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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
Çankaya Vocational Training School 

Course Description Form 

 
 
 
 

I. KISIM  Temel Ders Bilgileri 
 

Bölüm Adı 
(Büyük harfle) HUKUK FAKÜLTESİ Bölüm Kodu  

 

   

 

Ders Kodu  

Bölüm Kodu+ Ders No. 

 
Haftalık ders 
saati 

 

 

 
Haftalık 
laboratuar/ 
uygulama saati 

 

 

 
Dersin 
kredisi 

 

 

  L A W 1 0 6 2 0 2 

    

Dersin İnternet Sitesi 
Büyük harfle 
doldurunuz 

LAW106.CANKAYA.EDU.TR AKTS Kredisi  

 

 0 4 

 
 

Ders Adı 
Bu bilgi, sadece matbu kataloglarda ve İnternet katalogunda gözükecektir. 

 

Türkçe adı   maksimum 40 karakter 

 

HUKUK BAŞLANGICI  

Kısaltılmış Türkçe Adı  maksimum 15 karakter 

 

İngilizce adı  maksimum 40 karakter 

INTRODUCTION TO LAW 

Kısaltılmış İngilizce adı  maksimum 15 karakter 

 
 

 

Ön Koşul (varsa) 
Ders kodunu veriniz ve 

uygulanabilir olduğunu 
kontrol ediniz 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

                            

    

 
Dersin Sorumlusunun 
Onayı 

 Diğerleri 
 

  

 

Birlikte alınması 
gereken dersler 
(varsa) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

                             

    

Dersin Türü 
Uygulanabilir olduğunu kontrol edin 

 

  
Bölüm için zorunlu 
ders 

X 
Diğer bölümler için zorunlu 
ders 

 Bölüm için seçmeli ders  Diğer bölümler için seçmeli ders 
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II. KISIM Ayrıntılı Ders Bilgileri 
 
 
 

Dersin Tanımı 
Dönem  boyunca kapsadığı konular hakkında kısa bir bilgi veriniz. Bu bilgi, matbu kataloglarda ve İnternet katalogunda gözükecektir. 
Maksimum 60 kelime.  

 

Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak 
temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması 
anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana 
özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir  
 

 
 

Dersin Amacı 
Dersin amacını açıklayınız. Maksimum 100 kelime.  

  

Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar 
hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması 
amaçlanmaktadır  

 
 

  
 

Öğrenme Kazanımları 
Hedeflenen kazanımları açıklayınız. Maksimum 10 kalem.  

 

Hukuk kavramı ile ilgili tanımları bilmek, Hukukun evrensel niteliğini tanıma, Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi 
sahibi olma, Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme, Hukuk dallarını ayırt edebilme, Hukuki konularda çözüm 
üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama 

 
 

 
 

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği 
Her bir haftayı içeren konuları sıralayınız.  

Hafta Konu (lar) 

1 Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması 

2 Hukuk kurallarının yorumu-1   

3 Hukuk kurallarının yorumu-2  

4 Hukuk kuralları arasında çatışma sorunu 

5 Hakimin hukuk yaratması 

6 Hakimin takdir yetkisi 

7 Genel olarak hukuk kurallarının müeyyidesi  

8 Hukuk kurallarının müeyyide çeşitleri 

9 Adalet kavramı 

10 Hak Kavramı ve tanımı 

11 Hak Kavramının çeşitleri 

12 Hukuki olaylar, filler ve işlemler 

13 Kişi kavramı 

14 Hukuka evrensel değerler açısından yaklaşım 

 
 
 
 
 



FORM: VTS-CDF-MARCH-2011 
 

©Property of Çankaya University                                                                                                                                                                                   3/4 

Ders Kitabı (Kitapları) 
Ders kitabını veya kitaplarını ve varsa, diğer ilgili ders materyallerini sıralayınız. 

