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T.C. 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 

KAMU  HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

DERS KATALOĞU 

 

Dersin 

Kodu 
Dersin Adı Türü 

T+U 

Saat 
K AKTS 

SBE501 
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel 

Etik 
Z 3+0 3 6 

KMH502 Türk Anayasa Yargısının Güncel Sorunları S 3+0 3 8 

KMH503 Türk Ceza Kanunu ve Uygulama Sorunları S 3+0 3 8 

KMH504 Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri S 3+0 3 8 

KMH505 Ceza hukukunda Hürriyete Karşı Suçlar S 3+0 3 8 

KMH506 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Delil S 3+0 3 8 

KMH507 
Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve İnsani 

Müdahale 
S 3+0 3 8 

KMH508 Uluslararası Ceza Mahkemesi S 3+0 3 8 

KMH509 Uluslararası Hukukta Değişen Egemenlik Kavramı S 3+0 3 8 

KMH510 Uluslararası Hukuk ve Terörizm S 3+0 3 8 

KMH511 Avrupa Birliği Hukuku S 3+0 3 8 

KMH512 Küreselleşme ve Uluslararası Hukuk S 3+0 3 8 

KMH513 İnsan Hakları Hukuku S 3+0 3 8 

KMH514 
Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı 

Mekanizmalar 
S 3+0 3 8 

KMH515 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Türkiye S 3+0 3 8 

KMH516 İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu S 3+0 3 8 

KMH517 Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri S 3+0 3 8 

KMH518 Çevre Hukuku S 3+0 3 8 

KMH519 Yerel Yönetimler Hukuku S 3+0 3 8 

KMH520 Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası S 3+0 3 8 

KMH521 Çek Hukuku S 3+0 3 8 

KMH522 Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbirleri S 3+0 3 8 

KMH523 
Türk Ceza Kanununda Malvarlığına Karşı İşlenen 

suçlar 
S 3+0 3 8 

KMH524 Etkin Soruşturma İlkesi S 3+0 3 8 

KMH525 Parlamento Hukuku S 3+0 3 8 

KMH526 Kamu Personel Hukukunun Güncel Sorunları S 3+0 3 8 
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Dersin 

Kodu 
Dersin Adı Türü 

T+U 

Saat 
K AKTS 

KMH527 Bireysel Başvuru S 3+0 3 8 

KMH528 İdari Yargılama Hukukunun Güncel Sorunları S 3+0 3 8 

KMH529 Sağlık Hukuku  S 3+0 3 8 

KMH530 Uluslararası Ticarette Vergilendirme S 3+0 3 8 

KMH531 İdare Hukukunun Genel İlkeleri ve Uygulamaları S 3+0 3 8 

KMH532 Yerel Yönetimler Hukukunun Güncel Sorunları S 3+0 3 8 

KMH533 İdare Hukukunun Güncel Sorunları S 3+0 3 8 

KMH534 İdarenin Sorumluluğu S 3+0 3 8 

KMH535 Güncel Vergi Sorunları ve Analizi S 3+0 3 8 

KMH536 İdari Yaptırımlar Hukuku S 3+0 3 8 

      

KMH799 Seminer Zorunlu 0+2 0 6 

KMH899 Uzmanlık Alanı Zorunlu 4+0 0 10 

KMH 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 

KAMU 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. 

KMH502 Türk Anayasa Yargısının Güncel Sorunları (3-0)3  AKTS:8 

Geniş manada Anayasa Mahkemesi’nin yargı erki içerisindeki fonksiyonunun inceleneceği bu derste, 

özellikle yakın zamanda Türkiye hukuk sistemine giren Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 

irdelenecektir. 12 Eylül 2010 Halkoylaması ile 1982 Anayasamızın 148 maddesi değişikliğe uğramış ve 

Bireysel Başvuru hakkı Türk Anayasa Hukukuna girmiştir. Bu ders kapsamında 1982 anayasamızın 148 

maddesi ile 6216 sayılı kanununun bireysel başvuruya ilişkin maddeleri incelenecektir. Ayrıca temel hak 

ve özgürlüklerin kapsamı, anayasa mahkemesinin bireysel başvuru neticende vermiş olduğu kararlarının 

yorumu, etkinliği karşılaştırmalı hukuka göre benzer yanları ve farklılıkları bu dersin ana konularını 

teşkil edecektir. 

