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Akts

Kredi

T/U/L

ADALET PSİKOLOJİSİ

HBAO2042

5

4

4/0/0

Adalet Psikolojisi, psikoloji ve hukuk disiplinlerini bir arada değerlendiren interdisipliner bir alandır. İçerik itibariyle, sanık psikolojisi, mağdur psikolojisi, hükümlü
psikolojisi, yargıç psikolojisi, usul psikolojisi alanlarını kapsamaktadır.
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

HBAO2025

5

4

4/0/0

Ceza muhakemesi hukuku cezai nitelikli uyuşmazlığa ilişkin maddi gerçeğin ortaya konulması
ve uyuşmazlığın çözümüne katılan aktörler tarafından yapılan işlemlerin zamanının sırasının
ve tarzının ortaya konulmasının sağlayan hukuk dalıdır.
İDARE HUKUKU

HBAO1007

6

3

3/0/0

İdare Hukuku dersi ile, devlet teşkilatının şeması kavranacaktır. Devlet teşkilatı yanında
idare ile ilgili ilkeler ve kavramlar işlenecek olup, birey devlet ilişkisinin huhkuki yönü
ortaya konacaktır.
İNFAZ HUKUKU

HBAO2053

5

4

4/0/0

İnfaz ve ceza kavramları, infazın şartları, cezaların infaz şekilleri, infazın gevşetilmesi
ve denetimi konularını içerir.
İNSAN HAKLARI HUKUKU

HBAO2037

5

4

4/0/0

5

4

4/0/0

İnsan hakları hukuku konusunu içerir.
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

HBAO2024

Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın
ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta
defiler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil
şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

MEDENİ USUL HUKUKU

HBAO1049

6

3

3/0/0

Özel hakların teminat altına alınması ve kabul ettirilmesi ile gerçek hukuki durumun tespit
edilmesine hizmet eden Medeni Usul Hukukunun amaçlarının kavranılması, Medeni Usul Hukukuna
hâkim olan ilkeler ve ilk derece mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama kuralları bu
dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatına da
değinilmektedir. Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının
yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı
olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.
MUHASEBE

HBAO1053

6

3

3/0/0

4

4/0/0

Finansal muhasebe kavramları, ilkeleri ve uygulamaları
TAKİP HUKUKU II (İFLAS) HBAO2023

5

Borçlunun malvarlığının tamamına yönelen iflas yollarının sosyal ve ekonomik temelleri,
amaçları, sakıncaları ve şartlarının detaylı şekilde incelenmesi ve farklılıklarının altının
çizilmesi oluşturmaktadır.
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ULUSAL YARGI AĞI
PROJESİ (UYAP)

HBAO1008

6

3

3/0/0

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.
YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte
öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri
yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun
bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

