
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

4



Derslerde İzlenilen Yöntem

• Programda açılan dersler, öğretim üyesinin anlatımı,
öğrenci sunumları ve sınıf içi tartışmalar çerçevesinde
yürütülmektedir.

• Dersler belirli haftaya kadar öğretim üyesi tarafından
anlatılmaktadır.

• Derslere aktif katılımı sağlamak amacıyla da öğrencilere
sunumlar hazırlatılmaktadır.

• Alana ilişkin tartışmalı birçok husus üzerinde yorum
yapabilme yeteneği geliştirilmektedir.

• Bilimsel araştırma yöntemleri, kaynaklara ulaşım, atıf
usulleri ve bilimsel yazım kuralları hakkında öğrencilere
bilgi verilmektedir.
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Amaç Gerçekleşti mi?
•Yüksek lisans yapan öğrencilerimizin bir bölümü,

bütün yönleriyle belirli bir temanın derinliğince ele

alınmasından etkilenerek akademisyenliğe

yönelmiştir.

•Avukatlık yapan öğrencilerimiz uzmanlık alanlarıyla

ilgili davalara yönelmiştir.

• İlk yıl başvuran öğrenci 18 iken, ikinci yıl 27 olmuştur.

• Öğrencilerimiz bir üst tema belirlenmesi ve geniş bir

alanı kapsamına alan bu tema nedeniyle birçok alana

birden hâkim olabileceklerini düşüncesiyle yüksek

lisans programını tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.
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Başvuru Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programı

• Hukuk lisans diploması

• Not ortalaması2,00/4,00

• ALESEn az 70 puan (Yurtdışındaki bir test merkezinden alınmış

olmak kaydıyla eşdeğer GRE ve GMAT sonuçları)

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

yabancı dil sınavı; eşdeğer TOEFL IBT sonucu)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Hukuk lisans diploması

• Not ortalaması2,00/4,00

• ALESAranmıyor.

• Yabancı dilAranmıyor.

Mezuniyet not ortalamaları değerlendirilirken YÖK’ün “4’lük Sistemdeki 

Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmaktadır.
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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.

Mülakat Sınavları Tarih Aralığı: 28 Haziran 2021 – 13 Temmuz 2021

Özel Hukuk Bilim Sınavı (Yazılı Sınav) Anabilim Dalı tarafından mülakat tarihleri 

aralığında belirlenecektir.

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
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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

• 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

Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi olmak

ALES’in veya yabancı dil puanının yeterli olmaması

durumunda

Mezuniyet not ortalamasının %25’i+

Yabancı dil puanının %25’i+

ALES puanının %50’si (65’ten az olmamak kaydıyla)=75

Kontenjan 6 kişi (+%50 burslu kontenjanı 8 kişi)
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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 502 Roma Hukukunda Ayni ve Şahsi Teminatlar

(Prof. Dr. Özlem Söğütlü)

 HUK 505 Kambiyo Senetlerinde Aval (Prof. Dr. İsmail

Kırca)

 HUK 506 İcra ve İflas Hukuku Açısından Teminat

Alacakları ve Konkordato (Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz)

 HUK 510 Taşınmaz Rehni (Doç. Dr. Betül Özlük)

 HUK 548 Seminer (Prof. Dr. Fügen Sargın)
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Bahar Dönemi

 HUK 508 Akreditif ve Teminat Mektuplarının Milletlerarası

Özel Hukuktaki Yeri (Prof. Dr. Fügen Sargın)

 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 548 Seminer (Prof. Dr. Özlem Söğütlü)

 HUK 548 Seminer (Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz)

 HUK 549 Yüksek Lisans Tezi (Prof. Dr. Çiğdem Kırca / Prof.

Dr. İsmail Kırca / Prof. Dr. Fügen Sargın / Dr. Öğretim Üyesi

Orhan Ersun Civan / Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Yatağan

Özkan)

13

2020-2021 Programı (2)



2020-2021 Programı (3)

Yaz Dönemi

 HUK 503 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem

Yatağan)

 HUK 539 Uluslararası Yatırım Tahkimi (Dr. Öğretim Üyesi Didem Kayalı)

 HUK 543 Milletlerarası Arabuluculuk ve Singapur Sözleşmesi (Prof. Dr.

