama ile yürütme
arasındaki ilişkiler anlatılır.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar ile ilgili temel terimler, bilgisayarın yapısı, bilgisayar donanımlarının tanıtımı,
bilgisayar kullanmak ve dosya yönetmek, Windows 98, MS Office Programları, Word ve
Excel, Power Point Uygulamaları
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Hukuk kavramı, başlıca hukuk sistemleri, hukukta müeyyide, hukukun belli başlı alanları,
pozitif hukukun kaynakları, hukukun uygulanması, hak kavramı, hukukta sorumluluk ve
sorumluluğun işletilmesi anlatılır.
YABANCI DİL – II / İNGİLİZCE
Verbto

be,

Subject,

Object,

PossessivePronouns,

Articles,

Nouns,

Imperatives,

GivingDirections, OrdinalandCardinalNumbers, Prepositions, WH questionwords, There is,
Therearewithsome/any/no, How many, How muchquestions, OppositeAdjectives, Havegot,
Has got, Verbs, Simple Present, PresentContinuous, Simple Past, PastContinuous, Present
Perfect, Future Tense (Willanf be goingto), when, while, after, before, as soon as, until,
Modals

(ability,

request,

permission,

possibility),

TranslationStudiesand

Reading

comprehensionactivites.
TÜRK DİLİ – II
Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihi gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma
teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imla-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme,
kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları derste incelenen konular
arasında yer almaktadır.
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ – II
Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal
egemenlik ve kurtuluş savaşı ile Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır.
TİCARET HUKUKU
Bu ders kapsamında ticarî işletme ile ilgili konular, tacir, ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş
tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî
defterler ve cari hesap kavramları; Ortaklık kavramı ve tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde
ortaklıklar ve bunların tasnifleri; ortaklık ilişkisinde unsurlar; adi ortaklık, kuruluşu, ortaklar
arasındaki ilişkiler, ortakların üçüncü kişilerle ilişkileri, ortaklığın sona erme halleri ve

tasfiyesi; ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler, tüzel kişilikler ve ehliyet, ortakların
sermaye payı yükü derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
İDARE HUKUKU
İdare organı, idare organının yasama organından ayrılması, idare organının yargı organından
ayrılması, idare organının yürütme organından ayrılması, idari fonksiyon, maddi kriter, maddi
kriterin eleştirisi, şekli veya organik kriter, idari fonksiyonun yasama fonksiyonundan
ayrılması, idari fonksiyonun yargı fonksiyonundan ayrılması, idari fonksiyonun hükümet
fonksiyonundan ayrılması ve idari fonksiyonun özellikleri ele alınır.
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İcra hukuku hakkında genel bilgiler, ilamlı ve ilamsız icra, icra teşkilatı, icra dairelerinin
görev ve yükümlülükleri, icra memurunun sorumluluğu, şikâyet, icra harç ve giderleri, icra
işlerinde tebligat ve süreler, icra takibinin tarafları, ilamsız icra, genel haciz yolu ile takip,
ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali ve kaldırılması, menfi tespit ve istirdat
davaları, mal beyanı, haciz, bankalardaki mevduatın ve diğer alacakların haczi, haciz
edilemeyen mallar ve haklar, hacizde istihkak davaları, borcun taksitle ödenmesi, haczedilen
malların satımı, kambiyo senetlerine ilişkin haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların
ilamsız icra yoluyla tahliyesi ve ilamlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ihtiyati
haciz derste incelenen konular arasında yer almaktadır. İflâs teşkilatı ve iflâsa tabi olan kişiler,
genel ve kambiyo senetlerine özgü İflâs yolları, doğrudan doğruya iflâs ve sermaye
şirketlerinin doğrudan doğruya iflâsı, iflâsın hukuksal sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması
ve kaldırılması, iflâsın kamu hukuku bakımından sonuçları, konkordato bu dersin konularını
oluşturmaktadır.
İDARİ YARGILAMA HUKUKU
Hukuk devleti ve yargısal denetim, idari rejim, idari yargı yerleri, idari yargının görev alanı,
idari yargılama usulüne egemen olan ilkeler anlatılmaktadır. İdari başvuru, idari dava türleri,
idarenin sorumluluğu, idari yargıda görev ve yetki, dava açma süresi, idari davanın açılmasına
ve biçimine ilişkin koşullar, kanıtlar, kanun yolları anlatılmaktadır.
CEZA HUKUKU
Ceza Hukukunun işlevi, bölümleri, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki, tarihi
süreçte ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkelerine giriş, ceza sorumluluğunun esası, ceza
hukukunda kaynaklar ve yorum, ceza kanunlarının uygulanma esasları, suçluların geri

