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Özel Hukuk Yüksek Lisa s Progra  ve Modülleri i  Ders İçerikleri 

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Tezli/Tezsiz  

ÖHYL 502 Soru luluk Hukuku u  Ge el Esasları 

Borçlar Hukuku' u  e  ö e li ko uları da  iri de soru luluk kavra ıdır. Ke disi i 
özellikle sözleş eler ve haksız fiiller ala ı da göstere  u kavra ı , doktri  ve uygula a 
göz ö ü e alı dığı da, so  dere e di a ik ir kavra  olduğu göze çarpar. Bu u  aşlı a 
se e i, tarihsel süreç içerisi de sürekli olarak karşı ıza çıka  eko o ik, sosyal ve tek olojik 
geliş eleri  soru luluk a la ı daki hukuki düze le eleri zoru lu kıl ası ve soru luluğu  
te el a a ı ola  zarar göre i  zararı ı  telafi edil esi a la ı da doktri  ve uygula a ı  
ye i fikirler ileri sür edeki deva lılığıdır. Dersi  a a ı, klasik a la da soru luluk 
hukuku u  esasları ı  i ele esi i  ya ı sıra, tehlike soru luluğu gi i ye i ve sürekli 
olarak gelişe  azı kavra ları  yüksek lisa s öğre ileri e gü el geliş eler ışığı da 
a latıl asıdır. He  klasik he  de oder  soru luluk hukuku i ele irke , u i ele e i  
yargı kararları ol ada  ol ası düşü üle ez. Bu yüzde  ders içeriği deki ko ular hakkı da 

elli aşlı ve gü el yargı kararları irdele e ektir. Bu u  dışı da soru luluk hukuku u  
ihai a a ı olarak değerle dirile ile ek taz i atı  çeşitleri ve hesapla ası gi i ko ular, 

yi e yargı kararları ışığı da i ele e ko usu yapıla aktır. Dersi  so u da öğre i i ; haksız 
fiil soru luluğu ile sözleş eye aykırılık halleri i kıyasla ak, soru luluk halleri i 
soru luluğu  kuru u u surları ı dikkate alarak yoru laya il e e erisi edi ek, taz i at 
davaları a ilişki  teorik alt yapıyı kavra ak gi i ko ularda öğre e çıktıları elde et esi 
a açla aktadır. 

ÖHYL 503 İş Gör e Sözleş eleri 

İş gör e sözleş eleri dersi kapsa ı da, iş gör e sözleş esi olarak itele dirile  
sözleş eleri  özellikle hiz et, vekalet, eser sözleş esi  hukuki itelikleri, tarafları  hak ve 

orçları ile sözleş eleri  so a er eleri gi i hususlar i ele e ektir. Bu derste öğre i i  iş 
gör e sözleş eleri i  ir irleriyle ve diğer sözleş elerle ola  ilişkileri i ve farklılıkları 
kavra ası, uygula ada karşılaşıla  hukuki uyuş azlıkları çözü leye il e yete eği e sahip 
ol ası a açla aktadır. 

ÖHYL 504 İş Güve esi ve İşe İade Davaları 

 sayılı İş Ka u u’ a göre otuz ve daha fazla işçi çalıştıra  işyeri de elirsiz süreli iş 
sözleş esi ile çalışa  ve e  az altı aylık kıde i ulu a  işçi i  iş sözleş esi i feshede  
işvere , işçi i  yeterliliği de  veya davra ışları da  ya da işlet e i , işyeri i  veya işi  
gerekleri de  kay akla a  geçerli ir se e e daya ak zoru dadır. İş sözleş esi 
feshedile  işçi, fesih ildiri i de se ep gösteril ediği veya gösterile  se e i  geçerli ir 
se ep ol adığı iddiası ile işe iade prosedürü ü aşlata ilir. Bu ders ile işe iade davaları içi  
dava şartı ola  ara ulu uluk aşa ası ve so rası daki aşa alar öğreti görüşleri ve Yargıtay 
uygula aları ışığı da ayrı tılı ve siste atik ir şekilde ele alı a aktır. 

