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MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 

ADALET PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ (2018 MÜFREDATI) 

 

1.YARIYIL 

 

ADL1109 Anayasa Hukuku 

 
Dersimizin kapsamı anayasa ve anayasa hukuku kavramı, devlet ve şekilleri, hükümet 
sistemleri, demokrasi ve seçimler, temel hak ve hürriyetler, kanunların anayasaya uygunluk 
denetimi, Osmanlı anayasal gelişmeleri ve Cumhuriyet dönemi, yasama erki olarak TBMM 
üyelerinin seçimi, statüsü, görev ve yetkileri ile içyapısı ve çalışma düzeni, yürütme erki 
bakımından içyapı, hükümet sisteminin niteliği, yürütmenin düzenleyici işlemleri ve yargı erki 
olarak anayasa yargısı, olağanüstü yönetim usulleri ve anayasanın değiştirilmesi 
konularından oluşmaktadır. 
 

ADL1111 Hukukun Temel Kavramları 

 
Dersimizin kapsamı hukuki kavramlar, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, yargı örgütü ve 
hukuk sistemleri, hukukun kaynakları ve kanunlaştırma, hukuk kuralları ve çeşitleri, hukuk 
kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, hukukta yorum ve yöntemleri, hukuk 
kuralları arasında çatışma ve çözümü, hâkimin hukuk yaratması ve takdir yetkisi, yaptırım, 
adalet ve hak kavramları, hukuki olay, işlem ve sözleşme konularından oluşmaktadır.  
 

ADL1113 Klavye Eğitimi I 

 

Klavye Eğitimi I dersinde, temel sıra, on parmak bakmadan F klavye kullanımı 
öğretilmektedir. 29 harfin klavyede öğretilmesi ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. 
Öğrencilerin hatasız bir şekilde bakmadan seri bir şekilde F klavye kullanımları 
amaçlanmaktadır.  
 

ADL1115 İktisata Giriş  

 

İktisata Giriş dersinde mikro ve makro iktisat konularına yer verilmektedir. Öncelikle iktisat 
nedir? Neden iktisat öğrenmeliyiz? temel iktisadi kavramlar gibi temel giriş konuları 
öğrencilere sunulmaktadır. Fiyat teorisi, arz talep dengesi, esneklikler, üretim, maliyet, 
piyasalar (tam rekabet piyasası, monopol, monopolcü rekabet, oligopol) şeklindeki 
içeriklerden oluşan mikro iktisat konularına yer verilmektedir. Makro iktisat bölümünde, milli 
gelir, istihdam, enflasyon, maliye politikası, para politikası konularına yer verilmektedir.   
 

ADL1117 Medeni Hukuk I 

 

Dersimiz medeni hukuka giriş, kişiler hukuku ve aile hukuku olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır. Bu bağlamda dersimizin ilk bölümünde Türk medeni hukukumuzun tarihi 
gelişimi, Türk Medeni Kanunu’muzun sistemi ve kaynakları, hak kavramı ve türleri, hakların 
kazanılmasında etkin rol oynayan hukuki işlem kavramı ve türleri, hakların kazanılması, 
korunması ve kaybedilmesi; (II.) bölümde hak ve fiil ehliyeti, kişi ve kişilik kavramları ile 
kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması, tüzel kişiler olarak dernekler 
ve vakıflar; (III.) bölümde ise nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri ve boşanma, 
soy bağı, vesayet konuları ele alınmaktadır.  
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ADL1162 Meslek Etiği 

 

Meslek Etiği dersinde, gerek hukuk hizmetleri sektöründe çalışan ara kademe personelin 
gerek hâkim ve savcı konumunda bulunan kişilerin uymakla yükümlü oldukları etik kural ve 
davranış ilkeleri tanımlanmaktadır. Etik ilkelerin ahlak ile olan yakın ilişkisi sebebiyle, ahlak 
ve etik kavramları üzerine tartışılarak, etik ilke ve kuralların içselleştirilmesinin önemi 
üzerinde durulmaktadır. Programımızdan mezun olan öğrencilerimizin, adalet 
mekanizmasının birçok alanında çalışabilmeleri nedeniyle, mesleğe ilişkin etik tutum 
geliştirilmesi ve etik dışı tutumlardan kaçınılabilmesinin önemi anlatılmaya çalışılmaktadır. 
 

