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T.C. 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

EKONOMİ HUKUKU ANABİLİM DALI 

EKONOMİ HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

DERS KATALOĞU 

 

Dersin 

Kodu 
Dersin Adı Türü 

T+U 

Saat 
K AKTS 

SBE501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3+0 3 6 

EH502 Türkiye’de Ekonomik Hukukun Anayasal Çerçevesi Seçmeli 3+0 3 8 

EH503 İşletme Yönetiminde Hukuksal Çerçeve Seçmeli 3+0 3 8 

EH504 Ekonomik Kolluk Seçmeli 3+0 3 8 

EH505 Ekonomi Politik Seçmeli 3+0 3 8 

EH506 İdari Uyuşmazlıklar ve Alternatif Çözüm Yolları Seçmeli 3+0 3 8 

EH507 Ekonomik Kamu Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH508 Şirketler Topluluğu Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH509 Rekabet Hukuku ve Uygulamaları Seçmeli 3+0 3 8 

EH510 Marka Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH511 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH512 Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar ve Tahkim Seçmeli 3+0 3 8 

EH513 Uluslararası Ticaret ve Risk Yönetimi Seçmeli 3+0 3 8 

EH514 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Seçmeli 3+0 3 8 

EH515 Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması Seçmeli 3+0 3 8 

EH516 Yabancı Yatırımlar ve Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH517 İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı Seçmeli 3+0 3 8 

EH518 Enerji Politikaları ve Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH519 Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler Seçmeli 3+0 3 8 

EH520 Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli 3+0 3 8 

EH521 Uluslararası Ekonomide Alternatif Düzenleyiciler Seçmeli 3+0 3 8 
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EH522 Vergi Hukukunda Suç ve Ceza Seçmeli 3+0 3 8 

EH523 Ekonominin Temel Kavram ve Kuramları Seçmeli 3+0 3 8 

EH524 Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi Seçmeli 3+0 3 8 

EH525 Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar Seçmeli 3+0 3 8 

EH526 Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Seçmeli 3+0 3 8 

EH527 Uluslararası Taşıma ve Lojistik Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH528 Gayrimenkul Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH529 Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları Seçmeli 3+0 3 8 

EH530 Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Seçmeli 3+0 3 8 

EH531 Sözleşme Yönetimi Seçmeli 3+0 3 8 

EH532 Tüketici Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH533 Sermaye Piyasası Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH534 Uluslararası Ticarette Finansman Yönetimi Seçmeli 3+0 3 8 

EH535 Yerel Yönetimlerin Ekonomik İdari İşlemleri Seçmeli 3+0 3 8 

EH536 Yöneticiler İçin Ekonomik Analiz Seçmeli 3+0 3 8 

EH537 İdari Yaptırımlar Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH538 Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları Seçmeli 3+0 3 8 

EH539 Ekonomik İdari İşlemler Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

EH540 İdarenin Sorumluluğu Seçmeli 3+0 3 8 

EH541 Sigorta Hukuku Seçmeli 3+0 3 8 

      

EH799 Seminer Zorunlu 0+2 0 6 

EH899 Uzmanlık Alanı Zorunlu 4+0 0 10 

EH 598 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0+1 0 20 

 

(T: Teorik, U:Uygulama, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi) 
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

EKONOMİ HUKUKU TEZLİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

SBE501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik (3-0)3  AKTS:6 

Özel hukukta uyuşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğini hukuki nitelemeden başlayarak, yorum yöntemleri, 

hukuki mevzuatın değerlendirilmesi ve uygulanması bu ders kapsamında incelenen başlıca konulardır. 

Özel hukuk alanında yapılacak araştırmalarda kullanılan teknikler somut bir biçimde aktarılmaya çalışılır.  

EH502 Türkiye’de Ekonomik Hukukun Anayasal Çerçevesi (3-0)3  AKTS:8 

Ekonomik düşüncenin evrimi bağlamında devlet toplum ilişkilerine genel bakış, anayasa hukukunun 

ekonomik analizi, 1982 Anayasası’nda ekonomik sistem tercihi ve öngörülen ekonomik model, ekonomik 

düzeni biçimlendiren ve ekonomik politikayı koşullandıran ilkeler, anayasada haklar kavramı, yasal haklar 

ve ekonomik haklar arasındaki ayırım, iktisadi faktörlerin hukuki süreçler üzerindeki etkisin tarihsel 

süreçte değerlendirilmesi,  Türkiye’de anayasal ekonomik düzeni biçimlendiren temel unsurlar ders 

kapsamında incelenmektedir. 