verilmesi, suç genel teorisine giriş ve bu bağlamda suçun unsurları dışında kalan olgular,
suçun unsurları; suçun yasallık unsuru, suçun maddi unsuru, suçun hukuka aykırılık unsuru,
suçun hukuka uygunluk nedenleri, suçun kusurluluk unsuru, kusur türleri olarak kast ve taksir
kavramları ders içeriğini oluşturmaktadır.
BORÇLAR HUKUKU
Borçlar Hukukuna ilişkin temel kavramlar, Borçlar Hukukuna hakim olan prensipler, Borçlar
Hukuku mevzuatı, borçların kaynakları, sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması,
sözleşmenin geçerliliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, sözleşmenin
hükümsüzlüğü, borçların ifası, ifanın konusu, ifa yeri, ifa zamanı, iki taraf borç yükleyen
akitlerde ifa, alacaklı yüzünden borcun ifa edilememesi, borcun ifa edilmemesinin sonuçları,
borçların sona ermesi konuları öğretilmektedir.
MEDENİ HUKUK
Bu ders kapsamında Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri ile Kişiler Hukuku
kitabında düzenlenen kişi ve kişilik kavramları, kişi türleri, kişilerin ehliyetleri, kişiliğin
başlangıcı ve sonu, kişisel durum sicilleri, hısımlık, yerleşim yerleri konuları ile tüzel kişilik
ve türleri olarak dernekler ve vakıflar ele alınmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında aile
hukuku, aile kavramı; nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, evliliğin ortadan
kalkması, soy bağı, nafaka yükümlülüğü ve vesayet konuları da ele alınmaktadır. Eşya
üzerinde ki haklar, aynî - sınırlı aynî hak kavramı, tapu sicili, zilyetlik, mülkiyet kavramı ve
türleri, irtifak hakları; taşınmaz mükellefiyeti; rehin hakkı kavramı; taşınmaz ve taşınır rehni,
türleri işlenmektedir. Ayrıca yasal mirasçılar, tasarruf ehliyeti, ölüme bağlı tasarrufların
çeşitleri, biçimleri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi,
miras sözleşmelerinden doğan davalar, mirasın açılması ve sonuçları, mirasın kazanılması,
resmi defter tutma, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaştırılması,
paylaştırmanın nasıl yapılacağı, mirasta denkleştirme, paylaştırmanın tamamlanması ve
sonucuna ilişkin bilgiler ele alınmaktadır.
E-DEVLET
Bu ders kapsamında; E-Devlet kavramı, E-Devletten beklentiler, E-Devlet’in Türkiye'de
uygulamaya geçişi, Dünyadaki örnekleri, etkileri, Dijitalleşen kamu hizmetleri,

E-Devlet ve

halkla ilişkiler, E-Devlet ile ilgili olası sorunlar, E-Devletin olumlu ve olumsuz yanları, EDevlet ve yolsuzlukla mücadele, E-Adalet, E-İhale, E-Devlet ve yeni yönetim anlayışı ve EDevleti’n devleti yeniden yapılandırmadaki rolü anlatılacaktır.

TÜRK TOPLUM YAPISI
Derste, Türkiye'de toplumsal yapının temelleri ele alınacaktır. Osmanlı'ya yapısal ve tarihsel
açıdan bakılarak, batılılaşma olgusu incelenecektir. Bunun yanında; yeni devletin kuruluşu,
Osmanlı'dan Türk ulus-devletine geçilmesi, milletleşmenin inşa süreci, Kemalist ideolojinin
yapısı ve siyasal, hukuksal, kültürel devrimler üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede modern
Türkiye’nin oluşumu; siyaset, eğitim, aile, din, ekonomi kurumları ve kentleşme kapsamlı bir
şekilde işlenecektir.
SİYASİ PARTİLER HUKUKU
Siyasi partilerin tanımı, Parti sistemleri, Siyasi partilerin işlevleri, Siyasi partilerin kuruluşu,
Siyasi partilerin iç hukuku, Siyasi partilerin mali hukuku, Parti disiplini, Siyasi partilerin tüzel
kişiliğinin sona ermesi, Türk hukukunda Parti kapatma, AİHM kararlarında parti kapatma,
Siyasi partiler demokrasisi, Parti içi demokrasi, Siyasi partiler hukukun temel sorunları bu
ders kapsamında ele alınacaktır.
SİYASET BİLİMİ
Siyaset biliminin doğası, siyasetin kırılgan yapısı, toplumsal yapı ve siyaset, güç, meşruiyet,
egemenlik ve otorite gibi temel kavramların tanımlanması; ulus-devletin gelişimi; klasik ve
çağdaş ideolojilerin temelleri, siyasi düzenlerin sınıflandırılması; devlet ve yurttaş arasındaki
ilişkinin tanımlanması; demokratik ve demokratik olmayan hükümet sistemleri; parti ve parti
sistemleri ders kapsamında ele alınacaktır.
KLAVYE KULLANIMI
Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır. Bu kapsamda olmak üzere,
öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve zaman zaman yapılan çalışmalarla öğrenciler
izlenir; belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada, 100 vuruş (Harf) net olarak
istenir.
BANKA HUKUKU
Bankalar hukuki yönden ele alınmakta ve genel olarak bu kurumların kuruluşları, faaliyetleri,
denetimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Türk hukukunda bankaların
düzenlendiği mevzuat, kuruluş ve faaliyete geçmelerinde aranılan şartlar, bankalarda pay
sahipleri bakımından özellik taşıyan hususlar, bankaların organları, bankaların defter ve
hesapları, bankacılık işlemleri ve bankaların denetimi derste incelenen konular arasında yer
almaktadır.

VERGİ HUKUKU
Vergi hukukunun kamu hukuku bütünü içinde ve iktisat, maliye bilimleriyle olan bağlantısı
paralelinde, genel kavramları, vergilendirme yetkisi, vergilendirme işlemleri, vergi
uyuşmazlıklarının çözüm yolları ve vergi kabahat ve suçları incelenmektedir. Vergi hukuku
bağımsız ve kendine özgü nitelikleriyle uygulamada büyük bir önem kazanmış hukuk dalıdır.
Bu derste Vergi hukukunun dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal
dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun
yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında Gelir
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi hukuki özellikleri ve
yapıları çerçevesinde öğrencilere aktarılmaktadır.
ULUSLARARASI HUKUK
Uluslararası hukuk dersinde, günümüz devletler hukuku, hukuk okulları, farklı ülke devletler
hukuklarının

