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Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri (Tezli/Tezsiz) 

 

KHYL 500 Tez 

Tezli yüksek lisans program derslerini ve tez yazma aşamasını başarıyla 

tamamlayan öğrencilerimiz tez savunmasına girebilirler. 

KHYL 501 Proje 

Proje, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel yazım kurallarına uygun bir 

şekilde hazırlamış olduğu özgün bir bilimsel çalışmadır. Tezsiz yüksek lisans 

öğrencileri araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konuyu, bilimsel yazım 

kurallarına uyarak, bilimsel araştırma raporu biçiminde hazırlar ve dönem 

projesi olarak danışmanına sunarlar. 

SBE 520 Seminer - Hukukta Bilimsel Araştırma 

Bu seminer dersi özellikle hukuk alanında araştırma yapacak öğrenciler için 

tasarlanmıştır. Hukukta genel olarak bilimsel araştırmanın nasıl sürdürüleceği, 

bu süreçte bilimsel araştırmanın nasıl yazıya döküleceği, hukuk veri tabanları, 

metod ve materyallerin de tespiti yapılarak anlatılır. 

KHYL 502 Suç Genel Teorisinde Hukuka Aykırılık 

Hukuka aykırılığın, suç tipine uygun fiilin suç oluşturabilmesi için 

zorunluluğunun suç genel kuramında suçun unsurlarından biri olup olmadığı, 

diğer deyişle fiilin hukuka aykırılığının suç genel kuramında suçun bağımsız 

unsurlarından biri olup olmadığı sorunu üzerinde durulacaktır. Devamında 

Ceza Hukukunda hukuka aykırılığın kapsamında farklılık olup olmadığı, 

hukuka aykırılığın kapsamının ne olduğu tartışılacaktır. Hukuka aykırılığın 

içeriği, üzerinde durulacak diğer bir konudur. Suç tipine uygun filin hukuka 

aykırılığını engelleyen hukuka uygunluk nedenlerinin neler olduğu belirlenip, 

incelenecek, bunlar tek tek analitik yöntemle ele alınacaktır. Hukuka 

uygunluk nedenlerinin varlığı konusunda oluşabilecek hatanın, hukuka 

uygunluk nedeninin var sayılıp sayılmaması üzerinde etkili olup olamayacağı 

incelenecektir. 

KHYL 503 Uluslararası Ceza Hukuku 

Dersimizde uluslararası hukuk, ceza hukuku bağlamındaki tarihsel gelişimi ve 

kavrama ilişkin teorik tartışmalar çerçevesinde ele alınacaktır. Uluslararası 

ceza hukukunun kavramsal içeriği ve uluslararası ceza normlarının 

uygulanabilirliği temel tartışma noktamızı oluşturacaktır. Yine Nuremberg ve 

Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Eski Yugoslavya Uluslararası 

Ceza Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ceza 

Divanı gibi mahkemeler somut içtihatları üzerinden ele alınacaktır. Tüm bu 

gelişim ve tartışmalar ışığında soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları, 

saldırı suçları unsurları ile birlikte anlatılacaktır. 
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KHYL 504 İHAM Kararlarında Demokratik Özgürlüklerin Korunması 

Sözleşme’nin 8-11. maddelerinde düzenlenen sırasıyla özel ve aile yaşamına 

saygı hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile toplanma 

ve örgütlenme özgürlükleri demokratik bir toplumun asgari gerekleri olarak 

çoğulculuk, hoşgörü ve açıkfikirliliğin sağlanmasına yönelen özgürlüklerdir. 

Dolayısıyla bu özgürlükler bakımından taraf devletlerin yükümlülükleri ile 

Mahkemenin bu özgürlük alanları konusundaki içtihadı demokratik toplumun 

gerçekleştirilmesi bakımından özel önem taşımaktadır. Bu derste özellikle 

demokratik toplumun gereği olarak belirlenen ilkelere İHAM tarafından verilen 

anlam Sözleşmenin 8-11. Maddeleri konusundaki içtihadın değerlendirilmesi 

yolu ile belirlenmeye çalışılacaktır. 

KHYL 505 Karşılaştırmalı Siyasal Rejim 

Hükümet sistemlerine ilişkin temel ilkelerin ve bu sistemlerin gelişim sürecinin 

modern hukuk ve toplum düzeninde meydana gelen değişikliklerle şekillenen 

günümüz sistemleri ile karşılaştırmalı olarak incelemesi amaçlanmıştır. 

