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OD 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

  (T:2, U:0, K:2, AKTS: 2, ZORUNLU) 

Dersin tanıtımı ve derste geçen kavramlar; Türk devrimine yol açan gelişmeler: Dünyada 

Demokrasinin Gelişimi Osmanlı Modernleşmesi (Tanzimat Dönemi) Osmanlı Modernleşmesi (II. 
Meşrutiyet Dönemi) I. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler: I. Dünya Savaşı ve Sonrasında 

Osmanlı Devleti: Ulusal Direnişin Örgütlenmesi: Değerlendirme, Kongreler ve Misak-ı Milli 

TBMM’nin Kurulması İç İsyanlar, Sevr Antlaşması, Ulusal Kurtuluş Savaşının Maddi Kaynakları. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cepheler. TBMM’nin Dış İlişkileri Cumhuriyet’in İlanı. Türk Devriminin 
Nitelikleri. 

 

OD 103 TÜRK DİLİ I 

(T: 2, U: 0, K: 2, AKTS: 2, ZORUNLU) 

Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil- kültür 

ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,  Atatürk'ün dil 
devrimi, anlayışı, çalışmaları, Türkçe’de sesler, Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları, yazım 

kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi,  Türkçe’nin söz varlığı. 

 

OD 105 YABANCI DİL I 

(T: 2, U: 0, K: 2, AKTS: 2, ZORUNLU) 

Derste; tanışma, tanıştırma, selamlaşma, biyografi, memleket tanıtımı, yiyecek ve içecekler, sıklık 

zarfları, sahiplik belirtme, aile tanıtımı wh+ soruları, yerler, meslekler, günlük işler ve alışkanlıklar 
konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları geniş zaman kullanılarak 

yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

 

OD 107 KARİYER PLANLAMA 

(T: 1, U: 0, K: 1, AKTS: 2, ZORUNLU) 

Bu dersin içeriği, öğrencilerin profesyonel başvurularda kullanabilecekleri yöntem ve araçlar  

konusunda onları bilgilendirecek ve söz konusu bu yöntem ve araçları en etkin şekilde kullanabilme 
becerisini kazandıracak eylem ve uygulamalı ödevlerden oluşmaktadır. Bu ders,  öğrencilerin 

becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânı sunan faaliyetler  ile uygulamaları 

desteklemektedir. 

 

AD 101 ANAYASA HUKUK  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:5, ZORUNLU) 
Anayasa Hukuku dersinde anayasanın anlamı ve türleri, siyasi partiler, seçim ve seçim sistemleri, 

devlet kavramı ve biçimleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, hükümet sistemleri, yasama, 

yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda düzenlenen 
temel ilkeler ve kişilerin sahip olduğu temel hak ve hürriyetler ile diğer anayasal haklar incelenmektedir. 

Dersin amacı; Anayasa hukukuna dair temel kavramları, devletin kuruluş şemasını, temel hak ve 

hürriyetlerin varlık nedeni ile birey-devlet ilişkisini öğrencilere tanıtmak ve sahip oldukları anayasal 
haklar konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

 

AD 103 TEMEL HUKUK  

(T:2, U:0, K:2, AKTS:4, ZORUNLU) 
Bu derste hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukukun temel kavramları, hukuki işlem-akit ve 

haksız fiil kavramları ile tek taraflı, iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt- tasarruf, 

sebebe bağlı olan-olmayan hak kavramı ve hakkın türleri, kamu hakları, özel haklar, kişiler hukuku, 
gerçek kişiler, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, tüzel kişiler, eşya hukuku, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet gibi 

konular işlenecektir. Ayrıca kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı çerçevesinde Türkiye'nin hukuki 

yapısı hakkında da genel bilgi verilecektir. Bu dersin amacı hukukun temel kavramlarını anlama, 
öğrenme ve değerlendirme yetisinin kazanılmasıdır. 
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AD 105 MEDENİ HUKUK 

(T:3, U:0, K:3, AKTS:5, ZORUNLU) 

Medeni Hukuk-I dersi; medeni hukuka giriş, kişiler hukuku ve aile hukuku olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır. Bu derste; Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümleri; hak kavramı, medeni 

hukukun kaynakları, yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, sübjektif ve objektif iyi niyet 

kurallarının derinlemesine analizi ile kişiler hukukunun konusu olan kişi ve kişilik kavramı, gerçek 
ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması, isim,  ikametgâh konuları ayrıntılı olarak 

incelenmektedir. Bu konuların yanı sıra, aile hukukunun incelendiği bu derste, nişanlanma, evlenme, 

evlenmenin sona ermesi, hısımlık, velayet ve vesayet konuları ile mal rejimleri de ele alınmaktadır. Bu 

ders ile öğrencilere; medeni hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve dersin konusuna ilişkin olarak 
uygulamada karşılaşacakları problemlere çözüm önerileri getirebilmelerini sağlamaktır. 