Yazar (lar) Kitabın Adı Yayın Evi Yayın Yılı ISBN 

Prof.Dr. Kemal GÖZLER Hukuka Giriş Ekin 2011  

Adnan GÜRİZ Hukuk Başlangıcı Siyasal Kitabevi 2010  

     

     

     

 
 

Öğretim Yöntemleri 
Dersi yürütürken hangi öğretim yöntemlerini kullanacağınızı aaçıklayınız ( ders, laboratuar, uygulamalar, atölye çalışmaları, seminerler, vs. ) 

Ders içi çalışmalar, konferans, kütüphane araştırma ödevleri 

 
 

Ölçme Yöntemi 
Dönem sonu notlarının önemi hakkında fikir verecek olan ölçme yöntemlerini ve yüzdelik katkılarını listeleyiniz. 

Yöntem Adet Katkı (%) Yöntem Adet Katkı (%) Yöntem Adet Katkı (%) 

Vize 1 %40       

Final 1 %60       

         

         

         

 
 

AKTS İş Yükü 
AKTS içinde değerlendirilecek olan bütün faaliyetleri listeleyiniz.  

Faaliyet Adet Süre ( Saatle) Toplam İş Yükü ( saatle) 

Yüz yüze ders  (haftalık bazda) 14 2 28 

Laboratuar/ Problen çözme (haftalık bazda) - - - 

Ders notlarının düzenlenmesi (haftalık bazda) 14 1 14 

İlgili ders materyallerin toplanması (bir kerelik) - - - 

İlgili ders materyallerinin incelenmesi (haftalık bazda) 14 2 28 

Ev ödevlerinin hazırlanması  2 2 4 

Küçük sınavlara hazırlanma - - - 

Ara sınavlara hazırlanma (fiili sınav sürecini de içermektedir) 1 15 15 

Dönem ödevinin/ örnek olay analiz raporunun hazırlanması (sözlü sunum 
dahil) 

- - - 

Dönem Projesinin / alan araştırması raporunun hazırlanması (sözlü 
sunuma dahil)  

- - - 

Final sınavına hazırlanma (fiili sınav süreci dahil) 1 20 20 

TOPLAM İŞ YÜKÜ 109 

TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30 3.6 

AKTS Kredisi 4 
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Program Yeterlilikleri vs. Dersin Öğrenme Kazanımları 
Dersin öğrenme kazanımlarının  program yeterlilikleri açısından önem ve uyumunu puan cetvelinde beş seçenekten birini X şeklinde işaretleyerek gösteriniz.  

No 

Program Yeterlilikleri 
Her bir programa özgü 

Puanlaması 

0 1 2 3 4 

FTP-1 Be able to monitor and analyze the dynamics of international markets. x     

FTP-2 
Be able to utilize the basic knowledge that obtained with an interdisciplinary approach to 
business, economics, etc. in creating expertise in the fields of foreign trade in accordance 
with the requirements of the globalized business environment. 

x     

FTP-3 
Be able to identify and analyze the validity of theories related to the foreign trade and their 
relationships regarding current conditions. 

x     

FTP-4 
Have a good knowledge of the regulations and legislation underpinning the international 
markets and institutions. 

   x  

FTP-5 Have the ability to efficiently perform all responsibilities of  foreign trade within a corporation. x     

FTP-6 
Be able to use quantitative techniques and methods that are predominantly used in foreign 
trade. 

x     

FTP-7 
Be able to use the theoretical and practical knowledge obtained in his/her field in analyzing 
and evaluating data. 

x     

FTP-8 
Be aware of elements of the international competitiveness of the foreign trade environment 
and marketing techniques. 

x     

FTP-9 
Be able to understand and evaluate the problems in foreign trade and to discuss and express 
his/her opinions clearly. 

x     

FTP-
10 

Gain self-evaluation skills to identify exactly his/her self-learning and self-improvement 
needs, being at the same time equipped with the capacity to follow advanced courses and 
degree studies. 

x     

FTP-
11 

Be able to understand and evaluate the legal framework for foreign trade law, rules and 
regulations. 

    x 

FTP-
12 

Have the ability to analyze and perform risk assessment of foreign trade companies and 
multinational companies. 

x     

 (Niteliğine göre Değerlendirme Çizelgesi: 0-Hiç, 1-Az, 2-Orta, 3-Hayli fazla, 4-En fazla 
 
  


