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Beklenen Önceki Bilgi Seviyesi Yok

Yan Koşullar Yok
Kayıt Şartları Yalnızca Lisans ve Erasmus Öğrencileri
Dersin Genel Eğitim Hedefi Dersin genel eğitim hedefi öğrencileri davranışsal ve kognitif nörobilimdeki

gelişmelerin hukuk alanına uzanan etkileriyle ilgili bilgilendirmektir. Bu yolla
öğrenciler öncekle hızlı gelişen bir bilimsel araştırma alanı olan nörobilimdeki
ilerlemelerin mevcut hukuki kalıplara etkisini öğrenecektir. Öte yandan,
nörobilimdeki gelişmelerin hukuktki egemen paradigmayı dönüştürme gücüne
sahip olup olmadığını tartma yetisi edinecektir.

Ders İçeriği Dersin genel amacı, davranışsal ve kognitif nörobilimdeki gelişmelerin hukuk
alanına uzanan etkileriyle ilgili genel bilgilendirmedir. Bu bağlamda öncelikle
davranışsal ve kognitif nörobilimin genel çerçevesi ve araştırma yöntemleri
incelenecektir. Ardından sırasıyla nörobilimdeki gelişmelerin mevcut hukuk
sisteminde ne şekilde kullanılabileceği örneklerle açıklanacaktır. Son olarak,
nörobilimdeki ilerlemelerin modern hukukun özgür irade varsayımına dayalı temel
paradigmasını değiştirecek bir etkisi olup olamayacağı ele alınacaktır.

Ders İçeriği -İngilizce The course aims to give students a basic konowledge on the impact of
developments in neuroscience to the filed of law. The course presents firstly
general framework and research methods of cognitive and behavioural
neuroscience, content of two core concepts of political science. It then examines
through concrete cases how neuroscience can be used in legal adjudication.
Finally, it discusses whether or not developments in neuroscience would alter the
basic paradigm of modern legal systems that maintains the idea of free will.



Öğrenme Kazanımları ve
Yetkinlikler

Ders başarıyla tamamlandığında, dersi alan öğrenciden aşağıdakiler beklenir:
1. Davranışsal ve kognitif nörobilimin hukuk alanına uygulama yetisi kazanmak
2. Nörobilimin sosyal bilimlere etkisini tanımlama yetisi edinmek.
3. Hukukun kaynağı alanındaki tartışmalara farklı bir perspektiften bakma yetisi
edinmek.

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.

N

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.

S 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.

S 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.

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.

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.

H Sınav

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

N

Hazırlayan
Dersi Veren Öğretim Üyesinin
Adı

Prof. Dr. Ozan Erözden

Ders İçerikleri Hafta
1.
2.
3.
4.
5.

Konu
Giriş ve dersin içeriğinin tanıtımı
Nörobilimin genel çerçevesi ve alt dalları
Davranışsal ve Kognitif Nörobilim
Davranışsal ve Kognitif Nörobilimde görüntüleme teknikleri
Nörobilim – Hukuk ilişkisinin temelleri: Halk psikolojisi ve zihin kuramı



6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nörobilimin hukuktaki uygulama alanları 1: yalan makinası
Nörobilimin hukuktaki uygulama alanları 2: cezai sorumluluk
Nörobilimin hukuktaki uygulama alanları 3: zihin durumları
Ara sınav
Özgür irade kuramının hukuktaki yeri
Nörobilimde indirgemeci yaklaşım ve özgür irade kuramı
Hukukun kaynağına evrimci yaklaşım ve nörobilim 1
Hukukun kaynağına evrimci yaklaşım ve nörobilim 2
Genel değerlendirme
Finaller
Finaller

Zorunlu/Önerilen Okuma
Metinleri

Ders materyali dersi yürüten öğretim üyesi tarafından elektronik ortamda
sağlanacaktır.

Öğretim Yöntemleri Ders ve flipped classroom

Ölçme&Değerlendirme
Yöntemleri

1 Ara sınav % 40, 1 Dönem sonu sınavı % 60

Ders Yönetimi e-mail: erozdeno@mef.edu.tr
görüşme saatleri: Pzt. 15.00 – 17.00, Cuma 9.30 – 11.30
Sınavlar açık kaynak yapılacaktır. Sınavlarda öğrenciler sadece yazılı kaynakları
kullanabilirler, elektronik ortamdaki kaynakların kullanılması yasaktır. Sınav
esnasında öğrencilerin birbiriyle yardımlaşması ya da kaynak değişimi yasaktır.

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) 1 6 2 8 A*(B+C+D)
Assingment, Project,
Presentation 0 A*(B+C+D)

Final Examination 1 8 2 10 A*(B+C+D)

Total Workload 60

Total Workload/25 2,4

ECTS 2

Hours


