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☐ Yandal Programı / Minor Program
Progamının Adı /
Title

☒ Ekdal Programı / Secondary Field Program

Law Secondary Field
Hukuk Ek Dal Programı
Law is an indispensable part of life and sustaining order in modern societies
is not possible. While almost every discipline/field needs law in one way or
another, having at least basic knowledge of law creates a privilege in
working life for graduates in that field. For example, having a “concept of
law” in general, learning that there are different branches of law,
understanding that there may be different types of solutions according to
the type of the dispute, and if the case is filed, understanding that the
appropriate court according to venue and jurisdiction should be chosen, and
when necessary even being able to make this choice, will make life easier
for everyone.

The Aim of
Program /
Programın Amacı

For all these reasons, the Secondary Field of Law has been designed by
adding different subjects, and considering all the undergraduate students
who are studying in different educational fields at TED University. The main
purpose is to ensure that all of the students who have chosen “Law” as a
Secondary Field, should get to know the fundamental concepts of law, and
then to increase their knowledge and experience by providing them with
different subjects of law, that will help them as an individual in their
personal life and also that will enable them to carry out their future
professions better. Thus, for example, an industrial engineer will know the
consumer rights and how they are regulated, a graduate of business
administration will learn the rights of the employees working in the work
place, an economist will understand from tax law, and the student who
chooses the Constitutional law, shall learn his/her constitutional rights as a
citizen.
Law is a field that requires broad and comprehensive thinking, together with
analytical thinking and evaluation. The development of this view enables
people to get rid of narrow patterns, to accept that each subject may have
a different dimension, and to conduct research. Thus, law gives people the
ability to evaluate events and empathize not only from their own
perspectives but also from others’ perspectives. The main aim is to give
these abilities to the students who have chosen law as a secondary field.
Hukuk hayatın vazgeçilmezi olup, hukukun olmadığı bir düzen günümüz
toplumlarında kabul edilemez. Hemen hemen her disiplin/alan şu ya da bu
şekilde hukuka ihtiyaç duyarken, o alan mezunları bakımından da en azından
temel hukuk bilgisine sahip olmak çalışma hayatında bir ayrıcalık yaratır.
Örneğin, genel olarak hukuk kavramı sahibi olmak, hukukun farklı dalları
olduğunu öğrenmek, yaşanan uyuşmazlığa göre farklı çözüm yolları
olabileceğini ve eğer dava açılacaksa farklı mahkemeler arasından görevli ve
yetkili mahkemenin seçilmesi gerektiğini anlamak ve hatta gerektiğinde bu
seçimi yapmak herkesin yaşamını kolaylaştıracaktır.

RESTRICTED

SECONDARY FIELD / MINOR PROGRAM PROFILE FORM
Document No

Pub. Date

Rev. No / Rev. Date

Page No

KYS-FR-21

20.01.2021

0/-

2/4

Belirtilen tüm bu sebeplerle hukuk ek dalı farklı dersler düşünülerek ve bu
farklı dersler çerçevesinde TED Üniversitesi’nde verilen tüm lisans eğitimi
alan öğrencilere hitap edecek şekilde oluşturulmuştur. Temel amaç Hukuk
Ek Dalı ile eğitim alan öğrencilerin tamamının öncelikle temel hukuk
kavramlarını tanımalarını sağlamak, ardından sunulan farklı konularla hem
birey olarak kendilerine hem de ilerideki mesleklerini yürütmelerine
yardımcı olacak dersleri seçmeleri sağlanarak bilgi ve görgülerini artırmaktır.
Böylece örneğin bir endüstri mühendisi, Tüketici Hakları’nı bilecek, bir
işletmeci işletmede çalışan işçilerin sahip olduğu hak ve yetkileri öğrenecek,
bir iktisatçı Vergi Hukuku’ndan anlayacak, hangi meslekten olursa olsun bir
gerçek kişi olarak Anayasa Hukuku’nu seçen öğrenci temel anayasal
haklarının olduğu bilincine erişecektir.
Hukuk geniş ve kapsamlı düşünmeyi, sürekli analitik olmayı gerektiren bir
alan olup bu bakışın gelişmesi, kişilerin dar kalıplardan kurtulmasını, her
konunun farklı bir boyutunun olabileceğini kabul edip, araştırma yapmasını
sağlar. Böylece kişilere sadece kendi bakış açılarıyla değil, başkalarının bakış
açılarıyla da olayları değerlendirme ve duygudaşlık kurma yeteneği
kazandırır. Amaç, Hukuk Ek Dalı’nı seçen öğrencilerin bu yetenekleri
kazanmasıdır.