 

AD 107 KLAVYE EĞİTİMİ-I  

(T:1,U:2, K:2, AKTS:4, ZORUNLU) 

Klavye Eğitimi I dersinde, temel sıra, on parmak bakmadan F klavye kullanımı öğretilmektedir. 

29 harfin klavyede öğretilmesi ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin hatasız bir şekilde 

bakmadan seri bir şekilde F klavye kullanımları amaçlanmaktadır. 

 

AD 109 GENEL MUHASEBE  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 

Genel muhasebe dersi şu konuları içermektedir: muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana  ve alt 

hesapları oluşturma, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek,  büyük defter 
düzenlemek, mizan düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek, gelir ve 

gider hesaplarının incelenmesi, gelir tablosunun düzenlenmesi. 

 

OD 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

 (T: 2, U: 0, K: 2, AKTS: 2, ZORUNLU) 

Bu dersin  içeriğinde,  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  kuruluşundan  günümüze  değin,  siyasal, 

ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. Yakın tarihimizin  önemli 

dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin 

ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer 
almıştır. 

 

OD 104 TÜRK DİLİ II  

(T: 2, U: 0, K: 2, AKTS: 2, ZORUNLU) 

Bu ders; yazılı anlatım, yazılı anlatımda yöntemler ve plan, yazılı anlatım uygulaması, makaleler, 

rapor, eleştiri yazıları, resmi yazışmalar ve diğer metin türleri (hikâye, roman, köşe yazısı vb.) sözlü 

anlatım ve iletişim konularını içermektedir. 

 

OD 106 YABANCI DİL II  

(T: 2, U: 0, K: 2, AKTS: 2, ZORUNLU) 
Bu derste; alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler 

ve gelecek planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. 

İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

 

BP 104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  

(T:3, U:1, K:3,5, AKTS: 6, ZORUNLU) 

Bu ders, bilgisayar donanımı, yazılımı, ofis programları ve uygulamaları olan kelime işlemci, 

elektronik tablo programı ve sunu programı konularını içermektedir. 

 

AD 102 BORÇLAR HUKUKU  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 

Borçlar hukuku dersi kapsamında öğrencilere; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sistematiği, 

borçlar hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hakların türleri, sorumluluk kavramı, borç 
ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin 
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kurulması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması konuları ile özel borç ilişkilerine dair 

bilgiler verilecektir. Bu dersin amacı öğrencilerin borçlar hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmesi 

ve konuya ilişkin olarak uygulamada karşılarına çıkabilecek uyuşmazlıklar hakkında bilgi sahibi 
olmalarıdır. 

 

AD 104 İDARE HUKUKU  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 

İdare Hukuku dersinde öğrencilere genel kuramlar ve anayasal ilkeler öğretilir. Buna göre;  idarenin 

bütünlüğü, kamu tüzel kişiliği ve kanuni idare ilkesi anlatılır. Türk idare teşkilatı ise merkezden 

yönetim teşkilatı ve yerinden yönetim teşkilatı ayrımı yapılarak öğretilir. Bunun yanı sıra; idari 
işlem, idari sözleşmeler, idarenin sorumluluğu, kamu malları ve idari yargı konuları hakkında 

bilgiler verilir. Yine bunlara ek olarak, idarenin faaliyetleri olan kamu hizmeti ve kolluk konuları 

anlatılır. Bu dersin amacı, öğrencilerin idare hukukunun temel kavramlarını öğrenerek idari teşkilat 
ile idari etkinliklerin hukuksal yönlerini irdeleyebilmelerine olanak sağlamaktır. 

 

AD 106 KLAVYE EĞİTİMİ-II  

(T:1, U:2, K:2, AKTS:4, ZORUNLU) 

Klavye Eğitimi II dersinde, bakmadan yazmanın geliştirilmesi, F klavye yazarken noktalama  

işaretlerinin nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Mevcut hızlarının arttırılması için değişik 
metinlerden çalışmalar yapılmakta ve uzun metin çalışmaları yaptırılmaktadır. 

