
 

 
 

AKTS DERS BILGI FORMU  
 

 

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü  Hukuk Fakültesi 
 

Program Hukuk Lisans Programı  Zorunlu 

 

Ders Kodu HUK 211 
Ders Adı - İngilizce Philosophy of Law 
Ders Adı - Türkçe Hukuk Felsefesi 
Öğretim Dili Türkçe 
Ders Tipi Flipped Classroom/Ders  
Ders Seviyesi Lisans 
Öğrenim Yılı 2 
Akademik Dönem Güz 
Haftalık Ders Saati Ders 1 saat Lab Tartışma 1 saat  
Öğrencinin Tahmini İş Yükü  Bir Akademik Dönemde 60 Saat 
Kredi Sayısı 2 AKTS  
Not Sistemi Standart Harfli Not Sistemi 
Ön Koşullar Yok 

Beklenen Önceki Bilgi Seviyesi   Yok 

Yan Koşullar Yok 
Kayıt Şartları Lisans öğrencileri kaydolabilir 
Dersin Genel Eğitim Hedefi Hukukun kaynağı ve uygulanışı hakkındaki farklı felsefi akımları öğrenmek, 

hukuk uygulaması esnasında karşılaştıkları problemlerin farklı çözüm yollarını 
bulmak ve uygulama becerisini geliştirmek. 

Ders İçeriği Dersin genel amacı öğrencilere hukuk kavramının doğası ve içeriği hakkında 
temel bir bilgi düzeyi sağlamaktır. Bu amaç çerçevesinde ilk önce hukuki 
pozitivizm ve doğal hukuk okullarının temelleri aktarılacaktır. Ardından 
egemenlik kuramının eleştirel bir analizi yapılacaktır. Daha sonra ulusalüstü 
hukuk düzleminde egemenlik kuramını geçersiz kılan gelişmelerin hukukun 
kaynağı konusundaki bakışı nasıl etkilediği aktarılacaktır. Son olarak, insan 
toplumlarının hukuk düzenlerinin evrensel yönlerini açıklama potansiyeli olan bir 
evrimsel bakış sunulacaktır. 

Ders İçeriği - English  The course aims to provide students with basic knowledge for a critical thinking 
on the nature and content of the concept of law. Thus, it presents firstly 
theoretical foundations of legal positivism and natural law schools as main 
approaches to the problem of the source of law. Subsequently it offers a critical 
analysis of the theory of sovereignty. Then it shows how supranational level 
challenges to the concept of sovereignty affect the perception concerning the 
source of law. Finally, it offers basics of an evolutionary perspective to explain 
universal aspects of legal orders of human societies. 



Öğrenme Kazanımları ve 
Yetkinlikler  

Ders başarıyla tamamlandığında, dersi alan öğrenciden aşağıdakiler beklenir:  
1. hukukun kaynağı nedir, sorusuna verilen farklı yanıtları bilir ve bu bilgiyi 
somut uyuşmazlıklarda uygular; 
2. hukuk Devleti ilkesinin anlamını kavrar ve bu ilkeyi somut uyuşmazlıklarda 
uygulamaya geçirir; 
3. hukukun toplumsal yönünü kavrar ve bu bilgiyi somut uyuşmazlıklarda 
uygulamaya geçirir. 
 

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 Sınavlar, ödevler 

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 Sınavlar, ödevler 

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 Sınavlar, ödevler 

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. 

N  

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

S Sınavlar, ödevler 

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. 

S Sınavlar, ödevler 

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. 

H Sınavlar, ödevler 

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

S Sınavlar, ödevler 

   
 
Hazırlayan Prof. Dr. M. Ozan Erözden, 16 Temmuz 2019 
  
Dersi Veren Öğretim Üyesinin Adı  Prof. Dr. M. Ozan Erözden 
  
Ders İçerikleri  Hafta 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Konu 
Giriş ve ders içeriğinin açıklanması 
Doğal Hukuk okulu 
Hukuki pozitivizm 
Egemenlik kuramı 
Egemenlik kuramının eleştirileri 



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

Hikmet-i Hükümet kavramı ve istisna hali 
Uluslararüstü insan hakları hukukunun kuramsal temelleri 
Vize sınavı 
Norm ve meşruiyet 
Hukuk düzenlerinin evrensel yönleri 
Hukuk düzeni ve diğer sosyal kurallar arasındaki ilişki 
Nörobilim ve hukuk 
Hukuk kavramına evrimsel bir yaklaşım 
Genel tekrar 
Final Sınavları 
Final Sınavları 
 
***Haftalık güncel okuma listesi ve makaleler Blackboard sisteminden 
takip edilmelidir. 

Zorunlu/Önerilen Okuma 
Metinleri  

Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Kavram Y. 
 

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 

 
 
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 42 A*(B+C+D)

Lab etc. 14 0

Midterm(s) 1 5 1 6 A*(B+C+D)
Assingment, Project, 
Presentation 1 4 4 A*(B+C+D)

Final Examination 1 6 2 8 A*(B+C+D)

Total Workload 60

Total Workload/25 2,4

ECTS 2

Hours