Fügen Sargın)

 HUK 549 Yüksek Lisans Tezi ((Prof. Dr. Çiğdem Kırca / Prof. Dr. İsmail

Kırca / Prof. Dr. Fügen Sargın / Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ersun Civan /

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Yatağan Özkan)

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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2019-2020 Öğretim Yılı:

 Tezli Program Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 13

 Burslu (araştırma bursu) Öğrenci Sayısı: 9

 Ücretli öğrenci sayısı: 4

 Tezsiz Program Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 1

 Bir öğrencimiz Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun
olmuştur.

 Özel Öğrenci Sayısı: 3

 2019-2020 Öğretimi Yılı’nda özel öğrencilik statüsü
uygulanmış, şu anda bu statü kaldırılmıştır.

2020-2021 Öğretim Yılı:

 Tezli Program Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 10

 Burslu (araştırma bursu) Öğrenci Sayısı: 6

 Burslu (%50) öğrenci sayısı: 3

 Ücretli öğrenci sayısı: 1

 Tezsiz programa kayıtlı öğrencimiz bu dönemde bulunmamaktadır.
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2021-2022 Özel Hukuk Yüksek Lisansına İlişkin Notlar (1)

Elinde geçerli bir ALES puanı bulunmayan adayların

programa başvuruları kabul edilmeyecektir.

Güz Dönemi'nde ders alan, eksik puanlarını tamamlayan

ve ana bilim dalları tarafından uygun görülen öğrenciler,

2021-2022 Bahar Dönemi itibariyle burslu/burssuz

statülere geçiş yapma hakkına sahip olacaktır.

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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2021-2022 Özel Hukuk Yüksek Lisansına İlişkin Notlar (2)

Programın ücretli kontenjanı, 2021-22 akademik yılı için 18 olarak

belirlenmiş olup ücretler henüz kesinleşmemiştir (2020-21 akademik

yılında dönemlik ücret 6.600 ₺; yıllık ücret 19.800 ₺’dir).

Programa tam burslu öğrenci kabul edilmemektedir. Bu burs, Sosyal

Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak bölümdeki araştırma ve eğitim

faaliyetlerine destek olan başarılı öğrencilere sağlanmaktadır.

Dolayısıyla, ücretli bir çalışma söz konusu olmayıp, asistanlık benzeri

bir statü de söz konusu değildir.

Programda sadece araştırma bursu verilmektedir. Araştırma bursu

öğrenim ücretinden öğrenciyi muaf tutan burstur. Özel Hukuk Yüksek

Lisans programında araştırma bursu kontenjanı 6 olarak belirlenmiştir.

%50 burslu kontenjan ise 8 kişidir.

Özel Hukuk Yüksek Lisans programı Erasmus değişimi programına

dahildir. Ancak, henüz anlaşma yaptığımız bir kurum

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, öğrenci öğrenimi sırasında kendisi

kabul alırsa kabul aldığı kurum ile o öğrenciye özel anlaşma

yapılabilir.
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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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Ezgi Kaderoğlu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

TOBB ETÜ'de aldığım yüksek lisans eğitimi sayesinde hem kendimi

akademik alanda geliştirme fırsatı buldum hem de bu eğitimler

profesyonel iş hayatımda beni çok ileri taşıdı. Bu okulda,

Türkiye'deki en iyi hukuk profesörlerinden eğitim almanın verdiği

ayrıcalığı hissettim. Ayrıca hocalarımızın devamlı ulaşılabilir olması,

eğitim sürecini çok daha keyifli kıldı. Lisans eğitimini çok kalabalık

bir okulda almış ve idari hizmetlerin çok yavaş işlemesine alışmış

biri olarak söylemek isterim ki TOBB ETÜ'de her sorun çok hızlı bir

şekilde çözülüyor. Lisans eğitimimi farklı bir üniversitede

tamamlamış olmam ise benim için hiçbir dezavantaj oluşturmadı.

TOBB ETÜ yüksek lisans programı, benim beklentilerimin tamamını

hatta daha fazlasını karşıladı. Gerek akademik doygunluk

açısından gerekse sosyal imkanlar açısından aldığım eğitimden ve

okulun bana sağladıklarından çok memnun kaldım.
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Sevdanur Arslan

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım.

Yüksek lisans eğitimimde hiç tereddütsüz TOBB ETÜ'nun özel hukuk

programını istedim ve seçtim. TOBB ETÜ akademik kadrosu,

hocalarımızın bireysel olarak ilgilenmesi ve destek olması, yetkin

hukukçular yetiştirme gayeleri, akademik yönlendirmeleri ve derslerle

sınırlı kalmayan bir destek süreci ne kadar güzel bir seçim yaptığımı da bir

nev'i doğrular oldu.