 

AD 108 CEZA HUKUKU  

(T:3,U:0,K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 
Ceza Hukuku  dersi  ile  sırasıyla  ceza  hukuku  hakkında  genel  bilgiler,  ceza  hukukunun 

kaynakları ceza hukuku kurallarının uygulama alanı, ceza normu ve ceza normunun kaynakları, sınırları 

ve tasnifi, yorumu, suç genel teorisi kavramı suçun tanımı ve suç kavramı, suçun yapısal unsurları, 
suçun yapısal unsurları dışında kalan ve cezalandırılmaya etkili olan şartlar, ceza kavramı ve cezanın 

(cezalandırmanın) amaçları cezanın nitelikleri cezanın türleri, dava ve ceza ilişkisini düşüren sebepler 

koşullu salıverilme adli sicil ve hükümlülük kaydının silinmesi ve ceza mahkumiyetinin sonuçları 

konuları ele alınmaktadır. 

 

AD 110 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA 

(T:1, U:1, K:1,5, AKTS:2, ZORUNLU) 

Hukuk dili ve adli yazışma dersi ile öğrencilere; hukuk diline dair temel bilgiler verilecek olup 

dilekçelerde uygulanacak usuller, resmi yazışma kuralları, adli yazışma türleri, adli kararlar, 
sözleşmeler, icra ve iflas hukukuna ilişkin belge örnekleri, ilanlar ve tebliğ belgeleri ile noter 

belgelerine ilişkin konular anlatılacaktır. Dersin amacı; öğrencilerin özellikle ileride iş hayatında 

kullanabilmeleri açısından adli yazışmalarda kullanılacak şekil ve usul hakkında bilgi sahibi olmaları 

ve hukuk dilini öğrenmelerini sağlamaktır. 

AD 201 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 

Ceza Muhakemesi Hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından 

işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak,  Ceza 
Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi 

faaliyetle ilgilenir. Ceza Usul Hukuku dersinin amacı da, öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp 

bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza 
hukuku yargılamasının kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır. 

 

AD 203 TİCARET HUKUKU  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 
Bu dersin başlıca konuları; ticari işletme, ticari iş, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticari  

defterler, marka, haksız rekabet ve şirket türleridir. Buna göre ticari işletmenin tanımı, yapısı ve 

hukukî niteliği, ticari işletmede merkez ve şube kavramları, ticari işletmenin devri ve rehni; ticari iş 
kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, özellikle müteselsil sorumluluk ve ticari işlerde faiz, ticari 

işe uygulanan hükümler ve bunların sırası: ticari yargı, ticari sayılan davaların belirlenmesi ve bu 
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bağlamda mutlak ve nisbi ticari davalar: tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir sıfatının kazanılması 

ve kaybedilmesi, tacir yardımcıları, bağımlı yardımcılar (ticari mümessil, ticari vekil ve seyyar 

tüccar memuru), bağımsız yardımcılar (ticari işler tellalı,  acente, komisyoncu), ticaret sicili, sicile 
kaydı gereken hususlar, sicil işlemleri, sicil memurunun inceleme görevi, sicile tescil ve ilan, tescil ve 

ilanın etkisi: gerçek ve tüzel kişilerde ticaret umanı, bunun tescili, kullanılması ve korunması; işletme adı, 

marka, markanın tanımı ve türleri, markanın tescili, marka sahibinin haklan ve yükümlülükleri, marka 
ile ilgili hukukî işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının 

korunması; haksız rekabet, tanımı ve unsurları, başlıca haksız rekabet halleri ( Türk Ticaret 

Kanunu'nda düzenlenen haller), haksız rekabetin sonuçları; ticari defterler, defter tutma yükümüne 

tabi olanlar, tutulması zorunlu olan ticari deflerler, ihtiyari defterler, defter ve belgelerin saklanması, 
ticari defterlerin ispat fonksiyonu; cari hesap, cari hesap sözleşmesinin işleyişi ve yükümleri,  cari 

hesabın sona ermesi, cari hesapta zaman aşımı; ortaklık kavramı ve tarihi gelişimi; Türk hukuk 

sisteminde ortaklıklar ve bunların tasnifleri, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler ve bunlara ilişkin 
diğer temel bilgiler bu ders kapsamında verilmektedir. 