ADL1151 Mali Mevzuat (Seçimlik Ders 1.Yarıyıl) 

 
Kamu maliyesi konusunda genel bilgiler, kamu maliyesi kavramı, kamu ekonomisi, kamusal 
mallar, yarı kamusal mallar, kamu maliyesinin amaçları ve araçları, kamu maliyesinin 
kapsamı, Türkiye’de kamu kesiminin yapısı, kamu harcamaları, kamu harcamalarının 
sınıflandırılması, kamu harcamalarının seyri, kamu gelirleri, vergilerin sınıflandırılması, bütçe, 
bütçenin tanımı, bütçe hazırlanma süreçleri, bütçenin uygulanması konularına yer 
verilmektedir.    
 

ADL1153 Kişilik Hakkı ve Psikolojik Taciz (Seçimlik Ders 1.Yarıyıl) 

 
Bu derste ilk olarak kişilik hakkı incelenir. Kişilik hakkının tanımı, kişilik hakkı kapsamında yer 
alan yaşam, vücut bütünlüğü, özel hayat, şeref ve haysiyet, resim ve ses gibi kişilik değerleri 
ele alınır. Daha sonra kişiliğin korunması konusu incelenir. Bu kapsamda kişiliği koruyucu 
davalar ve tazminat davaları ele alınır. Kişilik hakkına ve kişiliğin korunmasına ilişkin 
açıklamalardan sonra, bir kişilik hakkı ihlali olan psikolojik taciz konusu işlenir. Kişilik 
değerlerinden vücut bütünlüğüne saldırı olarak nitelendirilebilen psikolojik taciz, unsurları ve 
sonuçları bakımından incelenir; ayrıca psikolojik tacize ilişkin yargı uygulaması 
değerlendirilir. 
 

ATA121  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

 
Dersin tanıtımı yapılarak Türk Devrimine temel oluşturan kavramlar üzerinde durularak, Türk 
Devriminin özelliklerinin anlaşılması sağlanacaktır. 
 
TRD121  Türk Dili I 

 

Yeryüzündeki diller, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihi gelişimi, 
konuşma dili ve yazı dili arasındaki farklar, ses bilgisi, Türkçe’ de vurgu, ses özellikleri ve ses 
olayları anlatılmaktadır. 
 
YDZI121  İngilizce I 

 

Temel yabancı dil bilgileri verilmekte ve öğrencilerin gerek yazma, gerek okuma gerekse 
konuşmalarına yönelik pratik kurlar düzenlenmektedir. 
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2. YARIYIL 

 

ADL1112 Büro Yönetimi ve Sekreterlik  

 

Meslek nedir? Sekreterlik Meslek midir? Sekreterliğin üç yönden incelenmesi, büro çeşitleri, 
yönetim, örgüt, yönetici nedir? Yönetim fonksiyonları nelerdir? Bilimsel yönetim yaklaşımı, 
yönetim süreçleri, yöneticinin başarısını etkileyen faktörler (Sistem ve Durumsaldık 
Yaklaşımı), planlama (5N-1K) iş analizi tekniği, iş akımı tekniği, dikte alma, seyahat 
organizasyonu, telefon görüşmeleri, sekreterin sorumluluk alanları, ergonomi, kalite yönetimi, 
ofis otomasyonu, yöneticinin sahip olması gereken özellikler, stresle baş etme yolları, zamanı 
etkin ve verimli kullanabilmek konularında eğitim verilir.  
 

ADL1114 Klavye Eğitim II 

 
Klavye Eğitimi II dersinde, bakmadan yazmanın geliştirilmesi, F klavye yazarken noktalama 
işaretlerinin nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Mevcut hızlarının arttırılması için değişik 
metinlerden çalışmalar yapılmakta ve uzun metin çalışmaları yaptırılmaktadır.  
 

ADL1116 Medeni Usul Hukuku  

 

Özel hukuk ilişkileri ihtilaflarına ilişkin yargılama prosedürüdür. Bireylerin haklarının ihlal 

edildiği zaman, bunların korunmasına, tanınmasına ve tespitine ilişkin dava açılır. Bireylerin 

kendi haklarını kendilerince yerine getirilmesi yasaklanmıştır. Bu nedenle başvurulacak yol 

dava sürecidir. Davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar işleyecek süreci düzenler.  

Davanın nerede ve nasıl açılacağı, dava dilekçesinde nelerin bulunması gerektiği gibi. 

