Hitit Üniversitesi
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Đdari Hukuk

Dersin Adı

: Đdari Hukuk

Kodu

: 41302130 (ĐÖ—41352130)

Ders dili

: Türkçe

Kontenjanı

: 80 + tekrar edenler

Türü

: Zorunlu

Düzeyi

: Lisans

Yılı/Dönemi

: Yıl 2 – Güz Dönemi

Ders Saati

: 3 (Uygulama Saati – Yok)

Kredisi

: 3 (AKTS Kredisi – 5)

Ön şartlar

: Yok

Öğretim El.

: Öğr. Gör. Veysel DĐNLER

Dersin amacı
Türkiye Cumhuriyeti’nin idari teşkilat yapısının ayrıntılı bir şekilde incelenerek, kamu yönetiminin
hukuksal yönünün kavranmasını sağlamak.

Dersin Geliştirdiği Program Yeterlilikleri
─

Đdari sistemlerinin fonksiyonları, işleyişlerini, sorumluluklarını hukuki kurallar çerçevesinde
öğrenme, anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak (PY–13)

─

Yerel yönetim şekillerini ve bu yönetimler arasındaki hiyerarşik yapılanmayı hukuksal ve
siyasal boyutlarıyla anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak (PY–18)

─

Personel yönetiminde kamu-özel ayrımını öğrenen öğrenciler genel eğilimleri ve
ülkemizdeki kamu personel sistemine yansımalarını değerlendirebileceklerdir (PY–19)

─

Kamu harcamaları ve gelirleri hakkında bilgi edinerek, konuya ilişkin bilgileri analiz
edebilme yeteneği geliştirme (PY–25)

Öğrenme Kazanımları
─

Đdare hukukuna ilişkin kavramları doğru ve yerinde kullanabilmek.

─

Türk idare sisteminin işleyişini kavramak.

─

Kamu Personel Yönetimi, Yerel Yönetimler, Đdari Yargı gibi derslere ilişkin temel kavram ve
konular hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Đçeriği

Đdare kavramı ve idare hukukunun tarihsel gelişimi, idare hukukunun hukuk düzeninde yeri,
kaynakları ve hakim olan ilkeler

Đdari teşkilata hâkim olan ilkeler Merkezi idare ve merkezi

idarenin yardımcı kuruluşları, yerinden yönetim kuruluşları, hizmet kuruluşları. Bireysel idari
işlemler, idarenin düzenleyici işlemleri, idari sözleşmeler. Kamu hizmeti ve kolluk. Kamu görevlileri
ve kamu malları. Đdarenin denetimi ve sorumluluğu

Ders Kitabı ve Önerilen Kaynaklar
─

Gözler, Kemal, (2011), Đdare Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin.

─

Atay, Ethem, (2009), Đdare Hukuku, Ankara: Turhan.

─

Günday, Metin, (2004), Đdare Hukuku, Ankara: Đmaj.

─

Özay, Đl Han, (2004), Gün Işığında Yönetim, Đstanbul: Filiz.

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Konferans, soru-cevap, tartışma.

Ölçme ve Değerlendirme
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki temel esaslar geçerlidir. Ara sınav
notu % 40, yılsonu sınav notu % 60 etkilidir. Ders geçme esası ile bağıl değerlendirme esası
geçerlidir. Sınavlar yazılı olarak yapılır ve öğretim elemanının takdirine göre, çoktan seçmeli veya
anlatım soruları şeklinde belirlenir.

Haftalık Program∗
Hafta

Konular
Tanışma, dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi;

1

metot ve akış planı üzerine bilgiler. Đdari Hukuk öğrenmenin gerekliliği üzerine
söyleşi
Đdare kavramı ve idare hukukunun tarihsel gelişimi, idare hukukunun hukuk

2

düzeninde yeri, kaynakları ve hakim olan ilkeler

3

Đdari teşkilata hâkim olan ilkeler

4

Merkezi idare ve merkezi idarenin yardımcı kuruluşları

5

Yerinden yönetim kuruluşları

6

Hizmet kuruluşları

7

Bireysel idari işlemler

8

Đdarenin düzenleyici işlemleri

9

Đdari sözleşmeler

10

Kamu hizmeti

11

Kolluk

12

Kamu görevlileri

13

Kamu malları

14

Đdarenin sorumluluğu

∗ Bu program aksi ilan edilmedikçe yürütülecek programdır.

Đletişim:

Ders dönemi başında istekli öğrenciler arasından seçilecek iki ders asistanı tarafından
sağlanacaktır.