karşılaştırılması,

uluslararası

hukukunun

kaynakları,

anlaşmalar,

konvansiyonlar, örf ve adet, teamül, genel hukuk prensipleri, ikincil kaynaklar, devletlerin ve
hükümetlerin tanınması, de facto ve de jure tanıma, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler
ve işlevi, diğer örgütler, Uluslararası Hukuk dersinin konusunu oluşturmaktadır.
AVUKATLIK ve NOTERLİK HUKUKU
Avukatlık hukuku, avukat olabilmenin koşulları, avukatlık sözleşmesi, avukatın hak ve
yükümlülükleri, avukatlık mesleğinin örgütleri, avukatın sorumluluğu, noterlik hukuku,
noterliklerin kurulması ve mesleğe giriş ve sona erme, noterlerin hak ve yükümlülükleri, noter
işlemleri ve noterlerin sorumluluğu aktarılmaktadır.
HUKUK DİLİ ve ADLİ YAZIŞMALAR
Önemli hukuki kavram ve deyimler, hukuki metin analizi, adli yazışma tip ve örnekleri,
yazışmalar da uygulanacak kurallar, dilekçeler, kararlar, tutanaklar, sözleşmeler, ilan
örnekleri, noter işlemleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yöntemleri derste
incelenen konular arasında yer almaktadır.
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU
Yargı türleri, Yargı türlerindeki mahkemeler, hukukun temel ilkeleri, icra teşkilatı, tahkim,
ara buluculuk, avukatların uzlaşma yapma yetkisi anlatılmaktadır. Tebligatın önemi, tebligat
çıkartacak ve tebligat yapacak merciler, tebligat yapılabilecek kişiler, tebligatın yeri ve

zamanı, tebligatın yapılma usulü, ülke dışı ve yabancılara tebligat, usulsüz tebligat ve tebligat
suçları konuları işlenmektedir.
CEZAEVİ İDARESİ ve İNFAZ BİLGİSİ
İnfaz hizmetleri, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar ile güvenlik tedbirlerinin
yerine getirilmesine ilişkin işlem ve uygulamaları ifade etmesinin yanı sıra çağdaş anlayışa
göre hükümlünün eğitilip iyileştirilmesi suretiyle topluma yeniden kazandırılmasını
hedefleyen ıslah sürecini de kapsamaktadır. Bu derste; infaz hukuku ve cezaevi idaresini
açıklamaya çalışılmaktadır.
DOSYALAMA ve ARŞİV
Gelen belgeler; Giden belgeler; Dosyalama; Dosyalama sistemleri; Dosyalama sisteminin
kurulması; Dosyalama süreci; Belge değişim süreci; Elektronik belgelerle işlem yapma;
Elektronik belgeyi koruyucu önlemler; Dijitalleştirme; Elektronik belgeyi güncelleme,
saklama ve imha; Sektör tanımları ve sınıflandırması; Arşiv tanımı ve çeşitleri; Kayıt sistemi;
Arşivden belge ya da dosyayı ödünç verme sistemleri; Belgeleri saklama süresi ve imha
yöntemleri incelenecek konular arasında yer almaktadır.
ADALET PSİKOLOJİSİ
Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını, ceza hukuku kurumlarını, infaz sistemini,
yargı sürecini, hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, tanıklık kurumumu, mağdur
olma hali gibi hukuki kavramlarını, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet
psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini konu edinir.
ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ
Siyasal sistemlerin tanımı ve temel unsurları, yönetsel yapıların sınıflandırılması ve çağdaş
devletlerin yasama, yürütme ve özellikle yargı erklerinin işleyiş sistematiği ve yapısı Türkiye
ile karşılaştırmalı olarak derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar, iş kazası oluşumu
ve çeşitleri, meslek hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, atölyede elektrikli ve
elektriksiz aletlerde iş güvenliği, iş güvenliğinde koruyucular, ilkyardım kuralları, yangın ve
patlamalarda güvenlik önlemleri, iş hukuku ve yönetmelikleri, iş güvenliği hukuku gibi
konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

KALEM MEVZUATI
Cumhuriyet Savcılığı İle Ceza, Hukuk, Ticaret, İcra Tetkik, Tereke ve Vesayet Mahkemeleri
Kalem Yönetmelikleri; İnfaz ve Adli Sicil İşlemleri, Arşiv Yönetmeliğine Göre Yapılacak
İşler; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Tebligat Yasası ve Harçlar Yasası İle İlgili
Bilgiler, Adalet Personelinin Adli Teşkilat İçindeki Yerleri ve Görevleri; Adalet
Komisyonlarının Kuruluş Şekli ve Görevleri; Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi; Defterlerin
ve Dosyaların Tutulmasında Uygulanacak Esaslar; Usul Yasalarının Konularla İlgili
Hükümleri; (Tutanak - Hüküm - Ön Ödeme Ceza Kararnamesi, İdari Para Cezalarına İtiraz)
Uluslar Arası Adli Yardımlaşma İstemleri; Yabancı Uyruklarla İlgili Savcılık İşlemleri derste
incelenen konular arasında yer almaktadır.
MALİ HUKUK
Kamu Maliyesinin Mahiyeti ve Tanımı, Kamu Ekonomisi Teorisi, Kamu Ekonomisi ve
Türkiye’deki Uygulama, Devlet Faaliyetlerine İlişkin Yaklaşımlar, Kamu Harcamaları
Hakkında Klasik ve Modern Yaklaşımlar, Kamu Harcamaları Artış Teorileri, Kamu
Harcamalarının Ekonomik Etkileri, Kamusal Finansmanın Özellikleri, Vergi Kavramı ve
Vergi Teorileri, Vergileme Tekniği, Vergileme Prensipleri, Vergilerin Tasnifi, Gelir, Servet
ve Harcama Vergileri, Kamu gelirlerinin tahsil usulleri ders kapsamında ele alınacaktır.

