
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI TEMEL HUKUK 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 

 

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel 
hukuk ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

DERSİN 

KAZANIMLARI 

1. Hukukla ilgili temel kavramları açıklar. 
2. Mevzuata göre, kişi, hukuki ehliyet ve mülkiyet kavramlarını 

açıklar. 
3. Borçlar Kanununa göre, borçlar hukukundaki temel 

kavramları açıklar.  
4. Mevzuata göre,sözleşme çeşitlerini belirtir.  
5. Türk Ticaret Kanununa göre ticaret hukuku ilgi ilgili temel 

kavramları ve şirket türlerini açıklar.  
6. Türk Ticaret Kanununa göre kıymetli evrak hukuku ile ilgili 

temel kavramları açıklar.  
7. Mevzuata göre, sigorta hukuku ile ilgili temel kavramları 

açıklar.  

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam:Muhasebe ve Finansman laboratuvarı/atölyesi 
Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, Türk Ticaret 
Kanunu ve Borçlar  Kanunu sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 

değerlendirilirken açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, doğru yanlış ve 
eşleştirme türü maddeler(sorular)  gibi ölçme araçlarından uygun olanlar 

seçilerek kullanılabilir. 

DERSİN KAZANIM 

TABLOSU 

ÖĞRENME 
BİRİMİ/ÜNİTE 

KAZANIM 
SAYISI 

DERS SAATİ ORAN (%) 

Hukuka Giriş 4 14 19,44 

Kişi, Hukuki 
Ehliyet ve 
Mülkiyet 
Kavramları 

3 8 11,11 

Borçlar Hukuku 5 12 16,67 

 Sözleşme 
Çeşitleri 

7 8 11,11 

 
Ticaret Hukuku 2 14 19,44 

 Kıymetli Evrak 
Hukuku 

2 10 13,89 

 
Sigorta Hukuku 2 6 8,34 

TOPLAM  
25 72 100 

 



ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİKAZANIMLARI ve 

KAZANIM  AÇIKLAMALARI 

1. Hukuka Giriş 

1. Hukuk Kavramı  

2. Toplumsal Hayatı 

Düzenleyen Kurallar 

3. Hukukun Bölümleri 

4. Hukukun Kaynakları 

 

1. Hukukkavramınıaçıklar. 
 

 Hak kavramı üzerinde durulur.  

 Hukukun kelime anlamı üzerinde durulur. 

 Hukukun teknik anlamı üzerinde durulur.  

 Hukukun tanımı ve önemi üzerinde durulur. 

 Hukuk kavramı uygulamalar örneklendirilir. 

 Toplumsal hayatı düzenleyen kurallara 
girilmez. 

 Güncel hayattan hukuk uygulamalarına 
örnekler verilir. 
 

2. Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kuralları 
belirterekaçıklar. 

 

 Toplumsal Hayatı Düzenleyen Kuralların 
Önemi üzerinde durulur.  

 Toplumsal kuralların çeşitleri üzerinde 
durulur. 

 Her toplumsal kuralla ilgili güncel yaşamdan 
örnekler verilir.  

 Toplumsal kuralların, hangi ihtiyaçlar 
ekseninde ortaya çıktığı üzerinde durulur.  

 Toplumsal kurallara uyulmadığı takdirde, 
hangi sonuçların gerçekleşeceği üzerinde 
durulur. 

 Hukuk kurallarının toplumsal kurallardan 
farkı ortaya konulur. 

 Hukuk kurallarının toplumsal kurallarla ilişkisi 
üzerinde durulur. 
 

3. Hukukun Bölümleri sınıflandırarak, açıklar. 
 

 Özel Hukuk ve Kamu Hukuku kavramları 
üzerinde durulur. 

 Özel Hukuk ve Kamu Hukuku arasındaki 
farklar üzerinde durulur. 

 Özel Hukuk ve Kamu Hukukunun bölümlerini 
şema halinde gösterilir.  

 Özel Hukukun bölümleri tek tek sadece 
kavram düzeyinde verilmelidir.  

 Kamu Hukukunun bölümleri tek tek sadece 
kavram düzeyinde verilmelidir.  
 

4. Hukukun Kaynakları belirterek, açıklar. 
 

 Hukukun kaynakları şema halinde gösterilir.  

 Hukukun yazılı kaynakları olan Anayasa, 



Uluslararası anlaşmalar, Kanunlar, 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, 
Yönetmelikler, Yönerge, Genelge, Tebliğ, 
Tamim, Sirküler tanım düzeyinde verilir. 

 Hukukun yazılı kaynakları ile ilgili güncel 
yaşamdan uygulama örnekleri verilir. 

