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AKTS DERS BILGI FORMU  
 

 

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü  Hukuk Fakültesi 
 

Program Hukuk Lisans Programı  Seçmeli  
Akademik Dönem 2017-2018 Güz 

 

Ders Kodu HUK 331 
Ders Adı -İngilizce Administrative Application and Judicial Remedies 
Ders Adı -Türkçe İdari Başvuru ve Hak Arama Yolları 
Öğretim Dili Türkçe 
Ders Tipi Ders 
Ders Seviyesi Lisans 
Öğrenim Yılı 3 
Akademik Dönem Güz 
Haftalık Ders Saati Ders   2 Lab Diğer    
Öğrencinin Tahmini İş Yükü  60 saat 
Kredi Sayısı 2 AKTS  
Not Sistemi Standart Harfli Not Sistemi 
Ön Koşullar Yok 

Beklenen Önceki Bilgi Seviyesi   Yok 

Yan Koşullar Yok 
Kayıt Şartları Yalnızca Lisans Öğrencileri  
Dersin Genel Eğitim Hedefi Öğrenciler, bu dersle idari işlem ya da eylemle ilgili yargı organına başvurudan 

önce idareye başvurma, bilgi alma, idari yargı kararının uygulanması için başvuru 
yollarını öğreneceklerdir.  

Ders İçeriği (İngilizce) Focus will be on administrative recourse, periods, implementation of judicial 
decisions 

Ders İçeriği -Türkçe  İdareye başvuru, süreler, kararların uygulanması üzerinde durulacaktır. 
Öğrenme Kazanımları ve 
Yetkinlikler  

Ders başarıyla tamamlandığında öğrenci,  
•   Öğrencinin İdareye başvuru, bilgi edinmeye ilişkin temel kavramları bilir.   
•   Teori ve kavramları olaylara kolaylıkla uygular ve sorunları çözer. 
•   Bazı özel –imar, çevre, mülkiyet ve personel hukuku- konuların 

pratikteki ayrıntılarını kavrar. 

Program Çıktıları ve Yetkinliklerle İlişkisi:    N=YOK      S=Destekleyici   H=Yakından İlişkili  
 
Program Çıktıları ve Yetkinlikler  Seviye Ölçme&Değerlendirme 

Yöntemleri 
1. Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum 
yöntemlerini tanır ve uygular. 

S Sınav 

2. Güncel yenilikler ve mevzuat değişikliklerini takip eder, değerlendirir, 
yorumlar ve uygular. 

H Sınav 

3. Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, 
güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını 
takip eder ve değerlendirir.    

H Sınav 

4. Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri N Sınav 
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gözeterek içselleştirir. 
5. Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege 
lata’ya gore tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, 
uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini 
kavrar.  

S Sınav 

6. Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve doktrindeki 
farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi 
görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur. 

H Sınav 

7. Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık 
sorunları nitelendirerek çözüm üretir.  

N  

8. Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli 
etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve 
becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır. 

N  

9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak 
hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk 
alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

N  

10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. N  
11. Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal 
çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur. 

N  

12. Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, 
bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. 

S Sınav 

   
 
Hazırlayan  
Dersi Veren Öğretim Üyesinin 
Adı  

Yrd. Doç. Dr. Zeliha Hacımnuratlar Sevinç 

  
Ders İçerikleri  Hafta 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14.  
15. 
16. 

Konu 
İdari Başvuru yolları  (mevzuat ve bilgilendirme) 
İdari Başvuru yollarına başvurulabilecek olanlar 
Pratik çalışma 
İdari yargıya başvuru (genel bilgilendirme) 
Mevzuat araştırması 
İçtihat araştırması (AYM ve Danıştay kararları) 
Dilekçenin yazılması (anlatım, biçim, eklenecek belgeler) 
Dosya takibi (uyap ve mahkemeden takip, ayrıntı bilgiyi yakalama) 
Ara kararların takibi ve itirazlar (bilirkişi seçimi, ücretler vb.) 
Kararlar (genel bilgilendirme) 
Kararların uygulanması için yapılacaklar 
Pratik çalışma 
İmar, çevre, mülkiyet ve personel hukukunda başvuru yolları 
Yetkili idarenin tespiti 
Finaller 
Finaller 

Zorunlu/Önerilen Okuma 
Metinleri  

Y. Sertaç Serter, İdari Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Bir Araç Olarak 
İdari Başvurular, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.  
Burak Öztürk, Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari Başvuru, Ankara 
2015. 
-    

Öğretim Yöntemleri Teorik ve pratik anlatım, konuyla ilgili mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.  
Ölçme&Değerlendirme 
Yöntemleri 

Ara sınav (vize) % 40, Dönem sonu sınavı (final) % 60 

Ders Yönetimi hacimuratlarz@mef.edu.tr 
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ECTS 
Student 
Workload 
Estimation 

