
ÖZEL HUKUK 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI



Amacı

•Muhakeme gücü gelişmiş başvurduğu alanda

daha rafine bilgiye sahip, analiz kabiliyeti yüksek,

•Hukukun toplumsal, ekonomik, siyasal arka

planına nüfuz edebilen ve zamanın ruhunu

yakalayabilen,

•Hem ulusal hem de uluslararası arenada

meydana gelen yeni gelişmelere yabancı olmayan

ve ortaya çıkan sorunlara çözüm bulabilen

akademisyen, uzman ve uygulamacı yetiştirmektir.
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İşlevi

• Özel Hukuk Anabilim Dalı geniş bir kapsama sahip

Teorik çalışmalara konu olabilecek geniş materyal

içeriyor.

Uygulamacıya yol gösterici nitelik arz ediyor.

• KüreselleşmeÖzel hukuk kurallarının yakınlaştırılması

ve yeknesaklaştırılması çalışmaları

• Programın amacı doğrultusunda yapılan titiz çalışmalar,

ulusal ve uluslararası kaynakların incelenmesi, ulusal ve

uluslararası yargı kararlarının değerlendirilmesi, farklı

hukuk sistemlerindeki kurallarının öğrenilmesi ve

yorumlanması neticesinde geniş bir perspektife sahip

uzman ve hukukçular yetiştirilmektedir.
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Kapsamı

•Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni

Usul ve İcra-İflas Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, İş

Hukuku Bilim Dalları

•Özel hukukun bütün alanlarındaki güncel gelişmeleri

yansıtan dersler

•Özel hukukun bütün alanlarını kapsayan ders havuzu

sayesinde geniş bir yelpazeden hukuka bakış açısı elde

etme olanağı

•Tezli ve tezsiz programda yürütülen seminer çalışması,

tezli programda yürütülen tez çalışmasıyla belirli bir

alanda uzmanlaşabilme olanağı

•Eğitim dili Türkçe
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Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programı

• Hukuk lisans diploması

• Not ortalaması2,00/4,00

• ALESEn az 70 puan (Eşdeğer GRE ve GMAT sonuçları)

• Yabancı dilEn az 70 puan (YDS, YÖKDİL, TOBB-ETÜ

yabancı dil sınavı; eşdeğer TOEFL ve IELTS sonuçları)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Hukuk lisans diploması

• Not ortalaması2,00/4,00

• ALESAranmıyor.

• Yabancı dilAranmıyor.
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Kabul Koşulları

Tezli ve Tezsiz Program

• Başvuru koşullarını sağlamış olmak.

• Yüksek lisans bilim jürisi tarafından hazırlanan yazılı sınavdan yüz

üzerinden en az 65 puan almış olmak.

• Yüksek lisans bilim jürisi tarafından yapılan sözlü sınavda başarılı

olmak.

Tezsizden Tezliye Geçiş

• İlk dönem sonundaki (en az üç ders aldıktan sonra) yüksek lisans not

ortalamasının en az 3,50 olması

• Tezli yüksek lisans programında aranan koşulların sağlanmış olması

Özel Öğrenci

• Anabilim Dalı Akademik Kurulu’nun uygun görüşü

• Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı

• Her yarıyılda en fazla iki ders
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Nihai Puan Hesaplama Yöntemi

• TezliYazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının %40'ı+

ALES puanının %50’si+Lisans not ortalamasının %10’u

• Bu şekilde hesaplanan puanlar en yüksek olandan

başlamak üzere sıralanır ve kontenjanda belirtilen sayıda

aday bu puan sıralamasına uygun olarak belirlenir. Toplam

puanların eşitliği halinde, önce bilim sınavı puanı ve daha

sonra yabancı dil düzeyi dikkate alınır.

• TezsizYazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının

%60'ı+Lisans not ortalamasının %40’ı

• Toplam puanların eşitliği halinde yazılı sınav puanı dikkate

alınır.
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Burs Başvuru Koşulları (1)

• TOBB ETÜ Lisansüstü Burslu Öğrenci Yönergesi m.7

Araştırma Bursu (Öğrenim ücreti muafiyeti)

Not ortalaması2,50/4,00

ALESEn az 85 puan

Yabancı dilEn az 70 puan

ALES’in veya yabancı dil puanının yeterli olmaması

durumunda

Not ortalamasının %25’i+

Yabancı dil puanının %25’i+

ALES puanının %50’si(65’ten az olmaz)=75
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Burs Başvuru Koşulları (2)

Özel Başarı Bursu

Not ortalaması2,50/4,00

ALESEn az 85 puan

Yabancı dilEn az 75 puan

Not ortalamasının %25’i+Yabancı dil puanının

%25’i+ALES puanının %50’si=85

9



Dersler ve Öğretim Üyeleri

• Dersler ve içerikleriTOBB ETÜ web sayfası

• Her yıl yapılan Akademik Kurul toplantısında güncel

gelişmelerin ışığı altında üst bir tema belirlenmektedir.

