2015-2016 ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
PLAW 505 HUKUK METODOLOJİSİ
Hukuk metodolojisi dersinin öncelikli amacı gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme,
en uygun çözümü bulma, araştırma konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu yapılırken akla
dayalı (dedüktif) ve deneye dayalı (endüktif) bilgi edinme yöntemleri bir arada kullanılır.
PLAW 570 SEMİNER
Tezli ve tezsiz programlarda öğrenim gören öğrencilerin zorunlu olarak aldıkları bu derste öğrenciler
belirlenen bir konuda bir yarıyıl boyunca araştırma yaparak o konuda bir seminer sunarlar. Derste;
araştırma yöntemleri, bilimsel çalışmanın ön hazırlıkları, yazılması konularında bilgiler verilir. Bu ders,
öğrencinin seçtiği konuya göre ilgili öğretim elemanı tarafından verilir.
PLAW 502 GÜNCEL ATİPİK SÖZLEŞMELER
Dersin konusunu borçlar kanunda düzenlenmemiş isimsiz ya da atipik sözleşmeler oluşturmaktadır.
Bu sözleşmeler borçlar hukukunun temel ilkelerinden olan sözleşme özgürlüğüne dayanılarak
oluşturulmaktadır. Bu kapsamda bu derste güncel olarak karşılaşılan atipik sözleşmeler
incelenecektir.
PLAW 507 YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ
Bu ders ile öncelikle hakem kararlarının milliyeti, hangi hakem kararlarının yabancı hakem kararı
sayılacağı konusuna değinilmesinin ardından, bu hakem kararlarının tanınması ve tenfizi şartları iç
hukukumuzdaki mevzuat ve uluslararası mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde değerlendirilecektir.
PLAW 509 ANONİM ORTAKLIKLARDA HAKLAR SİSTEMİ VE ÖZELLİKLE AZINLIK HAKLARI
Bu ders ile anonim ortaklıkta haklar sistemine değinildikten sonra özellikle azınlık hak sahiplerinin
anonim ortaklık içindeki yeri, hukuki durumu, sahip oldukları hak ve yükümlülükleri konu başlıklarına
mevzuat ve yargıtay kararları çerçevesinde değinilmesi amaçlanmıştır.
PLAW 513 ULUSLARARASI DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU
Deniz yoluyla uluslararası eşya taşımacılığı hakkında var olan Konvansiyonlar (Lahey, Lahey/Visby ve
hamburg Sözleşmeleri) çerçevesinde taşıyanın tabi olduğu sorumluluk sistemi bu dersin başlıca
inceleme konusudur. Yük sahibi ile taşıyan arasındaki sorumluluk ve ispat kurallarının dengelenmeye
çalışılması yolunda yeni oluşturulan Rotterdam Kurallarının da incelenecek olması, deniz

taşımacılığındaki güncel sorunların değerlendirilebilmesi bakımından dersin önemli bir katma
değeridir.
PLAW 517 UYGULAMALI KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
Dersin amacı, kıymetli evrak ile ilgili yaşanan uyuşmazlıkların sebebi ve çözüm yolları kapsamında
teorik bilgilerin aktarılmasının yanı sıra; somut olaylar ve Yargıtay kararları örnek alınarak uygulamayı
da değerlendirmektir.
PLAW 521 ULUSLARARASI KARAYOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU
Karayoluyla eşya taşımacılığı hakkındaki CMR konvansiyonu kapsamında taşıyıcının tabi olduğu
sorumluluk ve ispat sisteminin ele alınacağı bu derste, CMR’ye Türkiyenin de taraf olması sebebiyle
bu konudaki Yargıtay kararları da değerlendirilecektir.
PLAW 527 LİMİTED ŞİRKET HUKUKU
Bu derste aşağıdaki ana başlıklara değinilecektir: Limited şirketinin Kuruluşu , mukavele Değişikliği ,
Ortaklar Genel Kurulu , Müdürler, Ortakların Hakları, Borçları ve Sorumluluğu,Şirket Hesapları, Sona
Erme ve Tasfiye, Kamu Denetimi Şirket Tüzel Kişiliğine İlişkin Konular.
PLAW 508 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
Bu derste ile iş sözleşmesinin sona ermesi nedenlerine değinilmesinin ardından sona ermenin işçi ve
işveren bakımından hukuki sonuçlarına mevzuat ve Yargıtay kararları ışığı altında değinilecektir.
PLAW 532 SÖZLEŞMEDE YER ALAN USULİ KAYITLAR
Bu derste taraflar arasında yapılan maddi hukuk sözleşmelerinde yer alan ve usuli sonuç doğuran
kayıtlar ele alınmaktadır. Dersin başlıca konuları yetki sözleşmeleri, tahkim sözleşmeleri ve delil
sözleşmeleri ile bunlara ilişkin temel özelliklerdir.
PLAW 510 MÜLKİYET HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Bu derste, mülkiyet hukukunun tarihsel gelişimi özellikle Roma hukukunda mülkiyet, klasik, postklasik ve Iustiniaus dönemlerinde mülkiyet hukukunun gelişimi ayrıntılı olarak incelenecektir.