ÖHYL 505 Bilişim ve Teknoloji Hukukunun Temelleri 
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Bilgi ve Tek oloji Hukuku’ u  te el kavra ları, tek oloji i  teri leri elirle erek 
karşılaştır alı hukuk tek iği ile i ele ir. Bilişi  Hukuku' u  ir disipli  i yoksa ir 

etodoloji i tartış aları sürerke , gelişe  ve mevcut teknolojiyi düzenleyen hukuk 

kuralları ı  ultidisipli er ir şekilde i ele esi, ev ut hukuk kuralları ı  gelişe  
tek olojiyi asıl düze le esi gerektiği i  eva ı ı ara ası kaçı ıl azdır. Bilişi  
Hukuku'nun Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yeri i ve gelişi i i aktar ak u dersi  a a 
a açları da  iridir. Ayrı a, dijital çağda oluşa  ye i iş odelleri ve ilgili tek olojileri  
dö üştürdüğü hukuk düze le eleri, ulusal ve uluslararası politikalar Türk Hukuku ve AB 

evzuatı kapsa ı da karşılaştır alı olarak ele alı a aktır. 

ÖHYL 506 Sigorta Hukuku Ara ulu uluğu 

“igorta Hukuku ala ı daki uyuş azlıkları  alter atif çözü  yolları da  ara ulu uluk ile 
çözü e kavuşturul ası ı  uygula a ve teorik te elleri u ders kapsa da ayrı tılı olarak 
ele alı ır. 

ÖHYL 507 A o i  Ortaklıkta Yö eti  Kurulu Üyeleri i  Hukuki Soru luluğu 

Yö eti  kurulu üyeleri i  hukuki soru luluğu, A o i  Ortaklıklar Hukuku' da gü elliği i 
koruya  ö e li ko ularda  irisidir. Ders kapsa ı da ö elikle yö eti  kurulu üyeleri ile 
ortaklık arası daki ilişki i  hukuki iteliği üzeri de durul akta ve soru luluğu  şartları ele 
alı aktadır. “oru luluğu  şartları ile yö eti  kurulu üyeleri i  öze  yükü lülüğü 
arası daki ağla tı detayları ile i ele ektedir. “oru luluk akı ı da  orga  kavra ı ve 

ilhassa fiili yö eti  kurulu üyesi ele alı aktadır. Busi ess judg e t rule ti ari takdir 
kuralı / işada ı kararı ilkesi  kavra ı detayları ile ukayeseli olarak i ele ektedir. 
“oru luluk halleri, farklılaştırıl ış teselsül, soru luluğu ortada  kaldıra  duru lar dersi  
kapsa ı a gire  diğer ko ularda  irkaçıdır. 

ÖHYL 508 Proje Fi a s a ı ve Türkiye’deki Hukuki Uygula aları 

Proje fi a s a ı özellikle so  o  yıldır ülke izde ter ih edile  fi a s a  odelleri i  
aşı da gel ektedir. Alt yapı, e erji, sağlık ve gayri e kul ala ları da gü  geçtikçe sayısı 

arta  yatırı lar proje fi a s a ı a ola  eğili i arttır aktadır. Ka u u  i şa ede  ve 
işlete  rolü de  uzaklaş ası ve ka u özel ortaklığı yö te i ile u rolleri özel sektöre 

ırak ası proje fi a s a ı ı ö e çıkarta  ede leri  aşı da gel ektedir. Nakit akışı 
fi a s a ı olarak ka ul edile  ve her yatırı ı  ke di di a ikleri e göre şekille e  u 
fi a s a  odeli e ola  eğili i  ö ü üzdeki yıllarda artarak deva  ede eği açıktır. 
Derste proje fi a s a ı ü hasıra  hukuki açıda  ele alı a ak; yatırı ı ve fi a sörler 
açısı da  ö e  arz ede  proje i  kredi ilitesi ve fizi ilitesi gi i iktisadi ve tek ik a alizlere 
yer veril eye ektir. Dersi  ko usu ve kapsa ı gereği, derste proje fi a s a ı ı  ta ı ı ve 
ter i olojisi, proje fi a s a ları ı  tarafları, taraflar arası daki hukuki ilişkiler, kredi ve 
te i at kurgusu, kredi sözleş esi açısı da  LMA “ta dartları a ve proje fi a s a ı 
perspektifi de  Türk Hukuku a ta i te i at sözleş eleri ve ya a ı hukukları  teminat 

sözleş eleri üzeri deki etkisi, proje fi a s a ı a ilişki  diğer hukuki ko ular ve a ka ılık 
sektörü ü  gü el uygula aları a deği ile ektir. 