 

KMH503 Türk Ceza Kanunu ve Uygulama Sorunları (3-0)3  AKTS:8 

01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ceza hukuku sistemimize her ne 

kadar maddi anlamda büyük değişiklikler getirse de hedeflenen başarı uygulama da henüz sağlamış 

değildir. Özellikle bağımsız adli kolluk biriminin olmamasında dolayı 5237 sayılı ceza kanunun 

uygulanmasında ciddi aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Bu aksaklıkların etraflıca incelendiği, sorunun ana 

etkenlerini irdeleyerek çözüm önerilerinin ileri sürüleceği bu derste, uygulayıcılara rehberlik edecektir. 

 

KMH504 Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri (3-0)3  AKTS:8 

  

Parlamenter, başkanlık, meclis hükümeti, mutlak monarşi gibi hükümet sistemleri gerek birbirleri ile 

olan benzer ve farklılıklar gerekse de yasama yürütme ve yargı erklerini ele alış biçimleri ayrıntılı bir 

şekilde incelenecektir. Bunun dışında bu sistemleri uygulan devletlerin günümüzde ve geçmişte ki 

örnekleri  ele alınıp sistemlerinin farklı ülkelerde ki etkileri  inceleme konusu yapılacaktır. 

 

 

KMH505 Ceza hukukunda Hürriyete Karşı Suçlar (3-0)3  AKTS:8 

Bu ders kapsamında, Türk Ceza Kanununun 106-125.maddeleri arasında düzenlenen ve uygulamada 

sıklıkla karşılaşılan tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eğitim ve öğretimin 

engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin 

kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal 

hakların kullanılmasının engellenmesi, haksız arama, dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi gibi 

hürriyete karşı işlenen suçlar ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. 
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KMH506 Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat ve Delil (3-0)3  AKTS:8 

Ceza Muhakemesinde ispatın ve delilin önemi ,türleri ,teknolojik  gelişmeler karşısında hukuksal 

sorunlar, mevcut düzenlemelerin etkinliği, delillerin toplanması ve hukuka aykırı delilin akıbeti sorunu, 

adli kolluk ve adli tıpın muhakeme süreci boyunca görevleri ve yargısal makamlarla olan ve olması 

gereken işbirliğinin olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaktaki katkıları ve etkinliği gibi konular bu ders 

de anlatılacak başlıca konulardır. 

 

KMH507 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı ve İnsani Müdahale (3-0)3  AKTS:8 

Bu dersin amacı, uluslararası hukukta kuvvete başvurma yasağı ile bu yasağın istisnalarını, yakın 

geçmişte ortaya çıkan ve hâlihazırda güncel olarak da tartışılmakta olan insani müdahale sorunsalı 

bağlamında irdelemek ve devletlerin ve uluslararası örgütlerin uygulamalarıyla birlikte incelemektir. 

 

KMH508 Uluslararası Ceza Mahkemesi (3-0)3  AKTS:8 

 

Uluslar arası Ceza Mahkemesinin kuruluşu,görev ve yetkisi, kararlarının hukuki niteliği, kararlarının 

bağlayıcılığı,ulusal yargı üzerindeki etkisi ve evrenselliği ,mahkemenin görevine giren suçlarının 

nitelikleri tanımları gibi konular bu dersin başlıca inceleme alanını oluşturur. 

 

 

KMH509 Uluslararası Hukukta Değişen Egemenlik Kavramı (3-0)3  AKTS:8 

Bu ders kapsamında, devlet olgusu, bağımsızlık/egemenlik ayrımı, egemenlik anlayışının hukuki, politik 

ve ekonomik boyutları bağlamında uluslararası hukukun kendine özgü egemenlik anlayışı irdelenecek ve 

küreselleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan olgular ışığında devletin egemenliğinin sonu, yeni 

egemenlik vb. tartışmalar detaylı bir biçimde işlenecektir. 