EH503 İşletme Yönetiminde Hukuksal Çerçeve (3-0)3  AKTS:8 

Ders kapsamında iş dünyasının hükümetler, çalışanları, ortakları, müşteriler ve toplum ile (tüm paydaşları 

ile) ilişkilerinin hukuki dayanakları konusu incelenmektedir. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 

tartışılmaktadır.  

EH504 Ekonomik Kolluk (3-0)3  AKTS:8 

Ders kapsamında kolluk kavramı, hukuki anlamı, genel esasları ve düzeni sağlama fonksiyonu, ekonomik 

kolluk- idari kolluk ayırımı, anayasa ve ekonomik kolluk, ekonomik kolluk faaliyetinin konusu ve 

kapsamındaki faaliyetleri, bağımsız idari otoriteler, düzenleyici kurumlar ve yaptırımları konuları 

işlenmektedir. 

EH505 Ekonomi Politik (3-0)3  AKTS:8 

Küreselleşme olgusu siyasi, ekonomik ve hukuki boyutları ile incelenerek, dünya ticaret, üretim ve finans 

sisteminde yürütülen faaliyetlere etkisi öncelikle ele alınmaktadır. Ekonomik alanın dinamikleri ve 

güçlerinin, devlet ve kamu sektörü ile ilişkileri ve karar alıcıların davranışları yanı sıra ekonomik olguların 

politik ve sosyal yönleriyle değerlendirilmesini sağlamak üzere, teorik yaklaşımlar temelinde ve 

devamında uygulamadan örneklerle, birbirlerini tamamlayan ve ayrışan noktalar üzerinde durulacaktır. 

Dünyada yaşanan yeni siyasal ve ekonomik gelişimlerin dünyadaki insan hareketlerinin hızı, niteliği ve 

yönüne etkileri; uluslararası nüfus hareketlerinin ve göç akımlarının sebep ve sonuçları politik ve 

ekonomik perspektifden incelenecektir. Farklı ülkelerde ekonomik politikaların farklılaşması, ulusal ve 

uluslararası ekonomik kurumların oluşum, gelişim ve etkileri konusundaki yaklaşımlar üzerinde 

durulacaktır. 

EH506 İdari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları (3-0)3  AKTS:8 

Günümüzde dünya ölçeğinde kişilerin ve eşyaların hızlı mobilitesi ve yanı sıra kişiler arasındaki ilişkilerin 

karmaşık hale gelişi anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları da giderek artırmış bu doğrultuda adalet sisteminin 

yükü de artmıştır. Bu ders kapsamında adalet sisteminin işleyişinde etkinliği arttırmak üzere anlaşmazlık 
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ve uyuşmazlıkların dava dışındaki yöntemler ile çözümünü yaygınlaştırmayı sağlayacak alternatif 

uyuşmazlık çözümleri ve Türk hukuk sistemindeki yeri öncelikle incelenecektir. Alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolu olarak tahkim,  alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak arabuluculuk, aile uyuşmazlıklarının 

çözümünde sulh ve arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk, idare hukukunda 

alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tüketici hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, borsa 

uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollar, spor hukukunda alternatif uyuşmazlık çözümü, 

sigortacılık hukukuna göre sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim, avukatlık 

kanununa göre arabuluculuk ve müzakere, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırma konuları işlenecektir. 

EH507 Ekonomik Kamu Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Ekonomik kamu hukuku dersi kapsamında, ekonomik kamu hukukunun temel esasları ve kaynakları, 

ekonomik alanda kamusal örgütlenme ve yapısı (ekonomik kamu yönetimi), idare hukukuna özgü 

ekonomik ilkeler, idarenin ekonomik alandaki işlemleri, özellikleri ve denetimi (kamu alımları, 

özelleştirme vb), ekonomik kararların yargısal kararlara yansıması, ekonomik idarenin yapısı (merkezi ve 

yerinden yönetim özelinde), ekonomik faaliyetler  ve rekabetçi düzen konuları incelenmekte ve uygulama 

ve pratik çalışmaları yapılmaktadır. 

EH508 Şirketler Topluluğu Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Ders kapsamında, 6102 sayılı Ticaret Kanununda şirketler hukuku kapsamında getirilen yeni düzenleme 

“şirketler topluluğu hukuku” ve özünü oluşturan “şirketler topluluğu” kavramı, amaçları ve beraberinde 

getirdiği riskler, hakim ve bağlı şirket kavramları, hakimiyet kavramı, hakimiyet sözleşmeleri, şirketler 

topluluğunda sorumluluğa ilişkin düzenlemeler, hakim ortaklığın sorumluluğu, hakimiyetin hukuka aykırı 

kullanımı ve bu durumda açılan tazminat davaları ve sonuçları, şirketler topluluğunda bilgi alma ve 

denetim konuları işlenmektedir. 