• Bu temayla bağlantılı derslerin o eğitim öğretim yılı

programında açılması kararlaştırılmaktadır.

• Alanında uzman öğretim üyeleri tarafında dersler

yürütülmektedir.

• Akademik özerklik çerçevesinde akademik etik ve bilimsel

çalışma kuralları doğrultusunda dersler işlenmektedir.

• Öğretim üyesinin anlatımı, öğrenci sunumları ve sınıf içi

tartışmalar çerçevesinde dersler yürütülmektedir.

• Bilimsel araştırma yöntemleri, kaynaklara ulaşım, atıf usulleri

ve bilimsel yazım kuralları hakkında öğrencilere bilgi

verilmektedir.
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Üst Tema Teminat Hukuku

Güz Dönemi

HUK 501 Hukuk Metodolojisi ve Akademik Araştırma

Yöntemleri (Prof. Dr. Çiğdem Kırca)

HUK 505 Kambiyo Senetlerinde Aval (Prof. Dr. İsmail

Kırca)

HUK 506 İcra ve İflas Hukuku Açısından Teminat

Alacakları ve Konkordato (Doç. Dr. Kudret Aslan)
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Bahar Dönemi

HUK 502 Roma Hukukunda Ayni ve Şahsi Teminatlar

(Prof. Dr. Özlem Erişgin)

HUK 507 Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (Prof.

Dr. Sema Taşpınar Ayvaz)

HUK 509 Garanti ve Kefalet Sözleşmeleri (Doç. Dr.

Fatma Tülay Karakaş)

HUK 540 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (Dr. Öğretim

Üyesi Orhan Ersun Civan)

HUK 547 Dönem Projesi (Prof. Dr. Özlem Erişgin)

HUK 548 Seminer (Prof. Dr. Fügen SARGIN / Prof. Dr.

Sema Taşpınar Ayvaz)
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2019-2020 Programı (3)

Yaz Dönemi

HUK 503 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (Dr. Öğretim

Üyesi Çiğdem Yatağan)

HUK 541 Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan

Teminat Sözle)şmeleri (Dr. Osman Remzi Günver)

(Teminat hukuku üst tema temel alınarak oluşturulan

derslerin sayısı daha fazla olmakla birlikte, üçten daha

az öğrenci tarafından seçilen dersler açılmamıştır.

Sunumda sadece açılan derslerin isimleri belirtilmiştir.)
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• Program ilk defa 2019-2020 öğretim yılında açıldı.

• Tezli Program Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 8 

• Burslu (araştırma bursu) Öğrenci Sayısı: 6

• Tezsiz Program Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 5

• Özel Öğrenci Sayısı: 3

• Toplam Öğrenci Sayısı: 16
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2020-2021 Özel Hukuk Yüksek Lisansına 

İlişkin Notlar

Elinde geçerli bir ALES puanı bulunmayan adayların programa
başvuruları kabul edilmeyecektir.

Söz konusu öğrencilerin mağduriyetini giderebilmek amacıyla,
2020-2021 Bahar Dönemi için de lisansüstü başvuruları
alınacaktır.

Elinde geçerli bir ALES puanı bulunmayan adaylar, "Özel
Öğrenci" statüsüne başvuru yapabilirler. Özel Öğrenci ders
ücreti, ders başına 3.042 ₺’dir.

Özel Hukuk Yüksek Lisansı dönemlik ücreti 6.760 ₺; yıllık ücreti
20.280 ₺ olarak belirlenmiştir.

Mevcut, başvuru koşulları, COVID-19 pandemi sürecine ve
YÖK tarafından alınabilecek yeni kararlara bağlı olarak
değişebilir. Bu nedenle internet sitemizde yapılacak duyuruların
aday öğrencilerimiz tarafından takip edilmesi önem
taşımaktadır.
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Öğrencilerimizin Değerlendirmeleri

• Programa katılan öğrencilerimizin, programın

yürütülmesine ilişkin değerlendirmeleri,

ufuk açıcı,

yönlendirici,

sevindiricidir.