KMH510 Uluslararası Hukuk ve Terörizm (3-0)3  AKTS:8 

Bu ders kapsamında, uzun yıllardır uluslararası hukukun değişmez konularında biri haline gelen 

terörizm kavramın tarihçesi, biçimleri, hukuksal tanımı, yarattığı hukuki sorunlar ve bunların çözümüne 

dair mevcut uluslararası yargısal ve diğer hukuki mekanizmalar ve devletlerin ve uluslararası 

kuruluşların uluslararası terörizmle ilgili çalışmaları güncel sorunlar ışığında irdelenecektir. 

 

KMH511 Avrupa Birliği Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Bu ders kapsamında Avrupa Birliğinin tarihi gelişimi, Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları ve 

Kurumları, Avrupa Birliğinde Yasal Mekanizmalar ve Birlik organlarına karşı açılan davalar üzerinde 

durulacaktır. Avrupa Birliği Hukukunun temel prensipleri, Birlik Hukukun doğrudan uygulama ve 

doğrudan etki ve üstünlüğü gibi temel kavramları ve Birliğin dört temel özelliğini oluşturan 

malların,hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı konuları incelenecektir. 

 

KMH512 Küreselleşme ve Uluslararası Hukuk (3-0)3  AKTS:8 

Küreselleşme kavramı, küreselleşme – hukuk ilişkisi, küreselleşmenin hukuk sistemleri ve hukuk 

anlayışı üzerindeki etkisi, küreselleşmenin devlet ve egemenlik kavramları üzerindeki etkisi, uluslararası 

hukukun küreselleşmesi ve küreselleşmenin hukuku, ortaya çıkan yeni olgu ve konseptler ve hukuki 

sorunlar bu dersin başlıca konularıdır. 
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KMH513 İnsan Hakları Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

İnsan hakları kavramı, tarihsel süreci ve gelişimi, ulusal ve uluslararası hukuk kaynaklarının insan 

hakları karşısında ki durumu, İnsan haklarına ilişkin Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası 

antlaşmalar, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları, 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreci gibi başlıca konular bu ders kapsamında ayrıntılı 

olarak ele alınacaktır. 

 

KMH514 Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Dışı Mekanizmalar (3-0)3  AKTS:8 

Hukukun işlevleri, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, 

yargı dışı mekanizmalar bu dersin ana konularını oluşturmaktadır. 

 

 

 

KMH515 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Türkiye (3-0)3  AKTS:8 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu kararlarının etraflıca ele alınmasının yanı sıra 

mahkemenin olaylar karşısında temel hak ve özgürlüklere ilişkin yapmış olduğu yorumlarla birlikte 

taraflarının olaya ilişkin tezleri tartışılacaktır. Ayrıca Türkiye aleyhinde verilmiş kararlar incelenecek 

yasa koyucu ve uygulayıcıların bu kararlara karşı tutumları ve yapılması gereken yasal düzenlemeler 

çözüm önerileriyle birlikte ele alınacaktır. 

 

KMH516 İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu (3-0)3  AKTS:8 

İmar hukuku dersi kapsamında imar hukuku kavramı; imar planlama teşkilatı; üst ölçekli planlar ve imar 

planları; imar planlarının yapılması, kabul edilmesi ve değiştirilmesi; imar hukukunda kazanılmış 

haklar; parselasyon yapılması; inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni; imar harçları; imar mevzuatına aykırı 

yapı ve sonuçları; imar suç ve cezaları konuları incelenecektir. Bu konular açıklanırken özelikle son 

yıllarda büyük ivme kazanan kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi bağlamında ortaya çıkan 

veya çıkması muhtemel olan hukuksal sorunlar tartışılacaktır. 

 

 

KMH517 Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri (3-0)3  AKTS:8 

Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlüklerin anayasa göre sahip olunması gereken temel nitelikler ve 

ilkeler detaylı bir şekilde incelenecek olup, ayrıca yürülükte olan vergilerin bu nitelikleri sahip olup 

olunmadı konusunda karşılaştırmalı hukukdaki uygulamalarla kıyaslanıp tartışılacaktır. 

