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ÖZET.- Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programına sadece bir yarıyılda 60’ı tezli, 61’i tezsiz olmak üzere toplam 121 
öğrenci kabul edilmiştir. Başvuru için yabancı dil bilmek ve hukuk fakültesi mezunu ol-
mak şartları aranmamıştır. Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul için 
dört yıllık herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak şartı yeterli gö-
rülmüştür. Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programına ise ilahiyat fakültesi me-
zunları ile kamu yönetimi bölümü mezunları başvurabilmiştir.  

Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren 
18 öğretim üyesinden sadece 4’ü kamu hukukçusudur. 5’i özel hukukçudur. 9’u ise hukuk 
fakültesi mezunu bile değildir. Bunlardan 5’i ĐĐBF/SBF mezunu, 2’si ilahiyat fakültesi 
mezunu, 2’si  de edebiyat fakültesi mezunudur. Keza bunların yüksek lisans ve dok-
toraları da hukuk alanında değildir.  

Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında verilen 
derslerin önemli bir kısmının kamu hukuku ile alakası tartışmalıdır. Örneğin adı geçen 
programda “Đktisat Politikaları ve Yapı Analizi”, “Mali Politikalar ve Yapı Analizi”, 
“Sermaye Piyasası Hukukunda Yatırımcının Korunması”, “Sermaye Piyasası Huku-
kunda Güncel Gelişmeler”, “Sosyal Sigortalar Hukukunun Güncel Sorunları” ve 
“Genel Muhasebe ve Muhasebe Hukuku” gibi kamu hukuku ile ne ilgisi olduğu an-
laşılamayan dersler vardır.  

Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında verilen ba-
zı kamu hukuku dersleri ise hukukçu olmayan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Ör-
neğin “Parlâmento Hukuku” dersi edebiyat fakültesi tarih bölümü mezunu bir öğre-
tim üyesi tarafından verilmektedir. Bu öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktorası 
da hukuk alanında değil, tarih alanındadır.  
 

                                                                 
* kgozler[at]hotmail.com. 
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Ülkemizde hukuk eğitiminin kalitesine ilişkin ciddi sorunlar var. Hukuk 
fakültelerin sayısı artıkça bu sorunların ağırlığı da artıyor. Şüphesiz ki, bu 
sorunların nedenlerini de tartışmak lazım. Ama her şeyden önce bu sorunla-
rın hangi boyutlara ulaştığını somut örnekler üzerinden gözler önüne sermek 
gerekir.  

Đşte ben bu makalede bunu Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı örneği üzerinden bir ölçüde de 
olsa yapmaya çalışacağım. Makalede örnek olarak Yalova Üniversitesi SBE 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı incelenmiştir. Ama  burada eleştir-
diğim hususların sadece Yalova Üniversitesine özgü olduğu sanılmamalıdır. 
Yalova Üniversitesini çok tipik bir örnek olması nedeniyle seçtim. Ama bu-
rada eleştirdiğim hususlar, pek çok hukuk fakültemiz için, az ya da çok göz-
lemlenebilir.  

Yalova Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 
22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur.  

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010-2011 eğitim ve öğretim yı-
lında, yani 2010 yılının Eylül ayında, yani bundan üç yıl önce eğitime baş-
lamıştır1. Şu an dördüncü sınıf öğrencileri vardır.  

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku tezli 
yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programları vardır. Bu programların ne 
zaman açıldığını ve ilk öğrencilerini ne zaman aldığını kesin olarak bilmiyo-
ruz. Ancak internetten yaptığımız araştırmada Yalova Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (SBE) kamu hukuku yüksek lisans programına öğrenci 
alımına ilişkin Eylül 2012’den önceye giden bir bilgiye rastlayamadık2. Ya-
lova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının ilk öğren-
cilerini Eylül 2012’de aldığını tahmin ediyoruz.  

Hukuk fakültesi olan neredeyse bütün üniversitelerde, bu hukuk fakülte-
leri yeni kurulmuş olsalar da, kamu hukuku ve özel hukuk yüksek lisans 
programı açıldığı veya açılmaya çalışıldığı bir vakıadır. Bu nedenle Yalova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde de bir Kamu Hukuku Yüksek Li-
sans Programı açılmasında esas itibarıyla olağanüstü bir şey yoktur. Ancak 

                                                                 
1. http://www.yalova.edu.tr/icerik/2019/2019/anasayfa.aspx  
2. Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına ilişkin rastlayabildi-
ğimiz en eski bilgi şudur: “Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakat Sınavı 
06.09.2012 tarihinde saat 10:00'da Hukuk Fakültesi binasında yapılacaktır. Đlgililere duyu-
rulur” (http://www.yalova.edu.tr/icerik/3109/8301/kamu-hukuku-tezli-yuksek-lisans-
programi-sinav-duyurusu.aspx).  
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Yalova Üniversitesinde açılan Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının 
kendisinde pek çok olağanüstü yan vardır. Bu programdaki olağanüstü yan-
ları “öğrenciler”e ve “öğretim üyeleri”ne ilişkin olmak üzere iki gruba ayırıp 
görmek uygun olacaktır.  

I. ÖĞRENCĐLER 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programı öğrencilerinin olağanüstü yanlarını anlamak için şu dört so-
ruyu sormak gerekmektedir: (1) Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına alınan öğrenci sayısı kaçtır? 
(2) Bu programın gerçek kontenjanı neydi? (3) Nasıl olup da bu programa bu 
kadar başvuru olmuştur? (4) Bu programa başvuru koşulları nelerdir?  

1. Alınan Öğrenci Sayısı Nedir? Cevap: 60+61=121 Öğrenci 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programına 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, 60’ı tezli, 
61’i tezsiz olmak üzere toplam 121, evet yanlış okumadınız tam yüz yirmi 
bir öğrenciyi kabul etmiştir. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 2013-2014 eğitim ve Öğretim yılı 
başvurusu Sonuç Tutanağının kabul edilen öğrenci sayısını gösteren kısımla-
rı aşağıya olduğu gibi konulmuştur3:   

 
                                                                 
3. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Prog-

ramına kabul edilen öğrencilerin isimlerini gösteren listeye 
http://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/GUZ_SONUCLAR/Kamu_Hukuku_Tezli_YL.pdf 
adresinden ve tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin listesine de 
http://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/GUZ_SONUCLAR/kamu_hukuku_tezsiz_yl.pdf 
den ulaşılabilir. Listelerden öğrenci isimleri tarafımızdan silinmiştir. Listelere yukarıda be-
lirttiğim adreslerden ulaşılabilir. Yalova Üniversitesi bu adreslerdeki belgeleri kaldırırsa 
isteyen herkese bu belgeleri gönderebilirim.  
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Yeni kurulmuş bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsündeki kamu 

hukuku yüksek lisans programına sadece bir yarıyılda 121 öğrenci alınması 
hayret vericidir. Ben çeşitli üniversitelerimizin hukuk yüksek lisans prog-
ramlarına kaç kişi aldıkları konusunda bilgi sahibi değilim. Ben Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında 1980’li 
yılların sonunda yüksek lisans yaptım. Sınıfımız 6 kişi idi. Aynı yıl aynı yer-
de özel hukuk yüksek lisans sınıfı da 20 kişi idi. Zaten yüksek lisans prog-
ramlarının alabileceği maksimum öğrenci sayısı 20 ile sınırlıydı. Bugün An-
kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 
yüksek lisans programının kontenjanının kaç olduğunu bilmiyorum; ancak 
başka bir üniversitede aynı programda ders veren biri olarak çok iyi bildiğim 
bir şey var: 10 kişiden büyük sınıflarda hakkıyla yüksek lisans dersi yapıl-
ması mümkün değildir.  