Activity No/Weeks Calculation Explanation

No/Weeks per 
Semester (A)

Preparing for the 
Activity (B)

Spent in the 
Activity Itself  (C)

Completing the 
Activity 

Requirements (D)

Lecture 14 1 2 42 A*(B+C+D)

Lab etc. 0

Midterm(s) 1 5 2 7 A*(B+C+D)
Assingment, Project, 
Presentation

Final Examination 1 9 2 11 A*(B+C+D)

Total Workload 60

Total Workload/25 2,4

ECTS 2

Hours

 
 

 
 
 
 
Öğrenme çıktılarını ve yetkinlikleri yazarken bilişsel alan için kullanılabilecek temel fiiller   
 

 
Bloom Taksonomisi: (Yukarıdan-Aşağıya) : Yaratma (Oluşturma), Değerlendirme, Analiz Etme, Uygulama, Anlama, 
Hatırlama 
 
Temel Fiiller: 
 
Hatırlama: tanımlar, açıklar, belirler, bilir, niteler, sıralar, eşleştirir, adlandırır, genel hatlarıyla belirler, anımsar, tanır, 
yeniden oluşturur (üretir), seçer, belirtir  
Anlama: anlar, dönüştürür, savunur, ayırt eder (ayrımına varır), tahmin eder (kestirimde bulunur), açıklar, genişletir, 
geneller, örnek verir, sonuç/anlam çıkarır, yorumlar, yeniden yazar,  özetler, çevirir. 
Uygulama: uygular, değiştirir, hesaplar, oluşturur (inşa eder, yapılandırır), gösterir, keşfeder, manipüle eder(değişiklik 
yapar), niteler (tanımlar), işletir, tahmin eder, hazırlar, üretir, ilişkilendirir, gösterir, çözer, kullanır.  
Analiz etme: analiz eder, çözümler (yapıtaşlarına ayırır), karşılaştırır, kıyaslar,  çizelgelerle gösterir, dekonstrükte eder 
(yeniden yorumlar),  farklılaştırır (ayırt eder),  ayırtına varır (ayrım yapar), farkını gösterir,tespit eder, gösterir (işaret 
eder, anlatır), anlam/sonuç çıkarır, genel hatlarıyla belirler, ilişkilendirir, seçer, ayırır. 
Değerlendirme: değer biçer, karşılaştırır, sonuç çıkarır, kıyaslar, eleştirir,  tenkit eder, savunur, açıklar, ayırt eder, 
değerlendirir, izah eder, yorumlar, kanıtlar, ilişkilendirir, özetler, destekler.  
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Yaratma (Oluşturma): sınıflandırır, birleştirir, derler, yaratır, oluşturur, tasarlar, planlar, açıklar, üretir, nitelendirir 
(tanımlar), organize eder (düzenler, tertip eder), yeniden düzenler, yeniden inşa eder (yeniden oluşturur), ilişkilendirir, 
yeniden organize eder (yeniden düzenler), yeniden tasarlar, yeniden yazar, özetler, söyler, yazar.  
 
 
Öğrenme çıktılarını ve yetkinlikleri yazarken duygusal alan için kullanılabilecek temel fiiller: 
 
 
Olguyu Anlama: sorar, seçer, açıklar, takip eder (uygular, riayet eder), verir, tutar, belirler, yerini tespit eder, adlandırır, 
işaret eder, seçer, oturur, inşa eder, yanıtlar, kullanır. 
Olguya Yanıt Verme: yanıtlar, destekler,  yardımcı olur, derler, uygular, tartıştır, giriş yapar, yardım eder, nitelendirir, 
gerçekleştirir (yerine getirir), uygular (uygulamaya koyar), sunar, okur, anlatır, raporlar, seçer, söyler, yazar.  
Öğrenmenin Kıymetlendirilmesi: tamamlar, gösterir, ayrıştırır (ayrımına varır, ayırt eder), açıklar, takip eder (uyar, riayet 
eder), oluşturur (biçimlendirir), başla(tı)r, davet eder, katılır, kanıtlar, teklif eder, okur, raporlar, seçer, paylaşır, çalışır. 
Düzenleme: uyar (bağlı kalır, riayet eder), değiştirir, düzenler, birleştirir, karşılaştırır, tamamlar, savunur, açıklar, formüle 
eder (oluşturur), geneller, tespit eder, entegre eder (bütünleştirir), niteler (tanımlar), tertip eder, düzenler, hazırlar, 
ilişkilendirir, sentezler. 
Değerleri İçselleştirme: gerçekleştirir (eyleme geçirir), ayrıştırır (ayrımına varır, ayırır), gösterir, etkiler, dinler, niteler 
(tanımlar), yerine getirir, uygular, teklif eder,  nitelendirir, sorgular, gözden geçirir (değiştirir), sunar, çözümler, teyit eder 
(doğrular).  
 
 
 
 
 
 
 
 