 

KMH518 Çevre Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Çevre hukuku dersi kapsamında çevre kavramı ve unsurları; çevre sorunları, çevre sorunlarının 

özellikleri, nedenleri ve çözüm yolları; çevre hukukunun konusu, kaynakları ve nitelikleri; çevre 

hukukuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat; çevrenin korunmasıyla ilgili temel kavramlar (çevre 

hakkı, sürdürülebilir kalkınma); çevre hukukunun temel ilkeleri (önleme ilkesi, kirleten öder ilkesi, 

katılım ilkesi); çevresel etki değerlendirmesi (ÇED); çevresel bozulmanın önlenmesi ve kirlilik kontrolü; 

hukuki ve cezai sorumluluk konuları incelenecektir. 
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KMH519 Yerel Yönetimler Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Yerel yönetimler hukuku dersi kapsamında yerel yönetim kavramı, yerel yönetimlerin önemi, ortaya 

çıkışı, nitelikleri ve türleri; yerel seçimler; yerel yönetimler özerkliği; merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasında göreve yetki bölüşümü; yerel yönetimlerin yürütme ve karar organları; yerel 

hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan yöntemler; yerel yönetimlerin gelir kaynakları ve bütçesi; yerel 

yönetimlerin idari denetimi; yerel yönetimler arası yardımlaşma ve işbirliği konuları incelenecektir. 

KMH520 Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası (3-0)3  AKTS:8 

Türkiye’nin halen devam ettirdiği Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında ulaşmayı hedeflediği 

tam üyelik sürecinin aşılması çalışmaları kapsamında ekonomik, hukuksal, toplumsal, dönüşümlerinin 

yanı sıra istihdamdaki olumsuzlukların giderilmesi de büyük önem taşımaktadır.Bu gündem 

çerçevesinde herkese eşit şartlar ve iş olanaklarının sağlanması yönünden AB büyüme ve istihdam 

politikalarının uzmanlık düzeyinde eğitim sürecine dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.Dolayısıyla 

dersi takip edecek öğrencilerin etkin korunması ihmal edilmeksizin işçilerin hak ve standartlarının 

korunması yönlü mevzuat hakkında bilgi edinmesi, bu anlamda sosyal taraflar arasındaki diyalogun 

geliştirilmesi yönlü süreç hakkında ayrıntılı çalışmalar yapmalarına imkan sağlanması dersin temel 

amacını oluşturur. 

KMH521 Çek Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Kambiyo senetlerinden biri olan çek hem özel hem kamu hukuku yönleri bulunan disiplinler arası bir 

çalışma alanıdır. Temelde genellikle bir satım sözleşmesi bulunur ve daha çok ticari işlerde kullanılır. 

İktisadi anlamda bir ödeme aracı olduğu söylense de özellikle son değişikliklerden sonra artık bir kredi 

aracı olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Çekte karşılaşılan en büyük sorun ise karşılıksız çıkma halidir. 

Çekin karşılıksız çıkmaması için bir çok önlem alınmış bununla ilgili kanuni değişiklikler yapılmıştır. 

Karşılıksız çıkma durumunda ne tür bir cezai yaptırım uygulanacağı sorunu öteden beri hep tartışıla 

gelmiştir. Çek hukuku dersi kapsamında incelenecek konuların başında da işte bu karşılıksız çek 

meselesi bulunmaktadır. Bunun için öncelikle çekin hukuki niteliği, çekte ödeme ilişkisi, çekte muhatap 

bankanın hukuki durumu gibi temel konular incelenecek ve karşılıksız çekle ilgili cezai müeyyideler 

konusu ile birlikte disiplinler arası bir çalışma yapılmaya çalışılacaktır. Çek hukuku ile ilgili temel 

kaynaklar ise Türk Ticaret Kanunu'nun çeke ilişkin hükümleri ve Çek Kanunu'dur. 

 

KMH522 Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbirleri (3-0)3  AKTS:8 

Türk Ceza Kanununda güvenlik tedbirleri dersi, TCK'nın birinci kısım ikinci bölümünde düzenlenmiş 

olan ve cezalarla birlikte veya cezalara alternatif olarak tek başına uygulanabilen yaptırımlar olan, belli 

hakları kullanmaktan yoksun bırakma, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik 

tedbirleri, tüzel kişilere özgü güvelik tedbirleri, eşya ve kazanç müsaderesi, suçta tekerrür ve sınırdışı 

edilme güvenlik tedbirlerini kapsamaktadır.  

