
AKTS DERS BILGI FORMU

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Hukuk Fakültesi

Program Hukuk Lisans Programı Seçmeli
Akademik Dönem Güz/Bahar

Ders Kodu HUK 435
Ders Adı - İngilizce Judicial Organization and Administration of Justice
Ders Adı - Türkçe Yargı Örgütü ve Adalet Yönetimi
Öğretim Dili Türkçe
Ders Tipi Ders
Ders Seviyesi Lisans
Öğrenim Yılı 4
Akademik Dönem Güz/Bahar/Yaz
Haftalık Ders Saati Ders 2 Lab Diğer
Öğrencinin Tahmini İş Yükü Bir Akademik Dönemde 60 Saat
Kredi Sayısı 2 AKTS
Not Sistemi Standart Harfli Not Sistemi
Ön Koşullar Yok

Beklenen Önceki Bilgi Seviyesi Yok

Yan Koşullar Yok
Kayıt Şartları Yalnızca Lisans Öğrencileri
Dersin Genel Eğitim Hedefi Dersin genel eğitim hedefi, Türkkiye’de yargının örgütlenmesi ve işleyişine ilişkin

temel yapılanma hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu yapıyı uluslararası
standartlar çerçevesinde değerlendirmektir.

Ders İçeriği The main aim of the course is to give students basic knowledge on the
organization and administration of the Turkish judicial system.

Ders İçeriği -Türkçe Ders kapsamında Türk yargı örgütü ana hatlarıyla incelenecek, adalet yönetimine
ilişkin başlıca organlar ele alınacak ve uluslararası standartlar ışığında
değerlendirilecektir.

Öğrenme Kazanımları ve
Yetkinlikler

Ders başarıyla tamamlandığında, dersi alan öğrenciden aşağıdakiler beklenir:
1. Türkiye’de yargı örgütlenmesin ve adalet yönetiminin temel kurumları
hakkında bilgi sahibi olur.
2. Yargının örgütlenmesi ve işleyişi konusundaki uluslararası standartları öğrenir
ve Türkiye’deki uygulamayı bu çerçevede değerlendirir.

Program Çıktıları ve Yetkinliklerle İlişkisi:    N=YOK      S=Destekleyici H=Yakından İlişkili

Program Çıktıları ve Yetkinlikler Seviye Ölçme&Değerlendirme
Yöntemleri

1. Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum
yöntemlerini tanır ve uygular.

N

2. Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, N



yorumlar ve uygular.
3. Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir,
güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını
takip eder ve değerlendirir.

N

4. Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri
gözeterek içselleştirir.

N

5. Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege
lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil,
uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini
kavrar.

S

6. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki
farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi
görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur.

N

7. Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık
sorunları nitelendirerek çözüm üretir.

N

8. Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli
etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve
becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır.

N

9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak
hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk
alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

N

10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. N
11. Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal
çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur.

S

12. Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir,
bunların geliştirilmesine katkıda bulunur.

N

Hazırlayan
Dersi Veren Öğretim Üyesinin
Adı

Yrd.Doç.Dr. Demirhan Burak Çelik

Ders İçerikleri Hafta
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7.
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10.
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16.

Konu
Giriş ve Dersin Tanıtımı
Türkiye’de yargı örgütü I
Türkiye’de yargı örgütü II
Adalet yönetimi kavramı
Merkezi yönetim I: Adalet Bakanlığı
Merkezi yönetim II: HSYK-Genel Giriş
Merkezi yönetim III: HSYK benzeri kurullara ilişkin uluslararası
standartlar
Merkezi yönetim IV: Karşılaştırmalı hukukta yargı kurulları
Ara sınav
Merkezi yönetim V: Uluslararası standartlar ve karşılaştırmalı hukuk
karşısında HSYK
Taşra yönetimi: Adliyeler ve Cumhuriyet Savcılıkları
Davaların ve duruşmaların yönetimi
Yargı örgütü ve adalet yönetiminde reform önerileri
Genel Değerlendirme
Final
Final

Zorunlu/Önerilen Okuma
Metinleri

Burak Çelik, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Yapısal Açıdan Karşılaştırmalı
Bir İnceleme (Önerilen)
Esra Ergüzeloğlu Kilim, Türkiye’de Adalet Yönetimi (Önerilen)
Ali Altıntaş, Adliye Yönetimi (Önerilen)

Öğretim Yöntemleri Ders
Ölçme&Değerlendirme
Yöntemleri

1 Ara sınav % 40
1 Dönem sonu sınavı % 60

Ders Yönetimi celikb@mef.edu.tr



ECTS
Student
Workload
Estimation

Activity No/Weeks Calculation Explanation

No/Weeks per
Semester (A)