ÖHYL 509 Alter atif Uyuş azlık Çözü  Yolları: Ara ulu uluk ve Tahki  
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Alter atif uyuş azlık çözü  yolu kavra ı, ara ulu uluk, dava şartı ara ulu uluk, ed-arb 

ko uları ele alı arak illetlerarası tahki  hukuku ko usu a yoğu laşılır. Tahki  yolu u  
seçi i, tahki  a laş ası, tahki e elverişlilik, ahke eleri  tahki e yardı ı, görev 

elgesi, hake  ata ası, tahki e aşla ıl ası, tahki  usulü, deliller, hake  kararı, hake  
kararı ı  iptali, kararı  i ra edil esi, ya a ı hake  kararları ı  ta ı a ve te fizi ko uları 
ele alı ır. 

ÖHYL 510 Uygulamada Özel Hukuk 

İsta ul Barosu Ko isyo ları' da görev ala  uz a ları  te rübelerinden faydalanarak 

yürütüle ek ola  u dersi  a a ı uygula ada karşılaşıla  hukuki pro le lere çözü  
yolları ı  ortaya ko ası ve teori ile uygula a ı  irleştiği ve ayrıldığı oktaları  tespiti i  
sağla asıdır. Böyle e gü el hukuku  i ele esi hedeflenmektedir. 

ÖHYL 511 Spor Hukuku 

“por hukuku, so  yıllarda üyük ir gelişi  göster iş ve hukukçuları  üyük ora da ilgisi i 
çek eyi aşar ıştır. Ö eleri çok dikkate alı aya  u hukuk dalı, fut ol aşta ol ak üzere 
spor dalları ı  e düstrileş esi so u u hukuki düze le eleri  etkisi i  art ası ile era er 
ö e  kaza ıştır. Bu a la da spor u sözleş eleri, disipli  yargıla aları, dopi g gi i 
kavra lar hakkı da ortaya çıka  hukuki soru ları  çözü ü ko usu da adı lar atıl ıştır ve 
atıl aya da deva  et ektedir. Ders kapsa ı da spor hukuku u  te el ilkeleri, te el 
kavra ları, çeşitli spor dalları daki çeşitli düze le eler, spor ala ı daki uluslararası 
örgütleri  yapısı ve işlevleri, tü  yö leriyle spor yargısı gü el geliş eler ve çeşitli 
mahkeme ve hakem kararları ışığı da i ele e ko usu yapıla aktır. Dersi  so u da 
öğre ilere spor hukuku u  te el ilkeleri ile era er ö e li kuru ları ı öğreterek, so ut 
olaylar ve gü el geliş eler karşısı da a aliz yapa il e yete eği i kaza dır ayı 
a açla aktadır. 

ÖHYL 512 Sigorta Hukuku u  Gü el Soru ları 

“igorta Hukuku u  gü el soru ları ı i elerke  ilk olarak, “igorta sözleş esi i  addi 
u surları ola  sigorta, riziko ve pri  kavra ları açıkla ıp, sigorta sözleş esi i  türleri i 
oluştura , Mal, “oru luluk ve Ca  “igortaları , )arar ve Me lağ “igortaları  
açıkla a aktır. “igorta şirketleri, sigorta a e teleri ve rokerleri, sigorta aktüer ve eksperleri 
gi i ko ular hakkı da ilgiler verile ektir. Ayrı a sigorta hukuku da tahki  kuruluşları a 
ilişki  hususlara deği ilecektir. 

ÖHYL 513 Sağlık Hukuku da Te el Kavra lar 

“ağlık Hukukunun te el ko u ve kavra ları ı  ele alı dığı u ders kapsa ı da; hasta ı  
hak ve yükümlülükleri, hekimin hak ve yükümlülükleri, kamu ve özel hastanelerinin 

soru luluk kapsa ı, sağlık siste i ve sağlık ala ı daki orga izasyo  yapısı i ele ir. Dersi  
a a ı “ağlık Hukukunun temel alan bilgisi i  sağla asıdır. 

