İNSAN HAKLARI HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
HUK 101 Hukukçu Olmayanlar İçin Hukuka Giriş*
Yüksek lisans eğitimi alan ve lisans eğitimi hukuk olmayan öğrencilerin temel hukuk bilgisi
alması için gerekli bilgiler verilecektir. Hukuk, hak kavramı, hak ve fiil ehliyeti, hukuki işlem,
borçlandırıcı işlem, hukuki işlemin geçerlilik koşulları, borç kaynakları, sorumluluk gibi temel
kavramlarla ilgili genel bilgi verilecektir. Hukuk alanında genel farkındalık ve bilinç
oluşturulacaktır.
*Lisans eğitimini hukuk alanında yapmamış olan öğrenciler bakımından “Hukukçu Olmayanlar
İçin Hukuka Giriş” dersi bilimsel hazırlık kapsamındadır. Dolayısıyla öğrenciler, programı
tamamlamak için bu derse ek olarak 7 ders ve seminer dersini de almak zorundadır.
HUK 542 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

6 AKTS

2010 Anayasa değişikliğiyle birlikte Türk hukuk sisteminde yerini alan bireysel başvuru yolu
Türkiye’de insan haklarının korunmasını gözeten en güncel yargı yoludur. Bu ders kapsamında,
bireysel başvuru ve anayasa şikayeti kavramı, bireysel başvuru yolunun insan haklarının
benimsenmesine ilişkin etkileri, bireysel başvurunun kabul edilebilirlik şartları ve Anayasa
Mahkemesinin bu şartları nasıl değerlendirdiği, bireysel başvuru kapsamında Mahkemenin
verebileceği karar türleri, bireysel başvuruya konu olabilecek haklar ve bu hakların tanıdığı
koruma Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin içtihatları çerçevesinde değerlendirilecektir.
HUK 543 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Sistemi
6 AKTS
Bu ders kapsamında, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesin sisteminin özellikleri, denetim
mekanizması ve etkililiği tartışılacak, ardından yaşama hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü
ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, suç ve cezaların geçmişe yürümezliği, din ve vicdan
özgürlüğü, özel yaşam, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı gibi hak ve özgürlükler ile ilgili karar
okumaları ve tartışmaları yapılacaktır.
HUK 544 Ceza Hukukunda Zamanaşımı
6 AKTS
Kavram, zamanaşımına uğramayan suçlar, dava zamanaşımı, dava zamanaşımı süreleri,
zamanaşımının başlaması, dava zamanaşımının durması,
durmanın etkileri, dava
zamanaşımının kesilmesi, zamanaşımının kesilmesinin etkileri ve dava zamanaşımının
sonuçları incelenecektir.
Ayrıca; ceza zamanaşımı, kavram, ceza zamanaşımı süreleri, ceza zamanaşımının başlaması,
ceza zamanaşımının durması, durmanın etkisi, ceza zamanaşımının kesilmesi, kesilme
nedenleri, kesilmenin etkisi ve ceza zamanaşımının sonuçları incelenecektir.
HUK 545 Geçmişle Yüzleşme ve Ceza Adaleti
6 AKTS
Bu ders temel olarak biri kuramsal diğeri uygulamaya yönelik iki ana kısımdan oluşuyor. İlk
ana kısımda demokrasiye geçiş süreci bağlamında geçmişle yüzleşme kavramının kuramsal
temelleri incelenecek ve ceza adaletinin bu süreçte işlevi ve işlevselliği ele alınacaktır. Bu
çerçevede öncelikle demokrasiye geçiş süreci kavramı kuramsal olarak incelenecektir.
Geçmişle yüzleşmenin demokrasiye geçiş süreci içindeki yeri ve gerekliliği ele alınacak ikinci
kuramsal konudur. Bir sonraki aşamada ceza adaleti mekanizmalarının geçmişle yüzleşmede

bir araç olarak kullanılmasının kuramsal çerçevesi çizilecektir. Dersin ikinci ana kısmında ise
II. Dünya Savaşı sonrası Almanya ve 1990’lar sonrası Yugoslavya örnekleri ele alınacaktır.