Preparing for the
Activity (B)

Spent in the
Activity Itself (C)

Completing the
Activity

Requirements (D)

Lecture 14 1 2 42 A*(B+C+D)

Lab etc. 14 0

Midterm(s) 1 6 2 8 A*(B+C+D)
Assingment, Project,
Presentation 1 0 A*(B+C+D)

Final Examination 1 8 2 10 A*(B+C+D)

Total Workload 60

Total Workload/25 2,4

ECTS 2

Hours

Öğrenme çıktılarını ve yetkinlikleri yazarken bilişsel alan için kullanılabilecek temel fiiller

Bloom Taksonomisi: (Yukarıdan-Aşağıya) : Yaratma (Oluşturma), Değerlendirme, Analiz Etme, Uygulama, Anlama,
Hatırlama

Temel Fiiller:

Hatırlama: tanımlar, açıklar, belirler, bilir, niteler, sıralar, eşleştirir, adlandırır, genel hatlarıyla belirler, anımsar, tanır,
yeniden oluşturur (üretir), seçer, belirtir
Anlama: anlar, dönüştürür, savunur, ayırt eder (ayrımına varır), tahmin eder (kestirimde bulunur), açıklar, genişletir,
geneller, örnek verir, sonuç/anlam çıkarır, yorumlar, yeniden yazar, özetler, çevirir.
Uygulama: uygular, değiştirir, hesaplar, oluşturur (inşa eder, yapılandırır), gösterir, keşfeder, manipüle eder(değişiklik
yapar), niteler (tanımlar), işletir, tahmin eder, hazırlar, üretir, ilişkilendirir, gösterir, çözer, kullanır.



Analiz etme: analiz eder, çözümler (yapıtaşlarına ayırır), karşılaştırır, kıyaslar, çizelgelerle gösterir, dekonstrükte eder
(yeniden yorumlar), farklılaştırır (ayırt eder), ayırtına varır (ayrım yapar), farkını gösterir, tespit eder, gösterir (işaret
eder, anlatır), anlam/sonuç çıkarır, genel hatlarıyla belirler, ilişkilendirir, seçer, ayırır.
Değerlendirme: değer biçer, karşılaştırır, sonuç çıkarır, kıyaslar, eleştirir, tenkit eder, savunur, açıklar, ayırt eder,
değerlendirir, izah eder, yorumlar, kanıtlar, ilişkilendirir, özetler, destekler.
Yaratma (Oluşturma): sınıflandırır, birleştirir, derler, yaratır, oluşturur, tasarlar, planlar, açıklar, üretir, nitelendirir
(tanımlar), organize eder (düzenler, tertip eder), yeniden düzenler, yeniden inşa eder (yeniden oluşturur), ilişkilendirir,
yeniden organize eder (yeniden düzenler), yeniden tasarlar, yeniden yazar, özetler, söyler, yazar.

Öğrenme çıktılarını ve yetkinlikleri yazarken duygusal alan için kullanılabilecek temel fiiller:

Olguyu Anlama: sorar, seçer, açıklar, takip eder (uygular, riayet eder), verir, tutar, belirler, yerini tespit eder, adlandırır,
işaret eder, seçer, oturur, inşa eder, yanıtlar, kullanır.
Olguya Yanıt Verme: yanıtlar, destekler,  yardımcı olur, derler, uygular, tartıştır, giriş yapar, yardım eder, nitelendirir,
gerçekleştirir (yerine getirir), uygular (uygulamaya koyar), sunar, okur, anlatır, raporlar, seçer, söyler, yazar.
Öğrenmenin Kıymetlendirilmesi: tamamlar, gösterir, ayrıştırır (ayrımına varır, ayırt eder), açıklar, takip eder (uyar, riayet
eder), oluşturur (biçimlendirir), başla(tı)r, davet eder, katılır, kanıtlar, teklif eder, okur, raporlar, seçer, paylaşır, çalışır.
Düzenleme: uyar (bağlı kalır, riayet eder), değiştirir, düzenler, birleştirir, karşılaştırır, tamamlar, savunur, açıklar, formüle
eder (oluşturur), geneller, tespit eder, entegre eder (bütünleştirir), niteler (tanımlar), tertip eder, düzenler, hazırlar,
ilişkilendirir, sentezler.
Değerleri İçselleştirme: gerçekleştirir (eyleme geçirir), ayrıştırır (ayrımına varır, ayırır), gösterir, etkiler, dinler, niteler
(tanımlar), yerine getirir, uygular, teklif eder,  nitelendirir, sorgular, gözden geçirir (değiştirir), sunar, çözümler, teyit eder
(doğrular).


