YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HUKUK FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: HUKUK
Ders Dili:

Türkçe

Ders Kodu: BLH422

DersTürkçe İsmi:

BİLİŞİM HUKUKU VE İNTERNET SUÇLARI

Ders İngilizce İsmi: Dersi Verecek:

Öğrt. Gör Mustafa Şevki HIZAL

Dersin Türü:

SEÇMELİ

Yıl

Semester

1

Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):

4
2,00

Öğrenme Kazanımları:

Öğrenci İş Yükü:

2

AKTS Kredisi: 7

Dersin İçeriği:

Dersin Amaçları:

Dersin Seviyesi: LİSANS

Uygulama(saat/hafta): 2,00

Dönem:

2

Ders İşleme Biçimi: YÜZ YÜZE
Laboratuar(saat/hafta): 0,00

Bilgisayar da İnternet Üzerinden Olabilecek olan internet suçları ve Bilişim
Suçlarının tanımı ve Bu Suçların Neler olduğu, Bu olaylarla karşılaştığımızda
neler yapmamız gerektiğinin açıklanması.
İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramların geçerliliğini tarışabilecek
İlgili kavram/kuramların, gerçek hayattaki muhtemel uygulamalarını
tartışabilecek ve öneriler sunabilecek
İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
İlgili kavram/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel
olarak analiz edebilecek
Farklı kavram ve kuramları kendi özgün yaklaşımlarını yaratbilmek için
sentezleyebilecek
İlgili kavramlarla ilgili özgün bir yaklaşım geliştirebilecek
Sunum(lara)a hazırlık
Verilen ölçütlere göre kendi çalışmalarını değerlendirebilecek
Verilen ölçütlere göre arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirebilecek
Yeni yaklaşım geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen parametreler çerçevesinde yeni bir ürün geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen çalışmayı bağımsızca yürütebilecek
Verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabiliecek
İlgli kavramları sayabilecek ve açıklayabilicek
Öğrenmenin değerini takdir edecek
Akademik bir makale üretmek için seçilen kaynak gösterme biçiminin
ilkelerini uygulayabilecek
Hedeflenen becerileri geliştirebilecek
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

Derse hazırlık
Ders saatleri
Ara sınav
Ara sınava hazırlık
Final sınavı
Final sınavına hazırlık
Sunum(lar)
Sunum(lara)a hazırlık
Grup çalışması
Sınıf içi tartışma(lar)
Kısa sınav(lar)
Kısa sınav(lar)a hazırlık
Ders öncesi ödev(ler)
Ödev(ler)
AKTS Formülü:

Kaynaklar:
Değerlendirme:

İşe Yerleştirme(Staj):

Eğitim AracıMiktarÖğrenci İş Yükü (Saat)Eğitim AracıMiktarÖğrenci İş Yükü
(Saat)
Ders Saati2626*3=78Derslere hazırlık2626*3=78
Ara sınav (Vize)11*2=2Final sınavı11*2=2
Ara sınava hazırlık11*15=15Final sınavına hazırlık11*28=28
Ödev55*4=20
Toplam223 Öngörülen AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 30) :223/30= ~ 7
(7.43)
BİLİŞİM SUÇLARI VE İNTERNET İLETİŞİM HUKUKU (DR. MURAT
VOLKAN DÜLGER)
eğerlendirme:
YöntemTarih
%
Referans/Kaynak
1Katılım Yıl süresince
%4
2Ödev
Yıl süresince
%6 3Ara sınav 24 - 30 Aralık 2016
%301,2
4Final
Haziran 2016
%601,2
-

Ön Koşul Ders Kodları: 1. Hafta (19 – 23 Eylül)

- Bilgisayar Terimi, - Bilgisayar tanımı.

2. Hafta (26 – 30 Eylül)

-Bilgisayarı oluşturan ana parçalar, - Bilgisayar çeşitleri, - Bilgisayarın çalışma
mantığı ve sistemi.
- Bilşim ve bilişim suçları, - Bilişim suçu kavramının içeriği.

3. Hafta (3 – 7 Ekim)
4. Hafta (10 – 14 Ekim)

- İnternet, - İnternetin tanımı, -İnternetin alt yapısı, - Genel olarak internetin
yönetim biçimi.
5. Hafta (17 – 21 Ekim) - Sosyal medya, - Sosyal medyanın biçimleri, - Sosyal medyanın endüstriyel
medyadan farkı, - Sosyal medyanın internet kullanımına etkileri.
6. Hafta (24 – 28 Ekim) - Bilişim suçlarının kriminoloji ile ilşkisi, - Bilişim suçlarının ekonomik
suçlarla ilişkisi, - Ekonomik suç olarak bilişm suçları.
7. Hafta (31 - 4 Kasım) - Bilişim suçlarının uluslar arası boyutu, - Bilşim suçlarının sınır aşan suçlar
olmasının nedenleri.
8. Hafta (7 - 11 Kasım) - Bilişim suçlarının düzenlenme yöntemleri, - Bilişim suçlarının
düzenlenmesinde uygulanan yöntemler.
9. Hafta (14 – 18 Kasım) - Verilerin ele geçirilmesi suçu, -Başkasına zarar vermek için verilerin
kullanılması, nakledilmesi veya çoğaltılması suçu.
10. Hafta (21 – 25 Kasım) - Bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlamak suçu.
- Verilerde sahtekarlık yapılması ve oluşturulan sahte belgenin kullanılması
suçu.
12. Hafta (5 – 9 Aralık) - Bilişim suçları açısından ceza muhakemesi koruma tedbirleri, adli bilişim ve
bu suçlarla mücadele alınması gereken önlemler.
13. Hafta (12 -16 Aralık) - Bilişim suçlarıyla mücadelede alınması gereken önlemler.
11. Hafta (28 - 2 Aralık)

14. Hafta (19 - 23 Aralık) - internetin tanımı ve İnternet erişiminin engellenmesine ilişkin ayrımlar.
15. Hafta (24 – 30 Aralık) ARA SINAVLARI HAFTASI
16. Hafta
17. Hafta

- İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla
işlenen suçlar.
- İnternet yönetimi ve İnternetin yönetiminde yer alan kurumlar.

18. Hafta

- İnternet erişiminin genel engellenmesi (Filtreleme)

19. Hafta

- Bir kitle iletişim aracı olarak internet ve iletişimin engellenmesi, - Genel
olarak kitle iletişim kavramı, - İnternet iletişimin kötüye kullanılması.
- İnternet iletişiminin genel engellenmesine yönelik telekomünikasyon
kurumunun internet üzerindeki yetkileri ve aldığı kararlar.
- İnternet erişiminin özel engellenmesi.

20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta

- İnternet iletişiminin mahkeme kararıyle engellenmesi, - İnternet iletişiminin
telekomünikasyon kurulu kararıyla engellenmesi.
- Erişimin engellenmesi kararı verilebilecek suç tipleri.

24. Hafta

- Koruma tedbiri olarak erişimin engellenmesi kararı.

25. Hafta

- İdari tedbir olarak erişimin engellenmesi kararı.

26. Hafta
27. Hafta

- Haksız engelleme kararı nedeniyle tazminat, - Hukuka aykırı içeriğin
yayından çıkarılması ve cevap hakkı.
- Sınav öncesi tekrar ve anlaşılmayan konuların tekrar anlatılması.

28. Hafta

FİNAL SINAVLARI HAFTASI

