
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI MEDENİ HUKUK VE MEDENİ USUL HUKUKU UYGULAMALARI 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ 5 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

 

Bu ders ile öğrenciye; kamu hukuku ve özel hukuka ilişkin işlemler ile 

medeni hukuk ve usul hukukuna ait bilgi ve becerilerin kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

 

DERSİN 

KAZANIMLARI 

1. Kamu ve özel hukuk ayrımını yaparak, hukuki meselenin hangi 
hukuk dalına ait olduğunu tespit eder. 

2. Medeni Hukukun düzenlediği Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya 
Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukukuna ilişkin ayrımı yaparak, bu 
hukuk dallarına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirir.  

3. Özel hukuk alanında sağlanan subjektif hakların; ihlal, inkar ya da 
tehlikeye düşmesi durumunda ortaya çıkan yargısal sürece ilişkin 
bilgi ve becerileri kazanır.  

4. Veraset ve velayet ile ilgili işlemlerin bilgi ve becerilerini kazanır. 
5. Disiplin tutuklaması ile ilgili işlemlerin bilgi ve becerilerini kazanır. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Adalet Alanı Uyap Laboratuvarı, Duruşma Salonu Uygulama 
Atölyesi 
Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, klavye, metin kitapları, 
yazıcı/tarayıcı, görsel sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran 
değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç 
boyutuna katılmaları sağlanabilir.  

DERSİN KAZANIM 

TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ/ÜNİTE 

KAZANIM 
SAYISI 

DERS SAATİ ORAN (%) 

Kamu ve Özel 
Hukuk İşlemleri 

2 16 10 

Medeni Hukuk 8 60 34 

Medeni Usul 
Hukuku 

9 87 45 

Veraset ve 
Velayet İşlemleri 

3 15 8 

Disiplin 
Tutuklaması 
İşlemleri 

2 5 3 

TOPLAM  
24 180 100 

 

 

 



 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve 

KAZANIM AÇIKLAMALARI  

KAMU VE ÖZEL HUKUK 

1. Özel hukuk ve karma 

hukuk 
1.1. Özel Hukuk’un 

Temel İlkeleri 

1.2. Özel Hukuk’un 

Diğer Hukuk 

Dallarından Farkı 

1.3. Özel Hukuk ve 

Karma Hukuk’un 

Dalları 

2. Kamu Hukuku  

2.1. Kamu Hukukunun 

Kaynakları 

2.2. Kamu Hukuku ve 

Özel Hukuk arasındaki 

farklar 

2.3. Kamu Hukukunun 

dalları 

1. Özel Hukuku ve karma hukuku tanımlar. 

 Özel Hukuk ve karma hukuk açıklanır. 

 Özel Hukukun ilkeleri sıralanır.  

 Özel Hukuk ve Karma Hukukun dalları sıralanır. 

 Özel Hukukun dalları detaylı bir şekilde açıklanır. 

 Karma Hukukun dalları sıralanır.  

2. Kamu hukukunu tanımlar.  

 Kamu Hukuku tanımlanır.  

 Kamu Hukukunun kaynakları sıralanarak açıklanır. 

 Kamu Hukuku ve Özel Hukuk arasındaki farklar 

örnek olaylar üzerinden örnekler vererek incelenir. 

 Kamu Hukukunun dalları şema üzerinden sıralanır. 

MEDENİ HUKUK 

1. Medeni Hukuk  
1.1. Medeni Hukuk 

Kavramı 
1.2. Medeni hukukun 

kaynakları ve temel 
kavramları 

1.3. Medeni Kanun’un 
Uygulanması 

2. Hakların yerine 
getirilmesi ve ispat 
yükü 
2.1. Dürüstlük Kuralı 
2.2. İyiniyet 
2.3. İspat Yükü 
2.4. Resmi Sicil ve 

Senetler 
3. Kişi ve kişilik  

3.1. Kişi Kavramı 
3.2. Kişilik Kavramı 
3.3. Gerçek Kişiler 
3.4. Kişiliğin Başlangıcı 
ve Sona Ermesi  
3.5. Gerçek Kişilerin 
Ehliyetleri 

4. Kişilik hakkı ve kişiliğin 

korunması 

4.1. Hısımlık 

1. Medeni hukuku, dallarını ve medeni hukuka ilişkin 

kavramları açıklayarak, Medeni Hukukun hukuk kolları 

arasındaki yerini tespit eder. 