İSLAM HUKUKU
İslam Hukuku Kavramı, İslam Hukukunun Kaynakları, İslam Hukukunun oluşumu, İslam
Hukukunda İçtihat, İslam Hukukunda Mezhepler, İslam devletlerinin mezhep tercihleri, İslam
kamu hukuku, İslam anayasa hukukunun esasları, İslam İdare hukukun esasları, İslam aile
hukukunun esasları, İslam toprak hukukun esasları, İslam miras hukuku, İslam hukukunda
kanunlaştırma, İslam hukukun diğer hukuk sistemleri arasındaki yeri gibi konular dersin
içeriğini oluşturmaktadır.
MARKA ve PATENT HUKUKU
Markalar hukuku (marka hakkının kazanılması, kapsamı, sona ermesi; marka kullanılması
zorunluluğu, markanın ve marka başvurusunun hukuki işlemlere konu olması, markanın
hükümsüzlüğü, marka hakkının ihlali ve koruma mekanizmaları), patent hukuku (buluş
kavramı ve patent verilebilirlik koşulları, buluş sahibi ve hakkı, patent başvurusu, patent
hakkından doğan haklar ve bunların sınırları, patentin ve başvurunun hukuki işlemlere konu

olması, patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, patent hakkının ihlali ve
korunma mekanizmaları) dersin içeriğini oluşturur.
TÜRKİYE EKONOMİSİ
Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik
gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler,
dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim,
verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki
gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yollar ele alınmaktadır.
MESLEKİ YABANCI DİL I
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanmak, yabancı dili doğru olarak anlayabilme,
okuyabilme, konuşabilme ve yazabilme. Verilen yapıları pekiştirmek ve öğrencilerin
meslekleri ile ilgili kelime dağarcıklarını genişletmek için bir tek kitap takip etmek yerine
meslek dersleri öğretim elemanları ile işbirliği yaparak gerekli görülen ünitelerle ilgili değişik
kaynaklardan diyaloglar, paragraflar, tablolar, Şemalar vb. örnekler seçilerek bunlar üzerinde
çalışmalar yapılabilir. Dinleme-izleme çalışmalarına yer verilebilir. Role play yaptırılarak
öğrencilerin dili gerçeğe yakın ortamda konuşmaları sağlanabilir.
İKTİSADA GİRİŞ – I
İktisat biliminin tanımı; iktisadın konusu, kapsamı; iktisadın bilimselliği ve iktisat biliminde
kurallar; pozitif - normatif iktisat; iktisadın diğer bilimlerle ilişkisi; iktisadın methodları;
iktisadi analiz ve iktisat politikası; iktisadi düşüncenin evrimi ve sistemleri; arz, talep ve
denge; talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi; piyasada özel durumlarda fiyat oluşumu;
Cobweb teoremi; King kanunu; tavan fiyat uygulaması; taban fiyat uygulaması; devletin
fiyatlara müdahalesi; talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi derste incelenen konular
arasında yer almaktadır.
MİKRO EKONOMİ
Ekonominin Tanımı, Ekonominin temel kavramları, Makro ve Mikro Ekonomi Ayrımı,
Piyasa, Talep, Arz, Piyasa Dengesi, Arz ve Talep esnekliği, Marjinal Fayda Yaklaşımı,
Kayıtsızlık Eğrileri, EŞ Ürün Eğrileri, Marjinal Ürün Yaklaşımı, Maliyetler, Tam Rekabet
Piyasası, Eksik Rekabet Piyasaları.

GENEL MUHASEBE – I
Muhasebenin tarihi gelişimi, bilanço kavramı ve temel muhasebe dengesi, gelir tablosu
kavramı, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, hazır ve menkul kıymetler, alacaklar ve stok
hesaplarının incelenmesi.
MALİYET MUHASEBESİ
Dersin içeriği ve işleyişi, maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ilişki ve
farklar. Gider, zarar ve harcama kavramları, giderlerin sınıflandırılması, maliyet muhasebe
sisteminin temel aşamaları. Maliyet muhasebesinde kullanılan hesap planı, maliyet
hesaplarının dönem içi ve dönem sonu işleyişleri. Satılan Malın Maliyeti ve Gelir Tablosu.
Direkt ve endirekt ilk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi.
Direkt ve endirekt işçilik giderlerinin saptanması ve muhasebeleştirilmesi. Genel üretim
giderlerinin sınıflandırılması, gider çeşitleri, gider yerleri ve giderlerin dağıtımı. Dağıtım
anahtarları, dağıtım yöntemleri. Sipariş maliyet yöntemi. Safha maliyet yöntemi. Maliyet
sistemlerinin

karşılaştırılması.

Fire

ve

bozuk

mamullerin

belirlenmesi

ve

muhasebeleştirilmesi.
GÜMRÜK İŞLEMLERİ ve MEVZUATI
Dış ticaret işlemlerinde gümrük ve gümrüklerin fonksiyonları, gümrük işlemleri ile ilgili
temel kavramlar ve tanımlar, gümrüklerde taraflar, GTİP, gümrük rejimleri ve gümrük
mevzuatı (ihracat, ithalat, dâhilde işleme, hariçte işleme vb.), ihracat, ithalat, transit
gümrükleme işlemleri, serbest bölge işlemleri, örnek uygulamalar derste incelenen konular
arasında yer almaktadır.
ADALET MESLEK ETİĞİ
Mesleki etik kavramı, etik ilkeler, iş hayatında etik ve etik dışı konular ve ilkeler, yönetimde
etik dışı davranışlar, mesleki yozlaşma, adalet ve etik ilişkisi, adalet çalışanı ve etik davranış
başlıkları ders içeriğini oluşturmaktadır.
BÜRO YÖNETİMİ ve SEKRETERLİK
Genel olarak yönetim ve büro yönetimi, Büro türleri ve şekilleri, Büro çalışanları kavramı,
Bürolarda iş yönetimi, Dünyada ve Türkiye’de sekreterlik mesleği, Sekreterlik ile ilgili
kavramlar, Sekreterlik türleri, Sekreterin kişilik özellikleri, Sekreterin mesleki özellikleri,
Sekreterin mesleki uygulamaları ders içeriğini oluşturmaktadır.