Bir yüksek lisans sınıfı 10 kişiden, bilemediniz 20 kişiden ibaret olur. 
Bir yüksek lisans sınıfının 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi, hele 60 kişi olması akıl 
dışı bir şeydir. 60 kişilik bir sınıfta yüksek lisans eğitimi veriyoruz demek bir 
aldatmacadan başka bir şey değildir.  

Ben Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana-
bilim Dalındaki 60 kişilik öğrenci topluluğunun kendi içinde şubelere bölü-
nüp bölünmediğini veya adı geçen Anabilim Dalının fiziken 60 kişilik sınıf-
lara sahip olup olmadığını bilmiyorum. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü tarafından ilân edilen Kamu Hukuku Yüksek Lisans Haftalık Ders 
Programında derslerin yapılacağı sınıf sadece bir derste yazılmıştır (Sosyal 
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi “Fakülte Binası 203 Nolu Sınıf”ta 
yapılacaktır). Diğer dersler için dersin yapılacağı sınıf olarak “Öğretim Üye-
sinin Odası” yazılmıştır4. Ben Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğ-
                                                                 
4. http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/83/kamu_hukuku_tezli_yuksek_lisans_prog-

ram.docx adresinde ilân edilen haftalık ders programında dersin yapılacağı sınıflar yaz-
mamaktadır. Öğrencilere ilân panosuna yapıştırılarak ilân edilen ders programında dersle-
rin yapılacağı sınıflar da (daha doğrusu derslerin öğretim üyelerinin odalarında yapılacağı) 
belirtilmiştir. Söz konusu ilân panosuna asılan ders programının fotoğrafı elimizdedir.  
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retim üyelerinin odalarının büyüklüğünü ve “odalarda” yapılan bu dersleri 
alan öğrencilerin sayısını  bilmiyorum. Ama bu odalarda kaç öğrenci ile ders 
yapıldığı hususunu merak ediyorum.   

Bir yarıyılda 121 öğrencinin alındığı bir yerde ciddi bir yüksek lisans 
eğitiminin yapılması çok zor olur. Bunun bir sebebi de şudur: Tezli yüksek 
lisans eğitiminde ders safhası bittikten sonra tez safhasına geçilecektir. Tez-
siz yüksek lisans eğitiminde ise proje safhasına geçilecektir. Yüksek lisans 
öğrencileri bir öğretim üyesinin danışmanlığında bir yüksek lisans tezi, tez-
siz yüksek lisans öğrencileri de bir “proje” hazırlayacaklardır. Biraz aşağıda 
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans 
Programında ders veren öğretim üyesi sayısını göreceğiz. Bu sayıda öğretim 
üyesinin bir yarıyılda 60 tezli, 61 de tezsiz yüksek lisans öğrencisinin da-
nışmanlığını nasıl yürütecekleri merak konusudur. Zira sadece 2013-2014 
güz yarılında kendilerine gelen 121 yeni öğrenci vardır. Bir tezli yüksek li-
sans eğitiminin minimum dört yarıyıl sürdüğü dikkate alınırsa, Yalova Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Progra-
mında muhtemelen bir öğretim üyesine kaç öğrencinin danışmanlığının dü-
şeceğinin hesaplanması zorlaşmaktadır.  

2. Gerçek Kontenjan Neydi? Cevap: 30+40=70 

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2013-2014 öğ-
retim yılı Güz Dönemi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programında 
baştan ilân edilen kontenjan 30 (otuz), kamu hukuku tezsiz Yüksek Lisans 
Programında ilân edilen kontenjan 40 (kırk) kişi idi. Kontenjan ilanının ilgili 
kısımları aşağıya olduğu gibi konulmuştur5.  

 
                                                                 
5. http://www.yalova.edu.tr/icerik/3128/10361/Files/UserFiles/49/ilan/SBE_2014__ GUZ_LANI_-

_yayn.pdf; Link çalışmıyor. Ama aynı sayfaya izleyen linkten ulaşılabilir:   
http://ilan.memurlar.net/common/documents/4542/yalovasos.pdf  
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40 ve 30 kişilik kontenjanlar da bir yüksek lisans programı için olmaya-
cak kadar yüksek kontenjanlardır. Ancak bizim üzerinde durmak istediğimiz 
husus şudur: Nasıl olup da baştan 30 kişi olarak ilân edilen kontenjana son 
anda 60 öğrenci alınabilmiştir? Bilmem doğru, bilmem yanlış ben bu konuda 
şöyle bir şey duydum: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı giriş değer-
lendirmesinin olduğu gün, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Seyithan Deliduman, değerlendirmenin yapılacağı yere geldiğinde 
aday sayısının çokluğunu görünce şaşırmış ve adaylara “ben bir görüşeyim, 
kontenjanı artırabiliyorsak artıralım” demiştir ve 30 kişilik kontenjan, 60 
kişiye çıkmıştır!  

Ben söylentiyi aktarıyorum. Doğru olduğunu bilmiyorum. Ama doğru 
olan bir şey varsa o da baştan 30 kişi olarak ilân edilen kontenjana daha son-
ra 60 kişi alınmasıdır. YÖK’ten izin alınırken 30 kişi olarak beyan edilen6 ve 
30 kişi olarak ilân edilen kontenjanın mülakatın yapıldığı gün nasıl artırıldı-
ğını ve YÖK’ün bundan haberi olup olmadığını ben merak ediyorum.   

3. Nasıl Olup da Bu Kadar Öğrenci Başvurmuştur?  

Bu sorunların dışında ben Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına bir yarıyılda 60 tezli ve 61 tezsiz 
olmak üzere toplam 121 öğrenci kabul edildiğini duyunca çok şaşırdım ve 
buna inanmak istemedim. Ama araştırınca bunun doğru olduğu gördüm. As-
lında bu vakıanın doğru olmasından öte benim şaşırdığım şey şuydu: Nasıl 
olur da Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yük-
sek Lisans Programına 60 tezli, 61 tezsiz yüksek lisans öğrencisi başvurmuş 
olabilir?  

Ben Yalova Üniversitesine komşu bir üniversitede, Uludağ Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders 
veren bir öğretim üyesiyim. Normalde Uludağ Üniversitesi SBE Kamu Hu-
kuku Yüksek Lisans Programına Yalova Üniversitesinde SBE Kamu Huku-
ku Yüksek Lisans Programına göre daha fazla adayın başvurması gerekmez 
mi? Maalesef öyle değil: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı 2008’de açıldı ve altı yıldır bu prog-
rama öğrenci alınmaktadır. Đlk önce kontenjanımız 5 (beş) idi; sonra 8 (se-
kiz), daha sonra da 12 (oniki) oldu. 2008’den bu yana Uludağ Üniversitesi 

                                                                 
6. Üniversiteler yüksek lisans programı açarken YÖK’e verdikleri bir “Tablo 1” ile o prog-

ram için yıllara göre alacakları tahmini öğrenci sayılarını beyan ederler 
(http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%20%2039778). 
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SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına başvuru sayısı hiçbir zaman 
kontenjanımızdan fazla olmadı. Hatta bazı yıllar kontenjanımızı doldurama-
dık. Her yıl kayıt yaptıran öğrencilerin birkaçı da eğitimlerini bıraktılar. 
Yüksek lisans öğrenci topluluğumuz fiilen 4 ilâ 8 arasında değişti.  