 Medeni Hukuk kavramı açıklanır. 

 Medeni Hukukun kaynakları sıralanır.  

 Medeni kanunun yorumlanmasında kullanılan 

yöntemler açıklanır. 

2. İspat ve hakların yerine getirilmesinde nasıl hareket 

edilmesi gerektiğini belirler. 

 Dürüstlük kuralını ve bu kuralın uygulama alanı 

açıklanır. 

 Hakkın kötüye kullanılması ve bu hakkın 

kullanılmasının yasak olduğu örneklerle açıklanır. 

 İyiniyet ve unsurları açıklanır. İyiniyetin ispatı ve 

sonuçları örnek olaylarla tespit ettirilir. 

 İspat yükü kavramı açıklanır. 

 Resmi sicil ve senetler açıklanır. 

3. Kişi ve kişilik kavramlarını açıklar. 

 Kişi kavramı açıklanır. 

 Kişilik kavramı açıklanır. 

 Gerçek kişiler açıklanır. 

 Kişiliğin başlangıcı açıklanır. 

 Kişiliğin hangi hallerde sona erdiği açıklanır. 

 Gerçek kişilerin ehliyetlerinin kaç türlü olduğu 

açıklanır. 



4.2. Hısımlık Türleri 
4.3. Yerleşim Yeri 
4.4. Kişilik Hakkı ve 
Kişiliğin Korunması 
4.5. Ad ve Adın 
Korunması 

5. Tüzel kişi, tüzel kişilerin 
türleri 
5.1. Tüzel kişi Kavramı 
5.2. Tüzel Kişilerin 
Türleri 
5.3. Dernekler 
5.4. Vakıflar 

6. Aile ve Ailenin Sona 
Ermesi  
6.1. Aile Hukuku ve 
Aile Kavramı 
6.2. Nişanlanma 
6.3. Nişanlılığın Sona 
Ermesi 
6.4. Evlenmenin 
Tanımı ve Hukuki 
Niteliği  
6.5. Evlenmenin 
Koşulları 
6.6. Eşlerin Hak ve 
Yükümlülükleri 
6.7. Eşler Arasındaki 
Mal Rejimi 
6.8. Evlilik Birliğinin 
Sona Ermesinin 
Sebepleri 

7. Eşya hukuku – zilyetlik 
7.1. Eşya Hukuku 
7.2. Ayni Hak ve Eşya  
7.3. Eşya Türleri 
7.4. Ayni Haklara 
Egemen Olan İlkeler 
7.5. Zilyetlik 
7.6. Zilyetliğin Öğeleri 
7.7. Zilyetliğin Türleri 
7.8. Zilyetliğin 
Kazanılması ve 
Kazanma Yolları 
7.9. Zilyetliğin Kaybı 
7.10. Zilyetliğin 
Korunması 

8. Borç, borcun ifası ve 
sona ermesi 
8.1. Borçlar 

Hukukunun 

4. Kişilik hakkı ve kişiliğin korunması kavramları açıklar. 

 Gerçek kişiler bakımından söz konusu olan hısımlık 

açıklanır.  

 Hısımlık türlerinin kaça ayrıldığı akrabalar 

üzerinden örnekler verilerek açıklanır. 

 Yerleşim yeri ve çeşitleri ile yerleşim yerine hakim 

olan ilkeler açıklanır. 

 Kişilik hakkı kavramı ve kişisel varlıklar açıklanır. 

 Kişiliğin korunması incelenir. Kişiliğin 

korunmasında açılacak dava çeşitleri sıralanır. 

 Ad kavramı ve adın korunmasının kişilik haklarının 

korunmasındaki yerinden bahsedilir. 

5. Tüzel kişi ve tüzel kişi türlerini açıklar. 

 Tüzel kişi kavramı açıklanır. 

 Tüzel kişiliğin kuruluşu hakkında bilgi verilir.  

 Tüzel kişiliği sona erdiren haller açıklanır.  

