Program Adı: ÖZEL HUKUK
Program Türü: Tezli Yüksek Lisans
Program Profili: Özel Hukuk Anabilim Dalı, kişilerin özel hukuk alanında gerçekleştirdikleri hukuki
işlemleri, hukuki olayları ve bunlardan doğan sonuçları inceleyen anabilim dalıdır. Tezli Yüksek
Lisans programı, ders döneminden başlayarak öğrencilere ilgi duydukları özel hukuk alanında
(Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Roma
Hukuku) uzmanlaşma şansı tanır. Söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları yasa, mantık ve adalete
uygun şekilde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmek, özel hukuk yüksek lisans
programının belli başlı amacını oluşturmaktadır. Programda öğrencinin hazırlayacağı tez, öğrencinin
seçtiği danışman gözetiminde hazırlanır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Hukuk Fakültesi mezunlarının istihdam olanaklarının çok geniş olması sebebiyle özel hukuk yüksek
lisans programları bu imkânın daha da çeşitlenmesine katkı sağlamakta, akademik kariyer açısından
büyük rol oynamasının yanı sıra hukuk bilimiyle bağlantılı diğer sektörler bakımından da iyi bir
referans oluşturmaktadır.
Program Adı: ÖZEL HUKUK
Program Türü: Doktora
Program Profili: Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir hızla gelişmekte olan özel hukuk alanının
kapsamını, başlıca Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Bireysel ve Toplu İş Hukuku,
Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ve Devletler Özel Hukuku
oluşturmaktadır. Ülkemizde de söz konusu gelişim belirtilen alanlarda yapılan kanun değişiklikleri ile
kendini belirgin bir biçimde göstermektedir. Özel Hukuk Doktora Programında, özel hukuka ait temel
kanunlardan olan ve yakın zamanda yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin özgün ders seçenekleri ile diğer özel hukuk alanındaki
derslere ilişkin güncel hukuki sorunlar analiz edilerek, derinlemesine incelenmektedir. Programda
öğrencinin hazırlayacağı tez, öğrencinin seçtiği danışman gözetiminde hazırlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Lisansüstü diploma adayın mevcut faaliyetinde terfi etmesine yardımcı bir unsurdur. Akademisyenler
açısından lisansüstü eğitimde ilerleme doğrudan doğruya mesleki ilerleme sağlamaktadır.
Özel Hukuk Doktora Programı, bağımsız araştırma yapmak ve özel hukuk meselelerine ilişkin yeni bir
bakış açısı geliştirmek isteyen, eğitimlerinde başarı göstermiş kişiler için tasarlanmıştır. Programın
amacı, kendini sürekli olarak geliştirebilen, ulusal ve uluslararası güncel olayları takip eden, teorik ve
pratik bilgisiyle sentez yapabilme kabiliyetine sahip özel hukuk uzmanları yetiştirmektir.

Program Adı: ÖZEL HUKUK
Program Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
Program Profili: Bu program Özel Hukukun gerektirdiği vizyona sahip ve bu düzeyde edinmiş
olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek mezunlar vermeyi hedefler.
Program, özel hukuk alanında güncel hukuk sorunlarını analiz etme, yargılama, yorumlama ve çözüme
ulaştırma yeteneğini kazanmak ve mesleki becerilerini artırmak isteyenlere önemli bir fırsat
sunmaktadır. Programda öğrencinin hazırlayacağı dönem projesi, öğrencinin seçtiği danışman
gözetiminde hazırlanır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam olanaklarının çok geniş olması sebebiyle özel hukuk tezsiz
yüksek lisans programı bu imkanın daha da çeşitlenmesinde, hukuk bilimiyle bağlantılı sektörler
bakımından iyi bir referans oluşturmaktadır.

