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 DERSİN YÖNTEMİ VE GENEL ÇERÇEVE

DERSİN ADI: HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ
DERSİN TÜRÜ: TEORİK
DERSİN AMACI: Bu dersin amacı hukuk temel kavramlarını anlama, öğrenme ve
değerlendirme yetisinin kazanılmasıdır. Bu bağlamda, öğrencilerin kullanılan temel hukuk
kavramlarının anlaşılmasının sağlanması, temel hukuk bilgilerinin verilmesi ve hukukun
farklı alanlarına ilişkin temel kazanımların edinilmesi beklenmektedir.
DERSİN İÇERİĞİ: Hukuk Bilimine Giriş dersi, hukuk kavramı ve bu kavram kapsamında
bulunan temel birtakım bilgileri içermektedir. Bu bağlamda öncelikle söz konusu kavram ve
boyutlarının öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte derste
işlenecek konu başlıkları; Hukuk Sistemleri, Hukukun Dalları, Hukukun Kaynakları, Türk
Yargı Sistemi ve Yargı Kuruluşları, Dava Türleri, Hukuki Olaylar ve İşlemler, Hak, Kişilik,
Miras, Mülkiyet, Borç Kavramları ve Sözleşme Türleri olarak sıralanabilir. Dersin
işlenmesinde öğretim elemanının oluşturduğu izlek temel alınarak, öğrenciler derse önceden
hazırlanmak anlamında ders kitabından ilgili kısımların okunmasından sorumlu olacaklardır.
Bu sorumluluğun derse aktif biçimde katılıma dönüşerek öğrenci performansına yansıtılması
beklenmektedir.
DEĞERLENDİRME: Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı üzerinden yapılır. Değerlendirme
aşamasında Ara Sınav %40 ağırlığa sahipken, Yarıyıl Sonu Sınavı %60 ağırlığa sahiptir.
Bunun dışında değerlendirme aşamasında; öğrencilerin dersteki başarısı, derse devam
durumu, ders sonunda yapılan sınavlara katılım ve kanaat dikkate alınan diğer konulardır.
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KONU BAŞLIKLARI

Hukuk Kavramı, Hukuk Sistemleri
Hukukun Dalları ve Hukukun Kaynakları
Türk Yargı Sistemi ve Yargı Kuruluşları
Dava Türleri
Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler
Kişilik Kavramı
Miras Kavramı
Mülkiyet Hakkı
Borç Kavramı
Sözleşme Türleri

ÖĞRENME ÇIKTILARI: Bu dersi tamamladıktan sonra; öğrenciler hukuk alanındaki temel
kavramları ve hukuk sistemi hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşacaktır. Bunun yanı sıra,
hukuki olaylar ve işlemlerin işleyişi, Anayasa, kanun gibi hukukun yazılı kaynakları hakkında
öğrenciler temel bilgileri edinmekle birlikte, gündelik yaşantılarında da faydalanabilecekleri
hukukun çeşitli kavramları hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklardır.
Temel Ders Kitabı: Kemal GÖZLER, Genel Hukuk Bilgisi, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2017.
ÖĞRETİM ELEMANINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Öğr. Gör. Yusuf Can ÇALIŞIR
Tel : 0 (312) 700 05 00 / 144
e-posta : yusufcan_calisir@hotmail.com
Kurumsal e-posta : ccalisir@ankara.edu.tr
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Derse ilişkin önceden belirlenen konu
başlıklarının öğretim elemanı tarafından anlatılmasının yanı sıra, her dersin sonunda anlatılan
konuyla ilgili olarak önemli görülen alanlar üzerinde tekrar yapmak ve öğrencilerin konuyu
pekiştirmesine yardımcı olmak adına anlık sınavların yapılması. Bununla birlikte, öğretim
elemanı tarafından öğrencilere ilgili dönem içerisinde dersin temel amacına uygun olarak
çeşitli araştırma konularının verilerek, bu konular üzerine sınıf içi tartışmaların yapılmasıdır.
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ÖĞRETİM MATERYALLERİ: Temel Ders Kitabı, Sistemde yüklü bulunan ders
materyalleri, Öğretim Elemanı tarafından verilen notlar ve okuma parçaları.
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