 Tüzel kişilerin türleri sıralanır.  

 Dernek ve vakıflardan kısaca bahsedilir. 

6. Aile ve ailenin sona ermesine ilişkin kavramları 

açıklar. 

 Aile hukuku ve aile kavramı açıklanır. 

 Nişanlanma kavramı, amacı, hukuki niteliği ve 

sonuçları açıklanır. 

 Evlenmenin tanımı ve hukuki niteliği açıklanır. 

 Evlenmenin koşulları açıklanır. 

 Evlilik birliğinin sona ermesi açıklanır. 

7. Eşya hukuku- zilyetlik kavramlarını açıklar. 

 Eşya hukukuna ilişkin temel bilgiler verilir. 

 Ayni hak ve eşya kavramları açıklanır. 

 Eşya türleri sıralanır. 

 Ayni haklara egemen olan ilkeler sıralanır. 

 Zilyetlik kavramı açıklanır. 

 Zilyetliğin öğeleri açıklanır. 

 Zilyetliğin türleri açıklanır. 

 Zilyetliğin kazanılması ve kazanma yolları açıklanır. 

 Zilyetliğin kaybının hangi hallerde olduğu açıklanır. 

 Zilyetliğin korunması yolları açıklanır. 

8. Borç, borcun ifası ve sona ermesine ilişkin kavramları 

açıklar.  

 Borç kavramını açıklar ve örnekler verir. (A, B den 

700 ₺ değerinde bir masa almıştır. A, B’ye 700 ₺ 

ödemekle; B ise A’ya masayı teslim etmekle 

yükümlü olduğu bir borç ilişkisi kurulmuş olur vb. 

gibi) 

 Borcun ifası kavramını açıklar. 

 Borç ilişkisini sona erdiren halleri açıklar. 



Tanımı, Konusu 
8.2. Borç Kavramı  
8.3. Borç ve Borç 

İlişkisi Arasındaki 
Farklar 

8.4. Borç İlişkisinin 
Öğeleri 

8.5. Borcun Tarafları 
8.6. Borç İlişkisinin 

Konusu: Edim 
8.7. Borcun Yaptırımı 
8.8. Borç İlişkisinin 

Sona Ermesi  

MEDENİ USUL HUKUKU 

1. Medeni Usul 
Hukukunun konusu, 
amacı ve kaynakları 
1.1. Yargı Kavramı 
1.2. Yargı Kolları ve 

Yargılama Hukuku 
1.3. Yargı Örgütü 
1.4. Medeni Usul 

Hukukunun 
Konusu Amacı ve 
Kaynakları 

2. Yargılama faaliyetinin 
niteliği ve süjeleri 
2.1. Yargılama 

Faaliyetinin 
Niteliği ve Sujeleri 

2.2. Mahkemelerin 
Bağımsızlığı 

2.3. Hakimlik Teminatı 
2.4. Hakimlerin 

Tarafsızlığı 
3. Mahkemelerin görev 

ve yetkileri 
3.1. Medeni Yargıda 

Görev ve Yetki 
3.2. Medeni Yargıda 

Görevli 
Mahkemeler 

3.3. Medeni Yargıda 
Mahkemelerin 
Yetkisi 

3.4. Aynı Mahkemenin 
Birden Fazla 
Dairesi Arasındaki 
İş Dağılımı 

4. Davada taraflar ve 
yargılamaya katılan 
üçüncü kişiler 

1. Medeni Usul Hukukunun konusunu, amacını ve 

kaynaklarını açıklar. 

 Genel olarak yargı kavramından başlanarak yargı 

kolları ve yargılama hukuku kavramı tablo üzerinde 

açıklanır. 

 Yargı örgütü ilk derece hukuk mahkemeleri sınırları 

içinde kalacak şekilde tablo üzerinde gösterilir. 

 Medeni Usul Hukukunun konusu hakkında 

açıklamalar yapılır. 

 Medeni Usul Hukukunun amacı açıklanır. 

 Medeni Usul Hukukunun kaynakları açıklanır. 

2. Yargılama faaliyetinin niteliği ve süjelerini açıklar. 

 Yargılama faaliyetinin niteliği açıklanır. 