 

KMH523 Türk Ceza Kanununda Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar (3-0)3  AKTS:8 

Türk Ceza Kanununda Malvarlığına karşı işlenen suçlar dersi, TCK'nın ikinci kısım onuncu bölümünde 

düzenlenmiş olan ve malvarlığına yönelik olarak işlenen, kişinin malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini 

kısmen veya tamamen kaldıran hırsızlık suçu, yağma suçu, mala zarar verme suçu, güveni kötüye 

kullanma suçu, bedelsiz kalmış senedi kullanma suçu ile dolandırıcılık suçlarını kapsamaktadır.    
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KMH524 Etkin Soruşturma İlkesi (3-0)3  AKTS:8 

 

Bu ders kapsamında etkin soruşturma ilkesinin kavramsal boyutu, ortaya çıkardığı hukuki 

yükümlülükler, etkin soruşturma yükümlülüğünün maddi ve hukuki dayanakları, etkin soruşturma 

yükümlülüğünün ihlali sayılan haller ulusal ve uluslararası hukuk mevzuatı ve mahkeme kararları 

ışığında incelenmektedir.  

 

KMH525 Parlamento Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Genel olarak yasama organının oluşumunun ve işlevlerinin tartışılmasının amaçlandığı bu ders 

kapsamında, parlamento kavramı ve demokratik rejimlerde parlamentonun rolü ve işlevleri, parlamento-

siyasal temsiliyet-demokrasi ilişkisi, parlamenter sistem ve ilkeleri, parlamenter denetimin önemi ve 

yolları Türk Parlamento Hukuku’nun kaynakları, Anayasa Mahkemesi kararları, Parlamento’nun 

yetkileri, TBMM İç Tüzüğü konuları incelenecektir. 

KMH526 Kamu Personel Hukukunun Güncel Sorunları  (3-0)3  AKTS:8 

Kamu Personel Hukukunun Güncel Sorunları dersi kapsamında şu konular yer alacaktır: 1- Personel 

yönetimine egemen olan temel ilkeler, 2- Kamu görevlisi kavramının kapsamına ilişkin gelişmeler, 3- 

Devlet memurluğu ve sınıflandırılması, 4- Memurluğa girişle ilgili anayasal ilkeler, 5- Devlet memuru 

olmanın genel ve özel koşulları, 6- Memurluğa atanma ve adaylık dönemi, 7- Memurların hizmet içi 

eğitimi, 8- Devlet memurlarının ödev ve yükümlülükleri, 9- Memurların tabi olduğu yasaklar, 10- 

Devlet memurlarının hakları, 11- Memurların değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, 12- Memurların 

ücret düzeni ve yükselmeleri, 13- Devlet memurları disiplin suç ve cezaları, 14- Memurların ceza 

kovuşturması, 15- Memurların mali sorumluluğu, 16- Memurluk statüsündeki kısıntılar, 16- 

Memurluğun sona ermesi, 17- Yeni sosyal güvenlik mevzuatı ve emeklilik sistemi 

KMH527 Bireysel Başvuru (3-0)3  AKTS:8  

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının, 2010 yılında referandumla kabul edilen anayasa 

değişikliğiyle hukuk sistemimize yeni bir yargı yolu olarak girmesiyle, bu hak çerçevesinde yapılan 

akademik tartışmalar ve çalışmalar önem kazanmıştır. Bu ders çerçevesinde bireysel başvuru hakkı, 

geniş çerçevede ele alınarak, diğer hukuk sistemlerindeki örnekleriyle karşılaştırmalı olarak incelenecek, 

diğer yargısal hak arama yollarıyla farkları irdelenecek ve ülkemizde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 

başvuru hakkının kapsamı, şekli ve maddi şartları Mahkeme’nin vermiş olduğu kararlar ışığında 

incelenecektir. 