Yargılama belirli bazı kurallara bağlanmıştır. Bunlardan çoğu kişilerin bağlı olduğu, 

değiştiremeyeceği kurallardır. Bir yargılama bunlara bağlı olarak yürütülür. Örneğin, süreler 

vardır ve yargılamaya ilişkin işlemler bu süreler içerisinde yapılması gerekir.  

 

ADL1118 Medeni Hukuk II  

 

Dersimiz miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır. Bu bağlamda dersimizin ilk bölümünde miras hukukunun özellikleri ve ilkeleri, 
yasal mirasçılık sistemi, saklı pay kurumu ve tenkis davası, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın 
kazanılması ve paylaştırılması; (II.) bölümde eşya hukukunun tanımı, konusu ve kapsamı, 
ayni hak kavramı ve çeşitleri ile ayni haklara hâkim ilkeler, zilyetlik kavramı, unsurları ve 
görevleri, tapu sicili kavramı, unsurları ve görevleri; (III.) bölümde ise borç ve borç ilişkisi ile 
sözleşmenin kurulması ve hükümsüzlüğü, temsil, muvazaa, gabin, haksız fiiller ile sebepsiz 
zenginleşme konuları ele alınmaktadır. 
 

ADL1120 İdare Hukuku 

 

İdare Hukuku dersinde öğrencilere genel kuramlar ve anayasal ilkeler öğretilir. Bunların 
başında idarenin bütünlüğü, kamu tüzel kişiliği ve kanuni idare ilkesi gelir. Türk idare teşkilatı 
ise merkezden yönetim teşkilatı ve yerinden yönetim teşkilatı ayrımı üzerine anlatılır. İdarenin 
faaliyetlerine özgü hukuki işlem türü olan idari işlem anlatılır. Bu temeller üzerine idarenin 
faaliyetleri olan kamu hizmeti ve kolluk konuları anlatılır. 
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ADL1001 Halkla İlişkiler (Seçimlik Ders 2. Yarıyıl) 

 

Halkla İlişkiler dersinde; Halkla İlişkilerin önemi ve amacı, tarihçesi, kurumlar açışından 
değerlendirilmesi, kuruma kazandırdığı avantajlar, yönetim faaliyeti içindeki konumu, Halkla 
ilişkiler yöntemleri anlatılmaktadır.  
 

ADL1264 Banka ve Sigorta Hukuku (Seçimlik Ders 2. Yarıyıl) 

 
Dersimiz banka hukuku ve sigorta hukuku olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde mevduat ve banka kavramları, Türk banka hukukunda mevduat sahiplerinin 
haklarının korunması, akreditif, BDDK, faktöring, katılım bankaları, kredi kartları hukuku ve 
bankacılık uygulaması, Türk hukukunda bankanın sır saklama yükümlülüğü; (II.) bölümde 
sigorta akdinin genel özellikleri, sigorta ettiren ve sigortacı kavramları, riziko kavramı ve 
özellikleri, sigorta bedeli, prim ve özellikleri, sigorta akdinin kuruluşu, yürürlüğe girmesi, 
hükümleri ve sona ermesi konuları işlenmektedir.   
 
ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
 
Dersin tanıtımı yapılarak Türk Devrimine temel oluşturan kavramlar üzerinde durularak, Türk 
Devriminin özelliklerinin anlaşılması sağlanacaktır. 
 
TRD122 Türk Dili II 

 

Bu derste kelime bilgisi, Türkçe ‘deki ekler ve eklerin birleşmesindeki esas kurallar, cümle 
kurma, iyi ve doğru yazmanın kuralları, cümle ve anlatım bozukluğu, konuşmada yapılan 
vurgu hataları ve özellikle resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar anlatılmaktadır 
 
YDZI122 İngilizce II 

 

Bu derste yabancı dil kuralları, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlayabilme 
amaçlanmaktadır. 
 

3. YARIYIL 

 

ADL1212 Ceza Evi İdaresi ve İnfaz Hukuku 

 