• Öğrencilerimizin programımıza kattıkları değer, aşağıdaki

değerlendirmeleriyle vücut bulmaktadır:
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Ömer B. Erdal

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu
• Özel Hukuk Yüksek Lisans programında şu ana kadar 7 ders ve 1 seminer tamamladım.

Öncelikle dersime giren tüm hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bu okulda

gerçekten öğrenci ile hoca arasında herhangi bir bariyer yok. Hocalara ulaşmak, onlardan

birebir istifade etmek çok rahat. Bu çok önemli bir konu, zira İstanbul Üniversitesi'nden, yani

bir devlet üniversitesinden mezun bir hukukçu olarak yaşadığım en büyük eksiklik, okulun

mevcudundan dolayı hocalar ile birebir iletişim kurmanın neredeyse imkansız olmasıydı.

Ancak TOBB ETÜ'de gerek hocalarımızın öğrencilere karşı ilgi alakaları gerekse öğrenci

sayısının az olması, adeta usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra

okulun kütüphanesinin ve online veritabanlarının oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim.

• Program ile ilgili geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm hususlara da kısaca değinmek isterim.

TOBB ETÜ her ne kadar uluslararası kurum ve kuruluşlar ile büyük işbirliği içerisinde olup

fazlaca Erasmus anlaşmalarına sahip olsa da, Özel Hukuk programının yeni açılmış

olmasından dolayı henüz Erasmus ikili anlaşmaları mevcut değil. Tez dönemini yurtdışında

geçirmeyi hedefleyen yeni öğrenciler için, yeni ikili anlaşmalar yapılması sürecinin

hızlandırılmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

• Son olarak, yüksek lisans eğitimi için TOBB ETÜ'yü seçmeyi düşünen arkadaşlara tavsiyem,

burası gerçekten çok ciddi bir eğitim kurumu. Neredeyse tüm dersler, makale-sunum ve final

sınavından oluşuyor. Ayrıca okulun, devamsızlık konusunda oldukça hassas olduğunu da

belirtmeliyim. Tüm bunlarla birlikte, geride bıraktığımız bir senelik sürecin akademik

hayatımın en verimli dönemi olduğunu ifade etmek isterim.
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Pınar Temel

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

• Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladım. Yüksek lisans

eğitimim için TOBB ETÜ’nün Özel Hukuk programını tercih ettim. Lisans eğitiminde

almış olduğum hukuk nosyonu ve temelinin akademik ve mesleki hayatım için yeterli

olacağı görüşündeydim; fakat yüksek lisans eğitimine başlamakla birlikte henüz yolun

çok başında olduğumu anlamış oldum. Çok çeşitli hukuk dalları arasından belirli

alanlar üzerinde yoğunlaşmak, konuyu en ince ayrıntılarıyla incelememi, anlamamı

ve konu üzerinde belirli bir düzeyde yetkinlik kazanmamı sağladı.

• Bu ayrıcalığın arkasındaki en büyük neden, her bir derste gerek hocalarımızın

gerekse biz öğrencilerin konu anlatımıyla interaktif bir eğitim sürecinin

desteklenmesidir. Tüm derslerde, dersle alakalı seçtiğimiz konularda derinlemesine

araştırma yaparak makale niteliğinde ödevler yazmamız ve ödevlerimizi sunmamız, o

konularda hukuki yetkinlik ve bilgi sağlamanın yanında, akademik araştırma yapma,

kaynakların kullanımı, akademik bir çalışmanın planlı ve sistematik biçimde, doğru bir

dille ortaya konulması, sunum yaparken dinleyicilere hitap edilmesi ve zamanın doğru

kullanılması gibi birçok husus açısından tartışmasız biçimde yararlı olmuştur.

• Özellikle de okulun saygın ve değerli akademik kadrosunun her bir öğrenciyle özel

olarak ilgilenmesi, yol göstermesi, eleştirel ve destekleyici bakış açılarının her ikisini

de ortaya koymaları şüphesiz bizi ileriye taşımıştır.
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Can Ergün

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

• Lisans eğitimimi Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Öncelikle

belirtmek isterim ki bu program kapsamında aldığımız derslerin verimliliği çok üst düzey.

