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Dersin Kodu HUK 307

Dersin Adı Medeni Usul Hukuku - I

Öğretim Dili Türkçe

Dersi Alan Programlar Hukuk Fakültesi

Ders Türü Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

AKTS Kredisi 4

Ön Koşullar Yoktur.

Dersin İçeriği

Ders, medeni usul hukukunun temel kavramları, görev ve yetki kuralları, yargı görevlileri, 

dava çeşitleri, dava ve cevap dilekçesi, dava şartları, yargılamaya hakim olan ilkeleri 

içermektedir.

Dersin Amacı

Dersin amacı medeni usul hukukunun temel kavram ve ilkelerini, görev ve yetki kurallarının 

tespiti ile davanın doğru mahkemede açılmasını, dava ve cevap dilekçelerinin unsurlarını, 

dava teorisi ve dava çeşitlerini öğretmektir. 

Dersin Kazanımları

Medeni usul hukunun temel kavramlarına hakim olur, davanın doğru mahkemede nasıl 

açılacağını öğrenir, yargılamaya hakim ilkeleri öğrenir, dava teorisine hakim olur, dava 

açılmasının önemi ve sonuçlarını kavrar, davayı ve savunmayı değiştirme yasağını öğrenir

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 

1. ARSLAN, R/YILMAZ, E/TAŞPINAR AYVAZ, S: Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara-

2017. 2. PEKCANITEZ, H/ÖZEKES, M/ATALAY, O: Medeni Usul Hukuku, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul, 2017.  3. TANRIVER, S: Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016

Değerlendirme Ölçütleri Katkı payı

Devam

Laboratuvar

Uygulama

Alan Çalışması

Ödev

Sunum

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar 30%

Quiz

Final 70%

Toplam 100%

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta

Medeni Usul Hukuku Hakkında Genel Bilgiler, Usul hukukunun tanımı, amacı, hukuk 

dalları içindeki yeri, usul kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, usul 

kurallarının yorumu, çekişmeli yargı-çekişmesiz yargı ayrımı

2. Hafta Mahkemeler teşkilatı, hâkimlik mesleği, hâkimin yasaklılığı ve reddi

3. Hafta
Mahkemelerin görevi ve yetkisi, görev kurallarının nitelikleri, görevsizlik kararı ve 

sonuçları

4. Hafta
Yetki kuralları, özellikleri, yetki itirazı, yetkisizlik kararı ve sonuçları, yargı yeri belirtilmesi, 

istinabe

5. Hafta
Dava teorisi, dava hakkında genel bilgiler, taraf kavramı,  taraf ve dava ehliyeti, davayı 

takip yetkisi, davaya vekâlet

6. Hafta

Dava şartı kavramı, özellikleri, genel ve özel dava şartları, mahkemeden istenilen hukuki 

himayeye göre dava çeşitleri, eda ve tespit davaları, inşai davalar

7. Hafta
Talep sonucunun niceliğine göre dava çeşitleri, davaların yığılması, belirsiz alacak 

davası, kısmi dava, terditli ve seçimlik davalar

8. Hafta
Talep sonucunun niceliğine göre dava çeşitleri, davaların yığılması, belirsiz alacak davası, 

kısmi dava, terditli ve seçimlik davalar, pratik çalışma.



9. Hafta

Davanın açılması ve buna bağlanan sonuçlar, dava dilekçesinin unsurları ve bunların 

ayrıntılı olarak incelenmesi

10. Hafta Davayı ve savunmayı değiştirme yasağı ve bunun istisnaları. 

11. Hafta

Davaya cevap, cevap dilekçesinin içeriği, cevap dilekçesinin verilmesinin sonuçları, 

savunmayı değiştirme yasağı

12. Hafta
Ön inceleme aşaması, yargılamaya hakim olan ilkeler, tahkikat hakkında genel bilgiler, 

tarafların isticvabı, pratik çalışma


