
 

 

 

 

 

 

AKTS DERS BİLGİ FORMU  

 

 

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü  Hukuk Fakültesi  

Program Hukuk Lisans Programı  Seçmeli 

Akademik Dönem  

 

Ders Kodu HUK 337 

Ders Adı -İngilizce Animal Law 

Ders Adı -Türkçe Hayvan Hukuku 

Öğretim Dili Türkçe 

Ders Tipi Ders  

Ders Seviyesi Lisans  

Öğrenim Yılı 3 

Akademik Dönem Bahar 

Haftalık Ders Saati Ders           2 saat Lab Diğer 

Öğrencinin Tahmini İş Yükü  Bir Akademik Dönemde   50 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  

Havyan haklarını, hukukunu, korunmasını ve güncel tartışmaları öğrenmek 

Ders İçeriği (İng.)  
To examine the main issues regarding animals, animal protection and legal 

framework and its deficiencies related to, to discuss dimension of violence against 

animals and its prevention. 

 

Ders İçeriği -Türkçe  Havyanlara ilişkin temel sorunları, hayvan korunması ile hayvanlara ilişkin yasal 
çerçeveyi, eksikliklerini incelemek, hayvanlara yönelik şiddetin boyutlarını ve nasıl 

önlenebileceğini tartışmak. 

Öğrenme Kazanımları ve 

Yetkinlikler  

 

Ders başarıyla tamamlandığında, dersi alan öğrenciden aşağıdakiler beklenir:  

 

1. Hayvanlara ilişkin temel kavramları ve sorunları kavrar,  

2. Hayvan sorununun çok boyutlu olduğunu, değişik alanlara yayıldığını ve 

geniş kapsamlı bir hukuksal kapsama sahip olduğunu algılar, 

3. Hayvan korumasının çok boyutlu ve çok taraflı bir çaba gerektirdiğini 

fark eder, 

4. Havyan hukukuna ilişkin sorunları ve eksiklikleri tespit eder. 

 

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, 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 

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. 

H Sınav 

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

sorunları nitelendirerek çözüm üretir.  
S 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. S Sınav 

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. 

N Sınav 

 N  

   

Öğretme biçimi çeşitleri    

   

 

Dersi Veren Öğretim Üyesinin 

Adı  

Ahmet Kemal Şenpolat 

  

Ders İçerikleri  Hafta 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15 

 

16 

Konu 

Giriş dersi: Dersin kapsamı ve hayvanın tanımı ve sınıflandırılması. 

Mal kavramının tarihsel gelişimi çerçevesinde insan, insan olup olmadığı 

tartışmalı olanlar ve insan olmayanlar  

Petshop Gerçeği 

Hayvanat Bahçeleri Gerçeği 
Yunus Parkları ve Sirk Gerçeği 

Hayvanlar üzerinde Deney Sorunu 

Yük Hayvanları Gerçeği- Spor ve eğlence amaçlı hayvan avcılığı 

Hayvan Hakları Tarihi 

Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları arasındaki ikilem 

 

Vejetaryenlik ve Vegan Beslenme 

Ceza hukukunun hayvanlara yönelik hükümleri ve eksiklikleri 

 
Borçlar Yasası ve Medeni Yasa ve İcra Hukuku bakımından hayvan 

hukuku 

Sivil Toplum Örgütü nedir ? Markalaşma , proje üretimi , farkındalık 

çalışmaları , dernekler hukuku mevzuatı   

Güncel Yargıtay ve  mahkeme kararı tartışmaları 

Hayvan Koruma Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri ve eleştirileri 

 

Güncel Yargıtay ve  mahkeme kararı tartışmaları 

Hayvan Koruma Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri ve eleştirileri 
 

Final 



 

 

 

 
 

Önerilen Okuma Metinleri  Dersin kaynakları ders öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır 

 

 

Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, grup çalışması, vaka çözümü, tartışma  

Ölçme&Değerlendirme 

Yöntemleri 

Vize %40, Final %60,  

Ders Yönetimi asenpolat@gmail.com 
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Student 

Workload 

Estimation 
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