 

Arabuluculuk Modülü (Tezli/Tezsiz) 

ÖHYLA 502 Ara ulu uluğu  Ge el Esasları 
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Bu ders kapsa ı da alter atif çözü  yolları da  iri ola  ara ulu uluk; ara ulu uluğa elverişli 
uyuş azlıklar, uz a lık ala ları a göre ara ulu uluğu  taşıdığı özellikler, ara ulu uluk süre i i  
aşa aları ve ara ulu u u  soru luluğu ilgili evzuat kapsa ı da ayrı tılı olarak i ele e ektir.  

ÖHYLA 503 Teoriden Uygulamaya Arabuluculuk 

Ara ulu uluğa elverişlilik, ara ulu uluğa haki  ola  ilkeler, ara ulu uluk süre i so u da varıla  
a laş alar ve u ları  i rası, “i gapur Ko va siyo u, dava şartı ara ulu uluk, aile hukuku da 
ara ulu uluk ko uları hakkı da gü el akade ik tartış alar öğre ilerek değerle dirilir. 

ÖHYLA 504 Sigorta Hukuku Ara ulu uluğu 

Sigorta Hukuku ala ı daki uyuş azlıkları  alter atif çözü  yolları da  ara ulu uluk ile çözü e 
kavuşturul ası ı  uygula a ve teorik te elleri u ders kapsa da ayrı tılı olarak ele alı ır. 

ÖHYLA 505 Sağlık Hukuku Ara ulu uluğu 

“ağlık Hukuku uyuş azlıkları aşta tı i uygula a hataları ol ak üzere, ilaçlarda , tı i ihazlarda , 
sigortada , özel hasta ede  ve diğer se eplerde  kay akla aktadır. Uyuş azlıklar ke di 
içerisi de taşıdığı özelliklere göre görevli ahke eleri değiş ektedir. Bu farklılık, azı duru larda 

dava şartı ara ulu uluğu azı duru larda ise ihtiyari ara ulu uluğu gerekli kıl aktadır. Bu dersi  
kapsa ı da sağlık hukuku uyuş azlıkları da ara ulu uluk ve diğer alter atif çözü  yolları 
incelenecektir. 

ÖHYLA 506 Ara ulu ulukta Gü el Geliş eler 

Arabulu uluk Türk Hukuku da yasal düze le eler yapıldığı da  iti are  hızlı ir değişi  süre i i 
era eri de getir iştir. İlk dava şartı olarak ka ul edile  iş uyuş azlıkları ı taki e  ti ari 

uyuş azlıklar ve tüketi i uyuş azlıkları dava şartı ara ulu uluk kapsa ı a alı ıştır. Uz a lık 
eğiti i i  ya ı sıra o  iki aşlık, özel uz a lık ala ı olarak elirle iş ve eğiti leri e aşla ıştır. 
Dava şartı ara ulu uluğu  uygula ası ile irlikte gerek doktri de gerek yargı kararları a ya sıya  
görüş farklılıkları ortaya çık ıştır. Bu dersi  kapsa ı da tü  gü el geliş eler ele alı ır. 

ÖHYLA 507 Alter atif Uyuş azlık Çözü  Yolları: Ara ulu uluk ve Tahki  

Alter atif uyuş azlık çözü  yolu kavra ı, ara ulu uluk, dava şartı ara ulu uluk, ed-ar  ko uları 
ele alı arak illetlerarası tahki  hukuku ko usu a yoğu laşılır. Tahki  yolu u  seçi i, tahki  
a laş ası, tahki e elverişlilik, ahke eleri  tahki e yardı ı, görev elgesi, hake  ata ası, 
tahki e aşla ıl ası, tahki  usulü, deliller, hake  kararı, hake  kararı ı  iptali, kararı  i ra 
edil esi, ya a ı hake  kararları ı  ta ı a ve te fizi ko uları ele alı ır. 