 

AD 205 MEDENİ USUL HUKUKU (T:3, 

U:0, K:3, AKTS:5, ZORUNLU) 

Dersin içeriğini medeni yargılama hukukunun amacı ve yargılama sistemleri içerisindeki yeri, 

yargılama kavramı ve yargı yolları, mahkemelerin yetki ve görevi, yargılama usulü, taraf ve kimlerin 
taraf olacağına ilişkin bilgiler, deliller ve kanun yolları oluşturmaktadır. Buna göre sırasıyla Medeni 

Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Yargı Kavramı ve Çeşitleri, Mahkemeler, Yargı Görevlileri, 

Görev - Yetki İlişkisi, Usul İşlemleri, Taraflar, Davaya Müdahale, Medeni Usul Hukukuna Hâkim 
Olan İlkeler, Dava Hakkında Genel Bilgiler, Davanın Açılması ve Davaya Cevap, Ön İnceleme, 

Tahkikat, İspat, Deliller, Geçici Hukuki Koruma, Karar ve Hüküm, Yargılama Usulleri, Kanun 

Yolları, Yargılama Giderleri ve Adli Yardım, Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 

konuları anlatılacaktır. 
 

AD 207 KALEM MEVZUATI  

(T:2, U:0, K:2, AKTS:3, ZORUNLU) 
Yargılama öncesinde, yargılama sırasında ve duruma göre yargılama sonrasında kalem personeli 

tarafından ilgili yönetmelik ve tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevler ve 

kalem işlemlerinin ne şekilde yerine getirileceği anlatılmaktadır. Bu kapsamda adli kaleme ilişkin 

genel bilgiler, adli kalem mevzuatı, adli yargı mahkemeleri, adli kalem hizmetleri, adli yargı kalem 
personeli ve personelinin yetki ve görevleri, belgelerin kayıt görmesi ve dosyalanması, fiziki ortamda 

oluşturulan belge ve evrakın dosya düzeni, hukuk ve ceza davalarında dosya düzeni, uyap ve bilgisayar 

donanımının kullanılması, resmi yazışma, adli yazışma işlemleri, resmi yazışma ortamları, resmî 
yazıda uyulması gereken usul ve kurallar, adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinin görev ve 

yetkisi, adli yargı hukuk mahkemelerinde taraflar, davanın açılması ve tevzi işlemleri, adli yargı hukuk 

mahkemelerinde tutulacak kayıtlar, adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinin görev ve yetkisi, adli 
yargı hukuk mahkemelerinde taraflar, adli yargı ceza mahkemelerinde tutulacak kayıtlar, ceza 

mahkemesi yazı işleri müdürünün tutması gereken kartonlar, ceza mahkemelerine ait dosyaların 

incelenmesi ve suret alınması, hükümden sonra mahkeme kaleminde yapılan işler, adli yargı  

cumhuriyet başsavcılığı, adli yargı cumhuriyet başsavcılığının görev ve yetkisi, cumhuriyet  
başsavcılığının teşkilat yapısı, cumhuriyet başsavcılığında soruşturmanın başlatılması ve tevzi 

işlemleri, cumhuriyet başsavcılığında tutulması zorunlu kayıtlar, cumhuriyet başsavcılığı yazı  işleri 

müdürünün tutması gereken kartonlar, cumhuriyet başsavcılığına ait dosyaların incelenmesi ve suret 
alınması, soruşturmanın gizliliği, soruşturma sonucu verilecek kararlar, adlî yargı ilk derece hukuk 

mahkemelerinde bulunan kasa hesaplarına ilişkin genel bilgiler, vezne kasa hesabı, tereke hâkimliği 

kasa hesabı, izale-i şüyu satış memurluğu kasa hesabı, cumhuriyet başsavcılığına bağlı emanet 
memurluğu kasa hesabı, ceza mahkemeleri kasa hesabı, kalem hizmetlerini denetlemekle sorumlu 

olanlar, kalem personelinin disiplin, suç ve zarar sorumlulukları konuları ele alınacaktır. 
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AD 209 KLAVYE EĞİTİMİ-III  

(T:1, U:2, K:2, AKTS:4, ZORUNLU) 

Bu dersin amacı Klavyede 10 parmak yazma alışkanlığı kazandırarak, meslek hayatında 

kullanacakları sistemi kavramalarını sağlamaktır. Klavye kullanmayı tamamen öğrenen öğrencilerin 
en seri şekilde belge oluşturma ve düzenlemelerine yönelik pratik çalışmalar  yaptırılmaktadır. Yani 

klavyenin etkin ve hızlı kullanımı sağlanmaktadır. Derste türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem 

çalışmaları yapıldıktan sonra, öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanmaktadır. bu ders teorik 

anlatımların yanı sıra özellikle pratiğe yöneliktir. dokümanların sayfa düzenlemeleri, yatay-dikey 
ortalama, doküman şekillendirmenin, hatasız ve temiz çıktı alabilmenin iş hayatındaki önemi, sayfa 

düzenlemesinin önemi, hataları düzeltme teknikleri, müsveddeden yazma, tablo düzenleyebilme, tablo 

içine metin ekleme, tablolama programı, kurum içi ve kurum dışı yazışma standartları, yabancı dilde 
hızlı ve doğru yazı yazma, yabancı dil yazı standartları, çok sayfalı mektuplar ve numaralandırma 

konuları bu ders kapsamında anlatılacaktır. 