EH509 Rekabet Hukuku ve Uygulamaları (3-0)3  AKTS:8 

Dersin kapsamında, rekabet kavramı ve temel esasları, piyasalarda serbest rekabetin işleyişini tehdit eden 

'yoğunlaşma' olgusunu önlemeyi amaçlayan rekabet hukuku mevzuatı ve Rekabet Hukuku Anlaşmaları 

oluşturmaktadır. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un maddi hükümleri çerçevesinde 

işlenecek olan derste, rekabet hukukunun ortaya çıkma sebepleri, gelişimi, temel kavramları (yoğunlaşma, 

ilgili piyasa, teşebbüs vb.), ilgili Kanunun genel yapısı, anayasal temelleri, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve 

uyumlu davranışlar ve işletme birliği kararları, piyasaya rekabet hukuku ile müdahale edilmesinin 

ekonomik gerekçeleri, hâkim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devirler, yaptırımlar, usul 

sorunları, kanunu uygulayacak makamlar başlıkları altında rekabet hukukunun temel unsurları 

anlatılmaktadır. 

EH510    Marka Hukuku  (3-0)3  AKTS:8 

Marka kavramı, markanın türleri, marka olabilecek işaretler ile marka tescili ve tescil başvurusu konuları 

ele alınmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları arasında yer alan marka hakkının ulusal ve uluslararası 

düzeyde korunması ile ilgili yasal dayanaklar, marka hakkına tecavüz ve hakların korunmasına ilişkin 

dava süreci pratik çalışmalar ile anlatılmaktadır. 

EH511 Uluslararası Ticaret Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Uluslararası ekonomi hukuku ve ticaret hukukunun temel kavramları, Türk dış ticaret hukuku, uluslararası 

ticari sözleşmeler ve hazırlanması, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, 

uluslararası ticarete konu ürün sorumluluğu, uluslararası yetkiler, uluslararası ticarette kullanılan teslim 

şekilleri ve ödeme yöntemleri ile ilgili karşılaşılan hukuki sorunlar ve çözümü, uluslararası uygulamalarda 

banka teminat mektupları ve önemi bu derste anlatılan konular arasındadır. 
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EH512  Uluslararası Ticari Uyuşmazlıklar ve Tahkim  (3-0)3  AKTS:8 

Uluslararası ticarette karşı karşıya kalınan uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri ele alınarak, tahkim ve 

esasları ile Türkiye'de gerçekleşecek bir tahkim yargılaması hakkında ayrıntılı bilgiler anlatılmaktadır. Bu 

kapsamda, hakemlerin seçilmesinden, hakem kararına karşı kanun yollarına başvurulmasına kadar olan bir 

tahkimin tüm aşamaları, uygulamadan verilen örneklerle anlatılmaktadır. 

EH513 Uluslararası Ticaret  ve Risk Yönetimi (3-0)3  AKTS:8 

Uluslararası ticaretin iki temel unsuru olan ihracat ve ithalatın temel esasları, firma dış ticaret 

stratejilerinin oluşturulması, dış ticaret yönetiminin esası, ihracat ve ithalatta pazar araştırma 

yöntemlerinden başlayarak, nihai aşamada dosyaların kapatılmasına kadar olan iş süreci vakalarla, 

belgelerle ve hukuki dayanakları ile anlatılmaktadır. Risk yönetimine genel bakış, uluslararası ticarette 

risk olgusu ve yapısal değişimi, ticarete konu eşyadan, ödeme şeklinden, piyasa ve kur yapısından 

kaynaklı risk unsurları ile karşılaşılan hukuki sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmaktadır. 

EH514  Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları  (3-0)3  AKTS:8 

Dış Ticaret Mevzuatının temel esasları, İthalat ve İhracat Rejim Kararı, Yönetmelik ve Tebliğlerin 

uygulamalı incelendiği ders kapsamında özellikle  4458 sayılı Gümrük Kanunu; Gümrük Yönetmeliği ve 

Tebliğler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Gümrükçe Onaylanmış İşlemler ve bu kapsamda Gümrük 

Rejimleri Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, 

Antrepo Rejimi, Geçici İthalat Rejimi temel esasları ve bu kapsamda uygulamada karşılaşılan sorunlar 

anlatılmaktadır. 