ÖHYLA 508 Ara ulu uluk ve Meslek Etiği 

Bir esleği  i rası da uyul ası gereke  kurallar a la ı a gele  eslek etiği ara ulu uluk açısı da  
özel bir öneme sahiptir. Arabuluculuk her meslek gibi etik ile iç içe ifa edilmesi gereken bir meslek 

olduğu gi i, ara ulu uluk esleği i ifa ede leri  uy ası gereke  etik kuralları ve davra ış kuralları 
ev uttur. Ülke izde de ara ulu uluk si ili e kayıtlı ara ulu uları  uy ası gereke  irtakı  

kurallar ve ilkeler ev uttur. Ülke izdeki Ara ulu ular Etik Kuralları karşılaştır alı hukuktaki etik 
ve uygula a kuralları dikkate alı arak Adalet Baka lığı Hukuk İşleri Ge el Müdürlüğü Ara ulu uluk 
Daire Başka lığı tarafı da  hazırla ış olup, Ara ulu uluk Kurulu tarafı da  gözde  geçirilerek 
ka ul edil iştir. Be zer şekilde Ara ulu ulara ilişki  Avrupa Birliği Etik Kuralları Europea  Code of 
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Co du t for Mediators  ara ulu uları , ke di soru lulukları altı da, uy ayı gö üllü olarak 
kabullenebile ekleri azı ilkeler koy aktadır. Bütü  u düze le eler çerçevesi de derste 
ara ulu uluk üessesesi i  gelişi i ve doğru içi de uygula ası içi  gerekli etik kurallar 
i ele e ek ve tartış alı hususlar aydı latıl aya çalışıla aktır.  

ÖHYLA 509 Arabuluculukta Taraf Vekilliği 

Ara ulu uluk süre i de üvekkilleri i te sil ede  avukatları vekilleri  Avukatlık ka u u TBK ve 
TBB Meslek Kuralları ve Etik ilkeleri çerçevesi de üvekkilleri i  hak ve e faatleri i e  iyi şekilde 
koru ak, üvekkili i  ihtiyaçları ı  tespitiyle u ihtiyaçlara ulaş ası ı sağla ak a a ıyla gerekli 
hazırlık ve çalış ayı yap a, üvekkili i u süreçte e  iyi şeklide te sil et e, ilgi ve e erileri i  
geliştiril esi a açla aktadır. 

ÖHYLA 510 İş Hukuku Ara ulu uluğu 

İş Hukuku ala ı daki uyuş azlıkları  alter atif çözü  yolları da  ara ulu uluk ile çözü e 
kavuşturul ası ı  uygula a ve teorik te elleri u ders kapsa da ayrı tılı olarak ele alı ır. 

ÖHYLA 511 Aile Hukuku Ara ulu uluğu 

Aile Hukuku ala ı daki uyuş azlıkları  alter atif çözü  yolları da  ara ulu uluk ile çözü e 
kavuşturul ası ı  uygula a ve teorik te elleri u ders kapsa da ayrı tılı olarak ele alı ır. 

 

Sağlık Hukuku Modülü Tezli/Tezsiz  

ÖHYLS  Sağlık Hukuku da Te el Kavra lar 

“ağlık Hukuku odülü ü  te el ko u ve kavra ları ele alı dığı u ders kapsa ı da; 
hasta ı  hak ve yükü lülükleri, heki i  hak ve yükü lülükleri, ka u ve özel hasta eleri i  
soru luluk kapsa ı, sağlık siste i ve sağlık ala ı daki orga izasyo  yapısı i ele ir. Dersi  
a a ı “ağlık Hukuku odülü ü  diğer derslerinin yürütülmesi için gereken temel alan 

ilgisi i  sağla asıdır. 

ÖHYLS  Tı i Kayıtlar 

“ağlık hukuku da  doğa  davalarda ispat yö ü de  tı i kayıtlar so  dere e ö e lidir. 
Tı i kayıtları  kapsa ı, tı i kayıtları  tutul a yö te i ve ağla tılı ko ular ayrı tılı olarak 
ele alı a aktır. 