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yalova Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesinden dört yıl eski bir fakülte. Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversite-
sinden 40 yıl eski bir üniversite. Bursa Yalova’dan yaklaşık 20 kat daha bü-
yük bir şehir. Fakültemizin kamu hukuku bölümündeki anabilim dallarımızın 
hepsinde, kendi kadromuzda, hukuk fakültesi mezunu birinci sınıf hocaları-
mız var. Kamu hukuku bölümümüze mensup 10 öğretim üyesinden dördü 
doktorasını yurtdışında (Almanya ve Fransa’da) yapmıştır. Ayrıca belirtmek 
isterim ki, Fakültemizde yardımcı doçent olarak atanan genç meslektaşları-
mız (yüksek lisans ve doktoralarını yurtdışında yapan ikisi dışında) da Anka-
ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uzun yıllar araştırma görevlisi 
olarak çalışmış deneyimli meslektaşlarımızdır.  

Niye kamu hukuku alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler 
Uludağ Üniversitesine değil de Yalova Üniversitesine başvuruyorlar? Ben 
bu sorunun mantıklı bir cevabını bulamadım ve araştırmaya başladım. Bir 
ara acaba Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı-
nı destekleyen bir “grup” mu var; yoksa bu “grup”, üyelerine “bu sene her-
kes Yalova Üniversitesinde kamu hukuku yüksek lisansı yapacak” diye emir 
mi verdi sorusu aklıma geldi.  

Bu soruyu araştırırken nihayette Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı giriş sınavının listelerine 
ulaştım. Hayretle gördüm ki Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına tam 271 (ikiyüz yetmiş bir) kişi 
başvurmuş7. Ben 60 kişiye şaşırırken, 271 kişinin başvurduğunu görünce 
donup kaldım.  

4. Đşin Sırrı: Bu Programa Başvuru Koşulları Nelerdir?  

Özetle Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Tezli Kamu 
Hukuku Yüksek Lisans Programına 271 kişi, tezsiz yüksek lisans programı-
na en az 61 kişi başvurmuştur. Bu kadar yüksek sayıda başvuru yapılmasının 

                                                                 
7. Bu bilgi özel bir bilgi değil. Sınav sonuç tutanakları internette yayınlanmıştır: 

http://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/GUZ_SONUCLAR/kamu_hukuku_tezli_yl.pdf; 
http://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/GUZ_SONUCLAR/kamu_hukuku_tezsiz_yl.pdf  
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bir “sırrı” olmalı. Bu sırrı Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Li-
sansüstü Programlarına Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Şartları (2013-
2014 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı) başlıklı ilânı görünce anladım. 
Bu ilanın başlığı ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programlarına ilişkin kı-
sımları aşağıya olduğu gibi konulmuştur8: 

 

Yukarıdaki tabloda küçük puntolarla görülen başvuru şartlarını bir kez 
de aşağıya ayrıca yazalım: 

a) Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programının Başvuru Ko-
şulları: ALES sınavına girmiş olma ve keza yabancı dil şartı yoktur. Lisans 
mezuniyet not ortalaması olarak ise 4 üzerinden 2 veya 100 üzerinden 53 or-
talamaya sahip olmak yeterlidir. En hayret verici şart ise şudur:  

“Bu programa başvurmak için en az dört yıllık eğitim veren herhangi bir yük-
sek öğretim kurumundan mezun olmak gerekmektedir”. 

Yani dört yıllık herhangi bir yüksek öğrenim programını bitirmiş olan 
herkes, hiçbir ayrım yapılmadan Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmiştir. Dört 
yıllık ne fakülte veya ne yüksek okul (örneğin dört yıllık hemşirelik meslek 
yüksekokulu) var ise, bunların mezunları şimdi Yalova Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü kamu hukuku yüksek lisans programında tezsiz yüksek 
                                                                 
8. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları Öğrenci Kontenjan-

ları ve Başvuru Şartları (2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı) 
http://www.yalova.edu.tr/icerik/3128/10361/Files/UserFiles/49/ilan/SBE_2014__GUZ_LA
NI_-_y ayn.pdf. Link çalışmıyor; ancak aynı sayfaya izleyen linkten ulaşabilirsiniz: 
http://ilan.memurlar.net/common/documents/4542/yalovasos.pdf  
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lisans öğrencisidir. Unuttuk; tezsiz yüksek lisans öğrencisi olmanın bir şartı 
daha var: Yıllık 5000 (beşbin) TL kayıt ücreti ödemek9.  

b) Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programının Başvuru Ko-
şulları: ALES sınavından 60 almak, lisans mezuniyet not ortalaması olarak 
ise 4 üzerinden 2,08 veya 100 üzerinden 55 not ortalamasına sahip olmak ye-
terlidir. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına başvurmak için yabancı 
dil şartı yoktur. Hiç olmazsa okuduğunu anlayacak bir düzeyde, yabancı dil 
bilmeyen öğrencilerin nasıl olup da yüksek lisans yapacakları merak konu-
sudur. Eğer Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Prog-
ramına başvurmak için, pek çok üniversitede arandığı gibi yabancı dil şartı 
olarak ÜDS/KPDS’den 50 puan alma şartı aransaydı, eminim Yalova Üni-
versitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına başvuran aday sayı-
sı fevkalade düşerdi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Hukuku Yüksek Lisans Programına 271 kişinin başvurabilmesinin birinci 
sebebi, bu programa başvurmak için yabancı dil şartının aranmıyor olması-
dır. En eleştirilecek iki başvuru koşulu ise şudur:  

“1- Bu programa başvurmak için, Hukuk Fakültesi, Đlahiyat Fakültesi, Kamu 
Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak ge-
rekmektedir.  

2- Kamu hukuku Ana Bilimdalında özel öğrenci statüsünde ders almış aday-
lar alan sınırlaması dışında başvuru yapabileceklerdir. Bu programa başvur-
mak için en az dört yıllık eğitim veren herhangi bir yüksek öğretim kuru-
mundan mezun olmak gerekmektedir”10. 

Açıkça görüldüğü gibi Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına başvurmak için Hukuk Fakültesi 
mezunu olmaya gerek yoktur. Bu programa Đlahiyat Fakültesi, Kamu Yöne-
timi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları da başvurabil-
mektedir. Bu arada belirtelim ki, 2012-2013 öğretim yılında Yalova Üniver-
sitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı için belirlenen başvuru koşul-
larında Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi sınırlaması da 
yoktu. Đktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ve keza siyasal bilgiler fakülte-

                                                                 
9. http://www.yalova.edu.tr/icerik/3128/10530/sosyal-bilimler-enstitusu-20132014-guz-

yariyili-kayit-yenileme-duyurusu.aspx  
10. http://www.yalova.edu.tr/icerik/3128/10361/Files/UserFiles/49/ilan/SBE_2014__GUZ_L

ANI_-_yayn.pdf (Link çalışmıyor; ama aynı ilana izleyen linkten ulaşabilirsiniz: 
http://ilan.memurlar.net/common/documents/4542/yalovasos.pdf). 
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lerinin bütün bölümleri kamu hukuku yüksek lisans programına başvurabili-
yorlardı. Söz konusu ilanın ilgili kısmını aşağıya olduğu gibi koyuyorum11:  

 

Đktisadî ve Đdarî Bilimler Fakültelerinin kamu yönetimi, uluslararası 
ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi, iktisat, işletme ve ekonometri gibi bö-
lümlerinin mezunları 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Yalova Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına 
başvurabilmişlerdir. Ben şahsen ekonometri mezunu bir kişinin nasıl olup da 
kamu hukuku yüksek lisansı yapabildiğini hayal edemiyorum.  