EH515 Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması (3-0)3  AKTS:8 

Ticaret Hukuku çerçevesinde ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği ve hüviyeti, türleri, ticaret şirketlerinin 

yeniden yapılandırılması ve yöntemleri, birleşme, bölünme ve tür değiştirme ve aşamaları ile ilgili yasal 

düzenlemelere ilişkin konular ders kapsamında anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra, şirketin yapısında bir 

değişiklik yaratmamasına rağmen, hisse devralınması yoluyla şirketin yönetiminin el değiştirmesi 

konusunda da değerlendirmeler yapılacaktır. 

EH516 Yabancı Yatırım Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Türkiye’de yatırım yapan yabancı yatırımcılar ile yurt dışında yatırım yapan Türk yatırımcıların iş 

süreçlerinde uymakla yükümlü oldukları yasal düzenlemeler ders kapsamında anlatılmaktadır. Yabancı 

Yatırım Hukukunun temel esasları, uluslar arası hukukta korunmaya değer yatırımlar, yabancı yatırımların 

korunmasına ilişkin uluslar arası düzenlemeler ve çok tarafı yatırım anlaşmaları, Türk hukukunda yabancı 

yatırımlar ve korunması ile ilgili düzenlemeler, 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

çerçevesinde değerlendirme, bu süreçte karşılaşılan davaya konu örnekler ders kapsamında incelenecektir. 

EH517 İdari Uyuşmazlıklar ve İdari Yargı (3-0)3  AKTS:8 

İdari uyuşmazlıklar ve idari yargı, temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından büyük bir öneme 

sahiptir. Son dönemlerde yapılan idarenin örgütsel yapısının ve görevlerinin yeniden yapılandırılmasına 

yönelik yoğun yasal düzenlemeler, idari yargının işleviyle etkin yargısal korunma ve yargılama usulleri 

konularını gündemde tutmaktadır. “İdari uyuşmazlıklar ve idari yargı” dersinin temel konuları, etkin 

yargısal korunma, hak arama hürriyeti, idari yargı yetkisinin kapsam ve sınırları, idari davalar, özel idari 

usullerin idari yargı denetimine etkileri özellikli idari uyuşmazlıklar ve yargılama usulleridir. Bu konular, 

pozitif hukuki düzenlemeleri esas alınarak teorik temelleri ve pratikteki örnekleriyle birlikte 

incelenecektir. 
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EH518  Enerji Politikaları ve Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Enerji sektörüne ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de enerji politikalarının 

temel esasları ele alınacaktır. Enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikaları, enerji yatırım modelleri, enerji 

sektörüne ilişkin yasal yaptırımlar, elektrik, petrol, doğal gaz ve maden kaynakları ve kullanımına ve 

enerji piyasalarının işleyişine ilişkin düzenlemeler, AB hukukunda enerji politikalarının belirlenmesine 

esas oluşturan düzenlemeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

EH519 Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler (3-0)3  AKTS:8 

Bu dersin konusu, Gelir ve  Kurumlar Vergisi Kanununun temel hükümleri ve yeni düzenlemeler ile 

ekonomik etkileri öncelikle ele alınmaktır. Kontrollü yabancı şirket düzenlemeleri, transfer 

fiyatlandırması hükümleri gibi müesseseler incelenmektedir. Derste, kurumlar vergisi yükümlüsü olan 

anonim ve limited şirketlerle, yatırım fon ve ortaklıklarının tabi olduğu vergisel düzenlemeler üzerinde 

durulmaktadır.  Bu kurumların yurt içi ve yurt dışı kazançlarının vergilendirilmesine hakim temel kuralları 

değerlendirilmektedir. Bu çerçevede uluslararası vergi hukukunun temel kaynağını teşkil eden uluslararası 

vergi anlaşmaları da ele alınmaktadır. Dersin kapsamında ayrıca, tam yükümlü ve dar yükümlü şirketlerin 

Türkiye'de tabi oldukları vergisel yükümlülükler hakkında bilgiler verilirken, yeni vergi düzenlemeleri ve 

uygulamalarının iş hayatı üzerine olan etkilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. 

EH520 Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları (3-0)3  AKTS:8 

Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ve AB mevzuatına uyum çerçevesinde yürüttüğü 

çalışmalar, sendikaların örgütlenme esasları ve sendika özgürlüğü, sendika içi demokrasiyi sağlamaya 

ilişkin düzenlemeler, toplu iş sözleşmesi sistemi ve düzeyi, toplu iş sözleşmesi iş sözleşmesi ilişkisi, toplu 

iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt ders kapsamında ayrıntılı işlenen konular arasındadır. 