 Hukukun yazılı kaynaklarının kimler 
tarafından çıkarıldığı üzerinde durulur.  

 Bir geleneğin hukuk kuralı hâline gelebilmesi 
üzerinde durulur.  

 İçtihat Hukuku (Mahkeme Kararları) ve öğreti 
(doktrin) kavramları üzerinde durulur.  
 

2. Kişi, (Hukuki 

Ehliyet (kazanımda yok.) 

Ve Mülkiyet Kavramları 

1. Kişi Kavramı  
2. Kişi Türleri  
3. Mülkiyet Kavramı  

 

1. Kişi kavramını kavramını açıklar. 
 

 Hukukta kişi olmanın üzerinde durulur.  

 Kimlerin kişi olarak sayılabileceği üzerinde 
durulur.  
 

2. Kişi Türleri belirterek, açıklar.  

 Kişi türlerinin ayrılmasının önemi üzerinde 
durulur. 

 Kişi türleri şema halinde gösterilir.  
 

3. Mülkiyet Kavramı açıklar. 
 

 Mülkiyetkavramının kelime anlamı üzerinde 
durulur.  

 Mülkiyetin hukuki tanımı ve önemi üzerinde 
durulur.  

 Mülkiyet kavramı örneklendirilir. 

 Mülkiyetin günlük yaşamdan uygulamaları 
üzerinde durulur.  

 Mülkiyet türlerine girilmez.  

3. Borçlar Hukuku 

1. Borç Kavramı  
2. Borcu doğuran olay  
3. Borcun İfası (Yerine 

Getirilmesi)  
4. Borcun Sona Ermesi 
5. Borçla İlgili Diğer 

Kavramlar 
 

1. Borç Kavramı açıklar.  
 

 Borçkavramının kelime anlamı üzerinde 
durulur.  

 Borç hukuki tanımı ve önemi üzerinde 
durulur.  

 Borç kavramı örneklendirilir. 

 Borç kavramı ile ilgili günlük yaşamdan 
uygulamalar üzerinde durulur.  

 Borç kavramı drama tekniğiyle canlandırılır. 
 

 
2. Borcu doğuran olayı belirterek, açıklar. 



 

 Borcu doğuran olayın sadece nakit parayla 
ilgili alacak borç ilişkisinde olduğu gibi 
olmadığı, farklı durumlarda da ortaya 
çıkabileceği üzerinde durulmalıdır. 

 Borcu doğuran olay türleri,  birer örnek 
üzerindenyapılandırılır. 

 Borcu doğuran olay ile ilgili çeşitli senaryolar 
anlatılır. 

 Bir borcun ortaya çıkabilmesi için gerekli 
şartlar üzerinde durulur.  
 

3. Borcun İfası (Yerine Getirilmesi) açıklar. 
 

 İfa kelimesinin anlamı üzerinde durulur. 

 Borcun yerine getirilmesi şekilleri üzerinde 
durulur.  

 Borcun yerine getirilmemesi durumunda 
hangi hukuki sonuçların ortaya çıkacağı 
üzerinde durulur.  

 
4. Borcun Sona Ermesi açıklar. 
 

 Borcun sona erme şekilleri üzerinde durulur.  

 Borcun sona ermesiyle ilgili örnekler verilir. 

 Borcun sona ermesi ile uygulamalara 
değinilir.  

 
5. Borçla İlgili Diğer Kavramlar ilişkilendirerek 

açıklar. 
 

 Borçla ilgili diğer kavramların kelime 
anlamları üzerinde durulur. 

 Müteselsil borçluluk, şarta bağlı borçluluk, 
alacaklının değişmesi, borçlunun değişmesi 
kavramları üzerinde durulur.  

 Borçla ilgili diğer kavramlar ile ilgili örnekler 
üzerinde durulur. 

4. Sözleşme 

Çeşitleri  

1. Sözleşme Kavramı  

2. Sözleşme Çeşitleri  

3. Mülkiyet Hakkını 

Geçirmeye Yönelik 

Sözleşmeler  

4. Kullandırmaya Yönelik 

Sözleşmeler 

5. İş Görme Sözleşmeleri 

6. Teminat Sözleşmeleri 

7. Kanunlarda 

Düzenlenmemiş 

Sözleşmeler 

1. SözleşmeKavramını açıklar. 

 Sözleşmekavramının kelime anlamı üzerinde 
durulur.  

 Sözleşme hukuki tanımı ve önemi üzerinde 
durulur.  

 Sözleşme kavramı örneklendirilir. 

 Sözleşme kavramı ile ilgili günlük yaşamdan 
uygulamalar üzerinde durulur.  

 Sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı üzerinde 
durulur. 

 Nelerin sözleşme sayılamayacağı üzerinde 
durulur.  



  Sözleşmenin nasıl kurulduğuna değinilir.  
 

2. Sözleşme Çeşitleri belirterek, açıklar. 
 

 Sözleşme çeşitlerini şema üzerinde gösterilir. 

 Sözleşme çeşitlerinin tek tek kısa tanımları 

üzerinde durulur. 

 Sözleşme çeşitlerine güncel yaşamdan 

örnekler verilir.  

  
  

3. Mülkiyet Hakkını Geçirmeye Yönelik 
Sözleşmeler sıralayarak açıklar.  
 

 Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşme 

çeşitleri şema halinde gösterilir. 

 Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik 
sözleşmeler tek tek kısa tanımları üzerinde 
durulur. 

 Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik 
sözleşmeler güncel yaşamdan örnekler 
verilir.  

 
 

4. Kullandırmaya Yönelik 
Sözleşmelersıralayarak açıklar. 
 

 Kullandırmaya yönelik sözleşme çeşitleri 
şema halinde gösterilir. 

 Kullandırmaya yönelik sözleşmeler tek tek 
kısa tanımları üzerinde durulur. 

 Kullandırmaya yönelik sözleşmeler güncel 
yaşamdan örnekler verilir.  

 

5. İş Görme Sözleşmelerini açıklar. 
 

 İş görme sözleşme çeşitleri şema halinde 

gösterilir. 

 İş görme  sözleşmeleri tek tek kısa tanımları 

üzerinde durulur. 

 İş görme  sözleşmelerine güncel yaşamdan 

örnekler verilir.  

 

6. Teminat Sözleşmelerini açıklar.  
 

 Teminat sözleşme çeşitleri şema halinde 

gösterilir. 

 Teminat sözleşmeler tek tek kısa tanımları 

üzerinde durulur. 

 Teminat sözleşmeler güncel yaşamdan 

örnekler verilir.  

 

7. Kanunlarda Düzenlenmemiş Sözleşmeler 
açıklar. 

 



 Kanunlarda Düzenlenmemiş sözleşme 

çeşitleri şema halinde gösterilir. 

 Kanunlarda Düzenlenmemiş sözleşmeler tek 

tek kısa tanımları üzerinde durulur. 

 Kanunlarda Düzenlenmemiş sözleşmeler 

güncel yaşamdan örnekler verilir.  

 
 

5. Ticaret Hukuku 

1. Ticaret Hukuku İle İlgili 

Temel Kavramlar  

2. Şirketler Hukuku 

 

1. Ticaret Hukuku İle İlgili Temel Kavramlar 
açıklar. 
 

 Türk Ticaret Kanunu üzerinde durulur.  

 Ticari İşletme kavramı üzerinde durulur ve 

örneklendirilir.  

 Ticari işlerdeki kurallar üzerinde durulur ve 

örneklendirilir.  

 Tacir kavramı üzerinde durulur. 

 Tacir çeşitleri üzerinde durulur ve 

örneklendirilir. 

 Tacir yardımcısı kavramı üzerinde durulur ve 

örneklendirilir.  

 Marka kavramı üzerinde durulur. 

 Ticaret ünvanı kavramı üzerinde durulur.  

 İşletme adının verilmesi üzerinde durur.  

 Ticari defterlerin kullanılma amacı üzerinde 

durulur.  

 Ticari Defterlerin sınıflandırılması üzerinde 

durulur.  

 
2. Şirketler Hukukunu açıklar.  

 Şirket kavramından bahsedilir. 

 Şirket ve işletme kavramının benzerlik ve 

farklarından bahsedilir.  

 Şirket türleri üzerinde durulur.  

 Şirket türlerini şema halinde gösterilir.  

 

6. Kıymetli Evrak 

Hukuku 

1. Kıymetli Evrak Kavramı   

2. Kıymetli Evrak Çeşitleri   

 

 

1. Kıymetli Evrak Kavramını açıklar. 

 

2. Kıymetli Evrak Çeşitlerini açıklar. 

 

 Kambiyo senetleri kavramı üzerinde durulur.  

 Kambiyo senetleri şema halinde gösterilir.  

 Bono, poliçe ve çek kavramları üzerinde 

durulur. 

 Bono, poliçe ve çekler örneklendirilir. 

 Bono, poliçe ve çekin özellikleri üzerinde 

durulur.  



 Bono, poliçe ve çekler farklılıkları üzerinde 

durulur. 