KMH528 İdari Yargılama Hukukunun Güncel Sorunları (3-0)3  AKTS:8 

Bu ders kapsamında; hukuk devletinin gereklerinden biri olan yargısal denetim idare organının denetimi 

açısından incelenecektir. İdarenin yargısal denetiminde uygulanan farklı sistemler, idari yargı sisteminin 

Türkiye’deki gelişimi, idari yargı sisteminin özellikleri ve kapsamı incelenecektir. Bu bağlamda, idari 

yargı sisteminde uygulanan iptal ve tam yargı davaları Danıştay’ın verdiği kararlar bağlamında 

değerlendirilecektir. Ayrıca idari yargı sisteminde uygulanan yürütmenin durdurulması kararı ve yargı 

kararlarının uygulanması ve uygulanmamasından doğan sorumluluk ayrıca ele alınacaktır. Bu bağlamda 

başta 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu olmak üzere idari yargı sisteminde uygulanan 

kanunlara ve yakın zamanda bu kanunlarda yapılan değişiklikler güncel gelişmeler ışığında ele 

alınacaktır. 
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KMH529 Sağlık Hukuku (3-0)3  AKTS:8 

Bu deste, sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar, sağlık hakkının ve hizmetinin hukuki niteliği, ulusal 

sağlık sistemi, sağlık teşkilatı, sağlık hukukunda haklar ve yükümlülükler, sağlık hizmetinin yürütülmesi 

sırasında oluşan zarar ve sağlık hukukunda sorumluluk doğuran haller, sağlık hukukunda doğan 

sorumluluk türleri, idarenin sağlık hizmetlerinden doğan sorumluluğu, özel sağlık kurumlarının 

sorumluluğu, sağlık çalışanlarının hukuki, cezai, disiplin ve etik sorumluluğu incelenmektedir. 

KMH530 Uluslararası Ticarette Vergilendirme (3-0)3  AKTS:8 

Ders kapsamında öncelikle uluslararası ticaretin genel esasları ve ihracat ve ithalatta iş akışı ele 

alınacaktır. Uluslararası ticaret işlemleri üzerinden alınan vergilerin tarihsel süreçteki uygulamaları, 

günümüz dış ticaret vergilerinin analizi, Türk Vergi Sistemindeki yeri ile türleri arasında yer alan 

Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Amaçlı 

Alınan Vergiler (Anti Damping Vergisi, Telafi Edici Vergi Uygulamaları) ile diğer vergi benzeri 

yükümlülükler ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu noktada karşı karşıya kalınan sorunlar ve çözüm 

önerilerine de değinilecektir. 

Uluslararası ticaret işlemlerinin üzerinden alınan belirtilen vergi ve diğer mali yükümlülüklerin temel 

dayanakları ile Avrupa Birliği ülkeleri gibi tercihli rejim uygulanan ülkeler ile ticarette ve ayrıca diğer 

ülkeler ile olan mal ve hizmet ticaretindeki vergi uygulamalarına ilişkin farklılıklar ele alınacaktır. 

KMH531 İdare Hukukunun Genel İlkeleri ve Uygulamaları (3-0)3  AKTS:8 

Bu ders kapsamında; idare hukukunu etkileyen anayasal ilkeler başta olmak üzere idare hukukunun 

genel ilkeleri incelenecektir. 1982 Anayasasında idare hukuku uygulamalarının temellendiği ilkeler de 

dersin inceleme konusunu oluşturacaktır. Ayrıca idare hukukunun ilkeleri ve uygulamaları evrensel 

hukuk değerleri bağlamında da incelenecektir. Bu bağlamda derste yer verilecek başlıca ilkeler; hukuk 

devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi, eşitlik ilkesi, idarenin kanuniliği ilkesi, merkezden yönetim-yerinden 

yönetim ilkesi, idarenin bütünlüğü ilkesi ve kamu tüzel kişiliği kavramlarıdır. Bu ilkelerin idare 

hukukundaki uygulamaları da ele alınacaktır.  