ÖHYLS  Soru luluk Hukuku u  Ge el Esasları 

Borçlar Hukuku' u  e  ö e li ko uları da  iri de soru luluk kavra ıdır. Ke disi i 
özellikle sözleş eler ve haksız fiiller ala ı da göstere  u kavra ı , doktri  ve uygulama 

göz ö ü e alı dığı da, so  dere e di a ik ir kavra  olduğu göze çarpar. Bu u  aşlı a 
se e i, tarihsel süreç içerisi de sürekli olarak karşı ıza çıka  eko o ik, sosyal ve tek olojik 
geliş eleri  soru luluk a la ı daki hukuki düze le eleri zoru lu kıl ası ve soru luluğu  
te el a a ı ola  zarar göre i  zararı ı  telafi edil esi a la ı da doktri  ve uygula a ı  
ye i fikirler ileri sür edeki deva lılığıdır.  
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Dersi  a a ı, klasik a la da soru luluk hukuku u  esasları ı  i ele esi i  ya ı sıra, 
tehlike soru luluğu gi i ye i ve sürekli olarak gelişe  azı kavra ları  yüksek lisa s 
öğre ileri e gü el geliş eler ışığı da a latıl asıdır. He  klasik he  de oder  
soru luluk hukuku i ele irke , u i ele e i  yargı kararları ol ada  ol ası 
düşü üle ez. Bu yüzde  ders içeriği deki ko ular hakkı da elli aşlı ve gü el yargı 
kararları irdele e ektir. Bu u  dışı da soru luluk hukuku u  ihai a a ı olarak 
değerle dirile ile ek taz i atı  çeşitleri ve hesapla ası gi i ko ular, yi e yargı kararları 
ışığı da i ele e ko usu yapıla aktır. Dersi  so u da öğre i i ; haksız fiil soru luluğu ile 
sözleş eye aykırılık halleri i kıyasla ak, soru luluk halleri i soru luluğu  kuru u 
u surları ı dikkate alarak yoru laya il e e erisi edi ek, taz i at davaları a ilişki  
teorik alt yapıyı kavra ak gi i ko ularda öğre e çıktıları elde et esi a açla aktadır.  

ÖHYLS  Uluslararası ve Ulusal Mevzuatlarda Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları 

İ sa  hakları yö üyle hasta hakları ihlalleri ö e li ir soru  olarak ortaya çık aktadır. 
Hukuka aykırılık/ihlal oluştura  haller, hukuka uygu luk koşulları, hasta hakları ı  kapsa ı 
ulusal ve uluslararası evzuat çerçevesi de i ele e ektir. 

ÖHYLS  Adli Tıp Boyutuyla Tı i Uygula a Hataları 

Tı i uygula a hatası ı  varlığı a yö elik iddialarda soru luluğa esas tı i uygula a 
hatası ı  varlığı ı  veya yokluğu u  tespiti yö ü de  uygula a  esaslar adli tıp görüşü 

ağla ı da farklı vaka ör ekleri ile i ele e ektir. 

ÖHYLS  İlaç ve E za ılık Hukuku 

Kli ik araştır alarla aşlaya  ila ı  serüve i özel evzuata ta idir. Bu ders kapsa ı da, 
ila ı  üretil esi de  kulla ıl ası a kadar ilaç üreti isi i  soru luluğu; ilaçta  kay aklı 
tı i uygula a hataları da e za ı ı  ve heki i  hukuki ve ezai soru luluğu; u 
soru luluğu  kapsa  ve so uçları ilgili evzuat ile irlikte ele alı a aktır. 

ÖHYLS  Sağlık Hukuku da Gü el Soru lar 

Multidisipli er ve gü el geliş eleri açık ir ala  ola  sağlık hukuku da a a aşlıklar altı da 
ve yargı kararları ışığı da tespit edile  soru lar ele alı a aktır. 

ÖHYLS  Sağlık Yö eti i 

“ağlık orga izasyo u, u orga izasyo  içi de ka u ve özel hasta eler ol ak üzere sağlık 
yö eti i i  kapsa ı a gire  ko ular ayrı tılı olarak i ele e ektir. 

ÖHYLS  Sağlık Hukuku Ara ulu uluğu 

“ağlık hukuku uyuş azlıkları ı  ara ulu uluğa elverişliliği ihtiyari ve dava şartı ara ulu uluk 
ör eklerle ele alı a aktır. 

ÖHYLS  Heki i  ve Özel Hasta eleri  Hukuki Soru luluğu 

Dersi  kapsa ı da heki i  özel hukukta  kay aklı soru luluğu u  esasları özel 
hasta eleri  soru luluğu, kusursuz soru luluğu, özel hasta ede çalışa  heki i  
soru luluğu, uygula adaki soru larla ve yargı kararları ağla ı da i ele e ektir. 
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