HUK 546 Nörofelsefenin Hukuk Felsefesi ve Siyaset Kuramına Etkileri
6 AKTS
Nörofelsefenin temel tartışma konularından birisi “özgür irade” kavramının geçerliliği olup
olmadığıdır. Nörobilimdeki gelişmelerin biyolojik determinizmin mutlak kabulünü zorunlu
kılıp kılmayacağı sorusu bu tartışmanın merkezinde yer alır. Günümüzde hukuk alanında ve
demokrasi kuramı çerçevesinde özgür iradenin varlığı ise geçerliliği tartışılmaksızın kabul
edilen bir önermedir. Dolayısıyla, bu önermenin yanlışlanabileceğine ilişkin nörofelsefe
tartışmalarının hukuk felsefesini ve siyaset kuramını etkilemesi kaçınılmazdır. Bu derste bu
etkileşimin muhtemel görünüm biçimleri incelenecektir.
HUK 547 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında
Adil Yargılanma Hakkı
6 AKTS
Dersin konusunu usul hukukuna ilişkin hak ve ilkeleri içeren İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesinin 6. md’si oluşturmaktadır. Sözleşmenin 6. md’si ceza usul hukukunun yanı sıra
idari ve medeni usul hukukunu da ilgilendirmektedir. İnsan Hakları Mahkemesinin yoğun
içtihatı ile kapsamı oldukça genişleyen bu madde karar incelemeleri yapılarak ele alınacak ve
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin adil yargılanma kavramına yaklaşımı
değerlendirilecektir.
HUK 548 İnsan Hakları İhlallerine Karşı Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı
6 AKTS
Ders kapsamında İnsan Hakları ve ihlalleri irdelenecek ve ihlallere karşı yerel ve ulusüstü üstü
başvuru hakkı ve yöntemleri anlatılacaktır. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuru da ele alınmakla birlikte ağırlıklı olarak AİHM’e bireysel başvuru teknikleri ve
içerikleri işlenecektir. Keza yerel ve uluslararası yargı organlarının bir kısım kararları da ders
kapsamında analiz edilecektir. Derse katılan öğrencilerden seminer çalışması yapmaları talep
edilecektir.
HUK 549 Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Işığında İnsan Hakları Hukuku 6 AKTS
Ders kapsamında teorik ve pratik çalışmalar ile İnsan Hakları Hukuku kavramının irdelenmesi
amaçlanacaktır. Ders ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası yargı organlarının kararlarının
incelenmesi ve yorumlanmasına dayanacaktır. Bu kapsamda öğrencilerin ya farazi ya da gerçek
yerel ve uluslararası yargı organlarının vermiş olduğu kararlardan oluşan bir seminer çalışması
yapmaları hedeflenecektir.
HUK 551 Ortaklık Hukuku Kapsamında Türk Vatandaşlarının taraf olduğu ABAD
Kararlarının Analizi
6 AKTS
Ortaklık Hukuku, Türkiye’nin üyelik sürecinde oldukça hacimli bir alanı oluşturmaktadır. Her
ne kadar tam bir üyelik söz konusu olmasa da Ortaklık Hukuku ayrı bir ders olarak incelenmeyi
hak etmektedir. Dersin kapsamında ABAD Kararları ışığında Türk Vatandaşları hakkında
verilen kararlar incelenecek ve seminer çalışmaları organize edilecektir.
HUK 552 Modern ve Post-Modern Siyaset Kuramı
6 AKTS
Bu ders, ilkinde modern ikincisinde ise post-modern siyaset kuramının inceleneceği iki ana
bölüme ayrılıyor. Bu çerçevede ilk bölümde 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla kadar modern siyasi

düşüncenin temel kavramlarını ortaya atan düşünürler ele alınacaktır. İkinci bölümde ise, 17.
Yüzyıldan başlayarak, modern siyasi düşüncenin temel kavramlarına bütüncül eleştiriler
getiren düşünürlerin ortaya attığı kuramlar incelenecektir.
HUK 553 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Tutuklama
6 AKTS
Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, Sözleşme’nin 5. Maddesi ve tutuklama ile ilgilgenel bilgiler,
Sözleşme’nin (AİHS) tutuklama ile ilgili hükümlerinin yorumu konusunda Avrupa insan
hakları mahkemesi kararları, tutuklunun makul sürede salıverilme hakkı (AİHS m. 5/3),
mahkeme içtihatlarına göre tutuklama nedenleri, özgürlükten yoksun bırakmaya karşı
yasayoluna başvurma hakkı (AİHS m.5/4), kişi özgürlüğüne aykırılık nedeniyle tazminat hakkı
(AİHS m.5/5), tutuklamayla ilgili olarak Türkiye aleyhine verilen kararlar, yargılamada makul
süre ile tutuklulukta makul süre ayrımı, sözleşmenin Türk hukukundaki yeri, sonuç ve
değerlendirme.
HUK 554 Uluslararası Ceza Hukuku

6 AKTS

Uluslararası ceza hukukunun temel kavramları, kaynakları ve tarihsel gelişimi; uluslararası
ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar hakkında uygulanacak ceza hukuku
kurallarının tayini ile mahkemelerin görev ve yetkileri; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar,
savaş suçları; ceza kanunlarının yer bakımından uygulama alanı; ceza işlerinde uluslararası adli
yardımlaşma; suçluların iadesi konuları incelenecektir.
HUK 555 Kişisel Verilere İlişkin Suçlar

6 AKTS

Türk Ceza Kanununda özel hayatın ve kişisel verilerin korunması, kişisel veri kavramı ve
kapsamı, bu verilere ilişkin haklar ve yükümlülükler, kişisel verileri kaydetme, verme, yayma
ve ele geçirme suçları ve kabahatler incelenecektir.
HUK 569 Viktimoloji
6 AKTS
Dersin amacı Viktimoloji (Mağdurbilim) alanını tanımlamak, ilgili konulara ait medikal,
sosyal ve hukuksal boyutta bilgiler aktarmak, şiddet ,suçlular , çocuk istismarı, kadında şiddet
,yaşlıya yönelik şiddet ve tüm şiddet mağdurlarıyla ilgili bilgi vermek , bu alanla ilgili gerekli
bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.