 Yargılama faaliyetinin süjelerini mahkeme adına 

yürüten kişilerden bahsederek açıklar. (Yargılama 

faaliyetinde taraf sıfatıyla yer alan kişileri durumu 

ile onların iradî temsilini (davaya vekâlet konusunu) 

ayrı bir başlıkta ele almak gerekir). 

 Mahkemelerin bağımsızlığı konusuna değinilir. 

 Hakimlik teminatı açıklanır. 

 Hakimlerin tarafsızlığı açıklanır ve hakimin 

yasaklılığı ve hakimin reddi kavramlarına değinilir. 

3. Mahkemelerin görev ve yetkilerini açıklar. 

 Medeni yargıda görev ve yetki kavramları açıklanır. 

 Medeni yargıda görevli mahkemeler açıklanır ve 

görevleri sıralanır. 

 Mahkemelerin görevlerine ilişkin kuralları resen 

gözetmesinden bahsedilir. 

 Görevsizlik karar ve bu karar üzerine yapılacak 

işlemler açıklanır. 

 Medeni yargıda mahkemelerin yetkisi açıklanır. 

 Davanın yetkisiz mahkemede açılması ve sonuçlanır 

açıklanır. 

 Aynı mahkemeler arasında birden fazla daire 

arasında iş dağılımı nasıl yapıldığı açıklanır. 



4.1. Medeni Yargıda 
Taraf Kavramı 

4.2. Taraf Ehliyeti 
4.3. Dava Ehliyeti 
4.4. Dava Takip Yetkisi 
4.5. Sıfat (Husumet) 
4.6. Dava Arkadaşlığı 
4.7. Davaya Müdahale 

Yöntemleri 
4.8. Davada Tarafların 

Temsili 
5. Davanın aşamaları, 

türleri ile dava şartları 
5.1. Davanın Aşamaları 
5.2. Dava Türleri 
5.3. Dava Şartları 
5.4. İlk İtirazlar 

6. Davanın Açılması İle 
Dilekçeler Teatisi ve Ön 
İnceleme  
6.1. Davanın Açılması 
6.2. Davanın 

Açılmasının 
Sonuçları 

6.3. Cevap Dilekçesi 
6.4. Tarafların İkinci 

Dilekçeleri 
6.5. İddianın ve 

Savunmanın 
Genişletilmesi ve 
Değiştirilmesi  

6.6. Öninceleme 
7. Davanın açılışı ve sona 

erme süreci 
7.1. Tahkikat 
7.2. İspat Hukuku 
7.3. Deliller ve 

İncelenmesi 
7.4. Kesin Deliller 
7.5. Takdiri Deliller 
7.6. Tahkikatın Bitmesi 

ve Sözlü Yargılama 
7.7. Davaya Son Veren 

Taraf Usul 
İşlemleri 

8. Kanun yolları 
8.1. Kanun Yolu 

Kavramı ve Türleri 
8.2. İstinaf 
8.3. Temyiz 
8.4. Yargılamanın 

4. Davada taraflar ve yargılamaya katılan üçüncü kişileri 
açıklar. 

 Medeni yargıda taraf kavramı açıklanır. 

 Taraf olabilme ehliyeti için gerekli şartlar açıklanır. 

 Dava ehliyetine sahip olabilmek için gerekli şartların 
neler olduğu sıralanır. 

 Dava takip yetkisi açıklanır.  

 Sıfat ( husumet) kavramı açıklanır. 

 Dava arkadaşlığı kavramı açıklanır. 

 Davaya müdahale yöntemleri açıklanır. 

 Davada tarafların temsili ve temsil edecek kişiler 
açıklanır. 

5. Davanın aşamaları, türleri ile dava şartlarını açıklar. 

 Medeni yargılamada davaların görülmesinde 

uygulanan usullerden bahsedilir. 

 Medeni yargılama usulünde davanın kaç aşamadan 

oluştuğu belirtilir. 

 Dava türleri sıralanır ve açıklanır. 

 Dava şartı nedir? sorusuna cevap aranır. Dava 

şartları sıralanarak açıklanır. 

 HMK kanununa göre ilk itirazlar sıralanır. 

