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Program Hukuk Lisans Programı Seçmeli
Akademik Dönem

Ders Kodu HUK 222
Ders Adı - İngilizce Bioethics and Law
Ders Adı - Türkçe Bioetik ve Hukuk
Öğretim Dili Türkçe
Ders Tipi Flipped Classroom/Ders
Ders Seviyesi Lisans
Öğrenim Yılı 2
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 Öğrencilere biyoetik ve hukuk alanındaki güncel tartışmaları göstermek ve en çok

tartışılan biyoetik ve hukuk konularında vizyonlarını geliştirmeyi sağlamak
Ders İçeriği The course aims to explore most debated topics concerning bioethics and law

namely procedures on embryos; assisted pregnancy; sperm and egg donations;
euthanasia and abortion; the use of stem cells, human cells, animal cells or plant
parts for medical, experimental or therapeutical purposes

Ders İçeriği -Türkçe Derste embriyo üzerindeki işlemler, taşıyıcı annelik, sperm ve yumurta bağışı,
ötenazi, kürtaj ile kök hücre, insan hücresi, hayvan hücresi ve bitkilerin tıbbi,
deneysel ya da tedavi edici amaçlarla kullanılması gibi biyoetik ve hukukun en
çok tartışmalı konularını incelenmesi hedeflenmektedir.

Öğrenme Kazanımları ve
Yetkinlikler

Ders başarıyla tamamlandığında, dersi alan öğrenciden aşağıdakiler beklenir:
1. Öğrenci etik ve hukuk kavramlarının kesiştiği alanları kavrar.
2. Biyoetik ve biyoteknoloji kavramlarının hukuk alanına getirdiği tartışmaları
izler, bu konuda kendi görüşünü oluşturur.
3. Embriyo üzerinde yapılan işlemlerin hukuk düzenine yansımalarını görür.
4. Bitki, hayvan ve insan hücrelerinin bilimsel araştırmalarda kullanılması
konusunda hukuki ve etiksel vizyon geliştirir.
5. Yaşam hakkına müdahalenin hukuksal boyutunu kavrar.
6. Biyoetik ve Hukuk konularında çok boyutlu bir bakış açısı geliştirir.

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 N



yöntemlerini tanır ve uygular.
2. Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir,
yorumlar ve uygular.

N

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.

S 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.

H Sınav

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

H Sınav

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.

H Sınav

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.

S 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
Biyoetik ve Biyoteknoloji kavramlarına giriş, bu kavramların hukuk
düzenindeki yeri
Embriyo üzerindeki çalışmalar I: Kök hücre
Embriyo üzerindeki çalışmalar II: Klonlama
Embriyo üzerindeki çalışmalar III: Yardımcı üreme teknikleri
Embriyo üzerindeki çalışmalar IV: Taşıyıcı annelik, sperm ve yumurta
bağışı
Embriyo üzerindeki çalışmalar V: Çocuğun genetik yapısı üzerinde
yapılan işlemler
Vize
Hayat hakkına müdahale I: Ötenazi
Hayat hakkına müdahale II: Kürtaj ve gebeliğin sonlandırılması
İnsan hücrelerinin patent hakkına konu edilmesi I
İnsan hücrelerinin patent hakkına konu edilmesi II
Hayvanların bilimsel araştırmalarda kullanımı üzerine tartışmalar
Bitki çeşitliliği ve patent hukuku sorunları
Doğal bitki üretim usullerinin ticari kullanımı ve etik
Finaller
Finaller

Zorunlu/Önerilen Okuma
Metinleri

Burcu Kalkan – Türk Medeni Hukuku’nda Biyoetik Sorunlar, Vedat Kitapçılık, 2012
Fülürya Yusufoğlu – Patent Verilebilirlik Şartları, Vedat Kitapçılık, 2014
Mehmet Ali Zengin - Biyoloji Uygulamaları ve Tıbbi Müdahaleler Karşısında İnsan
Haklarının Korunması, Vedat Kitapçılık, 2012

Öğretim Yöntemleri Derse öğrencilerin aktif katılımı beklenmektedir. Dersin merkezinde etik açısından
önemli tartışmalar bulunduğundan, öğrencilerin bu tartışmalarda açıkça görüş
bildirmesi gerekmektedir. Her hafta, bahsedilecek konuya ilişkin olarak 2 öğrenci



10 dakikalık sunumlar hazırlayacak ve konu anlatımı sunumlardan sonra
yapılacaktır.

Ölçme&Değerlendirme
Yöntemleri

%40 Vize
%60 Final

Ders Yönetimi Derse katılan öğrencilerin en az %70 devam göstermesi gerekmektedir. Sınavlar
da dahil olmak üzere öğrenci tarafından sunulan hiçbir materyalde intihal kabul
edilmeyecektir. İntihal olabilecek her davranış, öğrencinin disiplin soruşturmasına
tabi tutulmasına sebep olacaktır. Zamanında teslim edilmeyen ödevler
notlandırılmayacaktır. Öğrencinin ders kurallarına uygun davranmaması ve
disiplin kurallarına uymaması halinde, disiplin yönetmeliği hükümleri
uygulanacaktır.

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


