
Dersin Adı Hukuk Davası Uygulamaları 

Dersin Kodu HKU 236 

Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Seçmeli 

Dersin Aşaması Birinci Aşama (Lisans) 

Ders Yılı (1-6) 2 

Ders Yarıyılı (Güz/Bahar/Tüm Yıl) Bahar (16 Hafta) 

Dersin AKTS Kredisi 4 

Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı (Koordinatör) 
 

Dersin Veren Öğretim Elemanları 
 

Dersin Öğrenme Kazanımları 

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 
Bu dersi başarıyla tamamlayanlar hukuk davası 
açmak, savunma yapmak ve dava sürecinde ön 
inceleme ve tahkikat safhalarında avukat 
olarak ve yargıç olarak işlevlerinin 
farkındalığını görecek, alınan mahkeme 
kararının icrası ve ayrıca alternatif uyuşmazlık 
alternatif çözüm yöntemlerinden 
arabuluculuğun önemini öğrenceklerdir. 

Dersin Veriliş Şekli Örgün (Yüz Yüze) 

Dersin Önkoşulları Yok 

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar Yok 

Dersin Amacı 

Gerek adli yargı mahkemelerinde dava açılıp 
yürütülmesi gerek alınan mahkeme kararının 
icra ettirilmesi bakımından pratik sağlanması, 
arabulucu ve tahkimde hakem olarak görev ifa 
etmenin inceliklerinin ortaya konmasıdır. 

Dersin İçeriği 

Yaşayan hukuk uygulamasında önem taşıyan 
hususlar ile sıklıkla karşılaşılan sorunlar, 
konunun uzmanı uygulayıcı hukukçular (yargıç, 
savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter) 
tarafından öğrenciyle interaktif bir çalıştay 
(workshop) ortamında ele alınacaktır.  

Dersin Dili Türkçe 

Ders Yeri Derslik 

 

 

 

 

 

 



Hafta Konu 
Ön 

Hazırlık  
Yöntem  

1 Hukuk davası açılması okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

2 Hukuk davasında cevap dilekçesi hazırlanması okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

3 İkinci dilekçeler (Replik düplik) hazırlanması okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

4 Ön incelemede dikkat edilecekler okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

5 
Yargılama aşamasında avukat rolünün 
gerektirdikleri okuma 

ders anlatımı, soru-
cevap 

6 
Yargılama aşamasında yargıç rolünün 
gerektirdikleri okuma 

ders anlatımı, soru-
cevap 

7 Karar/hüküm verilmesi okuma ders anlatımı, soru-cevap 

8 Ara sınav   

9 Alınan mahkeme kararının icrası okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

10   İcra aşamasında avukat rolünün gerektirdikleri okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

11 İcra mahkemesi hakiminin rolünün gerektirdikleri okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

12 İlamlı icranın geri bırakılması okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

13 İhtiyati hacizde avukat rolünün gerektirdikleri okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

14 Yargılama ve icra prosedürlerinde sürelerin önemi okuma 
ders anlatımı, soru-
cevap 

15 Pratik Çalışma okuma uygulama 

16/17 Dönem sonu sınavı     

        

 