6. Davanın açılması ile dilekçeler teatisi (dilekçelerin 

karşılıklı verilmesi veya bunlar için öngörülen sürelerin 

geçmesi) ve ön inceleme kavramlarını açıklar. 

 Davanın açılması bir süreç olarak aşama aşama 

açıklanır. 

 Davanın açılması için dava dilekçesinin 

gerekliliğinden bahsedilir. 

 Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar 

sıralanır. 

 Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ve davanın 

açılma zamanının önemine vurgu yapılır. 

 Dava dilekçesine eklenmesi gereken belgeler 

örnekleri ile gösterilir. 

 Davanın açılmasının sonuçlarından bahsedilir. 

 Cevap dilekçesinin verilmesi ve içeriği hakkında 

açıklamalarda bulunulur. 

 Cevap dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan 

bahsedilir. 

 Cevap dilekçesi verilmesinin ve verilmesinin 

sonuçları açıklanır. 

 Tarafların ikinci dilekçelerinden bahsedilir. 

 İddianın ve savunmanın genişletilmesi ve 

değiştirilmesi yasağından bahsedilir. 

 Önincelemenin yeni bir yargılama aşaması olduğu 

ve tahkikattan önce bu aşamanın geldiğinden 

bahsedilir. 



iadesi 
9. Geçici hukuki koruma 

tedbirleri 
9.1. İhtiyati Tedbir 
9.2. Delil Tespiti 
9.3. Diğer Geçici 

Hukuki Korumalar 

 Önincelemenin neden yapıldığı açıklanır. 

7. Davanın açılışı ve sona ermesine kadar devam eden 

süreci açıklar. 

 İlk derecedeki yargılamada en uzun aşama olan 

tahkikat süreci açıklanır. 

 Tarafların duruşmaya gelmemesi durumunda 

ortaya çıkan sonuçlar sıralanır. 

 Duruşmaların herkese açık olması gerektiği 

açıklanır. 

 Tahkikatın yürütülmesi ve tutanak açıklanır. Örnek 

bir duruşma tutanağı üzerinde çalışma yapılır. 

 Oturum (celse) ve duruşma kavramları açıklanır. 

 Tutanakta mutlaka bulunması gereken unsurlar 

üzerine dikkat çekilir. 

 Davaların birleştirilmesi ve ayrılması üzerinde 

durulur. 

 İspat hukuku açıklanır. 

 İspat yükü açıklanır. 

 İspatın konusu belirtilir. 

 İspatın gerekmediği haller açıklanır. 

 İspat türleri açıklanır. 

 Deliller ve incelenmesi açıklanır. Delillerin nasıl 

korunması gerektiği üzerinde durulur. 

 Delil ve emare ayrımı yapılır. 

 Delil türleri açıklanır. 

 Hukuka aykırı elde edilen deliller hakkında neler 

yapıldığı açıklanır. 

 Delillerin mahkemeye bildirilmesi ve sunulması 

üzerinde durulur. 

 Delillerin incelenmesi aşamasında neler yapıldığı 

açıklanır. 

 Senetle (kesin delille) ispat kuralı ve istisnaları 

açıklanır. 

 Kesin delillerin kaç tane olduğu sıralanır ve 

açıklanır. 

 Takdiri delillerin neler olduğu açıklanır. 

 Belge, tanık beyanı, bilirkişi görüşü, keşif, isticvap 

kavramlarında bahsedilir. 

 Tahkikatın bitmesi ve sözlü yargılama aşamaları 

açıklanır. 

 Hüküm aşaması açıklanır. 

 Hükmün kesinleşmesi ve kesin hükmün önemi 

vurgulanır.  

 Davaya son veren taraf usul işlemleri açıklanır. 

 Davadan feragat, davayı kabul, sulh, kavramları 

açıklanır. 



8. Kanun yollarını açıklar. 

 Kanun yolu ve türleri açıklanır. 

 İstinaf kavramı açıklanır. İstinaf başvuru için gerekli 

şartların önemi üzerinde durulur. 

 İstinaf sebepleri sıralanır. 

 İstinaf başvuru süreci, başvurabilecek kişiler, 

başvuru şekli, başvuru süresi üzerinde durulur. 

 Temyiz kavramı açıklanır. 