Bu program sayesinde lisans sırasında aldığım eğitimin ezbere dayalı olduğunu ve

edindiğim bilgilerin ömrünün çok da uzun olmadığını fark ettim. Ancak TOBB ETÜ'deki

derslerin işleniş tarzı ve hocaların öğrencilere yaklaşımı beni hukuku gerçek anlamda

anlamaya ve pratikte doğru bir biçimde kullanmaya teşvik etti.

• Lisans programının aksine derslerin tartışmalı olarak işlenmesi ve tartışılan hususlar

üzerine detaylı olarak ödev hazırlatılması o konuların zihnime kazınmasına çok

yardımcı oldu ve hala da olmakta. Başka bir ifadeyle derslerin tek taraflı olarak değil de

karşılıklı diyaloglar halinde geçmesi konuların bütünüyle ele alınması ve akıllarda

kalması bakımından çok etkili.

• Eleştirebileceğim tek husus ise ders seçimleri sırasında bize sunulan ders sayısının çok

sınırlı olması. Zira merak ettiğim ve öğrenmek istediğim başka başka özel hukuk

konuları varken ilgimin az olduğu konuları seçmek durumunda kaldım. Tabi ki her konu

birbirinden bağımsız olarak çok önemli ve değerli hocalarımdan edindiğim bilgiler benim

için çok kıymetli. Ancak hala aklımın bir kenarında detaylı olarak merak ettiğim başka

özel hukuk konuları da yok değil. Dolayısıyla daha fazla ders seçeneğinin sunulması

program açısından daha iyi olabilir. Bunların dışında iyi ki TOBB ETÜ'yü seçmişim.
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Mehmet Ergüven

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezunu
• Yüksek lisans programımız kapsamında derslerimiz genel olarak ödev hazırlama, sunum yapma

ve dönem sonunda final sınavı şeklinde işlenmektedir. Ödev hazırlama sürecinde akademik
araştırmanın nasıl yapılacağı ve akademik yazı yazmanın ne şekilde olması gerektiğini
öğrenmekte olup kendimizi geliştirirken hazırlanan ödevin sunumu ile hem sunum yapma
konusunda tecrübe kazanıp hem de ödevlerdeki eksikliklerimizi öğrenmekteyiz. Tabii bu
süreçlerde hocalarımızla görüşmek ve hocalarımızın tavsiyeleri ile çalışmalarımızı şekillendirmek
oldukça önemlidir. Bu noktada okulumuz hukuk yüksek lisans programında hocalarımıza
kolaylıkla ulaşabilmekte ve görüşebilmekteyiz.

• Hocalarımız da bizlere ilgiyle ve sabırla yardımcı olmaktadırlar.Ve yine belirtmek isterim ki
hocalarımız bizleri öğrenciden ziyade birer meslektaş olarak görmektedirler bu ise bizleri motive
etmektedir. Okulumuz özel hukuk yüksek lisans programına kabul edilen öğrenci ve okulumuzdaki
akademisyen sayısı sayesinde derslerde ve ders dışı çalışmalarda yüksek lisans programıyla
amaçlanan hedefler daha kolay gerçekleşmektedir.

• Yine belirtmek gerekir ki okulumuzun 3 dönem olmasından dolayı dönem süresi 2 yarıyıllık
sisteme göre kısadır. Bundan dolayı dönemlerimiz yoğun geçebilmektedir. Ancak dönem sonu
geldiğinde ve hazırlanan çalışmaların bizlere kattıklarını ve bizleri geliştirdiği fark edildiğinde
yoğunluğun, verilen emeklerin buna değdiği ifade edilecektir. 3 dönem olmasının avantajlı yanı
olarak ise bir dönemdeki ders yükünün/sayısının az olması ifade edilebilir. Sonuç olarak;
okulumuz yüksek lisans programı yukarıda açıkladığım hususlar başta olmak üzere akademik
araştırma ve sunum yapma konularında bana önemli katkılar sağlamıştır.

• Yine yüksek lisans programının temel özelliğinden dolayı gördüğüm dersler konusunda
uygulamaya ve öğretiye ilişkin önemli bilgiler öğrendim. Ve bunların gerçekleşmesinde
programdaki öğrenci sayısı ve hocalarımızın destekleri önemli bir etkendir. Ek olarak belirtmek
isterim ki; okulumuz kütüphanesinin elektronik kaynakları oldukça iyidir.
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