 

AD 221 İŞLETME BİLGİSİ  

(T:3, U:0, K:3, AKTS: 4, MESLEKİ SEÇMELİ)  

Bu ders kapsamında sırasıyla ekonomik yaşam ve işletmecilik temel kavramları, işletmelerin amaçları 

ve işletmelerin türleri, işletme çevresi ve sistemi, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, 
işletmelerin kuruluş yatırımı ve kuruluş yatırım araştırmaları, işletmelerin hukuki yapıları ve işletme 

birleşmeleri, işletme yönetimi ve yönetim fonksiyonları, işletmelerin üretim, pazarlama, finansman ve 

insan kaynakları yönetimi fonksiyonları aktarılacaktır. 
 

AD 223 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ   

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 

Risk ve getiri kavramları, finansal risk türleri, risk ve getirinin ölçümü, riske maruz değer, riske 

maruz değer uygulamaları, riskten korunma araçları, finansal kurumlar için risk yönetimi, risk 
yönetimi politikaları aktarılacaktır. 

 

 

AD 225 KRİMİNOLOJİ  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 

Kriminoloji ders ile kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, 
kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili  

kavramlar öğrencilere anlatılacaktır. 

 

AD 227 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 

Bu ders kapsamında da iş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri; risk tanımı ve risk 

değerlendirmesi hakkında genel bilgi; iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından eğitimin önemi; iş  

güvenliği yönünden işyerlerinde yapılması gerekli kontroller, düzenlenecek belge, kayıt, form ve 
raporlar; sabit tesislerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu (işyeri hekimi ve iş güvenliği kurulları); 

iş kazasının nedenlerinin analizi; iş sağlığı ve meslek hastalıkları; iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının işçi işveren ve ülkemize maliyeti; çevre sağlığının çalışanlar üzerindeki etkisi; sağlık 
ve güvenlik konusunda devlet, işveren, işçilerin görev ve sorumlulukları; iş  kazalarından doğan cezai 

ve hukuki sorumluluklar öğrencilere verilecektir. 

 

AD 229 TAŞIMA HUKUKU  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 

Bu ders kapsamında karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşıma senetlerinin içeriği,  işlevleri 

ve hükümleri; taşıyanın eşya ile ilgili sorumlulukları, sorumluluk sınırları ve sorumluluktan 
kurtulması; tazminat hükümleri, ihbar ve zamanaşımı; gemileri hukuki niteliği, deniz taşımacığında 

taraflar ve tarafların sorumluluklarının kapsamı; sorumluluğun sınırlandırılması, bildirimler, 

zamanaşımı; gönderenin ve taşıyanın maddi sorumluluğunun sınırlandırılması; denizde taşıma 
senetleri, konişmentonun özellikleri, kapsamı ve hükümleri; deniz kazaları, çatma, kurtarma ve 

müşterek avaryaya ait hükümler aktarılacaktır. 
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AD 231 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

 (T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 
Bu ders kapsamında sırasıyla kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan 

sınırlandırılması, 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 (emre 

muharrer senet), şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı Ödeme vaadi; Çek, 

şekil şartları, devri, avali, ödeme, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat haklan, zamanaşımı, 
sahte ve tahrif edilmiş çek; Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilinin Korunması 

Hakkındaki Kanun'un esasları ve özellikle karşılıksız çeke dair hükümler ele alınacak ve öğrencilere 

aktarılacaktır. 

 

AD 202 TEBLİGAT HUKUKU  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU)  

Yargı örgütü ve tebligat dersi ile öğrencilere; yargılama ilkeleri, mahkemelerin kuruluşu,  görevleri, 

işleyişleri ve birbirleriyle olan ilişkileri ile tebligat sürecinin nasıl işlediği, tebligat süreleri ve 
tebligat usulüne ilişkin konular hakkında bilgi verilir. Dersin amacı öğrencilerin; yargılamaya dair 

temel ilke ve kavramları, Türk yargı sisteminin yapısını, yargı kollarını, mahkemeleri ve diğer adli 

mercileri tanımaları ve bunlara ek olarak tebligat hukukuna ilişkin temel bilgiye sahip olmalarıdır. 