2012-2013 öğretim yılında uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma eko-
nomisi, iktisat, işletme ve ekonometri gibi bölümlerden de öğrenci kabul 
eden Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programının 2013-2014 öğretim yılında bu bölümlere başvuru yolunu 
kapatması sevindirici bir gelişmedir. Đnşallah bu Üniversitemiz gelecek yıl, 
bu programa ilahiyat fakültesi mezunlarını ve kamu yönetimi mezunlarını 
kabul etmekten de vazgeçer. Ama aşağıda açıklayacağımız sebeplerle bu zor 
görünüyor. Çünkü bu programın öğretim üyelerinden üçü kamu yönetimi bö-
lümü mezunu, ikisi de ilahiyat fakültesi mezunudur.  

Ayrıca ortada bir de adaletsizlik var: Đlahiyat mezunlarına Kamu Huku-
ku Yüksek Lisans Programına kayıt hakkı tanınırken, aynı hakkın maliye bö-
lümü mezunlarına tanınmaması nasıl izah edilebilir? Acaba neden ilahiyat 
fakültesi mezunlarına bu imkân tanınmış, ama maliye bölümü mezunlarına 
bu imkân tanınmamıştır?  

Biz hangi fakülteden veya hangi bölümden mezun olursa olsun, hukuk 
fakültesi mezunu olmayan bir kişinin kamu hukuku yüksek lisans eğitimi 
yapamayacağını düşünüyoruz. Hukuk bir meslek eğitimidir. Bir meslek ala-
nında lisans eğitimine sahip olmayan birisi, nasıl olacak da o alanda uzman-
lık eğitimi alabilecektir? Đlahiyat mezunu birisinin kamu hukuku yüksek li-
sansı yapması, ziraat fakültesi mezunu bir kişinin tıpta uzmanlık sınavına 
girmesi ve genel cerrahi ihtisası yapması kadar akıl almayacak bir şeydir.  

                                                                 
11. http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/YL_ve_DOKTORA_PROGRAMLARI_LA

NI_1208.pdf  
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Hocaların hukuk fakültesi mezunu olmadığı yerde öğrencilerin hukuk 
fakültesi mezunu olmaları zaten garip olurdu! Bu konuda çok tipik bir gös-
terge var: Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını kazananların ilân edil-
diği “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvuru Sonuç Tutanağı” 
başlıklı tutanağın altında imzaları bulunan öğretim üyeleri şunlar: Doç. Dr. 
Ahmet Nohutçu, Doç. Dr. Yıldırım Torun, Doç. Dr. Tunca Özgişi ve Yard. 
Doç. Dr. Kemal Şahin12. Aşağıda göreceğimiz gibi Doç. Dr. Ahmet Nohutçu 
hukuk fakültesi mezunu değil, kamu yönetimi mezunudur. Doç. Dr. Yıldırım 
Torun edebiyat fakültesi felsefe bölümü, Yard. Doç. Dr. Tunca Özgişi ise 
edebiyat fakültesi tarih bölümü mezunudur. Bu kişilerin kendileri kamu hu-
kuku yüksek lisans diplomasına sahip değildir. Sınav heyetinin tek hukukçu 
üyesi Kemal Şahin’dir. Vakıa şu: 271 kişi içinden Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programına kayıt hakkı kazanan 60 kişiyi seçen dört kişiden üçü hu-
kuk fakültesi mezunu değildir; bu kişiler kamu hukuku yüksek lisans diplo-
ması veren bir programa öğrenci kabul etmişlerdir; ama gelgelelim kendileri 
kamu hukuku yüksek lisans diplomasına sahip değildir.    

II. ÖĞRETĐM ÜYELERĐ  

Şimdi sadece bir yarıyılda, 60’ı tezli, 61’i tezsiz olmak üzere toplam 
121 yüksek lisans öğrencisi alan Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren öğretim üyeleri-
nin kimler olduğu ve verdiği derslerin neler olduğu konusunda bilgi vermek 
istiyorum.  

Ama öncelikle bir hususu belirtmek isterim: Yalova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, öğretim üyesi sayısı bakımından çok iddialıdır. Fakültenin internet 
sitesinin ana sayfasındaki13 “Fakültemiz Hakkında Bilgi Edinin” linkini tık-
layınca açılan sayfada şöyle bir paragraf var:  

“2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılında 77 öğrencisi ile eğitime başlayan genç Fa-
kültemizde, çok daha eski tarihlerde kurulan birçok hukuk fakültesinden daha fazla 
sayıda, biri Profesör, üçü Doçent ve onbesi de Yardımcı Doçent olmak üzere top-
lam 19 öğretim üyesi görev yapmaktadır”14. 

Şimdi Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi övündüğü bu öğretim üyele-
rinden kimlerin, Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans 
Programında ne dersler verdiklerini tek tek görelim:  

                                                                 
12. http://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/GUZ_SONUCLAR/kamu_hukuku_tezsiz_yl.pdf  
13. http://www.yalova.edu.tr/hukukfakultesi  
14. http://www.yalova.edu.tr/icerik/2019/2019/anasayfa.aspx  
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ÖĞRETĐM ÜYELERĐ VE VERDĐKLERĐ DERSLERĐN LĐSTESĐ15 

1. Prof. Dr. Seyithan DELĐDUMAN 

Verdiği Dersler: 
Đflasın Kamu Hukuku Sorunları (Güz)  
Adli Teşkilat Türkiye (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi16  

Prof. Dr. Seyithan Deliduman, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
çalışan profesör unvanlı tek öğretim üyesidir ve bu Fakültenin Dekanıdır. 
Prof. Dr. Seyithan Deliduman medenî usûl, icra ve iflas hukuku anabilim da-
lı öğretim üyesidir. Yüksek lisansı da, doktorası da kamu hukuku alanında 
değildir17.  

                                                                 
15. Güz Dönemi Derslerine Đlişkin Kaynaklar: Listede dersin isminin sonunda (Güz) 

yazan dersler 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı birinci yarıyılında verilen derslerdir. 
Bu dersler, 
http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/83/kamu_hukuku_tezli_yuksek_lisans_prog
ram.docx adresinde yayınlanan ders programı taranarak tarafımızdan listelenmiştir. 
Söz konusu internet adresinde yayınlanan programda dersi verecek öğretim üyeleri-
nin adı yazmamaktadır. Ancak dersleri veren öğretim üyelerinin adının yazılı olduğu 
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilân edilen ders programının 
da fotoğrafına sahibiz. Aynı dersler kamu hukuku tezsiz yüksek lisans programında 
da vardır: 
http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/83/Guncel_Kamu_hukuku_Tezsiz_Yuksek
_Lisans_ders_program_1.docx. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının Güz dönemi 
ders programına ise http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/2012-
2013_Ders_Programlar/Bahar_yy_ders_program/Kamu_hukuku_tezli.pdf adresinden 
ulaşılabilir.  