TİCARİ DEFTER VE BELGELER
Bir muhasebe elemanının ticari defter ve belgeleri tutmaya başlamadan önce bilmesi gereken
temel bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. Ticari defter ve belgeleri TTK ve VUK’a göre
temin edip onaylatarak kullanıma hazır hale getirebilecek ve işletme evrakını dosyalayarak
takip edebilecektir.
GENEL İŞLETME
Temel kavramlar, konunun önemi ve incelenme biçimi; İşletmecilik faaliyetlerinin tarihsel
gelişimi; Bir sistem olarak işletme; İşletmelerin amaçları; İşletme ve çevresiyle ilişkileri,
işletme biliminin diğer bilim alanları ile ilişkileri; İşletmelerin sınıflandırılması; İşletmelerin
hukuki şekilleri; İşletmelerin kuruluş çalışmaları (fizibilite raporu, kuruluş yerinin seçimi,
konumluk yeri); İşletmelerin büyüklüğü, büyüme şekilleri, işletme kapasitesi; İşletmenin
işlevleri (yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan
kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma geliştirme)
SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ
Riskin, Tanımı, Belirlenmesi Ve Ölçülmesi, Risk Yönetimindeki Yönelimler Ve Gelişmeler,
Risk Yönetimi Ve Sigortanın Hukuki Yönleri, Ticari Gayrimenkul Ve Mesuliyet Riskleri,
Sigorta Endüstrisi, Sigorta Ve Pazarlama Sistemleri, Sigorta Şirketi Faaliyetleri, Sigortacılık
Mevzuatı.
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Davranış

Bilimlerinin

Temel

Kavramları,

Toplum

ve

Toplumsal

Yapı,

Kültür

Toplumsallaşma, Toplumsal Gruplar, Birey ve Gelişim, Güdüler ve Duygular, Duyum ve
Algı, Tepkisel ve Edimsel Koşullanmalar Yoluyla Öğrenme, Kişilik ve Savunma
Mekanizmaları ile Tutumlar derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
MATEMATİKTE SEÇME KONULAR
Sayılar, Rasyonel Sayılar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer,
Birinci Dereceden Denklemler, Oran Orantı, Sayı Problemleri, Kesir Problemleri, Yaş,
Problemleri, Yüzde, Kar-Zarar faiz problemleri, Hız problemleri, İşçi Havuz Problemleri,
Mantık Soruları, Kümeler, Fonksiyonlar, İşlem, Modüller Aritmetik, Permütasyon,
Kombinasyon, Olasılık, Açılar, Üçgenler, Dörtgenler, Çemberler Doğrunun Analitik
İncelemesi, Katı cisimler.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, insan kaynakları yönetiminin
stratejik önemi, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel etkinlik, İnsan kaynakları yönetiminin
tanımı, önemi ve kapsamı, insan kaynakları aktivitelerini kimler yönetir, insan kaynakları
departmanının faaliyetleri, Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, dış
çevre koşullarının etkileri, iç çevre koşullarının etkileri, İnsan kaynakları yönetiminin temel
prensipleri, global insan kaynakları yönetimi, uluslararası şirketlerde expatriate yönetimi,
global HRM yasal ve etik iklimi, İnsan kaynakları kavramının tanımı ve önemi, insan
kaynakları planlamasının amacı ve kapsamı, etkili bir insan kaynakları planlaması, insan
kaynakları planlaması yöntemleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan niteliksel
teknikler, İş analizi ve dizaynı, iş analizi adımları, veri toplama yöntemleri, iş tanımı ve iş
dizaynı, personelin işe alınması, personelin seçim süreci, seçim kriterleri, Personelin eğitimi,
işe alıştırma, eğitim ve geliştirme: seçilmiş metotlar, Kariyer planlaması, kariyer aşamaları,
kariyer gelişimi, bireysel ve örgütsel kariyer, Performans değerlemenin tanımı, amaçları,
performans değerleme süreci, Performans değerleme yöntemleri konuları dersin kapsamı
içerisinde ele alınacaktır.
KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM
Yönetişim Kavram, Kuram ve Boyutları, Yönetişim kavramına eleştirel yaklaşımlar,
Yönetişim ve E-Devlet uygulamaları, Kamu yönetiminde yönetişim ve aktörler ve rekabet,
Kamu Yönetiminde Modern Katılım yöntemleri, Afet ve Kriz dönemlerinde Yönetişim, Kent
Yönetimi ve Planlamada Yönetişim, Yönetişim ve Politika Transferi, Bölge Kalkınması ve
Bölgesel Yönetişim, Yönetişimde Çok Düzlemlilik ve Merkezi ve Yerel Yönetimlerde
Yönetişim Uygulamaları derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
KAMU MALİYESİ
Kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, kamu kesimi ile özel kesim arasındaki temel farklar,
klasik ve modern mali yaklaşımlar, kamu giderleri, kamu gelirleri, vergi teorisi, Türk vergi
sisteminin ana yapısı, devlet borcu, devlet bütçesi gibi konular ele alınacaktır.
KAMU POLİTİKALARI VE ADALET
Kamu politikası, kamu yönetimi disiplini dışında yer alan farklı disiplinlerin ortak bir çalışma
alanı niteliğinde görülmektedir. Günlük yaşamda “kamu politikaları”na yönelik birçok
göndermede bulunuruz. Dış politika, iktisat politikası, tarım politikası, eğitim politikası,
ulaşım politikası, sağlık politikası vb. farklı alanlara yönelik politikalardan söz etmekteyiz.