EH521 Uluslararası Ekonomide Alternatif Düzenleyiciler (3-0)3  AKTS:8 

Düzenleyici Devletin Gerekçesi: Ekonomide etkinlik ve piyasa başarısızlıkları, regülasyon kavramının 

tanımı, regülasyon uygulamalarının nedenleri, bağımsız düzenleyici kurumlar ders kapsamında 

incelenmektedir.  

 

EH522  Vergi Hukukunda Suç ve Ceza (3-0)3  AKTS:8 

(Genel anlamda suç ve ceza kavramı, unsurları, vergi suç ve cezalarının hukuki niteliği, vergi suç ve 

cezalarına etki eden haller, vergi suçları (vergi ziyaı, usulsüzlük suçu ve kaçakçılık suçu ve oluşturan 

fiiller) ve cezalarının türleri, vergi suç ve cezalarının ortadan kalkması ve buna ilişkin esaslar dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

EH523 Ekonominin Temel Kavram ve Kuramları (3-0)3  AKTS:8 

Hukuki olaylarda ekonomik bakış açısının ve ekonomik muhakemenin kazanılması amacıyla ekonominin 

temel kavramları ele alınarak, arz – talep ve piyasa dengesi, tüketici ve firma davranışları, rekabet olgusu, 

ekonomik büyüme ve buna ilişkin temel teoriler, konjonktürel dalgalanmalar ve piyasa yansımaları, fiyat 

dinamikleri ve enflasyon olgusu, kamu mali yönetimi ve temel esasları konuları uygulamaya ilişkin 

sonuçları da ortaya konularak incelenmektedir. 

EH524 Elektronik Ticaret ve  Vergilendirilmesi (3-0)3  AKTS:8 

Dünyada hızlı gelişim gösteren elektronik ticaret olgusu, elektronik ticaretin araçları, tarafları ile 

elektronik ticaretin işleyişine ilişkin ulusal ve uluslararası planda uygulanacak olan kurallar öncelikle ele 

alınmaktadır. Elektronik ticarete konu olan ticari emtia ve ürünlerin satışına bağlı elde edilen kazançlara 
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ilişkin vergisel yükümlülükler ile söz konusu ürünlerin ithaline ilişkin işlemler ve vergisel yükümlülükleri 

ve vergi denetim konuları incelenmektedir. 

EH525 Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar (3-0)3  AKTS:8 

Küreselleşme ve bölgeselleşme ve ekonomik bütünleşme kavramları ve içeriği, ekonomik entegrasyon 

kavramı ve teorileri, ekonomik entegrasyonun aşamaları (AKÇT’dan AB’ye giden süreç), uluslararası 

ekonomik bütünleşme kuramı çerçevesinde Gümrük Birliği Anlaşması ve etkileri, Avrupa Birliği, yapısı, 

genişleme süreci, AB –Türkiye ilişkileri ile AB dışındaki ekonomik bütünleşme modelleri ders 

kapsamında ele alınmaktadır. 

EH526 Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları (3-0)3  AKTS:8 

Ders kapsamında öncelikle ekonomik suç ve ekonomi ceza hukuku kavramları üzerinde durulup, 

ekonomik suçların özellikleri ve bir ekonomik suç olarak bankacılık suçları ele alınacaktır. Bankacılık 

Kanunu'nda düzenlenen bankacılık suçları, bu hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, banka 

yöneticilerinin cezai sorumluluğu, banka görevlileri tarafından işlenen suçlar, bu suçların takip ve 

soruşturma usulleri, konuya ilişkin mahkeme kararları da değerlendirilerek incelenecektir.  

EH527 Uluslararası Taşıma ve Lojistik Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Uluslararası taşıma sözleşmeleri, lojistik ve taşıma hukukuna ilişkin ulusal mevzuat, TTK çerçevesinde 

taşıyıcının sorumluluğu, fiili taşıyıcı ve birden fazla taşıyıcı hallerinde sorumluluklar ve paylaşımı, taşıma 

süreci ve hukuki dayanakları, eşyanın teslimi ve teslime ilişkin esaslar, taşıma türleri itibarı ile ilgili ulusal 

mevzuat ve uluslararası konvansiyonlar (CMR Konvansiyonu, TIR Konvansiyonu, ADR Konvansiyonu, 

Varşova Konvansiyonu, Lahey Konvansiyonu, MONTREAL Konvansiyonu vb)  ve taşıma sektörünü 

ilgilendiren uluslararası anlaşmalar dersin konuları arasında yer almaktadır. 