Güz Dönemi Derslerine Đlişkin Kaynaklar: Listede dersin isminin sonunda 
(Bahar) yazan dersler 2012-2013 öğretim yılı ikinci döneminde verilen derslerdir. Bu 
makale Aralık 2013’te yazılmıştır. Yazıldığı günlerde 2013-2014 yılı bahar yarıyılı 
ders programı daha belli değildi. Bu dönemdeki dersler ve dersleri veren öğretim 
üyeleri bilgileri http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/2012-
2013_Ders_Programlar/Bahar_yy_ders_program/Kamu_hukuku_tezli.pdf adresinde 
yayınlanan Haftalık ders programından derlenmiştir. Aynı yönde 
http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/Kamu_Hukuku_Anabilim_Dal_FinalBut
unleme.doc (http://tr.docdat.com/docs/index-42023.html den de bilgiler elde edilebi-
lir).  

16. http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/Kamu_Hukuku_Anabilim_Dal_FinalBut
unleme.doc’tan bütün öğretim üyelerinin aynı zamanda programda ayrıca gösteril-
meyen “Uzmanlık Alan Dersi” isimli bir ders verdikleri anlaşılmaktadır.  

17. http://www.yalova.edu.tr/seyithandeliduman  
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2. Doç. Dr. Ahmet NOHUTÇU 

Verdiği Dersler: 
Đdare Hukuku Çalışmaları (Güz) 
Đdari Yargı Çalışmaları (Bahar)  
Uzmanlık Alan Dersi  

Doç. Dr. Ahmet Nohutçu, halen Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Đdare Hukuku Anabilim Dalında doçent unvanıyla görev yapmaktadır18 ve 
bu Fakültenin Kamu Hukuku Bölüm başkanıdır19. Fakültede Bölüm Başkanı 
olduğuna göre Doç. Dr. Ahmet Nohutçu’nun aynı zamanda Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde de Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olması gerekir. Doç. 
Dr. Ahmet Nohutçu hukukçu değildir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Yüksek lisans ve doktorası kamu yö-
netimi alanındadır20. Doç. Dr. Ahmet Nohutçu,  Yalova Üniversitesi SBE 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında idare hukuku ve idarî yargı ders-
leri veriyor.   

3. Doç. Dr. Yıldırım TORUN 

Verdiği Dersler: 
Doğal Hukuk ve Eleştirileri  (Güz) 
Devlet ve Hukuk (Güz) 
Politik Đdeolojiler ve Hukuk (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi  

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sayfasında yığınla bilgi var. 
Ama nedense Fakültenin anabilim dallarına, hangi öğretim üyesinin hangi 
anabilim dalının kadrosunda bulunduğuna ilişkin bir bilgi yok. O nedenle 
Doç. Dr. Yıldırım Torun’un Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hangi 
anabilim dalında öğretim üyesi olduğunu tespit edemedik. Doç. Dr. Yıldırım 
Torun, hukuk fakültesi mezunu değildir. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat 

                                                                 
18. http://www.yalova.edu.tr/ahmetnohutcu  
19. http://www.yalova.edu.tr/kategori/2037/2/kamu-hukuku-bolumu.aspx (Aynı adrese 8 

Ocak 2014 günü girdiğimde sayfanın değiştirilmiş olduğunu ve Bölüm Başkanının Doç. 
Dr. Ahmet M. Mithat olduğunu gördüm.  

20. http://www.yalova.edu.tr/ahmetnohutcu. Bununla birlikte not edelim ki, Ahmet Nohut-
çu’nun doktora tezine YÖK Tez Tarama Merkezinden 
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ ) ve keza doktora yaptığını beyan ettiği ODTÜ 
Kütüphanesinden ulaşılamamaktadır. Bkz.: 
http://library.metu.edu.tr/search~S15/?searchtype=a&searcharg=NOHUT%C3%87U%2C+Ahmet&s
earchscope=15&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits=&searchorigarg=aNOHU
T%7Bu00C7%7DU%2C+Ahmet      
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Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı 
yerde yapmıştır21.  

4. Doç. Dr. Gökhan Kürşad YERLĐKAYA 

Verdiği Dersler: 
Vergi Denetim Hukuku (Güz) 
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Güz) 
Vergi Ceza Hukuku (Güz) 
Koruma Tedbirleri (Güz) 
Vergi Yargılaması Hukuku (Bahar) 
Vergi Đcra Hukuku (Bahar) 
Temel Akademik Yazı Teknikleri (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Doç. Dr. Gökhan Kürşad Yerlikaya hukuk fakültesi mezunu değildir. 
Uludağ Üniversitesi Đktisadî ve Đdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bö-
lümü mezunudur22. Özgeçmişine göre yüksek lisans ve doktorası Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü malî hukuk programındandır. Doç. 
Dr. Gökhan Kürşad Yerlikaya’nın kamu hukuku tezli yüksek lisans progra-
mında güz yarıyılında dört, bahar yarıyılında üç tane ders verdiği görülmek-
tedir. Aynı dersleri tezsiz yüksek lisans programında da vermektedir23. Ders-
ler üç saatliktir. Demek ki Doç. Dr. Gökhan Kürşad Yerlikaya sadece tezli 
ve tezsiz yüksek lisans programında bir dönemde, uzmanlık alan dersi ve tez 
danışmanlıkları hariç toplam 21 saat ders vermektedir. Doç. Dr. Gökhan 
Kürşad Yerlikaya’nın lisansta verdiği toplam ders saati sayısını ise bilmiyo-
rum. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ikinci eğitim olduğu da hesa-
ba katılırsa Doç. Dr. Gökhan Kürşad Yerlikaya’nın haftalık ders yükünün 
olukça fazla olduğu tahmin edilebilir.  

5. Yard. Doç. Dr. Đsmail DURSUN 

Verdiği Dersler: 
Ceza Hukukunun Güncel Sorunları (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi  

Anlaşıldığı kadarıyla Yard. Doç. Dr. Đsmail Dursun, Yalova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalındaki tek öğretim üyesidir. Đs-
mail Dursun’un Yalova Üniversitesi internet sitesinde bir özgeçmiş sayfası 

                                                                 
21. http://www.yalova.edu.tr/yildirimtorun  
22. http://www.yalova.edu.tr/gokhankursadyerlikaya  
23. http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/83/Guncel_Kamu_hukuku_Tezsiz_Yuksek_Lisa

ns_ders_program_1.docx  
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vardır; ama bu sayfada sadece adı ve fotoğrafı bulunmaktadır24. Yard. Doç. 
Dr. Đsmail Dursun’un hangi hukuk fakültesinden mezun olduğu ve yüksek 
lisans ve doktorasını nerede yaptığına ilişkin bilgi yoktur. YÖK Tez tarama 
merkezinden yaptığımız taramadan Đsmail Dursun’un Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yaptığı 
anlaşılmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sayfasından Đs-
mail Dursun’un yakın zamana kadar Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesin-
de araştırma görevlisi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır25.  