Bu dersin amacı, infaz hukukuna ilişkin temel ilkelerin, infaz personeli, hükümlü ve 
tutukluların hak ve yükümlülüklerinin, infaz sistemlerinin, infaz sürecinde verilen kararların ve 
bunların denetiminin, infaza ilişkin müesseselerin genel özelliklerinin anlaşılmasını 
sağlamaktır. Bu ders bünyesinde, infazın temel ilkeleri ışığında, infaz sürecinde etkili olan 
süjelerin hak ve yükümlülükleri, infazın diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisi değerlendirilir. 
İnfazın amacı ve bu bağlamda infaza ilişkin müesseselerin fonksiyonları anlamlandırılmaya 
çalışılır. İnfaza ilişkin mevzuat göz önünde bulundurularak pozitif düzenlemelerle getirilen 
kurallar anlaşılmaya çalışılır. Bu çerçevede dersin içeriğinde “İnfaz ve İnfaz Hukuku 
Kavramları”, “İnfazın Amacı”, “İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri”, “İnfazın Konusu ve Koşulu”, 
“Ceza Kavramı, Türleri, Nitelikleri ve İnfazı”, “İnfaz Kurumundaki İşlemler”, Hükümlünün Hak 
ve Yükümlülükleri”, “Hükümlülerin Nakli”, “İnfaza Ara Verilmesi”, “İnfazı Engelleyen Haller”, 
“Özel İnfaz Şekilleri”, “İnfazın Denetlenmesi” konuları ele alınmaktadır.            
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ADL1215 Ceza Hukuku 

 

Bu derste ceza hukukunun temel ilkeleri, suçun unsurları, suçun özel görünüş şekilleri ve 
yaptırım hukuku konuları incelenmektedir. 
 

ADL1219 İdari Yargılama Hukuku 
 
İdare Hukukuna ilişkin genel hükümler ve idari usuller İdare Hukuku dersinde öğrencilere 
anlatıldıktan sonra, idari yargılama hukuku anlatılır. İdari Yargılama Hukuku bahsinde, idari 
dava türleri, idari yargılama kuralları ve idarenin sorumluluğu ele alınır. İdari dava türlerinden 
iptal davası ile tam yargı davası incelenir; idari yargılamaya ilişkin kurallar ele alınır. Daha 
sonra idarenin sorumluluğunun dayandığı hukuki esaslar incelenir. 
 

ADL1223 Klavye Eğitimi III 

 

Klavye Eğitimi III dersinde; bakmadan hızlı f klavye yazabilme, vuruş ve kelime sayılarının 
daha da arttırılması için çalışma yapılmakta, rakamların nasıl kullanılacağı öğretilmekte ve 
uygulaması yapılmaktadır.  
 

ADL1225 Genel Muhasebe  

 

Muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, muhasebenin temel kavramları, hesapların tanımı ve 
niteliği, muhasebe süreci, bilgi akışı, defterler, belgeler, finansal tabloların hazırlanması 
konuları aktarılmaktadır. Tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak, açılış bilançosu 
oluşturmak, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli 
yabancı kaynaklar, özkaynaklar gruplarına ait hesapların (bilanço hesapları) işleyişi örnek 
çözümleri üzerinden anlatılmaktadır.  
Gelir gider hesaplarının işleyişi ve gelir tablosu oluşturulması konularına yer verilmektedir.  
 

ADL1227 Ticaret Hukuku  
 
Ticaret Hukuku dersinde, ticaret hukukunun kilit kavramları olan ticari işletme, ticari iş ve tacir 
kavramlarının ve bu kavramlarla bağlantılı hukuki sonuçların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 
Bunların yanı sıra uygulamada büyük bir yeri olan ticaret unvanı, işletme adı ve haksız 
rekabet kurumları üzerinde durulmaktadır. Ders kapsamında ayrıca şirketler hukukuna ilişkin 
açıklamalarda bulunulmakta, öğrencilere kolektif ve komandit şirketler ile anonim ve limitet 
şirketlere ilişkin temel nitelikte bilgiler verilmektedir. Ticaret Hukuku dersi ile öğrencilerin, 
ticaret hukukuna ilişkin genel nitelikte bilgilerle donatılması amaçlanmaktadır.  
 

ADL1251 Adalet Psikolojisi (Seçimlik Ders 3. Yarıyıl) 

 

Adalet psikolojinin tanımı, yöntemi, adalet psikolojisinin yakın bilim dalları ile ilişkisi, genel 
olarak suçlu ve suçluların sınıflandırılması, suçlu psikolojisi ve genel tanımlar, eylem olarak 
suç ve nedenleri, suç sistematiği, sanık psikolojisi ve suçlu profili analizi, sanık psikolojisi 
açısından sorgulama ve ifade, usul psikolojisi, deliller ve delil çeşitleri, hükümlü psikolojisi, 
mağdur psikolojisi, yargıç psikolojisi, adli hatalar ve adli süreçte hata, Adli Tıp Kurumu, tanık 
psikolojisi, hükümlü psikolojisi. 
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ADL1253 Dosyalama ve Arşiv (Seçimlik Ders 3. Yarıyıl) 

 
Evrak, belge türleri, dosyalama amacı, dosyalamada organizasyon tipleri, dosyalama 
sistemleri, gelen evrak defteri, giden evrak defteri, zimmet defteri, çapraz başvuru fişi, fihrist 
hazırlama, arşiv, devlet arşivleri, postalama türleri, elektronik imza, arşiv yönetmeliği ile ilgili 
bilgiler verilmektedir. 
 