Böylece günümüzde hükümet sistemlerinin yapıları ile bu yapıları etkileyen iç 

ve dış dinamiklerin anlamlandırılmasına olanak sağlanacaktır 

KHYL 506 Uluslararası Hukukta Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması 
Sorunu 

Teknolojinin gelişmesi ve modern çağımızdan artık devletlerin çok derin deniz 

yataklarında araştırmalar yapabilme kabiliyetlerinin artmasıyla uluslararası 

hukukta günümüzde ortaya çıkan başlıca sorunlar arasında, deniz yetki 

alanları ve bu alanların sınırlandırılmasında karşılaşılan sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Bu derste uluslararası hukuk kapsamında devletlerin bir kısım 

egemenlik yetkilerine sahip oldukları farklı deniz yetki alanları incelenecek ve 

bu alanların sınırlandırılmasında uygulanacak yöntemler irdelenecektir. Bu 

kapsamda Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Deniz Hukuku 

Mahkemesi kararları incelenecektir. 

KHYL 507 Uygulamada Kamu Hukuku 

İstanbul Barosu Komisyonları'nda görev alan uzmanların tecrübelerinden 

faydalanarak yürütülecek olan bu dersin amacı uygulamada karşılaşılan 

kamu hukukuna ilişkin hukuki problemlere çözüm yollarının ortaya konması 

ve teori ile uygulamanın birleştiği ve ayrıldığı noktaların tespitinin 

sağlanmasıdır. Böylece güncel hukukun incelenmesi hedeflenmektedir. 

KHYL 508 Siyasi Partiler Hukuku 

Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partileri konu alan 

bu ders kapsamında, öncelikle siyasi partilerin tarihçesi, türleri 

(kadro/kitle/toplayıcı parti/disiplinli-serbest parti), siyasi parti sistemleri 

(çok/iki parti) ele alınacaktır. Siyasi partilerin varlığı için zorunlu unsurların 

saptanması sonrasında, bu unsurların ülkemizde nasıl somutlaştığı 

(örgütlenme modeli) belirlenecektir.  
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Siyasi rejimin belirlenmesinde çok büyük rol oynayan parti içi demokrasi ve 

siyasi parti yasaklama rejimi de bu dersin kapsamında incelenecektir. 

Böylece hangi siyasal rejim tercih edilirse edilsin, demokrasinin işleyişinin 

siyasi partiler üzerinden gerçekleşebileceği saptanmış olacaktır.  

KHYL 509 Vergi Anlaşmazlıkları ve Çözüm Yolları 

Vergilendirme alanında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, idari/Vergi Usul Kanunu 

ya da yargısal süreçlere dayalı/vergi yargısı kanunlarına dayalı olarak 

çözümlenir. Günümüzde her iki çözüm yolunda da İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin kararları ile oluşan hak 

temelli okumalar hukuksal çerçeveyi vergi yükümlüsünün hakları eksenine 

taşımıştır. Bir yandan Sözleşmenin Mülkiyetin Korunması Hakkında Ek 

Protokol 1 ve diğer yandan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ceza hukuku 

ilkelerini vergi hukukuna taşıması, Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru 

kararlarında paralellikler oluşturmuştur. Bu değişim ve dönüşüm Anayasa 

Mahkemesinin norm denetiminde de önemli farklılıklar oluştururken, Danıştay 

kararlarında da önemli etkileri olmaktadır. Bütün bunlar bu alanın izlenmesi ve 

vergi davalarına aktarılması gibi bir zorunluluğu vergi yargısına taşımıştır. 

Ders, bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen hukukçulara, hem teori hem de 

uygulamayı göstermeyi ve bu alanda çalışmalarını desteklemeyi 

amaçlamaktadır. 

KHYL 510 İdari Yargılama Hukukunda İlk İnceleme Konuları 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesinde ilk inceleme 

konuları sayılmış ve izleyen maddede bu inceleme üzerine verilecek yapılacak 

işlemler düzenlenmiştir. Ayrıca, aynı yasanın 2. maddesinde sayılan menfaat 

de, bunların yanında, bir dinlenebilirlik koşulu sayılmaktadır. Bu kavramlar 

incelenecek ve uygulamadaki durumu ele alınacaktır.  