PLAW 512 MAL REJİMLERİ
Kısaca; mal rejimlerinin türleri, özellikleri, yasal mal rejimi, mal reiminin değiştirilmesi, mal rejimi
sözleşmesinin unsurları, evliliğin sona ermesinde mal rejiminin etkileri gibi konuların ele alınacağı bu
ders ile özellikle uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerine uygulamalı çalışmalar da yapılacaktır.
PLAW 514 ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA KULLANILAN BELGELERİN VE ÖZELLİKLE
KONİŞMENTONUN İSPAT KUVVETİ
Bu derste aşağıdaki ana başlıklara değinilecektir : Konişmento Hakkındaki Yasal Karine, içeriği,
Konişmentodan Doğan Yazılı Beyan Sorumluluğu(Konişmentonun Kesin Karine Olarak İşlev Görmesi)
Yazılı Beyan Sorumluluğunun Hukuki Niteliği Yazılı Beyan Sorumluluğunun Kanuni Koşulları Yazılı
Beyan

Sorumluluğunun

Kapsamı

İyiniyetli Konişmento Hamilinin Olası Talepleri İyiniyetli Konişmento Hamiline Karşı Taşıyanın
Tazminat Yükümlülüğünün Kapsamı.
PLAW 520 ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
Bu derste anonim ortaklık yönetim kurulu, yapısı, üyelerinin hukuki sorumluluğu, yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluğuna hakim olan prensipler, sorumluluğun şartları,genel sorumluluk halleri, aktif
ve pasif dava ehliyeti, idare ve temsil yetkisinin delegasyonu, temsilcinin sorumluluğu, yönetim
kurulu üyelerinin ortaklığın kamu borçlanndan dolayı sorumluluğu , yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğunda müteselsil sorumluluk incelenecektir.
PLAW 522 KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ (MORTGAGE)
Yurtdışında “Mortgage” olarak bilinen konut finansmanı sistemi, çeşitli kanunlarda düzenlemeler
yapan 5582 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Konut finansmanı sisteminin iki aşaması vardır. Birinci
aşama tüketici ile konut finansmanı kuruluşunun aralarında yapmış oldukları, kanunda konut
finansmanı sözleşmeleri olarak düzenlenmiş olan kredi sağlama sözleşmesidir. İkinci aşama, bu
sözleşmeden doğan alacakların, menkul kıymetleştirilip, ihraç edilmesi sürecidir. Bu ikinci aşama ile
konut finansmanı için ayrılan fonların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Bu derste, tüketici ve konut
finansmanı kuruluşu arasındaki, kanunda konut finansmanı sözleşmeleri olarak düzenlenmiş olan
kredi sözleşmeleri incelenecektir.
PLAW 526 SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK
Sözleşme yapılmasından öncesinde, taraflar sözleşme üzerine görüşmeler yapar. Bu görüşmeler
sırasında taraflardan biri diğer tarafa bir zarar verebilir. Buna “Sözleşme Görüşmelerinden Doğan