ADL1268 İletişim ve Protokol (Seçimlik Ders 3. Yarıyıl) 

 

İletişim ve Protokol dersinde, iletişim nedir ve etkin iletişim nasıl kurulur, olumlu izlenim 
yaratma, görgü ve nezaket kuralları, protokol nedir, protokolün kullanıldığı yerler nerelerdir, 
protokol kurallarında nelere dikkat edilmelidir, selamlaşma, hitap, tanıtma, tanıştırma, resmi 
toplantılar, resmi yemekler, önde gelim listeleri, temsil konularından bahsedilmektedir.  
 

ADL1269 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (Seçimlik Ders 3. Yarıyıl) 

 

Örgütsel davranış ve Yönetim Psikolojisi dersinde; psikolojinin genel yönetim ve işletme 
yönetimi ile ilişkileri, yönetim ve örgüt psikolojisinin gelişmesi, yönetim ve örgütsel psikolojinin 
temelini oluşturan bazı kuramlar, birey ve örgüt arasındaki ilişkiler, kişilik ve kişisel farklılıklar, 
kişilik kuramları, örgütsel stres, monotonluk, stresle baş edilme yöntemleri, bireylerarası 
haberleşme, motivasyon konuları anlatılmaktadır.  
 

4. YARIYIL 

 

ADL1000 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 

 

Bu derste: Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin tanımı, Kişisel Bilgi Güvenliği, UYAP Mevzuat Bilgisi, 
Doküman Yönetim Sistemi, UYAP’a Veri Girişinin Önemi, UYAP Vatandaş Portal, UYAP 
Avukat Portal, UYAP Bilirkişi Portal, UYAP Kurum Portal, UYAP Arabulucu Portal, UYAP 
Uzlaştırmacı Portal, UYAP SMS Bilgi Sistemi, Cumhuriyet Başsavcılığı UYAP Ekranları, 
Ceza Mahkemeleri UYAP Ekranları, Hukuk Mahkemeleri UYAP Ekranları, İcra Daireleri 
UYAP Ekranları, UYAP’ın Yargı Sistemine Katkıları konuları işlenmektedir. 
 

ADL1214 Ceza Muhakemesi Hukuku 

 

Bu derste ceza muhakemesi hukukunun tanımı, amacı, işlevi, temel ilkeleri, uygulama alanı, 
muhakeme süjeleri, koruma tedbirleri, ispat hukuku, delil ve delil türleri, ceza muhakemesi 
işlemleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, soruşturma ve kovuşturma evreleri, kanun yolları 
konuları incelenmektedir. 
 

ADL1216 İcra ve İflas Hukuku 

 

Borçların veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlamaya yönelik bir prosedürdür. Bireyler, 

mahkemeler yoluyla elde edilen kararları yerine getirmezler ise devletin gücü ile zorla yerine 

getirilir. Özel hukuk ilişkilerindeki bu zor kullanma yetkisi devletin elindedir ve İcra-İflas 

Hukuku bunu İcra Daireleri aracılığıyla yerine getirir. Bunun yanında, bu prosedürde, her 

zaman bir mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Örneğin, para alacakları için dava açmadan, 

doğrudan icra takibi prosedürü başlatılabilir. İcra takibinin bir çok özel yolları vardır. İcra 

takibi, belirli bir veya birden fazla alacaklının, borçlunun belirli mallarına atma imkanı 

verirken, iflas takibi borçlunun bütün alacaklılarının, bütün mallarının paraya çevrilmesine 

imkan tanır. 
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ADL1218 Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku 
 