Pre-requisite /
Önkoşul
Co-requisite /
Eşkoşul

Requirements of the Program / Programın Gerekleri
This program is open to all students.
Bu program tüm öğrencilere açıktır.
-

Total number of courses /
Toplam ders sayısı
Total TEDU credits /
Toplam TEDÜ kredisi

Compulsory courses / Zorunlu Dersler

-

Elective courses / Seçmeli Dersler (*)

5

Total ECTS credits /
Toplam AKTS kredi

15

25

Açıklama/Explanation (*)

Courses / Dersler
Course
Code / Ders
Kodu

Course Title / Ders Adı

Prerequisite /
Ön Koşul

Credit /
Kredi

LAW 263
(PSIR263)

Fundamental Principles of
Law/
Hukukun Temel İlkeleri

3

-

BA302

Business Law/
İşletme Hukuku

3

-

CIT340

The Concept and Practice of
Corporate Responsibility/
Kurumsal Sorumluluk
Kavramı ve Uygulamaları

3

-
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Type of Course/Statü
☒ Compulsory / Zorunlu
☐ Elective / Seçmeli
☐ Compulsory / Zorunlu
☒ Elective / Seçmeli
☐ Compulsory / Zorunlu
☒ Elective / Seçmeli
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Courses / Dersler
Course
Code / Ders
Kodu

Course Title / Ders Adı

Type of Course/Statü
☐ Compulsory / Zorunlu

CIT 440

Human Rights Law/
İnsan Hakları Hukuku

3

-

PSIR266

Turkish Constitutional Law/
Türk Anayasa Hukuku

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

PSIR367

Public International Law/
Devletler Umumi Hukuku

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

LAW352

Law of Contracts/
Sözleşmeler Hukuku

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

☒ Elective / Seçmeli
☒ Elective / Seçmeli
☒ Elective / Seçmeli
☒ Elective / Seçmeli

LAW451

Consumer Protection Law/
Tüketicinin Korunması
Hukuku
Turkish Labor Law/
Türk İş Hukuku

LAW452

Turkish Tax Law/
Türk Vergi Hukuku

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

LAW461
(PSIR 461)

Law of the European Union/
Avrupa Birliği Hukuku

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

LAW 480

Social Media and Law/
Sosyal Medya ve Hukuk

3

LAW 263
(PSIR 263)

☐ Compulsory / Zorunlu

LAW361

Remarks /
Açıklamalar
Course Descriptions /
Ders İçerikleri
Course Profiles /
Ders Profilleri
İletişim Kişisi /
Contact Person
Hazırlayan /
Prepared By1

1

Prerequisite /
Ön Koşul

Credit /
Kredi

☒ Elective / Seçmeli
☒ Elective / Seçmeli
☒ Elective / Seçmeli
☒ Elective / Seçmeli
☒ Elective / Seçmeli

In this secondary field, providing the courses except three of them is
conditioned by taking the must course coded as PSIR 263/LAW 263.
Bu ek dalda yer alan üç ders hariç diğer derslerin verilebilmesi, zorunlu
ders olan PSIR 263/LAW 263 dersinin önceden alınmış olmasına bağlıdır.
Dersler | TED Üniversitesi (tedu.edu.tr)
Courses | TED University
Adı – Soyadı /
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Name - Surname
312 585 00 10
Tel / Phone
email
sebnem.akipekocal@tedu.edu.tr
Prof. Dr. Şebnem
Tarih /
Date
Akipek Öcal

26.01.2021

It is the first person to prepare the profile form and the first preparation date. / Profil Formu ilk hazırlayan kişi ve ilk hazırlanma
tarihidir.
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Güncelleme Tarihi /
Rev. Date

…/…/….

It is the person who revised the profile form and the date of revision. It will be used if the profile form is revised. In the new
proposal, this field will be left blank. Formu revise eden kişi bilgisi ve bu formun revize edilme tarihidir. Programın revize
edilmesi durumunda bu alan kullanılır, program ilk defa hazırlanıyorsa bu alan boş bırakılmalıdır.
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