Sorumluluk (Culpa in Contrahendo)” denmektedir. Bu derste sözleşme öncesi sorumluluğunun
unsurları ve nasıl kullanıldığı öğretilecektir.
PLAW 534 MİLLETLERARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ USULÜ
Bu derste milletlerarası yatırımlara ilişkin problemlerin çözümü üzerinde durulmakta, özellikle
uluslararası tahkim, ISCID gibi müesseselerin üzerinde durularak, öğrenciye konuyla ilgili gerekli
bilginin verilmesi amaçlanmaktadır.
PLAW 531 MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKU
Bu ders, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine kendi
belirledikleri hakemler eliyle çözülmesini konu almaktadır. MTK, HMK, UNCITRAL, Alman
Milletlerarası Tahkim Kanunu ve İsviçre Federal Kanunu çerçevesinde milletlerarası tahkimin esasları,
tahkim yargılamasında uygulanacak hukuk, tahkim mahkemesinin yetkisi ve mahkemenin teşekkülü
gibi başlıca konular ele alınmaktadır.
PLAW 529 BANKA KREDİ ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ
Bu derste bankaların İcra İflas Hukuku ve ilgili mevzuat çerçevesinde kredi alacaklarının takibi ve
sonucunda tahsili konu alınmaktadır. Bu bağlamda icra iflas hukukunun genel çerçevesi içinde
yapılacak takibin esasları, diğer takiplerden ayrışan yönleri ve uygulamada karşılaşılması mümkün
özel durumlar ele alınmaktadır.
PLAW 504 GENEL İŞLEM ŞARTLARI
Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıda benzer sözleşmede
kullanmak amacıyla, önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.
Genel işlem şartları, kredi, sigorta sözleşmeleri, internet yoluyla yaptığımız alışverişlerde sıklıkla
karşılaştığımız bir yöntemdir. Bu derste genel işlem şartlarının uygulamadaki örneklerinden, bu
kapsamda mevcut olan mevzuat ve özellikle Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı Kapsamında düzenlemeleri
üzerinde incelemelerde bulunulacaktır.
PLAW 506 SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK
Genel olarak Sorumluluk kavramı “ ..ile sorumluluk” ve “...den sorumluluk” olmak üzere iki ayrı
anlamda kullanılmakta olup, bu ders içeriğinde bu kavramların içeriklerinin açıklığa kavuşturulması
amaçlanmak ile birlikte, sorumluluk ilkeleri, sorumluluk dayanakları, özel hukukumuzda kusursuz
sorumluluk durumları, Borçlar Hukukundaki kusursuz sorumluluk durumlarının incelenmesi, Medeni
Kanundaki kusursuz sorumluluk hallerinin incelenmesi, Özel yasalardaki kusursuz sorumluluk halleri

(Motorlu araç sahibinin 6085 sayılı yasaya göre sorumluluğu, araç işletenin 2918 Sayılı Yasaya göre
sorumluluğu,ihtiyadi haciz ve ihtiyadi tedbir koyduranın sorumluluğu,işverenin iş kazası ve meslek
hastalığından doğan sorumluluğu) başlıklarına örnek yargıtay kararlarına değinilmek sureti ile yer
verilecektir.
PLAW 511 REKABET HUKUKUNDA DİKEY ANLAŞMALAR
Günümüzde piyasada faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki yarışın her geçen gün artması,
teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte rekabet hukuku önemini daha da artırmıştır. Bu ders ile Rekabet
hukuku hakkında genel olarak bilgi verilmesinin ardından rekabet hukukunu meşgul eden teşebbüsler
arasında yapılan dikey anlaşmalara, bu anlaşmanın tanımı ve bu anlaşmalara ilişkin hukuki görüşler,
AB hukukundaki dikey anlaşmalar, rekabet hukukunun bu anlaşmalara getirdiği grup muafiyet
tebliğleri, örnek rekabet kurulu kararları ışığı altında değinilecektir
PLAW 515 AVRUPA BİRLİĞİ USUL HUKUKU
Avrupa Birliği yargılaması, Avrupa Birliği Mahkemeleri ve özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanında
bakılan davaların türleri ve bu davaların özellikleri incelenecektir. İlgili davalar hakkındaki örnek
kararlar tahlil edilecek ve Avrupa Birliği Antlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yargı
yetkisi tartışılacaktır.
PLAW 516 DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ
Türk Hukukunda Deniz Yolu İle Eşya Taşıma Sözleşmesi, Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu İle Eşya
Taşıma Sözleşmesi, Konvansiyonların Ortaya Çıkısı ve Uygulanma Alanları, Tasıyanın Sorumluluğu,
Sorumluluğun Sınırı, Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı konuları bu derste
anlatılacaktır.
PLAW 518 MESAFELİ SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK HUKUK
Bu ders ile mesafeli sözleşmelerin tanımı, unsurları, konusu, tarafları ve kapsam dışı sözleşmeler
konularına değinilerek bu sözleşmelere uygulanacak hukukun tespit edilmesi sırasında uygulanması
gereken hukuk kurallarına mevzuat ve yargıtay kararları çerçevesinde değinilecektir.
PLAW 519 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TAZMİNAT DAVALARI
Fikri mülkiyet haklarının ihlali durumunda başvurulabilecek hukuki yollar, özellikle maddi ve manevi
tazminat davaları başta olmak üzere açılabilecek tazminat davaları bu dersin konusunu
oluşturmaktadır.