6. Yard. Doç. Dr. M. Sinan Kılıçoğlu 

Verdiği Dersler: 
Türk Anayasa Hukukuna Göre Đnsan Hakları (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yalova Üniversitesi internet sitesinde yayınlanmış özgeçmişine göre, 
Yard. Doç. Dr. M. Sinan Kılıçoğlu’nun Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si mezunu olduğu ve aynı yerde yüksek lisans ve doktora yaptığı anlaşılmak-
tadır26. Mezuniyet tarihleri belirtilmemiştir. Adı geçen özgeçmişte M. Sinan 
Kılıçoğlu’nun geçmişte Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı belirtilmek-
tedir. Keza aynı özgeçmişte M. Sinan Kılıçoğlu’nun Đstanbul Büyükşehir Be-
lediyesinde ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinde danışmanlık yaptığı yazılıdır.  

7. Yard. Doç. Dr. Ali Đhsan KAYTAZ 

Verdiği Dersler: 
Sermaye Piyasası Hukukunda Yatırımcının Korunması  (Güz) 
Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yard. Doç. Dr. Ali Đhsan Kaytaz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si mezunu olup, aynı Marmara Üniversitesinde özel hukuk yüksek lisansı ve 
özel hukuk doktorası yapmıştır27. Yard. Doç. Dr. Ali Đhsan Kaytaz’ın hu-
kukçu olması sevindiricidir; ama gelgelelim kamu hukukçusu değil, özel hu-
kukçudur. Ali Đhsan Kaytaz’ın verdiği derslerin (Sermaye Piyasası Huku-
kunda Yatırımcının Korunması ve Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Ge-
lişmeler) kamu hukuku ile ne alakasının olduğu merak konusudur.  

                                                                 
24. http://www.yalova.edu.tr/ismaildursun  
25. http://hukuk.kocaeli.edu.tr/hukuk/sayfalar/genel/personel.htm  
26. http://www.yalova.edu.tr/msinankilicoglu  
27. http://www.yalova.edu.tr/aliihsankaytaz  
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8. Yard. Doç. Dr. Kemal ŞAHĐN  

Verdiği Dersler: 
Đfade Hürriyeti (Güz) 
Özel Hayatın Korunması (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi  

Yard. Doç. Dr. Kemal Şahin’in Yalova Üniversitesi web sayfasında ya-
yınlanmış bir özgeçmişini bulamadık. Bildiğimiz kadarıyla Kemal Şahin, Đs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Biri Đstanbul Üniversitesi 
SBE Kamu Hukuku Anabilim Dalından28, diğeri Malta Üniversitesinden29 
olmak üzere iki ayrı kamu hukuku yüksek lisans diplomasına sahiptir. Kemal 
Şahin, Đstanbul Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora 
yapmıştır. Doktora tezi de ifade hürriyeti konusundadır30. Yalova’ya geçme-
den önce Kemal Şahin’in Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma 
görevlisi ve sonra yardımcı doçent olduğu anlaşılmaktadır31. Eğitimine ve 
yayınlanmış tezlerine bakarak, Kemal Şahin’in bir kamu hukuku yüksek li-
sans eğitiminin nasıl uzun ve stresli bir süreç olduğunu, bir kamu hukuku 
yüksek lisans tezindeki beklenen standardın ne olduğunu Türkiye’de en iyi 
bilen kişilerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kemal Şahin’in hu-
kuk fakültesi mezunu olmak şartının aranmadığı ve 60 öğrencinin kabul 
edildiği “Başvuru Sonuç Tutanakları”nın32 altında tek hukukçu üye olarak 
imzasının bulunmasını, kendisi gibi kamu hukuku bilimine gönül vermiş bir 
meslektaşı olarak üzücü buluyorum.  

9. Yard. Doç Dr. Süleyman Sırrı Terzioğlu 

Verdiği Dersler: 
Uluslararası Hukukta Azınlıklar (Bahar) 
Uluslararası Örgütler Hukuku (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi 

                                                                 
28. Kemal Şahin’in 300 sayfa uzunluğunda ve fevkalade başarılı olan yüksek lisans tezi daha 

sonra Beta Yayınevi tarafından yayınlanmıştır: Kemal Şahin, Yasamanın Yürütme ve Yar-
gı Üzerindeki Kılıcı (Yaşlı Fakat Faal Bir Anglo-Amerikan Kurumu: Impeachment - 
Siyabal Suçlandırma), Đstanbul, Beta Yayınevi, 2001, 305 s.  

29. Kemal Şahin, ikinci yüksek lisansını Malta Üniversitesinde yapmıştır. “Case of Refah 
Party and Dilemmas of the Rights and Freedoms under the ECHR System” başlıklı tezi 
uluslararası bir jüri tarafında yayınlanmaya değer bir tez olarak görülmüştür.   

30. Kemal Şahin’in fevkalade başarılı olan doktora tezi daha sonra On Đki Levha Yayınıcılık 
tarafından kitap olarak yayınlanmıştır: Kemal Şahin, Đfade Özgürlüğü, Đstanbul, On Đki 
Levha Yayıncılık, 2009, 522 s.   

31. http://hukuk.kocaeli.edu.tr/hukuk/sayfalar/genel/personel.htm  
32. http://yalova.edu.tr/Files/UserFiles/49/GUZ_SONUCLAR/kamu_hukuku_tezsiz_yl.pdf  
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Yard. Doç. Dr. Süleyman Sırrı Terzioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Kamu Hukuku Programında, doktorasını ise Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Prog-
ramında yapmıştır33. Yard. Doç. Dr. Süleyman Sırrı Terzioğlu, Yalova Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Progra-
mında ders veren dördüncü ve sonuncu kamu hukukçusudur.  

10. Yard. Doç. Dr. Ayhan GÜNEY 

Verdiği Dersler: 
Đktisat Politikaları ve Yapı Analizi (Güz) 
Mali Politikalar ve Yapı Analizi (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi  

Yard. Doç. Dr. Ayhan Güney, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-
retim üyesidir. Ancak hukukçu değildir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktorası da ekono-
mi alanındadır34. Ayhan Güney’in verdiği “Đktisat Politikaları ve Yapı Ana-
lizi” ve keza “Mali Politikalar ve Yapı Analizi” isimli derslerin kamu huku-
ku ile ne ilgisinin bulunduğu anlaşılamamaktadır. 

11. Yard. Doç. Dr. Mahmut KABAKÇI 

Verdiği Dersler: 
Sosyal Yardım Hukukunun Güncel Sorunları (Güz) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yard. Doç. Dr. Mahmut Kabakçı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını aynı yerde yapmıştır. Yüksek 
lisans ve doktorası kamu hukuku alanında değil, özel hukuk alanındadır35. 
Yard. Doç. Dr. Mahmut Kabakçı hukukçudur; ama gelgelelim kamu hukuk-
çusu değil, özel hukukçudur.  