EH528 Gayrimenkul Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Taşınmazları ilgilendiren yasal uygulamalar ve yanı sıra uygulamaların yasal olması için izlenmesi 

gereken yollar, ders kapsamında öncelikle ele alınmaktadır. Diğer konu başlıkları ise Türk Medeni 

Kanununun taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümleri,  gayrimenkul hukukuna giriş, ayni ve şahsi haklar, 

mülkiyet ve mülkiyet çeşitleri, Medeni Kanuna göre taşınmazlar, taşınır-taşınmaz mal tanımları, Kat 

Mülkiyeti Kanunu ve uygulamaları, tapu sicili hakkında genel bilgiler ve hakim olan prensipler olarak yer 

almaktadır. Ayrıca gayrimenkul mükellefiyeti, vergilendirilmesi, rehin hakları ve özellikle ipotek tesis ve 

terkini ile hukuki özellikleri, yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi diğer konu başlıklarıdır. 

EH529 Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları (3-0)3  AKTS:8 

4857 Sayılı yeni İş Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra Türk İş Hukuku esaslı bir değişim sürecine 

girmiştir. Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde bir yandan İş Hukuku'nun temel ilkeleri incelenirken, 

diğer yandan getirilen yeni düzenlemeler ve uygulamasında karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır. İş 

Kanunu - Borçlar Kanunu ilişkisi, İstihdamın dışsallaştırılması uygulamaları ve İş Hukukunda üçlü 

ilişkiler, alt işverenlik ve ödünç iş ilişkileri, atipik iş sözleşmesi türleri ve uygulama sorunları, geçici iş 

ilişkisi, iş sözleşmesinin devri, çalışma koşullarında esaslı değişiklik, eşitlik ilkesi ve ayırımcılık yasağı, 

işçi ve işverenin borçları, özellikle işverenin eşit davranma borcu, iş sözleşmesinin feshi, haksız fesih, 

geçersiz fesih halleri ve iş güvencesi, kıdem tazminatı ve kıdem tazminatı fonu konuları ayrıntılı 

incelenmektedir. 

EH530 Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta (3-0)3  AKTS:8 
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Deniz Ticaret Hukuku İle ilgili Temel Kavramlar, Deniz Ticaret Hukukunun kaynakları, gemi kavramı, 

unsurları, türleri; donatanın, kaptanın sorumlulukları, taşıyanın sorumluluğu ve sorumsuzluk halleri, 

navlun sözleşmesi, çeşitleri, navlun sözleşmesinin sona ermesi, yükleme, boşaltma ve teslim ve bu 

konularda karşılaşılan sorunlar ile ilgili teorik ve pratik çözümler, Sigorta Hukukuna ilişkin temel 

kavramlar, sigorta sözleşmeleri, sigorta sözleşmelerinin yürürlüğe girmesi, sigortacının ve sigorta ettirenin 

sorumlulukları ve sigorta ile ilgili hukuki sorunlara teorik ve pratik çözümler, dersin içeriğinde yer alan 

konulardır. 

EH531 Sözleşme Yönetimi (3-0)3  AKTS:8 

Sözleşme yönetimi tanımı, amacı ve önemi, sözleşme türleri ve sözleşme örnekleri hukuksal temelde ele 

alınmaktadır. Sözleşme türleri itibarı ile sözleşmede yer alması gereken önemli  maddeler, sözleşmenin 

sona ermesi ve tarafların fesih hakları, sözleşme örnekleri üzerinden tarafların yükümlülükleri ve 

sözleşmelerde uyuşmazlık halinde çözüm yolları uygulama örnekleri ile anlatılmaktadır. 

 

EH532 Tüketici Hukuku  (3-0)3  AKTS:8 

Bu derste, taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu sözleşme türleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, 

özellikle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve genel esasları ele alınarak, tüketici satım 

sözleşmeleri, kapıdan satışlar, taksitle satışlar, kampanyalı satışlar ve tüketici kredi sözleşmeleri 

incelenecektir. Bunun yanı sıra, 2003 yılı itibariyle TKHK'a eklenmiş olan genel işlem şartlarının yer 

aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, uzaktan satım, paket tur, devre tatil ve kredi kartı sözleşmeleri 

gibi konular üzerinde de durulacaktır. Tüketici hukukunda yargılama ve usul hukuku kuralları, sektörler 

itibarı ile tüketici hukuku kuralları Ayrıca, Avrupa Birliği'nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış 

yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatı mukayeseli olarak değerlendirilecektir. 

