
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü Hukuk Fakültesi

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Bölümü / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Dersin Kodu HUK 355

Dersin Adı Adli Yazışma Usulleri

Öğretim Dili Türkçe

Dersi Alan Programlar Hukuk Fakültesi

Ders Türü Seçimlik

Dersin Seviyesi Lisans

AKTS Kredisi 3

Ön Koşullar Yoktur.

Dersin İçeriği

Ders, Adli yazı ve yazışmanın temel kurallarını, genel mahiyette dilekçeleri, hukuk ve ceza 

davalarına ilişkin temel dilekçeleri, idari yargıya ilişkin dilekçeleri, kanun yollarına başvuru 

dilekçelerini, müzekkereler ve ilanları kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Ders, adli yazı ve yazışmaların temel ilke ve kurallarını öğretmeyi, hukuk dilini kullanmayı 

öğretmeyi, genel mahiyette dilekçe yazmayı, hukuk ve ceza davalar ile idari davalara ilişkin 

dilekçeleri yazmayı ve kanun yollarına ilişkin dilekçeleri yazmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Dersin Kazanımları

Hukuk dili ve adli yazışma kurallarını öğrenir, genel mayiette dilekçe yazmanın temel 

kurallarını bilir, hukuk davalarına ve icra takiplerine ilişkin temel dilekçeleri yazma becerisini 

kazanır, ceza hukuku ve idari yargıya ilişkin temel dilekçeleri yazmayı öğrenir, kanun yoluna 

başvuru dilekçelerini yazma becerisini kazanır. 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 
1. YILMAZ, E.: Adli Yazışma Usulleri Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara-2016.

Değerlendirme Ölçütleri Katkı payı

Devam

Laboratuvar

Uygulama

Alan Çalışması

Ödev 10%

Sunum

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar 30%

Quiz

Final 60%

Toplam 100%

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta Adli yazışma hakkında genel ve temel nitelikte bilgiler 

2. Hafta Adli dilekçeler dışındaki genel mahiyette dilekçeler 

3. Hafta Hukuk davalarına ilişkin dilekçeler, unsurları ve içeriği 

4. Hafta
Hukuk davalarına ilişkin dava dilekçesi, cevap dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri ve 

örnekler 

5. Hafta
Hukuk davalarına ilişkin diğer bazı temel dilekçeler (mazeret dilekçesi, yenileme dilekçesi, 

çekişmesiz yargıya ilişkin dilekçeler, istinaf ve temyiz dilekçesi 

6. Hafta
İcra ve iflas hukukuna ilişkin temel dilekçeler (takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine 

itiraz, itirazın kaldırılması ve iptali dilekçeleri 

7. Hafta Hükmün unsurları, hüküm örneği, hüküm yazılması

8. Hafta
Diğer adli yazışmalar hakkında genel bilgiler (resmi yazışma kuralları, adli yazışma türleri, 

tutanaklar, müzekkere ve talimatlar, adli kararlar, ara kararları) 

9. Hafta İdari yargıya ilişkin temel dilekçeler, iptal davası ve tam yargı davası dilekçeleri 

10. Hafta Ceza yargısına ilişkin temel dilekçeler 

11. Hafta
Anayasa yargısına ilişkin temel dilekçeler, (Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 

dilekçesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru dilekçesi) 

12. Hafta Müzekkereler, ilanlar, genel tekrar ve pratik çalışmalar 