Kalem mevzuatı, mahkemelerdeki ve icra dairelerindeki idari yapının ve personelinin işleyişi 

ve görevleri hakkında düzenlemeler içerir. Her mahkemenin bir yazı işleri birimi vardır. Bu 

birim, yargılama faaliyetinin arka planındaki işleri yürütürler. Örneğin, duruşmaların 

hazırlanması, dosyaların takibi, dosyaların düzenlenmesi, evrakların gönderilmesi gibi 

işlerine yerine getirir. Tebligat hukuku, bir duruma ilişkin kişinin bilgilendirilmesi ve bu 

bilgilendirmenin belgelendirilmesine ilişkin alandır. Özellikle yargılama sürecinde, 

yargılamanın tarafları tebligat yoluyla bilgilendirirler. Örneğin, bir kişinin açtığı dava, dava 

dilekçesi kendisine dava açılan kişiye tebligat şeklinde gönderilir. Tebligat süreci çok 

önemlidir. Çünkü özellikle bir yargılamada, tarafların bilgilendirilmesi ve böylece tarafların 

iddia ve savunmada bulunmalarına imkan tanır.  

 

ADL1220 Klavye Eğitimi IV 

 
Klavye Eğitimi IV dersinde, klavye kullanımını en etkin ve hızlı olarak yapabilmesinin 
sağlanmasının yanı sıra, resmi yazışma ve adli yazışma formatlarında yazı yazabilme, 
manüskri yazma, örnek metinler üzerinden uygulamalı gösterilmektedir.  
 

ADL1221 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 

Dersimiz iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde iş hukukunun temel kavramları, iş kanununun kapsamı, iş sözleşmesi, iş 
sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar; (II.) bölümde sosyal 
güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, sosyal güvenlik hukukunun kaynakları ve hukuk sistemi 
içindeki yeri, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık ve analık sigortası, malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası, işsizlik sigortasının kapsamı ve yardımları, genel sağlık sigortası 
konuları işlenmektedir.  
 
ADL1256 Avukatlık Ve Noterlik Hukuku (Seçimlik Ders 4. Yarıyıl) 
 
Avukatlık mesleğine ilişkin konuları içerir.  Avukatlık kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, 

genel olarak avukatın hak ve yetkileri, avukatın yükümlülükleri ve mesleğe ilişkin 

düzenlemeler içerir. Noterlik hukuku, noterlik kurumuna ilişkin düzenlemeleri anlatır. Noterlik, 

belgelere resmiyet kazandıran bir kurumdur. Böylece ilerde çıkacak uyuşmazlıkları önlemeye 

yarar. Kanunlarda ve diğer mevzuat kapsamında, noterin hak ve yükümlülükleri, mesleki 

organizasyon, noterin işlemlerine ilişkin konular yer almaktadır. 

 
ADL1258 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Seçimlik Ders 4. Yarıyıl) 
 
Dersimizin kapsamı kamu alacağının tanımı, kamu alacaklısı ve kamu borçlusunun tanımı, 
ihtiyati tedbir ve teminat, ihtiyati haciz, kanuni temsilcilerin kamu alacağından sorumluluğu, 
kamu alacağının diğer korunma hükümleri, cebren tahsil, ödeme emri ve itiraz süreci, haciz, 
satış, 3. kişilerin cebren tahsil işlemlerine itirazları konularından oluşmaktadır. 
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ADL1260 Vergi Mevzuatı (Seçimlik Ders 4. Yarıyıl) 
 
Vergi hukuku vergi hukukunun bölümleri ve kaynakları, vergilerin sınıflandırılması, verginin 
konusu, vergi ilişkisinin tarafları, vergi hukukunda süreler, zamanaşımı, vergilendirme süreci 
(tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil), vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi suç ve cezaları, 
vergi alacağının korunması ve zorla tahsili, vergi ve cezalarla ilgili yargı öncesi idari çözüm 
yolları, vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesi, türk vergi sistemi, gelir 
üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan 
vergiler konularına yer verilmektedir.   
 

ADL1262 Çocuk Hakları Hukuku (Seçimlik Ders 4. Yarıyıl)                     

 
Çocuk Hakları Hukuku dersinin öznesi, çocuktur. Çocuğun sahip olduğu haklar bu dersin 
konusunu oluşturmaktadır. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukukta yer alan anayasal ve 
yasal düzenlemeler ile çocuğa tanınan haklar, bu dersin ana inceleme konusudur. Çocuk 
Hakları Hukukunun temel ilkesi olan çocuğun üstün yararı ilkesinin de incelendiği bu derste, 
çocuğun kişiliğinin başlaması ve sona ermesi, çocuğun ana ve babası ile soybağının ilişkisi, 
çocuğun evlat edinilmesi ve velayet hakkı gibi konular da incelenir.  