Yüksek lisans eğitimine pandemi koşullarında başlamış bir hukukçu

olarak endişelerim olsa da pandemi sürecinde dahi süreci iyi yöneten

TOBB ETÜ, uzaktan eğitimle dahi biz öğrencilerine dokunmayı

başarabildi. Derslerin interaktif olması; yorum yapma, görüş bildirme,

sorgulayarak ve hangi hukuk kuralı hangi amaçla nelere tesir ediyor

değerlendirerek muhakeme etme becerimizi de geliştirdi.

Derslerde ileri sürülen her görüşe sorgulayarak yaklaşmak, lisans eğitimi

ile sınırlı kalan hukuki bilgi ve becerilerimizin üzerine yenilerini inşa etme

fırsatını verdi. Dolu dolu geçen 2 dönemin ardından geriye dönüp

baktığımda iyi ki TOBB ETÜ diyebilmek bizler için bir şans oldu.
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Özge Özdil

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezunu

TOBB ETÜ’de yüksek lisans yapıyor olmanın en avantajlı tarafı,

okulumuzun az sayıda öğrenciye eğitim veriyor olması.

Derslerimizin neredeyse tamamında en fazla 5-6 öğrenci olduk.

Bu sayede, dersler son derece interaktif geçti. Aynı zamanda,

hocalarımızla hep iletişim hâlinde dersleri yürüttük ve

hocalarımıza istediğimiz zaman ulaşabildik. Diğer okullardaki

arkadaşlarımla konuştuğumda derslerin en az 25-30 kişiyle

işlendiğini ifade ettiler. Bu sayının 100 civarı olduğunu bile

duydum. Az sayıda öğrenci ile ders işlemenin özellikle yüksek

lisansta çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de üzerine

Pandemi koşulları eklenince bu önem daha da artıyor. Online

yapılan derslerde sayımızın az olması sebebiyle en az yüz yüze

yapılan dersler kadar verim aldığımızı düşünüyorum.
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Mehmet Fevzi Ergüven

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezunu
Bizlere görüşlerimizi paylaşma imkânı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu dönem itibariyle

okulumuz özel hukuk tezli yüksek programında tez aşamasındayım. 2019 yılında yüksek lisans

programına başlamış olduğumdan yüz yüze ders yapma imkânına sahip olan şanslı öğrenci

grubunda yer almaktayım. Pandemi döneminde almış olduğum derslerin de verimliliğini ifade

etmemek haksızlık olacaktır. Hocalarımızın bizlere olan samimi yaklaşımlarını, ilgi ve desteklerini

her zaman hissettik. Özellikle hocalarımıza ulaşabilme, soru sorabilme ve danışabilme ayrıcalığına

ve kolaylığına sahip olmak bir yüksek lisans programının olmazsa olmazıdır. Bu noktada

hocalarımıza çok teşekkür ederim.

Okulumuzun kütüphanesinde araştırma ve ödevlerimizde ihtiyaç duyacağımız temel ve birçok yan

kaynağa erişmemiz mümkündür. Bunun yanı sıra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kütüphanesi’nden de yararlanabilmekteyiz. Ayrıca okulumuz kütüphanesinin uzaktan erişim

yoluyla eriştiğimiz online ve dijital kaynaklarından söz etmemek kütüphanemize haksızlık olacaktır.

Söz konusu kaynakların zenginliğini ve önemini araştırma yaparken çok daha iyi anlayacaksınızdır.

Bunun için kütüphanemize ve fakültemize ne kadar teşekkür etsek az olur.

Hukuk Metodoloji dersimizden ise özel olarak bahsetmek isterim. Metodoloji dersinin önemini ve

gerekliliğini zaman geçtikçe daha iyi anlayacağınızdan şüpheniz olmasın. Hukuk mantığını

öğrenme, yorum yapabilme ve de bunları yazıya dökmeyi bu ders sayesinde daha iyi

öğreneceksiniz. Bu kapsamda ve içerikte bir metodoloji dersini Çiğdem Hocamızdan almak

gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bu dediklerimi dönem içerisinde belki kavrayamayacak belki ne

gerek vardı, çok yorulduk diyeceksiniz. Ancak samimi olarak belirteyim ki süreç içerisinde, meslek

hayatında önemini çok iyi anlayacaksınız, yaşayacaksınız. Akademik hayata attığınız adımın

hayırlı olması ve sizlere başarılar getirmesi dileğiyle...
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