Kamu politikası geniş çerçevede kamunun herhangi bir biriminin ilişkili olduğu her şey, tüm
kamu kesimi veya hükümet uygulamaları olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tanım belirsiz
olmakla birlikte, her şeyi içerme tehlikesi de taşımaktadır. En yaygın ve bilinen tanımıyla
kamu politikası, kamu otoritesinin veya hükümetin yapmayı veya yapmamayı tercih ettiği her
şeydir. Öyleyse, kamu politikasında karar-verme süreçleri politika analizinin en önemli
parçasını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında politika analizi sürecinde gündem oluşturma,
politika formülasyonu, politikanın değerlendirmesi, politikanın uygulanması vb. başlıklar
altında kamu politikasının sorunsal alanları belirlenecek, söz konusu başlıklar çeşitli politika
örnekleri çerçevesinde tartışılacaktır.
YEREL YÖNETİMLER HUKUKU
Yerel Yönetimler Hukuku dersinde öncelikle Merkezden Yönetim ilkesi ile Yerinden
Yönetim ilkesi hakkında bilgi verilecektir. Zira ileride anlatılacak konular olan yerel
yönetimler ile yerel yönetimlerin ilişki içerisinde olduğu merkezi idarenin esasları bu iki ana
ilkeye dayanmaktadır. Daha sonra kamu tüzel kişiliği ile hiyerarşi ve idari vesayet konuları
anlatılacaktır. Bu konular bitirildikten sonra merkezi idare teşkilatı hakkında bilgi verilecektir.
Önce il özel İdareleri, daha sonra belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve en son da köyler
ayrıntılarıyla anlatılacaktır. Özellikle bu konuda yerel yönetimler ile ilgili mevzuat büyük
önem taşımaktadır. Mahalle idaresi ve Mahalli İdare Birlikleri konuları üzerinde de
durulacaktır.
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanı, bireysel iş hukuku,
toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve Türk sosyal güvenlik sistemi konuları
ele alınır.
KAMU GÖREVLİLERİ (MEMUR) HUKUKU
Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili Devlet Memurları Kanunu, Hâkimler ve Savcılar
Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili mevzuatın öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
Devlet memuru, sözleşmeli personel, geçici personel, işçi gibi 657 sayılı Kanununa tabi
görevlilerle ilgili tüm hukuki sorunlarını ele alınacağı gibi diğer kamu görevlilerine ilişkin
bilgi ve değerlendirmelere yer verilecektir. Devlet memurlarının atanma ve nakilleri, disiplin
cezaları, devlet memurluğunun sona erme halleri, izin, özlük ve parasal hakları,
yargılanmaları gibi alt başlıklar halinde tüm konular işlenecektir.

MEDENİ USUL HUKUKU
Medeni usul hukukunun içeriğinde öğrencilere yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, medeni
usul hukukunun yargı çeşitleri içerisindeki yeri, mahkeme teşkilatı, mahkemelerin görev ve
yetkisi, genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri, dilekçeler aşaması, ön inceleme, tahkikat,
sözlü yargılama, kanun yolları, geçici hukuki himaye tedbirleri, alternatif uyuşmazlık çözüm
yöntemleri, hâkimin reddi, tahkim anlatılır. Ayrıca mahkemelere yardımcı organlar, davanın
açılması, deliller, yargılama ve hüküm hakkında da bilgi verilir.
CEZA USUL HUKUKU
Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramı, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun Uygulanma Alanı;
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri; Muhakeme Sujeleri; Ceza Usul Hukukunda
İspat-Deliller; Ceza Muhakemesi Önlemleri; Birinci Derece Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü,
Çareler-Yasa yolları derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline
düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evrakın zıya ve iptali; kambiyo senetleri;
poliçe, poliçenin şekil şatları, poliçenin kabulü, devri, aval, poliçenin ödenmesi, karşılık ve
sebepsiz zenginleşme, zamanaşımı; bono, şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe
hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, şekil şartları, devri, aval, ödeme, ödemeden
kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çek; Çekle
Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilinin Korunması Hakkındaki Kanun’un esasları ve
karşılıksız çeke dair hükümleri derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
SİGORTA HUKUKU
Bu derste, çeşitli sigorta türleri üzerinde durulacaktır. Dersin konusu, sigorta risk ve
sorumluluklarının hukuki yapısıdır. İncelenecek konular arasında sigorta sözleşmelerinin
hukuki yapısı, sigortalanan değerler ile sigortalayan ve sigortalanan arasındaki karşılıklı hak
ve yükümlülüklerdir.
ÇEVRE HUKUKU
Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğanın korunmasına ilişkin hukuki
düzenlemeler üzerinde durulmaktadır. Bu konudaki idari ve cezai yaptırımlar ve çevresel
sorumluluk bilincinin geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

İMAR HUKUKU
Bu derste; İmar Hukukunun tanımı, İmar hukukunun hukuk dalları içerisindeki yeri, İmar
hukukunun kaynakları, İmar yetkisini kullanan idareler, İmar yetkisini kullanan merkezi
idareler, İmar yetkisini kullanan yerinden yönetim kuruluşları, İmar uygulamaları, İmar
planları, Ruhsat ve diğer imar uygulamaları, İmar uygulamalarına karşı idari ve yargısal
başvuru yolları, İmar yaptırımları, İmar yaptırımlarının türleri, İmar yaptırımlarına karşı
başvuru yolları konuları ele alınmaktadır.
KRİMİNOLOJİ
Kriminoloji Kavramı, Kriminoloji ve Ceza Hukuku Bağlantısı, Kriminoloji ve Diğer Bilimler
ile İlişkisi, Kriminolojik Araştırmada Metod, Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi, Günümüz
Kriminolojisine Göre Suç Nedenleri, Kriminolojinin Ana Yönleri (Suçun Nedenleri – Suç
Etnolojisi), Suçun Ortaya Çıkışı (Suç Fenolojisi), Toplumsal Gelişim ve Suçluluk, Suçlar ve
Failleri, Bağımlılık Maddeleri Suçluluğu, Suçlu Grupları, Suça Birlikte Sebep Olma Usulünde
Mağdur (Viktimoloji), Suçun Tahmini ve Önlenmesi konuları yer almaktadır.
FİKRİ ve SİNAİ MÜLKİYET HUKUKU
Fikri Mülkiyet Hukuku hakkında genel bilgiler, fikir ve sanat eserleri, eser çeşitleri, eser
sahibi ve hakları, komşu haklar, tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve davalar,
markalar, marka çeşitleri, tescili, marka üzerindeki haklar ve korunması, patentler, patent
çeşitleri, buluş, patentin tescili, korunması, faydalı modeller, tasarımlar, entegre devre
topografyaları, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri derste incelenen konular arasında yer
almaktadır.
TÜKETİCİ HUKUKU
4077 sayılı Kanun çerçevesinde, tüketicinin korunması ve aydınlatılması, Avrupa Birliği
Yönergeleri çerçevesinde tüketici kredisi, mal ve hizmet, ayıplı mal ve hizmet, taksitli ve
kampanyalı kapıdan satışlar, sözleşmeden cayma, tüketici konseyi hakem heyeti, tüketici
mahkemeleri üzerinde detaylıca durulacaktır.
KİTLE İLETİŞİM HUKUKU
Basında yoluyla düşünce açıklama özgürlüğü; basının sorumluluğu, düzeltme ve cevap hakkı;
basın yoluyla işlenen suçlar; Radyo Televizyon Üst Kurulu ve kararları; uluslararası
anlaşmalar.

