KAMU 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 556
Seçim Hukukunun Güncel Sorunları
6 AKTS
Bu ders kapsamında seçim sistemlerinin temel işlevleri, siyasi parti sayısı üzerindeki
yansımaları, seçim çevrelerinin oluşturulmasındaki temel yöntemler ve seçim çevresine
milletvekili dağılımında ortaya çıkan eşitsizlikler gibi başlıklar karşılaştırmalı olarak ve ilgili
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararları ışığında tartışılacaktır.
HUK 557
Ceza Yargılamasında İstinaf Yasa Yolu
6 AKTS
İstinaf kavramı ve niteliği, istinaf yasa yolunun gelişimi ve istinaf mahkemelerinin tarihçesi,
istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanlar, istinaf yolunun açık ve kapalı olduğu haller, istinaf
davası açma koşulları, istinaf davasının etkileri, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan
işlemler ve verilebilecek kararlar, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yasa yolları
incelenecektir.
HUK 558
Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerince
Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yasa Yolu
6 AKTS
Temyiz kavramı ve niteliği, temyiz yoluna başvurma hakkı bulunanlar, temyiz davası açma
koşulları, Yargıtay’da temyiz yargılamasının yapılanması, Yargıtay tarafından temyiz
incelemesi sırasında yapılan işlemler ve verilebilecek kararlar, Yargıtay’ın kararından sonra ilk
derece ve Bölge Adliye Mahkemesinin durumu incelenecektir.
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 559
Cezaların İnfazı
6 AKTS
Hapis cezasının infazı, infazın amacı, infazın temel ilkeleri, infaz sistemleri, Türk hukukunda
infaz kurumları ve infazda uygulanacak kurallar, hapis cezasında özel infaz yöntemleri, infazın
ertelenmesi ve infaza ara verilmesi ile hapis cezasının infazının denetlenmesi incelenecektir.

Ayrıca adli para cezasının infazı, adli para cezasına ilişkin ilamın infaza konulması, adli para
cezasının taksite bağlanması, adli para cezasının ödenmesinin ertelenmesi ve adli para cezasının
ödenmemesi incelenecektir.
HUK 561
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
6 AKTS
Belgelerde sahtecilik suçları, özel belgede sahtecilik suçu, resmi belgede sahtecilik suçu, resmi
belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçu ve açığa imzanın kötüye kullanılması
suçu ayrı ayrı tüm özellikleri gözetilerek incelenecektir.
HUK 562
Ceza Yargılamasında Delil
6 AKTS
Ceza yargılamasında ispat ve delil kavramları, delil çeşitleri ve işlevleri, delillerin toplanması
ve buna yönelik koruma tedbirleri, tesadüfen elde edilen delillerin ceza yargılamasındaki rolü,
delillerin değerlendirilmesi, hukuka aykırı delillerin değerlendirilme yasağı ve bu delillerin
yargılamaya etkisi konuları incelenecektir.
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 563
İdari Yargı
6 AKTS
Dersin amacı idari yargılama hukukunun temel esas ve ilkelerini ve güncel gelişmeleri
incelemektir. Temel esaslar incelenirken, idari yargı yerlerinin konuya ilişkin içtihatları ele
alınacaktır. Bu çerçevede idari yargının problemleri, çözüm önerileri ve idari yargının
etkinliğinin arttırılması amacıyla yapılabilecek yargısal reformlar üzerinde durulacaktır.
HUK 564
İdarenin Mali Sorumluluğu
6 AKTS
Anayasa’nın 125. maddesinde idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle
yükümlü olduğu belirtilmektedir. Bu yükümlülük hukuk devleti ilkesinin en önemli
gereklerinden birisidir. Dersin amacı hukuk devleti ilkesi ışığında idarenin sorumluluğu
konusunu incelemektir. Bu çerçevede idarenin sorumluluğunun dayandığı hukuki esaslar,
idarenin sorumluluğunu kaldıran ve azaltan haller ve bu konulardaki yargısal içtihatlar üzerinde
durulacaktır.
HUK 565
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
6 AKTS
Dersin amacı düzenleyici ve denetleyici kurumları, çeşitli örnekleri aracılığıyla, yapısal ve
işlevsel özellikleriyle incelemektir. Bu çerçevede, düzenleyici ve denetleyici kurumların
dünyada ve Türkiye’de hassas sektörleri regüle etmek amacıyla ortaya çıkışları, devlet yapısı
içindeki konumları ve yargısal denetimleri üzerinde durulacaktır.
HUK 566
Türk Anayasa Hukukunda Güncel Sorunlar
6 AKTS
Ders iki ana boyutu içermektedir. Bunlardan ilki hak ve özgürlüklere ilişkin olup, 1982
Anayasası’nın ilk haliyle ortaya koyduğu temel felsefeyi, geçirdiği değişiklikleri ve bu
değişiklikler sonucunda hak ve özgürlükler bakımından ne tür bir dönüşüm sağlandığını
açıklamayı hedeflemektedir. Dersin ikinci boyutu, 1982 Anayasası çerçevesinde, yürütme
erkine ilişkin güncel tartışmaları içermektedir. Bu kapsamda, Anayasal düzeyde ve parlamenter

rejim bakımından tartışma yaratan geniş yetkileri ile Cumhurbaşkanının konumu önemli bir
başlığı oluşturmaktadır

HUK 567
Demokrasi Teorileri
6 AKTS
Demokrasi rejimi modern çağda büründüğü şekliyle bazı temel varsayımlara dayanır. Bu
varsayımlardan başlıcası, toplumun rasyonel davranma özelliğine sahip bireylerden kurulu
olduğu düşüncesidir. Rasyonel birey, yönetime katılma kanalları aracılığıyla kendi çıkarına
uygun bir yönetimi doğrudan ya da temsil yoluyla hayata geçirecektir. Bu ders çerçevesinde,
modern toplum çerçevesinde demokrasi kuramının temel yapıtaşları incelenecek ve bunlara
yönelik olarak getirilen eleştiriler değerlendirilecektir.
HUK 568
Siyaset Bilimine Giriş
6 AKTS
İktidar siyaset, bilimi disiplinin merkezinde yer alan kavramlardan birisidir. Siyaset Bilimine
Giriş dersi kapsamında iktidar kavramının anlaşılış ve anlamlandırılışına ilişkin farklı kuramsal
yaklaşımlar incelenecektir. Bu çerçevede özellikle Michel Foucault’nun yaygın iktidar anlayışı
ve bunun modern toplumların siyasi-hukuki yapısı içinde bürüdüğü formlar incelenecektir.