 Bono, poliçe ve çekin hukuki bağlayıcılığı 

üzerinde durulur 

 Malı temsil eden senetler üzerinde durulur. 

 Taşıma senedi kavramı üzerinde durulur.  

 

8. Sigorta Hukuku 
1. Sigorta Kavramı  

2. Sigorta Çeşitleri 

 

1. Sigorta Kavramı açıklar. 

 

 Sigortakavramının kelime anlamı üzerinde 

durulur.  

 Sigorta hukuki tanımı üzerinde durulur.  

 Sigorta kavramı örneklendirilir. 

 Sigorta kavramı ile ilgili günlük yaşamdan 

uygulamalar üzerinde durulur. 

 Sigortanın önemi üzerinde durulur.  

 

2. Sigorta çeşitlerini belirterek, açıklar.  

 

 Sigorta çeşitlerini şema üzerinde gösterilir. 

 Sigorta çeşitlerinin tek tek kısa tanımları 

üzerinde durulur. 

 Sigorta çeşitlerine güncel yaşamdan örnekler 

verilir.  

 Kamusal ve özel sigorta arasındaki farklılıklar 

üzerinde durulur. 

 Kamusal ve özel sigorta uygulamaları 

üzerinde durulur.  

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

1.Hukuka Giriş 
1. Hukukun bölümlerini ile ilgili şema hazırlamak 
2. Hukukun kaynakları ile ilgili sunum hazırlamak 

2.Kişi, Hukuki 
Ehliyet ve Mülkiyet 
Kavramları 

1. Kişi kavramıyla ilgili resimli pano hazırlamak 
2. Mülkiyeti ispatlayan belgelerle ilgili pano hazırlamak 



3.Borçlar Hukuku 
 

1. Borç kavramı ile ilgili örnek olay kurgulamak 
2. Sözleşme örnekleri ile ilgili pano hazırlamak, haksız fiillerle ilgili örneklendirme 

yapmak Sebepsiz Zenginleşme ile ilgili örneklendirme yapmak 
3. Borcun yerine getirilmesi ile ilgili örneklendirme yapmak 
4. Borcun sona ermesi ile ilgili drama çalışması yapmak 
5. Müteselsil borçluluk, şarta bağlı borçluluk,alacaklının değişmesi veborçlunun 

değişmesi kavramları ile ilgili sunum hazırlamak 
 

4.Sözleşme Çeşitleri 

1. Sözleşme kavramı ile ilgili sunum hazırlamak 
2. Sözleşme çeşitleri ile ilgili şema hazırlamak 
3. Mülkiyet Hakkını Geçirmeye Yönelik Sözleşmelerle ilgili şema hazırlamak 
4. Kullandırmaya Yönelik Sözleşmeler ile ilgili sunum hazırlamak 
5. İş Görme Sözleşmeleri ile ilgili sunum hazırlamak 
6. Teminat sözleşmeleriyle ilgili sunum hazırlamak 
7. Kanunlarda Düzenlemiş sözleşmemiş sözleşmelerle ilgili sunum hazırlamak 
 
 
 

5.Ticaret Hukuku 
1. Ticaret Hukuku İle İlgili Temel Kavramları ile ilgili sunum hazırlamak 
2. Şahıs ve sermaye şirketleri ile ilgili şema hazırlamak 

6.Kıymetli Evrak 
Hukuku 

1. Kıymetli Evrak kavramı ile ilgili sunum hazırlamak 
2. Kıymetli evrak çeşitleriyle ilgili resimli pano hazırlamak 

7.Sigorta Hukuku 

1. Sigorta kavramı ile ilgili kavram haritası yapmak  
2. Sigorta çeşitleri ile ilgili şema hazırlamak 

 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 Öğrencilerin araç ve gereçleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun kullanmalarına yönelik açıklamalar yapılmalıdır.  

 Zümre öğretmenler kurulu temrinlerden okulun fiziki şartlarına, atölye ve öğrenci sayılarına ve seviyelerine göre uygun 
olanları seçerek uygulayacaktır. Temrinler mutlaka tamamlanacaktır. 

 Bu derste öğrencilere yaptığı çalışmalara sınıf arkadaşlarına sunmasına fırsat verilerek iletişim becerilerinin gelişmesi 
sağlanılmalıdır. 

 Anlatımdan ve örnek çalışmalardan sonra, dersin öğrenme kazanımlarının öğrencide pekiştirilmesi amacıyla birden fazla 
uygulama faaliyeti yapılmalıdır.  

 Bu derste, verilen görevi yapma adalet ve sorumluluk değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer 
verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi vb. yöntem 
ve teknikler kullanılabilir. 

 
 

 

 