 

EH533 Sermaye Piyasası Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç, konu ve kapsamı, halka açık anonim ortaklıklar ve özellikleri, 

sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası 

Kurulu, aleni pay alım teklifi (tender offer), vekaleten oy kullanma (proxy), içerden öğrenenlerin ticareti 

(insidertrading) ve sermaye piyasasında denetim ve sorumluluk, vb. konular işlenecektir. Sermaye 

piyasasının temel kavramları, sermaye piyasası hukukunun sorunlara yaklaşım ve çözüm tarzı, başta 

ticaret hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla ilişkileri açıklığa kavuşturulmaktadır. Ayrıca, sermaye 

piyasasının işleyişini düzenleyen temel ilkelerin, özellikle halka açık anonim şirketler üzerinde sermaye 

piyasası hukukunun düzenleyici rolü ve halkın korunmasına dair getirilen düzenlemelerin esasları 

üzerinde durulmaktadır.  

EH534 Uluslararası Ticarette Finansman (3-0)3  AKTS:8 

Uluslararası ticarette temel finansman araçları, ödeme şekillerine bağlı finansman kaynakları, ihracat kredi 

kurumları kaynaklı finansman yöntemleri (Eximbank), leasing, faktoring ve forfaiting, bağlı işlemler, 

karşılıklı işlemler (takas, barter, buy back vb.) ayrıntılı incelenecektir. Uluslararası ticarette karşılaşılan 

ödeme ve finansman şekline, ürüne, ülkelerin siyasi sorunlarına dayalı riskler ve karşılaşılan sorunlar ile 

çözüm yolları anlatılmaktadır. 

EH535 Yerel Yönetimlerin Ekonomik İdari İşlemleri (3-0)3  AKTS:8 

Yerel Yönetimlerin Ekonomik İdari İşlemleri dersi kapsamında şu konular yer almaktadır: İdari işlem ve 

unsurları, İdari sözleşmeler, türleri ve idari sözleşmelerin yapılması (kamu ihaleleri), yerel yönetimlerin 

mal ve hizmet alım ihaleleri, yerel yönetimlerin yapım işi ihaleleri, yerel yönetimlerin kamulaştırma ve 
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kamulaştırmasız el atma niteliğindeki işlemleri, yerel yönetimlerde imar planlaması, yerel yönetimlerde 

kentsel dönüşüm uygulamaları. 

 

EH536 Yöneticiler İçin Ekonomik Analiz (3-0)3  AKTS:8 

Dersi alanların kamu ve özel sektörde karar süreçlerinde yer almaları halinde ihtiyaç duyacakları 

ekonomik ve sosyal bilgi ve verilere doğru kaynaktan ulaşma, doğru şekilde kullanma ve analiz etme 

yeterliliğini sağlayacak konular dersin içeriğinde yer almaktadır. İşletme sorunlarının çözümüne ilişkin 

yönetim kararlarının verilmesinde mikro ekonomik ve makro ekonomik analizleri doğru yapabilmeyi 

sağlamak üzere,  mikro ve makro iktisadi göstergeler ve raporların doğru okunmasını sağlamak üzere, iş 

dünyasında kullanılan iktisadi analiz araçları, üretim, talep ve arz tahminlemesini etkileyen faktörler ve 

bunların ücretler, fiyatlama ve üretim seviyesi gibi işletme kararlarına etkisi, maliyet analiz,  bankacılık 

sektörünün ekonomideki rolü konuları işlenmektedir. Türk ve dünya ekonomisindeki mevcut durum ve 

gelecekte olası gelişmelerin değerlendirilmesi yapılarak, işletmenin gelecek dönem stratejilerinin 

belirlenmesine yönelik incelemeler yapılmaktadır. 

 

EH537 İdari Yaptırımlar Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

1- İdari yaptırımların genel hukuki rejimi. 2- İdari yaptırımların türleri, niteliği ve özellikleri. 3- İdari 

cezalar ve idari tedbirler. 4- İdari yaptırım- cezai yaptırım ayrımı. 5- Ceza hukuku ilkelerinin idari 

yaptırımlar bakımından uygulanabilirliği, 6- İdari yaptırımların yargısal denetimi. 7- İdari yaptırımların 

kesinleşmesi. 8- İdari cezaların uygulaması ve tahsili usulü. 9- İdari cezalara karşı idari yargıda koruma 

yolları. 10- İdari cezalara karşı iptal ve tam yargı davası. 11- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi karşısında 

idari cezalar. 