KOLLUK YÖNETİMİ ve HUKUKU
Kolluk Kavramı ve Çeşitleri, Özgürlük ve Kolluk İlişkisi Açısından Kolluk Usulleri ve
Tedbirleri, Genel Kolluk ve Özel Kolluk Ayrımı, Genel Kolluk Teşkilât ve Faaliyetleri, Özel
Kolluk Teşkilatlanması ve Faaliyetleri, Özel güvenlik Teşkilâtı ve Görevleri, Ülke Savunması
Hizmetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yangınla Mücadele, Fonksiyonel Kolluk
Faaliyetleri, Kollukta Yetki Kullanım Açısından Yapılanma, Genel ve Özel Kolluğun
Yarışması, Suçla mücadele ve Kolluk, Terörle ve Kaçakçılıkla Mücadele, Organize Suçlarla
ve Genel Asayiş Suçlarıyla Mücadele, Suçu Aydınlatma Hizmetleri ders içeriğini kapsayan
ana başlıklardır.
ADLİ TIP
Bu dersin içeriğini; Adli bilimlere ve adli tıbba giriş, Ölüm ve çeşitleri, Ölüm belirtileri, Ölü
muayenesi ve otopsi, Ani ölümler, Yaralanmalar, Asfiksiler, Adli raporlar, Cinsel saldırılara
adli tıbbi yaklaşım, Kadına yönelik şiddet / Çocuk istismarı, İnsan hakları ve adli tıp, Adli
tıpta yaş tayini / Adli genetik, Adli psikiyatri, Adli toksikoloji oluşturmaktadır.
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Türk vergi sisteminin esasları, gelir vergisi, vergi hukuku, ticari kazançlar, zirai kazançlar,
ücretler, gayrimenkul sermaye kazancı, menkul sermaye kazancı, serbest meslek kazançları,
sair kazançlar ve iratlarda vergi hesaplaması, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve matrah
tespiti, kurum kazancının beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi derste incelenen konular
arasında yer almaktadır.
BİLİŞİM HUKUKU
Derste, bu alandaki başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet,
internet ve ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin
konularını oluşturacaktır. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi, alan
adlarının korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, internet erişim
engellemeleri, 5651 sayılı kanun, internet üzerinden telefon (VoIP) ve internet servis
sağlayıcılarının sorumluluğu gibi konular işlenmektedir.
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin tarihçesinin, hedefinin, amacının, aşamalarının ve
kapsamının incelendiği bu derste elektronik imzaya, UYAP doküman yönetim sistemine ve
UYAP bilgi güvenliğine yer verilmektedir. Ayrıca bu derste UYAP bilgi sistemlerinden

vatandaş bilgi sistemi, avukat bilgi sistemi, SMS bilgi sistemi ve kurumsal bilgi sistemine
değinilmektedir.
GENEL MUHASEBE II
Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Dönen varlık hesaplarının işleyişi; Duran varlık
hesaplarının işleyişi; Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Yabancı kaynak hesaplarının
işleyişi; Öz kaynak hesaplarının işleyişi; Sonuç hesapları ile ilgili işlemler ve mali tabloların
hazırlanması; Gider hesaplarının işleyişi; Gelir hesaplarının işleyişi; Gelir tablosu; Bilanço.
İLK YARDIM
Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşlar, Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi,
Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları,
Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım, Kanama ve şok durumlarında ilk
yardım ve turnike uygulamaları, Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda
triyajuygulamaları, Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama,
Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım, Yanık, ısı dengesi
bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım, Ani bilinç kaybı durumlarında ilk
yardım(epilepsi, diabet koması vb.),Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım,
Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, Hasta/yaralı taşıma
teknikleri ve vücut mekaniği.
İNSAN HAKLARI HUKUKU ve KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
İnsan Hakları Kavramı ve Unsurları, İnsan Hakları Tarihi Evrimi ve Özneleri, Birleşmiş
Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Bölgesel Sistemlerde İnsan Haklarının
Korunması, İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri, Hakların Sınırlandırılması Rejimi,
Başvuru Koşulları, Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı,
Adil Yargılanma Hakkı, Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Düşünce, İfade ve
Örgütlenme Özgürlüğü, Mülkiyet Hakkı, Eğitim Hakkı ders çerçevesinde işlenecek
konulardır.
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliğinin hukuki statüsü, Topluluk hukukunun doğuşu ve
kaynakları, doğrudan uygulanırlık, Topluluk hukukunun üstünlüğü ve doğrudan etkisi,
Topluluk kurumsal hukuku, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon, Adalet Divanı,
Topluluk hukukunun üye devletlerde uygulanışı, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları

ve Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması, Ortaklık Konseyi kararları, gümrük birliği, Topluluk fikri
mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir.
MESLEKİ YABANCI DİL II
Öğrencilerin alanlarıyla ilgili kelime bilgilerini geliştirmek ve verilen yapıları pekiştirmek
için meslek dersleri öğretim elemanlarıyla işbirliği yapılarak orijinal öğretim materyalleri
kullanılır. Gerekli görülen üniteler ile ilgili, resimler, Şemalar, formlar, tablolar ve bölümler
üzerinde çalışmalar yapılır. Role play yaptırılarak öğrencilerin dili gerçeğe yakın ortamda
kullanmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilere ilgili konuda metin yazdırılır, bu metinlerle ilgili
sunum yapmaları sağlanır.
İKTİSADA GİRİŞ – II
Mili gelir ve büyümenin ölçülmesi, istihdam durumunun incelenmesi, yatırım, tüketim,
tasarruf ve dış ticaretin belirleyici unsurlarının tespiti, klasik, keynesyen, neoklasik ve arz
yanlı iktisadi dününce akımlarının incelenmesi, IS-LM modeli çerçevesinde para ve maliye
politikalarının etkinliği konuları yer almaktadır.
MAKRO EKONOMİ
Temel kavramlar, Milli gelir ve çıktının hesaplanması, Başlıca Makroekonomik Okullar,
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İstihdam, Enflasyon, Para Piyasası, Merkez bankası ve para
politikası, Maliye Politikası
ULUSLAR ARASI İKTİSAT
Uluslararası Ticaret Teorisi, Merkantilistler ve Fizyokratlar, Klasik Ticaret Teorileri, Faktör
Donatım Teorisi, Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri, Korumacılığı Savunan Görüşler,
Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri, Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları, Döviz Ve
Döviz Piyasasının Tanımı ve Özellikleri, Döviz Piyasasının Çeşitleri ve Fonksiyonları, Döviz
Kurunun Oluşumunu ve Döviz Kuru Çeşitleri, Bankalar ve Döviz Piyasası, Ödemeler
Bilançosunun Tanımı ve Önemi, Ödemeler Bilançosunun Ana Hesapları, Ödemeler Bilançosu
Dengesizliklerinin Nedenleri, Ödemeler Bilançosu Açıklarını Önlemeye Yönelik Politikalar,
Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Uluslararası Özel Sermaye Akımları, Uluslararası Para
Piyasası, Uluslararası Sermaye Piyasası
GİRİŞİMCİLİK
Girişimciliğin tanımı ve fonksiyonları, Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları, Girişimciliğin
tarihsel gelişimi ve Türkiye'de girişimcilik, Türk girişimcilerin yapısal özellikleri, Ücretle

çalışmanın avantaj ve dezavantajları, Girişimci olmanın yolları, Girişimciliğe ilk adım ve
KOBİ'ler, Girişimcilik kültürü, Girişimcilik kültürü, Küçük işletmelerde girişimcilik ve
kuruluş süreci, Girişimcilikte kadının yeri, Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri,
Girişimcilik adaylarına öneriler, Güncel girişimcilik konuları ele alınır.
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler,
bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler,
problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama
yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi,
yorumlanması ve raporlaştırılması derste incelenen konular arasında yer almaktadır.
HALKLA İLİŞKİLER
Halkla ilişkilerin tanımı, tarihi, gelişimi, temel ilkeler, iletişim ve geri bildirim süreci
pazarlama ilişkileri, halkla ilişkiler personelinin görevleri, halkla ilişkiler politikası ve
yürütülmesi, halkla ilişkiler uygulama süreçleri, imaj ve imaj geliştirme, kriz yönetimi, halkla
ilişkilerin ahlaki yönü dersin kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca dikey ve yatay iletişim,
yazılı ve sözlü iletişim, iş gören ve işveren ilişkileri, iş gören araç gereç ilişkileri, biçimsel
iletişim, biçimsel olmayan iletişim konuları ders içerikte ele alınacaktır.
İLETİŞİM
İletişimin tanımı ve kapsamı; İletişim süreci ve iletişim sürecinin öğeleri; İletişim sürecinin
işleyişi; İletişim şekilleri; İletişimin temel unsurları; İletişimin sağlıklı yapılmasını engelleyen
psikolojik ve sosyal problemler; gürültü kaynakları; konuşma ve dinleme; sözsüz iletişim;
yazılı iletişim; yazılı iletişim; grup ve iletişim; örgüt içi iletişim; iletişim becerileri; kültür ve
iletişim; kitle iletişimi; iletişim kuramları.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer
Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim
Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde
Karar Alma; Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri; Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı:
Özellikleri, İlkeleri, Organizasyon süreci ve planlama süreci ile karşılaştırma, Bölümlendirme,
Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama süreci; Yöneltme: Özellikleri, Yöneltme süreci;

Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki
Değişim; Karşılaştırma; Koordinasyon; Denetim: Özellikleri, Denetim süreci.
TURİZM MEVZUATI
Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin tabi olduğu yasal düzenlemeler ve
sorumluluklar bu dersin içeriğini oluşturur. Hukuk ve turizmle ilgili temel kavramlar,
Turizmde örgütlenmeye yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm çeşitlerine göre yasalar,
Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeler, Turizm işletmeciliği
ile ilgili turizm mevzuatı, Turizmde tüketici hakları, Turizmle ilgili diğer mevzuatlar
(Pasaport kanunu, kimlik bildirme)
PROJE
Proje Döngüsünün Tanımı, Proje Fikrinin Belirlenmesi, Proje Fikrinin Analiz Edilmesi,
Analiz Yöntemleri, Projenin Planlanması, Projenin Finansman Kaynaklarının Bulunması,
Paydaşların Belirlenmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi, Örnek Projelerin İncelenmesi,
Uygulamalı Proje Yazılması