12. Doç. Dr. M. Nusret BEDÜK 

Verdiği Dersler: 
Sosyal Sigortalar Hukukunun Güncel Sorunları (Güz) 
Đş Sağlığı ve Güvenliğine Đlişkin Güncel Gelişmeler (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi 

                                                                 
33. http://www.yalova.edu.tr/suleymansirriterzioglu  
34. http://www.yalova.edu.tr/ayhanguney  
35. http://www.yalova.edu.tr/mahmutkabakci  
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Doç. Dr. M. Nusret BEDÜK, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi özel 
hukuk bölüm başkanıdır36. Doç. Dr. Nusret BEDÜK, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi SBE 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yapmıştır. Doktorasını Selçuk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yapmıştır. Gö-
rüldüğü gibi Doç. Dr. Nusret Bedük hukukçudur; ama kamu hukukçusu de-
ğil, özel hukukçudur. Nusret Bedük’ün Kamu Hukuku Yüksek Lisans Prog-
ramında verdiği “Sosyal Sigortalar Hukukunun Güncel Sorunları” ve “Đş 
Sağlığı ve Güvenliğine Đlişkin Güncel Gelişmeler” isimli derslerin kamu hu-
kuku ile ne alakasının olduğu sorusu da sorulmaya değer bir sorudur. Zira 
bilindiği gibi iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, hukuk fakültelerindeki 
yerleşik ayrıma göre özel hukuk bölümünde kalmaktadır 

13. Yard. Doç. Dr. Tunca Özgişi 

Verdiği Dersler: 
Türk Demokrasi Tarihi (Bahar) 
Parlamento Hukuku (Güz) 
Türk Hukuk Tarihi (Güz) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yard. Doç. Dr. Tunca Özgişi, hukukçu değildir. Dr. Özgişi, Đstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını 
Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Tarih Alan Öğ-
retmenliği Bilim Dalında yapmıştır. Doktorasını ise Đstanbul Üniversitesi 
Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Enstitüsünde yapmıştır37. Yard. Doç. Dr. 
Tunca Özgişi’nin Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hangi anabilim 
dalında yardımcı doçent olduğunu ben şahsen merak ediyorum. Yalova Üni-
versitesi Hukuk Fakültesinin web sayfasında pek çok alakasız bilgi var; ama 
öğretim üyelerinin mensup oldukları anabilim dallarına ilişkin tek bir bilgi 
yok. Yard. Doç. Dr. Tunca Özgişi’nin Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi-
nin kadrolu öğretim üyesi olduğu kesindir38. Đlave edelim, ne öğrenci olarak, 
ne araştırma görevlisi olarak, ne de öğretim üyesi olarak Hukuk Fakültesinde 
daha önce en küçük bir tecrübesi olmayan Yard. Doç. Dr. Tunca Özgişi, ha-
len Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısıdır39. Son olarak 
not edelim ki, Yard. Doç. Dr. Tunca Özgişi’nin, bundan önceki kariyerinde 
bir lisede beş yıllık “tarih öğretmenliği” yapmıştır40.  

                                                                 
36. http://www.yalova.edu.tr/nusretbeduk  
37. http://www.yalova.edu.tr/tuncaozgisi  
38. http://www.yalova.edu.tr/tuncaozgisi   
39. http://www.yalova.edu.tr/tuncaozgisi  
40. http://www.yalova.edu.tr/tuncaozgisi  
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Yard. Doç. Dr. Tunca Özgişi’nin Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hu-
kuku Yüksek Lisans Programında verdiği derslerden birisi de “Parlamento 
Hukuku”dur. Hukukçu olmayan, lisans, yüksek lisans ve doktorası tarih ala-
nında olan bir kişinin nasıl olup da yüksek lisans seviyesinde “Parlamento 
Hukuku” dersini verebildiği merak konusudur.  

13. Yard. Doç. Dr. E. Leyla Kıyat 

Verdiği Dersler: 
Genel Muhasebe ve Muhasebe Hukuku (Bahar) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yalova Üniversitesi internet sitesinde yayınlanan “Özgeçmiş”ine41 göre 
Yard. Doç. Dr. Emine Leyla KIYAT, 1954 doğumludur. Özgeçmişinde 
“Marmara Üniversitesi Đktisadi Ticari Đlimler Fakültesi Đşletme Bölü-
mü”nden 1978 yılında mezun olduğu yazılıdır. Marmara Üniversitesi 1982 
yılında kurulduğuna göre 1978 yılında Leyla Kırat’ın mezun olduğu okulun 
adı “Marmara Üniversitesi Đktisadi Ticari Đlimler Fakültesi” olamaz. Sanıyo-
rum Leyla Kıyat’ın mezun olduğu okul, “Đstanbul Đktisadi ve Ticari Đlimler 
Akademisi”dir. Özgeçmişine göre E. Leyla Kırat, Đstanbul Üniversitesi Đkti-
sat Fakültesinde yüksek lisans yapmıştır (1981). Özgeçmişinde belirtildiğine 
göre Leyla Kıyat, Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesinde 1981 yılında baş-
ladığı doktorasını nihayet, tam 29 yıl sonra, 2010 yılında tamamlamıştır42. 
29 yıl sonra doktor olduktan sonra, Leyla Kıyat, Yalova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine yardımcı doçent olarak atanmıştır. Hangi anabilim dalına atandı-
ğına ilişkin bir bilgi web sayfasında yoktur. Lisansı, yüksek lisansı ve dokto-
rası işletme alanında olan bu kişinin Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 
hangi Anabilim Dalına atandığı merak konusudur.  

15. Yard. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya 

Verdiği Dersler: 
Mecellenin Külli Kaideleri (Güz) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yard. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, hukukçu değildir. Kendisi Marma-
ra Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đslam Hukuku, doktorasını da Selçuk 

                                                                 
41. http://www.yalova.edu.tr/PersonDetail.aspx?CategoryID=2341&PersonID=133  
42. http://www.yalova.edu.tr/PersonDetail.aspx?CategoryID=2341&PersonID=133  
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đslam Hukuku Anabilim Dalından 
almıştır43.  

Yard. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’nın Kamu Hukuku Yüksek Lisans 
Programında verdiği dersin adı “Mecellenin Külli Kaideleri”dir.  

Ben disiplinler arası çalışmalara karşı değilim. Ama disiplinler arası ça-
lışmalardan önce, bir alanda öncelikle o “disiplin”in temel ilkeleri öğretilme-
lidir. Yukarıda Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 
Yüksek Lisans Programındaki dersler ve bu dersleri veren hocaları gördük. 
Bu derslerden hangisinde kamu hukukunun temel ilkeleri öğretilmiştir de, 
üstüne bir de “Mecellenin külli kaideleri” öğretilmektedir?  

Aşağıdaki öğretim üyesi de bir ilahiyatçıdır.  

16. Yard. Doç. Dr. Uğur Bekir Dilek 

Verdiği Dersler: 
Kanunlaştırma Hareketleri (Güz) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yard. Doç. Dr. Uğur Bekir Dilek de hukukçu değil, ilahiyatçıdır. Mar-
mara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans (Marmara) ve 
doktorası (Selçuk) ilahiyat alanındadır44. Belirtelim ki, Uğur Bekir Dilek’in 
yüksek lisansı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đlahiyat Ana-
bilim Dalı Arap Dili ve Belagati Bilim Dalındadır45. Vakıa şudur ki, “Arap 
dili ve belagati uzmanı” olan bir kişi Yalova Üniversitesinde “kamu hukuku 
uzmanları” yetiştirmektedir!  

Ayrıca Yalova Üniversitesi internet sitesindeki bir belgeden Yard. Doç. 
Dr. Uğur Bekir Dilek’in adı geçen Üniversitenin Uluslararası Đlişkiler bölü-
münde “borçlar hukuku”, evet yanlış duymadınız “borçlar hukuku” dersi 
verdiği anlaşılmaktadır46. Bir ilahiyatçı nasıl olup da “borçlar hukuku” dersi 
verebilmektedir, bunu anlamak mümkün değildir. Borçlar hukuku dersini 
ilahiyatçılara verdiren anlayış, nasıl bir anlayıştır?  