EH538 Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması (3-0)3  AKTS:8 

Kamu ihale esasları ve ihale hukukunun temel kaynakları ve ihale sistemini ilgilendiren temel mevzuat, 

ihale öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken iş ve işlemler ile ihale sürecinde katılımcılara düşen 

görevler, Kamu İhale Kanununa göre başlıca ihale usulleri (açık ihale, belirli istekliler arasında ihale, 

pazarlık usulü, doğrudan temin vd.), ihale aşamaları ve uygulanması, Kamu İhale Kanunu esasları 

çerçevesinde hak arama usul ve yolları, ihale sürecinin tamamlanması konuları ders kapsamında ele 

alınmaktadır. 

EH539 Ekonomik İdari İşlemler Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

1- İdari işlem kavramı, idari işlemlerin özellikleri ve türleri, 2- İdari işlemlerin unsurları, 3- İdari 

işlemlerin hukuka aykırılığının müeyyidesi, 4- İdari işlemlerin yürürlüğe girmesi ve icrası, 5- İdari 

işlemlerin sona ermesi, 6- İdari sözleşmeler ve türleri, 7- İdari sözleşmelerin yapılması usulü (Kamu 

ihaleleri), 8- İdari sözleşmelerin uygulanması, 9- İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözümü, 10- İdarenin mal edinme usulleri ve kamulaştırma, 11- Kamulaştırma işleminin idari aşamaları, 

12- Kamulaştırma işleminin yargısal aşaması, 13- Acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma, 14- 

Kentsel dönüşün ve uyuşmazlıkların çözümü. 

EH540 İdarenin Sorumluluğu (3-0)3  AKTS:8 

1- Sorumluluk çeşitleri, devletin idari nitelikte olmayan faaliyetlerinden sorumluluğu ve idarenin özel 

hukuk ve idari sorumluluğu, 2- Kusurlu sorumluluk kavramı, 3- Hizmet kusuru - kişisel kusur ayrımı, 4- 

Basit kusur - ağır kusur ayrımı, 5- İdarenin rücu davası açması, 6- Risk sorumluluğu ve risk sorumluluğu 

halleri, 7- Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk, 8- İdari sorumluluğun 

şartları, 9- İdari sorumluluğu azaltan veya kaldıran haller, 10- Zararın hesaplanması ve tazmini, 11- Tam 
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yargı davasının önkoşulları, 12- Tam yargı davasının esasa ilişkin koşulları, 13- Tam yargı davalarında 

yargılama usulü ve kanun yolları, 14- Tazminata ilişkin yargı kararlarının uygulanması ve 

uygulanmamasının sonuçları. 

EH541 Sigorta Hukuku (3-0)3 AKTS:8 

1) Sigorta kavramı 2) Sigortanın işlevleri 3) Sigorta Hukuku ve Bölümleri 4) Sigorta Kuruluşları 5) 

Sigorta sözleşmesi 6) Zarar sigortaları 7) Mal sigortaları 8) Mal sigortası türleri 9) Yangın sigortası 10) 

Taşıma sigortaları 11) Tarım sigortaları 12) Hırsızlık sigortası 13) Kasko sigortası 14) Makine kırılması ve 

montaj sigortası 15) İnşaat sigortası 16) Cam kırılması sigortası 17) Alacak sigortaları 18) Sorumluluk 

sigortaları 19) Zorunlu trafik sigortası 20) İhtiyari trafik sigortası 21) Karayolları taşımacılık zorunlu mali 

sorumluluk sigortası 22) Hekim mesleki sorumluluk sigortası 23) Can sigortaları 24) Hayat sigortası 25) 

Grup sigortası 26) Kaza sigortası 27) Hastalık ve sağlık sigortası. 

 

EH799 Seminer (0-2)0 AKTS:6 

Yüksek lisans öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir 

çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde 

anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir. 

 

 

EH899 Uzmanlık Alanı (4-0)0  AKTS 10 
 

Öğrencinin danışmanı olduğu öğretim üyesinin yüksek lisans tez çalışmasına ilişkin uzmanlık alan 

dersini alması gerekmektedir. 

 

EH598 Yüksek Lisans Tezi (0-1)0  AKTS:20 

Tezli yüksek lisans programı çerçevesinde yazılması gereken tez, akademik yazım ve bilimsel kriterlere 

uygun kaleme alınmış, araştırma ürünü, özgün bir çalışma olmalıdır 

 

 

 

 

 