 Temyize tabi mahkeme kararları açıklanır. 

 Temyiz sebepleri sıralanır. 

 Temyize başvuru yapabilecek kişiler, başvuru şekli, 

başvuru süresi, temyizin etkisi açıklanır. 

 Temyiz incelemesi açıklanır. 

 Örnek olaylar üzerinden verilen karar örneklerinin 

incelenerek hangi kanun yollarına başvuru 

yapılabileceğine ilişkin çalışmalar yaptırılır. 

 Yargılamanın iadesi ve sebepleri açıklanır. 

9. Geçici hukuki koruma tedbirlerini açıklar. 

 Geçici hukuki koruma tedbirleri açıklanır. 

 Geçici hukuki koruma tedbirlerinin var olma 

nedenleri sıralanır. 

 Geçici hukuki korumaların ortak ve belirgin özellikleri 

sıralanır. 

 Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlene geçici 

hukuki koruma tedbirleri olan; ihtiyati tedbir ve delil 

tespiti üzerinde durulur. (İhtiyati hacizin icra 

hukukunda karşılaşılan bir geçici koruma tedbiri 

olduğu unutulmamalıdır.) 

 İhtiyati tedbir ve delil tespiti kavramları açıklanarak, 

alınan kararların sonuçları sıralanır. 

Veraset ve Velayet 

İşlemleri 

1. Veraset ve velayet evrak 
işlemleri 

1.1.Veraset 
1.2. Miras Sistemleri 
1.3.Kanuni Mirasçılar 
1.4. Kanuni Mirasçı 
Zümreleri 
1.5. Sağ Kalan Eşin 
Mirasçılığı  
1.6.Devletin Mirasçılığı 
1.7. Murisin İradesine 
Dayanan Mirasçılık 
1.8. Ölüme Bağlı 
Tasarrufların Çeşitleri 
1.9. Ölüme Bağlı 
Tasarrufların Yorumu 
1.10. Tasarrufların 
Çeşitleri  
1.11. Tasarruf Hürriyeti 
ve Sınırları 
1.12.Mirasın Açılması 
1.13.Velayet  

1. Veraset ve velayet evrak işlemlerini yapar. 

 Veraset kavramı açıklanır ve veraset ilamı örneği 
gösterilir. 

 Miras sistemleri açıklanır. 

 Kanuni mirasçılar zümre sistemi üzerinde şema ile 
gösterilir. Öğrencilerin bu şemaya benzer bir şema 
çizerek miras üzerindeki haklarını açıklamaları istenir. 

 Sağ kalan eşin mirasçılığı açıklanır. 

 Devletin mirasçılığı açıklanır. Örnek olaylar üzerinde 
inceleme yaptırılır. 

 Murisin iradesine dayanan mirasçılık örnek olay 
üzerinden incelenerek açıklanır. Örnek bir vasiyetname 
incelenerek üzerinde tartışılır. 

 Örnek zümre sistemleri üzerinde pay oranları boş 
bırakılarak, pay oranlarının tespit edilmesi sağlanır. 

 Velayet kavramı açıklanır Velayetin kaldırılması ve 
sona ermesi sebepleri sıralanır. 

2. Vasi, kayyum tayini evrak işlemlerini yapar. 

 Vesayet ve vasi kavramları açıklanır. 

 Vesayet organları açıklanır. Vesayet makamlarının 
görevleri hakkında kısaca açıklamalarda bulunulur. 



2. Vasi, kayyum tayini 
evrak işlemleri 

2.1. Vesayet 
2.2. Vesayet Organları  
2.3. Vesayeti 
Gerektiren Haller 
2.4. Vasinin Tayini  
2.5. Veseyetin 
Yürütülmesi 
2.6. Vesayet 
Dairelerinin Görevleri 
2.7. Vesayetin Sona 
Ermesi  
2.8. Kayyumluk 
2.9. Yasal Danışmanlık 

3. Tereke ve izale-i şuyû 
evrak işlemleri 

3.1. Tereke 
3.2. Defter Tutma 
Mühürleme 
3.3. Terekeyi 
Resmen(Re’sen) 
Yönetme 
3.4. Vasiyetnamenin 
Açılması 
3.5. Mirasın Reddi 
3.6. Resmi Defter 
Tutma İstemi 
3.7. Resmi Tasfiye 
3.8. Devletin 
Mirasçılığı 
3.9. Tereke Defteri 
Uyap Şablonu 

4. İzale-i Şüyu (Ortaklığın 
Giderilmesi) 

4.1. İzale-i Şüyu Dava 
Süreci 
4.2. İzale-i Şüyu Satış 
Defteri Uyap Şablonu  

 Vesayeti gerektiren hallerin neler olduğu açıklanır. 