 

KMH532 Yerel Yönetimler Hukukunun Güncel Sorunları (3-0)3  AKTS:8 

Yerel Yönetimler Hukukunun Güncel Sorunları dersi kapsamında şu konular yer alacaktır: 1- Yerel 

yönetimlere ilişkin siyasal teoriler, 2- Yerel yönetimlerin temel değerleri, 3- Seçilmiş bazı ülkelerde 

yerel yönetimler (Fransa, Almanya, İngiltere, ABD.),, 4- Anayasal sistemde yapılan değişikliklerin yerel 

yönetimler üzerine etkileri, 5- Yerinden yönetim ilkesi ve uygulaması, 6- Yerel yönetimler üzerinde 

vesayet denetimi, 7- Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev ve yetki paylaşımı, 8- Yerel 

yönetimlerin kendi arasında görev ve yetki paylaşımı, 9- Köy, mahalle ve belde belediyesi gibi küçük 

yerleşim yerlerinin yönetimi sorunu, 10- Büyük şehirler ve yönetimi sorunu, 11- Büyük şehir yönetim 

modelleri, 12- Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki paylaşımı, 

13- Yerel yönetimlerin mali kaynakları ve yeterliliği sorunu, 14- Yerel yönetimlerin personel hukuku, 15- 

Yerel yönetimler arasında yardımlaşma ve işbirliği. 

KMH533 İdare Hukukunun Güncel Sorunları (3-0)3  AKTS:8 

İdare Hukukunun Güncel Sorunları dersi kapsamında şu konular yer alacaktır: 1- İdare hukukunun 

kaynakları ve uygulanması, 2- Hukuk Devleti ilkesi ve idarenin işleyişi, 3- Eşitlik ilkesi ve idarenin 

işleyişi, 4- İdari personel ve idari işlemler üzerinde uygulanan hiyerarşik yetkiler, 5- Kamu tüzel kişiliği 
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niteliğinin kazanılması ve sonuçları, 6- İdarenin bütünlüğü ilkesi ve vesayet denetimi, 7- 

Cumhurbaşkanının idari yetkileri, 8- Başbakan yardımcılığı ve bakan yardımcılığı, 9- Merkezi yönetim 

ve yerel yönetimler arasında görev ve yetki bölüşümü, 10- Taşra teşkilatlanması, 11- İl özel idarelerinin 

gerekliliği, 12- Büyükşehir yönetim modelleri, 13- Mahalle yönetiminin fonksiyonları ve gerekliliği, 14- 

İdari işlemin unsurları, 15- İdari sözleşmelerin niteliği, yapılması ve karşılıklı hak ve borçların ifası, 16- 

Yeni kamu hizmeti işletme usulleri, 17- Kamulaştırma uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, 18- 

İdarenin sorumluluğuna ilişkin gelişmeler, 19- İdarenin yargı dışı yollardan denetimi. 

KMH534 İdarenin Sorumluluğu (3-0)3 AKTS:8 

İdarenin Sorumluluğu dersi kapsamında şu konular yer almaktadır: 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 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. 

KMH535 Güncel Vergi Sorunları ve Analizi (3-0)3  AKTS:8  

Ders kapsamında öncelikle Türk Vergi Mevzuatı ve Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin teorik bilgilendirme 

yapılacaktır. Türkiye’de vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkilerde karşı karşıya kalınan sorunların 

nedenleri ve sonuçları incelenecek, bu sorunların azaltılmasına ve çözümüne yönelik olarak yapılması 

gerekenler uygulama örnekleri ile tartışılacaktır. Vergi sorunlarının idari ve yargı yolu ile çözümüne 

ilişkin düzenlemeler incelenecektir. 

Ülkede yaşanan ekonomik krizlerin vergi sorunları üzerindeki etkileri ve yansımaları ile gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde karşı karşıya kalınan vergi sorunlarının farklı ve benzer özellikleri üzerinde 

durulacaktır. 

 

KMH536 İdari Yaptırımlar Hukuku  (3-0)3  AKTS:8  

İdari Yaptırımlar Hukuku dersi kapsamında şu konular yer alacaktır: 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. 

 

KMH799 Seminer (0-2)0 AKTS:6 
Yönetmelik gereği, öğrencinin tez bitiminden önce başarıyla tamamlaması gereken bu ders, bir anlamda 

tez aşamasına hazırlık özelliği taşımaktadır. 

 

KMH899 Uzmanlık Alanı (4-0)0 AKTS:10 

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

dersini alması gerekmektedir. 

 

KMH598 Yüksek Lisans Tezi (0-1)0 AKTS:20 

 

Yönetmelik gereği, tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için öğrencinin tez çalışmasını 

gerçekleştirerek başarılı olması gerekmektedir. 

 

 