 

AD 204 CEZAEVİ VE İNFAZ HUKUKU 

 (T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 
Ceza infaz hukukunun temel ilkeleri ile kavramlarını tanımalarına, infaz hukukunun gelişimini mantıksal 

temelde kavramalarına yardımcı olmak ve ceza infaz hukuku öğretisinin temel tartışmalarına ve 

uygulama soru ve sorunlarına dair özgün fikirlerini oluşturabilecek ceza infaz hukuku temelini 

kazandırmak ile ceza infaz uygulamasını gözlem ve mülakat araştırma yöntemleriyle tanımalarını 
sağlamak amaçtır. Dersin temel hedefi; öğrencilerin günlük olaylarda hukuki bakış açısı kazanımı ile 

ceza infaz uygulamalarının nitelik değerlendirmesini yapabilmeleri ve Avrupa insan hakları hukuku ile 

Türk ceza infaz hukuku karşılığını bulabilmeleridir. 

 

AD 206 İCRA VE İFLAS HUKUKU (T:3, 

U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) 

Bu dersin amacı, öğrencilere icra ve iflas hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıtmaktır. Bu derste 
öğrencilere, genel haciz yoluyla takibe ve özel takip yollarına, ayrıca iflas takibine, konkordatoya ve 

tasarrufun iptali davalarına ilişkin bilgiler verilmektedir. 

 

AD 208 KLAVYE EĞİTİMİ – IV 

(T:1, U:2, K:2, AKTS:4, ZORUNLU) 

Kelime işlem programı işlemleri, Kelime işlemci belgede metni biçimlendirmek, Klavye tuşlarının 
fonksiyonları, Oturuş ve duruşu ayarlama, Harf tuşlarını kullanma, Noktalama  işaretleri ve sayı 

tuşları, Metin yazma, Hız uygulamaları, Yabancı dilde yazı yazmak. 

 

AD 210 UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ  

(T:2, U:1, K:2,5, AKTS:4, ZORUNLU) 
UYAP; adalet hizmetlerinin; en kısa zamanda, en az maliyetle, şeffaf, etkili, verimli, hızlı, güvenilir, 

tarafsız ve denetlenebilir şekilde yerine getirilmesini temin etmek üzere geliştirilen ve Türkiye’deki 

e-devlet uygulamalarının bir parçasını oluşturan elektronik adalet sistemidir. Adalet Bakanlığı Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmiş Merkezi bir  bilişim sistemi olarak, bütün 
mahkemeleri, savcılık birimlerini, cezaevlerini, diğer tüm yargı birimlerini, Adalet Bakanlığı’nın 

tüm birimleri ile bağlı ve ilgili birimleri ile ilgili devlet kurumlarını kapsamaktadır. Bugün itibariyle 

UYAP ülkemizde Bakanlığımız teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin 
her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. 
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AD 222 PSİKOLOJİ 

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 

Bu ders kapsamında öğrenciler, psikoloji biliminin tarihsel gelişimini, temel psikoloji teorilerini, ve 
psikolojini temel alt alanlarını öğrenirler. Bu kapsamda, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, 

biliş, öğrenme, hafıza ve bilişsel süreçler gibi psikolojinin temel konularına giriş yapılır. 

 

AD 224 SİGORTA HUKUKU 

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 
Sigorta Hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku  boyutuyla 

ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, zarar  sigortaları ve zarar 

sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk sigortaları, can sigortaları; Hayat sigortası, grup 

sigortaları, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası, yeni doğan ve evlat edinilenin sigortası, sigorta ve 
reasürans şirketlerinin kuruluşu, işleyişi ve sona ermeleri, Sigorta aracıları; sigorta acenteleri ve 

brokerler, sigorta eksperleri, aktüerler, sigortacılık sektörünün mesleki örgütlenmesi, Sigortacılık 

Tahkim Komisyonu, Sigorta Eğitim Merkezi (SEGEM),Güvence Hesabı, Sigortacılıkta Denetim 
dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

AD 226 BÜRO VE BELGE YÖNETİMİ 

   (T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 

Bu ders kapsamında büro yönetimi ve sekreterlikle ile ilgili kavramlar, iş dağıtımı tekniği, iş  akımı 

tekniği, hareket ekonomisi tekniği, büroyu ergonomik şekilde düzenleme, verimlilik,  zaman 

yönetimi, kriz yönetimi, stres yönetimi, iş analizi, iş değerlemesi form teknikleri geliştirme gibi 
kavramlar ele alınmaktadır. 