KHYL 511 Feminist Hukukta Eşitlik ve Hukukun Tarafsızlığı Tartışması 

Feminist hukuk tartışmalarında şekli eşitlik, kadınla erkeği eşit hukuksal 

varlıklar olarak gören ve her ikisi için geçerli haklar talep eden liberal bir talep 

olarak ele alınır. Liberal feministler, eşitliği cinsiyetler açısından aynılık 

esasına dayandırarak kadının özel alandan çıkarak kamusal alana dahil 

olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Şekli eşitlik çerçevesinde, toplumsal 

cinsiyete dayalı ayrımcılık reddedilerek erkekler ve kadınlar arasındaki 

benzerlikler vurgulanmış ve hukuk önünde eşitlik talep edilmiştir. Ancak hukuk 

önünde eşitliğin tanındığı durumlarda dahi hukuk uygulaması cinsiyetlere 

dayandığı “gerçek” farklara vurgu yaparak ayrımcı uygulamalar ortaya 

çıkarmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki farklar gitgide daha müphem 

değerlendirmelere yol açacak şekilde kullanılmakta; biyolojik cinsiyet farkları 

ve kültürel kabuller arasında ayrım gözetmeksizin kullanılan bu ifade, kültürel 

normların belirlediği ve dayattığı farklılıkları da doğal ayrımlar olarak görerek 

değişmez kılmaktadır. Şekli eşitliğe getirilebilecek bir başka eleştiri, tarafsız 

olmayan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan eşit korumanın eril hukuk 
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anlayışı içinde başarısızlığa mahkûm oluşudur. Feminist hukuk çerçevesinde 

yapılan bu tartışmalardan hareketle derste şekli eşitliğe yönelik eleştiriler 

çerçevesinde yapılan farklı eşitlik tartışmaları ve tarafsızlığın imkanları ulusal 

ve uluslararası yargı kararlarından örnekler ile tartışılacaktır.  

KHYL 512 İdare ve Usul Hukukunda Dijitalleşme 

Geçtiğimiz yüzyılda teknolojik gelişim kamu hizmetlerini de temelden 

etkilemiş, bu hizmetlerin sunumunu esaslı şekilde dönüştürmüştür. Bu 

dönüşüm usul hukukunu da temelden etkilemiştir. Kamu hizmetlerinin sunumu 

sırasında dijital araçların kullanımı, usul hukukunda meydana gelen değişim 

ayrıca incelenmeli, dünyadaki uygulamalarla karşılaştırılmalıdır. Kamu 

hizmetlerinin tamamen dijital ortamda sunulabilmesi, mevcut bilişim 

altyapısı, kamu bilişim projeleri ve devletin e-devlete dönüşüm süreci hukuki, 

teknik, ekonomik boyutları ile incelenmelidir. Bu dersin amacı Yürütmenin 

dijital uygulamalarını (UYAP, e-devlet vs.), İspat Hukuku ve elektronik deliller, 

elektronik tebligat, elektronik belge, e-imza, KEP vb. uygulamalar ile idarenin 

dijital dünya hakkındaki düzenlemelerini incelemek olacaktır. 

KHYL 513 Dijital Çağda İnsan Hakları 

Günümüzde bireyin anayasal hak ve özgürlüklerini fiziki dünyadan daha fazla 

sanal dünyada kullandığı göz önünde bulundurulursa bu başlığın ne denli 

önemli olduğu ve neden ayrıca bir ders olarak programda yer alması gerektiği 

anlaşılacaktır. Ders kapsamında bireyin anayasadan kaynaklanan dijital hak 

ve özgürlükleri, sosyal medya başta olmak üzere diğer sanal alanlarda ifade 

özgürlüğü, hukukun dijital dünyaya ayak uydurması için yapılan 

düzenlemelerin bireyin haklarına uygunluğu, yine anayasal hakkı olan ve özel 

hayatın gizliliğinin korunması kavramı içerisinde vücut bulan “kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkı” detaylı bir şekilde incelenecektir. 

Konu başlıkları:  

- İnternette teröre ve insanlık suçlarına karşı tedbirler  

- Çocuk haklarının dijital koruması 

- Sosyal ve dijital medya ortamlarında haber alma ve ifade özgürlüğü  

- Toplumsal cinsiyet ve hukuk  

- Dijital İnsan Hakları Beyannamesi ihtiyacı  

- Dijital çağda devletlere düşen görevler ve uluslararası düzenlemeler 


