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T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI 

Yüksek Lisans Programı 

Program başvuru şartları:  

 Hukuk Fakültesinden mezun olmak 

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde 

belirlenen kabul-kayıt koşullarını karşılamaları gerekmektedir. 

Kazanılan beceriler ve akademik birikim: Bu programdan başarıyla mezun olan öğrenciler 

kazanılan dereceyle birlikte doktora programına başvuru yapılabilir. 

Programın içerdiği dersler:  

 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 

 Seminer 

 Uzmanlık Alan Dersi 

 Yüksek Lisans Tez Çalışması 

 Bireysel ve Toplu İş Hukukunda Güncel Gelişmeler 

 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 

 Teminat Hukuku 

 İflas Tasfiyesi 

 İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları 

 Anonim Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler 

 Çek Hukuku 

 Fikri Haklarla İlgili Hukuki İşlemler 

 Marka Hukuku 

 Tacir Yardımcıları Hukuku 
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 Milletlerarası Özel Hukukta Aile 

 Milletlerarası Özel Hukukta Ticari Meseleler 

 Limited Şirketler Hukuku 

Mezuniyet şartları:   

 Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 

tez çalışmasından oluşur. 

 Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak 

değerlendirilir. 

 Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az 

olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere 

toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

 Yukarıda belirtilen kredi ve AKTS doğrultusunda zorunlu ve seçmeli dersleri 

tamamlamak. Yüksek lisans tezini başarı ile savunmak. 

Mezuniyet sonrası çalışma olanakları: 

 Özel Hukuk alanında uzmanlık unvanına sahip olarak avukat, hâkim, danışman, 

yönetici ve benzeri konumlarda kamu ve özel sektörde çalışma imkânı sağlar. 

 Mezuniyet sonrası doktora programlarına başvurulabilir. 

 Üniversitelerde akademik personel olarak çalışma imkânını artırır. 

Yüksek Lisans Programı Amaçları 

PA1 

Belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yaparak yeni bir bilgi 

düzeyine erişilmesini sağlamak ve belirli bir alanda bağımsız olarak bilimsel 

çalışma yapmayı öğretmek. 

PA2 
Hukuk biliminin temel kavramlarını bilen, hukuk normlarını geliştirebilecek, 

akademik çalışma yöntemlerine hâkim, nitelikli hukukçular yetiştirmek. 

PA3 

Küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların ele alınmasında 

gerekli olan disiplinler arası bakış açısını öğrencilere kazandırmak, öğrencilerin 

hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneğini geliştirmek, 

mesleklerini yerine getirirken kendilerine yeni ufuklar kazandırmak. 

PA4 
Bilimsel çalışma metotları çerçevesinde eser hazırlama usullerini kazandırmak 

ve bir sonraki akademik programa geçişini hazırlamak. 
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PA5 

Nitelikli tezlerin hazırlanmasını sağlamak ve başarılı olan çalışmaları yayımlamak 

suretiyle bilim dünyasına kazandırmak ve öğrencilerin alanlarında 

uzmanlaşmalarını sağlamak. 

PA6 

Öğrencinin bir üst akademik derece olan doktora programında daha 

derinlemesine ve spesifik bir konuda ayrıntılı inceleme yapmasını sağlamak, 

böylece bilimsel unvanın son derecesi olan doktor unvanına sahip olarak 

mezuniyetini gerçekleştirmek. 

PA7 
Hukuk nosyonu gelişmiş, hayat ilişkilerinden doğan sorunları çözme becerisine 

sahip ve uluslararası iş birliğinde aktif rol alabilecek hukukçular yetiştirmek. 

PA8 
Uluslararası akademik platformlarda bilimsel çalışma yapıp, görüş ve bildiri 

sunabilen uluslararası düzeyde hukukçu yetiştirmek. 

 

Yüksek Lisans Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 
Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm 

önerileri geliştirir. 

EK2 
Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerde, eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar 

verme gibi üst düzey bilimsel süreçleri kullanarak yeni yöntemler geliştirir. 

EK3 

En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli 

ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek hukuk 

kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunur. 

EK4 
En az bir yabancı dili kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilir ve 

meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır. 

EK5 
Uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz eder, değerlendirir ve buradan 

hareketle yeni ve özgün sonuçlara ulaşır. 

EK6 
Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma 

yapabilir. 

EK7 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine katkıda bulunur. 

EK8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilir. 

EK9 
Teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirebilir ve güncelleyebilir, bu amaç 

doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 

EK10 Ekip halinde çalışabilme ve liderlik yapabilme becerileri kazanır. 

 