 

AD 228 YARGI ÖRGÜTÜ  

(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) 

Türk Yargı Örgütü’nde yer alan her yargı merciinin kendi faaliyet  alanlarına sahip olması ve 

birbirlerinin faaliyet alanlarına girmemeleri kanun hükümleri ile bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Yargı Örgütü konusunda kanun hükümleri ile teşkil edilen ve farklı alanlarda  faaliyet gösteren 

mercilerin hangileri olduğu, hangi konularda faaliyet gösterecekleri belirlenmesi dersin konusunu 
oluşturmaktadır. 

 

GS 201 AKADEMİK TÜRKÇE  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ) 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu 
diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede sesler. 

Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması.  

Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

 

GS 203 ÇEVRE KORUMA  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ) 
1- Çevre Yönetmelikleri 2- Risk Analizi 3- Atık Yönetimi 4- Doğal kaynaklar 5- Koruma önlemleri 
 

GS 223 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA I  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ) 
Bu dersin içeriğinde, bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi,  

avantajları, dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı pazarındaki yeri, ERP 
sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden en yaygın 

olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemiyle şirkete en uygun yazılım firmasının 

seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve kurulduktan sonra karşılaşılan problemlerin, enformasyon 
teknolojilerinde proje yönetiminin ve başarıya etki eden kritik faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP 

programlarından NETSIS yazılımı ile öğrencilere aktarım yapılmaktadır. 
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GS 225 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ)  

Bu dersin içeriğini toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, 
dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama, sivil toplum 

kuruluşları oluşturmaktadır. 

GS 204 FOTOĞRAFÇILIK  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ)  

Bu ders fotoğraf olgusu ve kavramın tanımı, fotoğrafın tarihsel gelişimi, fotoğraf makinesi (analog / dijital) 

ve çalışma prensipleri, fotoğraf yorumlaması içeriklerini kapsamaktadır. 

GS 208 GÜNCEL EKONOMİK KONULAR 

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ) 

Bu dersin içeriği iktisadın tarihi, iktisadi düşünce akımları, Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan iktisadi 
olaylardan oluşmaktadır. 

GS 210 HALKLA İLİŞKİLER 

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ) 
Bu ders, kamu ve özel sektör bağlamında, halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, faydalanılan iletişim 

araçları, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim uygulamaları, halkla ilişkiler ve sponsorluk uygulamaları, 

halkla ilişkilerde etik ve kriz yönetimi gibi önemli kavramların incelenmesini içermektedir. 

GS 212 HİZMET PAZARLAMASI 

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ) 

Bu dersin içeriği hizmet kavramı ve özellikleri, hizmet sektörünün önemi, hizmet sektörü büyüme nedenleri, 

Türkiye’de hizmet sektöründen oluşmaktadır. 

GS 214 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ)  
Bu dersin içeriğini, insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi,  

eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücret gibi İK uygulamaları ile ilgili 

konular oluşturmaktadır. 

GS 218 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA II  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ) 

Bu dersin içeriğinde, bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi, 
avantajları, dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı pazarındaki yeri, ERP 

sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden en yaygın 

olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemiyle şirkete en uygun yazılım firmasının 
seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve kurulduktan sonra karşılaşılan problemlerin, enformasyon 

teknolojilerinde proje yönetiminin ve başarıya etki eden kritik faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP 

programlarından NETSIS yazılımı ile öğrencilere aktarım yapılmaktadır. 

GS 220 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI  

(T:2,U: 0,  K:2,  AKTS:2, GENEL SEÇMELİ)  

Bu ders, sosyal davranış kuralları ile birlikte, protokol kavramı hakkında öğrencilerin detaylı bilgi sahibi 

olması sağlanmakta ve kurum-kuruluşlarda protokol kurallarının uygulanmasına ilişkin gerekli donanım 

kazandırılmaktadır. Bu bağlamda, bu dersin içeriği, protokol ve sosyal davranışa ilişkin temel kavramlar, 
protokol ilkeleri ve türleri, sosyal yaşamda ve iş yaşamında davranış biçimleri, sözlü ve yazılı iletişimde 

protokol, sözsüz iletişimde davranış ve protokol, kurumsal etkinliklerde protokol, yönetsel davranış  