 Vasi tayini açıklanır. 

 Vesayetin yürütülmesi açıklanır. 

 Vesayet dairelerin görevleri sıralanır. 

 Vesayeti sona erdiren hallerin neler olabileceği 
hakkında beyin fırtınası uygulanır.  

 Kayyumluk kavramı açıklanır. Kayyumluk çeşitleri 
tablo üzerinde gösterilir. 

 Yasal danışmanlık açıklanır. 
3. Tereke ve izale-i şuyû evrak işlemlerini yapar. 

 Tereke kavramı açıklanır. 

 Defter neden tutulur sebepleri ile açıklanır. 

 Vasiyetnamenin açılması drama yöntemi ile 
gerçekleştirilir. 

4. İzale-i Şüyu evrak işlemlerini yapar. 

 İzale-i Şüyu Kavramı açıklanır. İzale-i Şüyu neden 
yapılır sorusuna cevap aranır. 

 İzale-i şüyu dava süreci şema çizilerek gösterilir. 

 Uyap ekranları üzerinde izale-i şüyu dava süreci 
eğitimi uygulamalı olarak yaptırılır. 
 

Disiplin Tutuklaması 

İşlemleri 

1. Disiplin cezası kararı 
evrak işlemleri 

1.1. Disiplin Cezası 
Kararı 
1.2. Duruşma Tutanağı 
1.3. Disiplin Cezası 
Kararı Aşamaları ve 
İçeriği 
1.4. Mesleki Program 
İçerisindeki Disiplin 
Cezası Kararı Ekran 
Menüleri 

1. Disiplin cezası kararı evrak işlemlerini yapar. 

 Disiplin para cezası kavramı açıklanır. 

 Disiplin cezası kararı aşamaları ile sıralanır. 

 Disiplin cezası Uyap ekranları üzerinden ilgili 

ekranlarda uygulama yaptırılır. 

2. Disiplin cezası tutuklama evrak işlemlerini yapar. 

 Disiplin cezası tutuklama kavramı açıklanır. 

 Disiplin cezası tutuklama kararının veriliş nedenleri 

sıralanır. 



2. Disiplin cezası 
tutuklama evrak işlemleri 

2.1. Disiplin Cezası 
Tutuklama Kararı  
2.2. Disiplin Cezası 
Tutuklama Aşamaları 
ve İçeriği 
2.3. Mesleki Program 
İçerisindeki Disiplin 
Cezası Tutuklama 
Ekran Menüleri 

 Uyap ekranları üzerinden ilgili ekran eğitimleri 

uygulaması yaptırılır. 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

MEDENİ HUKUK VE 
MEDENİ USUL 
HUKUKU 

Öğrencilere boşanma nedenlerini ve boşanmanın toplum ve çocuklar üzerindeki olumsuz 
etkileri içeren anket hazırlatılarak temrin dosyası oluşturulur. Anket sonuçları öğrencilerle 
paylaşılarak anlatılır.  

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 Öğrencilerin araç ve gereçleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun kullanmalarına yönelik açıklamalar yapılmalıdır.  

 Zümre öğretmenler kurulu temrinlerden okulun fiziki şartlarına, atölye ve öğrenci sayılarına ve seviyelerine göre uygun 
olanları seçerek uygulayacaktır. Temrinler mutlaka tamamlanacaktır. 

 Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin gelişmesi 
sağlanılmalıdır. 

 Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden 
fazla uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

 Bu derste, verilen görevi yapma, tarafsızlık, sabır, haklarını bilme ve hakkını savunma, ülkesine ve dünyaya karşı 
sorumluluğu değer tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. 

 


