
AKTS DERS BILGI FORMU

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Hukuk Fakültesi

Program Hukuk Lisans Programı Seçmeli
Akademik Dönem

Ders Kodu HUK 133
Ders Adı - İngilizce Law Profession and Ethics
Ders Adı - Türkçe Hukuk Mesleği ve Etik
Öğretim Dili Türkçe
Ders Tipi Flipped Classroom/Ders
Ders Seviyesi Lisans
Öğrenim Yılı 1
Akademik Dönem Güz/Bahar
Haftalık Ders Saati Ders 2 Lab Diğer
Öğrencinin Tahmini İş Yükü Bir Akademik Dönemde 62 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 Dürüstlük kuralı da dahil olmak üzere hukukun üstün ilkelerini; adalete, eşitliğe
ve insan haklarına saygıyı öğrenmiş hukukçular olmak.

Ders İçeriği Dürüstlük kuralı, etik, ahlak, hak, hukuk, hakkaniyet ve adalet kavramlarıyla
birlikte; etik çerçevesinde hukuki işlemler, etik ve ahlak kavramlarını inceleyen
filozofların görüşleri, etiğin hukuk eğitimindeki rolü ve farklı ülkelerdeki
uygulamalar, başta avukatlık mesleği olmak üzere hukuk mesleklerinin kuralları
ve ilgili mevzuat.

Ders İçeriği -Türkçe
Öğrenme Kazanımları ve
Yetkinlikler

Ders başarıyla tamamlandığında, dersi alan öğrenciden aşağıdakiler beklenir:
1. Derste üzerinde durulan kavramlar arasındaki ilişkileri anlar.
2. Konu üzerinde kafa yormuş filozofların görüşlerini bilir; bunlar üzerine
düşünme, yorum yapma ve bunlara eleştiri getirme kabiliyetine sahip olur.
3. Yabancı ülkelerde hukuk eğitiminde takip edilen ilkeleri bilir.
4. Hukuk mesleğindeki işlem ve eylemlerde göz önünde bulundurulması gereken
ahlaki değerler bütününe hakim olur ve bunları somut olaylara uyarlar.
5. Hukuki faaliyet alanlarına ait mesleki mevzuatı bilir ve muhtemel hukuki
sorunlarda uygulamanın ne şekilde evrildiğine 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.

H Sınav

2. Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, S Sınav



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

N

4. Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri
gözeterek içselleştirir.

H Sınav

5. Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege
lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil,
uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini
kavrar.

H Sınav

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

S 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.

S Sınav

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

H Sınav

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

N

Hazırlayan
Dersi Veren Öğretim Üyesinin
Adı

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

Konu
Etik kavramı
Toplum yaşamını düzenleyen kurallar
Etik-hukuk ilişkisi,
Etik-ahlak kuralları ilişkisi
Etik-adalet ilişkisi;
Etik, ahlak ve adalete aykırı bazı işlemler
Etik, ahlak, adalet kavramlarını inceleyen filozoflar I (Antik Çağ)
Etik, ahlak, adalet kavramlarını inceleyen filozoflar II (Yakın Çağ)
Hukuk eğitiminde etik
Bazı ülkelerde hukuksal etik eğitimi
Avukatlık mesleğinin tarihçesi ve özellikleri
Avukatlık mesleğine ilişkin uluslararası ve ulusal kurallar I
Avukatlık mesleğine ilişkin uluslararası ve ulusal kurallar II
Yargı etiği ve ilgili mevzuat
Finaller
Finaller

Zorunlu/Önerilen Okuma
Metinleri

Hukuksal Etik – A. Can Tuncay (Önerilen)
Etik ve Meslek Etikleri – Harun Tepe (Önerilen)
Hukukun Temel Kavramları – İsmail Kayar, İlhan Üzülmez (Önerilen)
Hukuka Giriş – Ali Pehlivan, Aydın Aybay, Rona Aybay (Önerilen)

Öğretim Yöntemleri Öğrencilerin derse aktif katılımı ve dersten önce içerikte önerilen veya öğretim
üyesinin göstereceği ilave kaynaklardan konu hakkında araştırma yapması
beklenir. Öğrencilerden sunum, ödev, sınıf çalışması veya grup çalışması
istenebilir. Ders esnasında yurtiçi veya yurtdışından konuk öğretim üyelerinin
misafir edilmesi mümkün olabileceği gibi; uygun olduğu ölçüde geziler veya saha
çalışmaları yapılabilir.

Ölçme&Değerlendirme
Yöntemleri

Her ders için 1 vize 1 de final sınavı mevcuttur. Vize %40, final ise %60 etkilidir.
Bunların dışında öğretim üyesi; derse katılım, ödev, kısa sınav (quiz), sunum ve



grup çalışması gibi yükümlülükler yükleyerek bunları değerlendirmeye katabilir.
Dersten başarılı sayılmak için final notunun en az 50 olması, vize ve final
ortalamasının en az 40 olması gerekmektedir.

Ders Yönetimi

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 0 42 A*(B+C+D)

Lab etc. 14 0

Midterm(s) 2 4 2 12 A*(B+C+D)
Assingment, Project,
Presentation 1 0 A*(B+C+D)

Final Examination 1 6 2 8 A*(B+C+D)

Total Workload 62

Total Workload/25 2,48

ECTS 2

Hours