PLAW 523 İŞ HUKUKUNDA ÜÇLÜ İLİŞKİLER
İş ilişkisinin taraflarından biri işçidir. İşveren tarafının ise asıl işveren alt işveren ilişkisi, geçici(ödünç) iş
ilişkisi, işyeri devri ve hizmet akti devri biçimlerinde ortaya çıkması olanaklıdır. İş hukukunda üçlü
ilişkiler dersinde adı geçen kavramlar açıklanacak, yargı kararları ve uygulamada yaşanan sorunlar
tartışılacaktır.
PLAW 525 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
Fikri mülkiyet haklarına giren fikir ve sanat eserleri, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, markalar,
coğrafi tasarımlar, yeni bitki çeşitleri ve entegre topografyalaını konu alan bu derste, bu hakların
korunma koşulları ve bu haklara tecavüz oluşturan eylemler ve tecavüz halinde hak sahibinin talepleri
ve açabileceği davalar incelenecektir. Fikti mülkiyet hakları konusunda Avrupa Topluluğu Adalet
Divanı’nın kararları da dikkate alınarak anlatılacak olan dersin amacı, fikri haklara ilişkin hukuki
düzenlemelerin incelenmesi ve bu düzenlemelerin yorumunda yararlanılması gereken prensiplerin
tespit edilmesidir.
PLAW 530 İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
Borçlunun alacaklıdan mal kaçırma amacıyla yaptığı bazı tasarrufların önüne geçme amacı güden
tasarrufun iptali davaları hakkında bu derste, davanın niteliği, açılması usulü, iptale tabi tasarruflar ve
uygulamada karşılaşılabilecek durumlar çerçevesinde bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
PLAW 533 İflas İş Hukuku
Mali sıkıntıya düşmüş ve süreç sonunda gelinebilecek en kötü nokta olan iflas noktasına gelmiş şirket
ve işletmelerin çalışanlarının hak ve alacaklarının, çıkarlarının korunmasının güçlüğü açıktır. İşte bu
güçlükler başta Almanya olmak üzere, İsviçre, Fransa, İspanya gibi birçok batılı ülkelerde “iflas iş
hukuku” gibi bir alt disiplin doğup gelişmesine neden olmuştur. Ayrıca İcra ve İflas Kanunumuzda da
hizmet sözleşmesinin sosyal ve ekonomik yaşam bakımından taşıdığı özel önemden ötürü, iflasın bu
sözleşmeye etkisinin genel düzenleme mahiyetindeki 198. Madde ile çözümlenmeye çalışılması
birçok tartışma ve sıkıntıyı da beraberinde getirdiğinden, özel hükümler sevk olunarak düzenlenmesi
uygun olacaktır. İşte İflas İş Hukuku dersinin başlıca konularını bu hususlar teşkil etmektedir. Derste
başta Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde gelişen süreç ve bu hususla ilgili karşılaşılan sorunlar ele
alınacaktır.

PLAW 538 Gıda Hukuku
Genel olarak Avrupa Birliği Gıda Hukuku hakkında bilgi verilmesi ve bunların Türk Hukukuna olan yan
sımalarının inceleneceği bu derste; özellikle Avrupa Birliği’nde malların serbest dolaşımı, gıda
etiketlenmesi, gıda güvenliği ve Avrupa Birliği Gıda Hukuku ilkeleri, gıda hijyeni, gıda kalitesi, ürün
sorumluluğu, beslenme ve obezite, gıda katkı maddeleri, genetiği değiştirilmiş gıdalar gibi konular
incelenmeye tabi tutulacak ve Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi ile uluslararası düzenlemeler hakkında
bilgi verilecektir.
PLAW 550 Tez
Tezli programda okuyan öğrencilerin jüri önünde savunacakları tezin danışmanları gözetiminde
hazırlanması.
PLAW 560 Proje
Tezsiz programda okuyan öğrencilerin belirleyecekleri konu üzerine ve danışmanları gözetiminde
proje hazırlamaları.

