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Đdari Yargı

Dersin Adı

: Đdari Yargı

Kodu

: 4130202 (ĐÖ—4135202)

Ders dili

: Türkçe

Kontenjanı

: 80 + tekrar edenler

Türü

: Seçmeli

Düzeyi

: Lisans

Yılı/Dönemi

: Yıl 2 – Bahar Dönemi

Ders Saati

: 3 (Uygulama Saati – Yok)

Kredisi

: 3 (AKTS Kredisi – 4)

Ön şartlar

: Yok

Öğretim El.

: Öğr. Gör. Veysel DĐNLER

Dersin amacı
Đdari yargının kuruluş ve işleyişiyle ilgili temel bilgileri edinmek ve temel özgürlüklerin
korunmasında idari yargının işlevinin kavranmasını sağlamak.

Dersin Geliştirdiği Program Yeterlilikleri
Đdari sistemlerinin fonksiyonları, işleyişlerini, sorumluluklarını hukuki kurallar çerçevesinde
öğrenme, anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmak. (PY 11)

Öğrenme Kazanımları
─

Đdari yargının temel hak ve özgürlüklerin korunmasındaki işlevini fark edebilmek.

─

Đdari yargıya ilişkin temel kurumların tanımak ve idari yargıya ilişkin temel terimleri
kullanılabilmek.

Dersin Đçeriği

Đdarenin denetimi ve idarenin yargısal denetimin gerekliliği. Đdari yargı sistemleri, idari yargı tarihi
ve idari yargıya hakim olan ilkeler. Đdari yargı teşkilatı: Đlk derece mahkemeleri ve bölge idare
mahkemeleri. Đdari yargı teşkilatı: Yüksek Mahkemeler (Danıştay ve AYĐM) Sayıştay, Uyuşmazlık
Mahkemesi Uyuşmazlık yargısı ve görev uyuşmazlıkları, idari yargının görev alanı. Đptal davaları ve
tam yargı davaları. Yürürlüğü durdurma. Đdari yargılama usulü: Süreler ile dava dosyalarının
incelenmesi ve karara bağlanması. Đdari yargıda kanun yolları

Ders Kitabı ve Önerilen Kaynaklar
─

A. Şeref Gözübüyük, (2009), Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi: Ankara.

─

Nihat Kayar, (2010), Yönetsel Yargı (Kuruluş ve Đşleyiş), Ekin Kitabevi: Bursa.

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Konferans, soru-cevap, tartışma. Uygulama Đdare Mahkemesini ziyaret.

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
1

Konular
Dersle ilgili genel bilgiler. Dersin yöntemi ve kaynakları. Đdarenin denetimi ve
özellikle yargısal denetimin gerekliliği üzerine söyleşi.

2

Đdari yargı sistemleri, idari yargı tarihi ve idari yargıya hakim olan ilkeler.

3

Đdari yargı teşkilatı: Đlk derece mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri.

4

Đdari yargı teşkilatı: Yüksek Mahkemeler (Danıştay ve AYĐM)

5

Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi

6

Uyuşmazlık yargısı ve görev uyuşmazlıklara

7

Đdari yargının görev alanı

8

Đptal davaları

9

Đptal davaları

10

Tam yargı davaları

11

Tam yargı davaları ve yürürlüğün durdurulması

12

Đdari yargılama usulü: Süreler ile dava dosyalarının incelenmesi ve karara
bağlanması.

13

Đdari yargıda kanun yolları.

14

Çorum Đdare Mahkemesi’ni ziyaret

∗ Bu program aksi ilan edilmedikçe yürütülecek programdır.

Đletişim:

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

