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Dersin Yardımcıları  

Dersin Amacı Dersin amacı yürütme organının bir parçası olan idareyi tanımlayarak 

idareyi, idare hukukunun düzenleme alanını ve bu hukuk alanının temelini 

ve besleme kaynaklarını oluşturan hukuk kaynaklarını, idarenin 

teşkilatlanmasını, kamu hizmeti ve kolluk faaliyetleri olarak yürütülen idari 

faaliyetleri incelemek; faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılagelen idari 

işlem ve idarenin sözleşmeleri bahislerini öğrenciyi aktararak hukuk devleti 

ilkesi bağlamında idarenin ve düzenlemelerini değerlendirilmesidir. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları DÇ1: “İdare” kavramını tanımlar ve değişik ölçütlere göre ayırt eder. 
DÇ2: İdare hukukunu tanımlar, gelişimini açıklar, hukuk düzenindekini 
yerini ve diğer hukuk dalları ve bilim dallarıyla etkileşimini belirleyerek 
idare hukukunun uygulama alanını saptar. 
DÇ3: İdare hukukunun bilgi kaynaklarını tanır ve hukuki uyuşmazlıkların 
çözümünde kullanır. 
DÇ4: Türk idari teşkilatını çözümler. 
DÇ5: İdari işlemi ve idari sözleşmeyi tanımlar, idari işlemin yapısını 
çözümler, idari işlemleri ve idarenin sözleşmelerini sınıflandırır, diğer 
hukuki işlemlerden ayırt eder. 
DÇ6: Kamu hizmetini tanımlar, kamu hizmeti alanının gelişim ve değişimini 
çözümler, kamu hizmetinin yürütülme biçimlerini açıklar. 
DÇ7: Kolluk faaliyetlerini ve bu faaliyetlerinin yürütülmesi anlatır ve 
değerlendirir. 
DÇ8: Tüm konuları hukuk devleti ilkesi bağlamında inceler ve mevzuat, 
yargı kararı ve idari uygulamaları bu açıdan değerlendirir. 
 

Dersin İçeriği 
 

İdare hukuku, kişiler ve kişi toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı 

olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste 

özellikle Türk idari teşkilatı (merkezi idare ve taşradaki uzantıları, mahalli 

idareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin 

faaliyetleri (kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.) gibi konular anlatılmaktadır. 
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