protokolü, yönetici asistanının uygulaması gereken protokol kuralları ve davranış biçimlerini 
içermektedir. 
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	Bu derste; alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler ve gelecek planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları ...
	BP 104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
	(T:3, U:1, K:3,5, AKTS: 6, ZORUNLU)
	AD 102 BORÇLAR HUKUKU
	(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU)
	Borçlar hukuku dersi kapsamında öğrencilere; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sistematiği, borçlar hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hakların türleri, sorumluluk kavramı, borç ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemlerden ve özellikle söz...
	AD 104 İDARE HUKUKU
	(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) (1)
	İdare Hukuku dersinde öğrencilere genel kuramlar ve anayasal ilkeler öğretilir. Buna göre; idarenin bütünlüğü, kamu tüzel kişiliği ve kanuni idare ilkesi anlatılır. Türk idare teşkilatı ise merkezden yönetim teşkilatı ve yerinden yönetim teşkilatı ayr...
	AD 106 KLAVYE EĞİTİMİ-II
	(T:1, U:2, K:2, AKTS:4, ZORUNLU)
	Klavye Eğitimi II dersinde, bakmadan yazmanın geliştirilmesi, F klavye yazarken noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Mevcut hızlarının arttırılması için değişik metinlerden çalışmalar yapılmakta ve uzun metin çalışmaları yaptır...
	AD 108 CEZA HUKUKU
	(T:3,U:0,K:3, AKTS:4, ZORUNLU)
	AD 110 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA (T:1, U:1, K:1,5, AKTS:2, ZORUNLU)
	AD 203 TİCARET HUKUKU
	(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU) (2)
	Bu dersin başlıca konuları; ticari işletme, ticari iş, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticari defterler, marka, haksız rekabet ve şirket türleridir. Buna göre ticari işletmenin tanımı, yapısı ve hukukî niteliği, ticari işletmede merkez ve ş...
	AD 205 MEDENİ USUL HUKUKU (T:3, U:0, K:3, AKTS:5, ZORUNLU)
	AD 207 KALEM MEVZUATI
	(T:2, U:0, K:2, AKTS:3, ZORUNLU)
	Yargılama öncesinde, yargılama sırasında ve duruma göre yargılama sonrasında kalem personeli tarafından ilgili yönetmelik ve tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevler ve kalem işlemlerinin ne şekilde yerine getirileceği anlatılm...
	AD 221 İŞLETME BİLGİSİ
	(T:3, U:0, K:3, AKTS: 4, MESLEKİ SEÇMELİ)
	Bu ders kapsamında sırasıyla ekonomik yaşam ve işletmecilik temel kavramları, işletmelerin amaçları ve işletmelerin türleri, işletme çevresi ve sistemi, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, işletmelerin kuruluş yatırımı ve kuruluş yatırım araşt...
	AD 225 KRİMİNOLOJİ
	(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ)
	Kriminoloji ders ile kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar öğrencilere anlatılacaktır.
	Bu ders kapsamında karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşıma senetlerinin içeriği, işlevleri ve hükümleri; taşıyanın eşya ile ilgili sorumlulukları, sorumluluk sınırları ve sorumluluktan kurtulması; tazminat hükümleri, ihbar ve zamanaşımı; gem...
	AD 206 İCRA VE İFLAS HUKUKU (T:3, U:0, K:3, AKTS:4, ZORUNLU)
	AD 208 KLAVYE EĞİTİMİ – IV
	(T:1, U:2, K:2, AKTS:4, ZORUNLU) (1)
	AD 222 PSİKOLOJİ
	(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) (1)
	Bu ders kapsamında öğrenciler, psikoloji biliminin tarihsel gelişimini, temel psikoloji teorilerini, ve psikolojini temel alt alanlarını öğrenirler. Bu kapsamda, davranışın biyolojik temelleri, duyum ve algı, biliş, öğrenme, hafıza ve bilişsel süreçle...
	AD 224 SİGORTA HUKUKU
	(T:3, U:0, K:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ) (2)
	Sigorta Hukukunun kaynakları, sigorta sözleşmesinin Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku boyutuyla ele alınması, sigorta sözleşmesinin tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, zarar sigortaları ve zarar sigortalarına egemen olan ilkeler, sorumluluk si...
	AD 226 BÜRO VE BELGE YÖNETİMİ
	Türk Yargı Örgütü’nde yer alan her yargı merciinin kendi faaliyet alanlarına sahip olması ve birbirlerinin faaliyet alanlarına girmemeleri kanun hükümleri ile bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Yargı Örgütü konusunda kanun hükümleri ile teşkil edilen v...