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programında iki ilahiyatçı ders vermektedir. Ama bu programda tek 
bir idare hukukçusu yoktur. Gerçi Doç. Dr. Ahmet Nohutçu, idare hukuku 
anabilim dalında doçenttir. Ancak kendisi hukuk fakültesi mezunu değildir; 
                                                                 
43. http://www.yalova.edu.tr/PersonDetail.aspx?CategoryID=3656&PersonID=131  
44. http://www.yalova.edu.tr/ugurbekirdlek  
45. http://www.yalova.edu.tr/ugurbekirdlek  
46. http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/51/vize_takvimi_2013_guz.pdf  
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yüksek lisans ve doktorası da hukuk alanında değildir. Tek bir adet idare hu-
kukçusu öğretim üyesi istihdam etmeyen Yalova Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinin iki adet ilahiyatçı istihdam etmesi oldukça ilginçtir.  

17. Prof. Dr. Kamil Yıldırım 

Verdiği Ders: 
Đcra Đflas Suçları (Güz) 

Prof. Dr. Kamil Yıldırım, Yalova Üniversitesi hocası değildir. Kendisi 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde medeni usûl, icra ve iflas hukuku 
hocasıdır. Dolayısıyla bir kamu hukukçusu değil, bir özel hukukçudur. Ben 
Prof. Dr. Kamil Yıldırım’ın kendi Üniversitesinde de, yani Marmara Üniver-
sitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında “Đcra Đflas Suçları” 
isimli bir ders olup olmadığını merak ediyorum.  

18. Yard. Doç. Dr. Cengiz Sunay 

Verdiği Dersler: 
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Güz) 
Uzmanlık Alan Dersi 

Yard. Doç. Dr. Cengiz Sunay’ın özgeçmişini Yalova Üniversitesi inter-
net sitesinde bulamadık. Ancak Cengiz Sunay’ın Yalova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi kadrosunda yardımcı doçent olduğu hususu tartışmasızdır. Zira adı 
geçen Üniversitenin web sayfasında yer alan bir belgede Cengiz Sunay’ın 
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesine yardımcı doçent atanmak için 12 
Haziran 2013 tarihinde yabancı dil sınavına girdiği anlaşılmaktadır47. Yard. 
Doç. Dr. Cengiz Sunay’ın bu Fakültenin hangi anabilim dalına atandığını 
bilmiyoruz. Yalova Üniversitesi internet sitesindeki bir belgeden Cengiz Su-
nay’ın ayrıca adı geçen Üniversitenin Uluslararası Đlişkiler Bölümünde 
“anayasa hukuku” dersi verdiği anlaşılmaktadır48. 

Yard. Doç. Dr. Cengiz Sunay hukukçu değildir. Đstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1993 yılında mezun 
olmuştur49. 2004 yılında yüksek lisans derecesini Kocaeli Üniversitesi SBE 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalından almıştır. Tez konusu “Türkiye’de Kent-
leşme ve Değişen Siyasal Kültür (1950-1960)”dür50. Cengiz Sunay, 2009 

                                                                 
47. http://www.yalova.edu.tr/icerik/3080/10130/yardimci-docent-yabanci-dil-sinav-

sonuclari.aspx  
48. http://www.yalova.edu.tr/Files/UserFiles/51/vize_takvimi_2013_guz.pdf  
49. http://tr.linkedin.com/pub/cengiz-sunay/38/114/107  
50. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/SearchTez  
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yılında ise doktora derecesini Marmara Üniversitesinden Türkiyat Araştır-
maları Enstitüsü Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Bilimdalından almıştır51. 
Ulaştığımız bir internet kaynağında Cengiz Sunay’ın Ağrı Đbrahim Çeçen 
Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Si-
yaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalıştığı 
belirtilmektedir52. 

* * * 
Öğretim üyelerinin ve verdikleri derslerin listesini yukarıda verdik. Aşa-

ğıda genel gözlemlerde de bulunacağız. Ama önce bir konuda küçük bir 
açıklama yapmak isterim: Yukarıda ismi geçen hukukçu olmayan, ĐĐBF, 
SBF, ilahiyat fakültesi ve edebiyat fakültesi mezunu olan öğretim üyelerini 
ben şahsen tanımam. Biri dışında isimlerini dahi bu makaleyi yazmaya baş-
lamadan önce duymamıştım. Đçlerinde, kendi disiplinlerinde, fevkalade de-
ğerli bilim adamları olabilir. Benim yukarıda yazdıklarım ve aşağıda yapa-
cağım eleştiriler onların kendi disiplinlerindeki bilim adamlığına yönelik de-
ğil, şu an itibarıyla yanlış yerde bulunduklarına ve yanlış yerde ders verdik-
lerine ilişkindir. Bu meslektaşlarımız belki fevkalade değerli bilim adamları-
dır; ama şu an itibarıyla kanımca yanlış yerde bulunuyorlar. Yerleri hukuk 
fakültesi değil, mezunu oldukları fakültelerdir.  

Genel Gözlemler  

Şimdi yukarıda öğretim üyelerine ilişkin tek tek verdiğimiz bilgileri bir 
tabloda özetleyelim:  

Tablo: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına Ders Veren Öğretim Üyeleri 

Kamu  
Hukukçuları* 

Özel  
Hukukçular** 

İİBF/SBF  
Mezunları 

İlahiyat  
Fakültesi  
Mezunları 

Edebiyat  
Fakültesi  
Mezunları 

1. İsmail Dursun 

2. Sinan Kılıçoğlu 

3. S. Sırrı 
Terzioğlu 

4. Kemal Şahin 

1. Seyithan  
Deliduman 

2. Ali İhsan Kaytaz 

3. Mahmut Kabakçı 

4. M. Nusret Bedük 

5. Kamil Yıldırım  

1. Ahmet  
Nohutçu  

2. Gökhan Kürşad 
Yerlikaya 

3. Ayhan Güney 

4. Leyla Kırat 

5. Cengiz Sunay 

1. Necmettin 
Kızılkaya 

2. Uğur  
Bekir  
Dİlek 

1. Tunca 
Özgişi 

1. Yıldırım 
Torun 

 

* Hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisans ve doktorası kamu hukuku alanında olanlar. 

** Hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisans ve doktorası özel hukuk alanında olanlar. 

                                                                 
51. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/SearchTez  
52. http://tr.linkedin.com/pub/cengiz-sunay/38/114/107  
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Şimdi tabloyu sütun sütun yorumlayalım:  

a) Kamu Hukukçuları.- Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren toplam 18 öğretim 
üyesinden sadece dördü (Đsmail Dursun, Sinan Kılıçoğlu, S. Sırrı Terzioğlu 
ve Kemal Şahin) kamu hukukçusudur. Kamu Hukuku Yüksek Lisans Prog-
ramında ders veren öğretim üyelerinin toplamı içinde kamu hukukçularının 
oranı sadece yüzde 22’dir.  

b) Özel Hukukçular.- Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders 
veren 18 öğretim üyesinden beşi (Seyithan Deliduman, Ali Đhsan Kaytaz, 
Mahmut Kabakçı, M. Nusret Bedük ve Kamil Yıldırım) ise özel hukukçudur. 
Oran yüzde 28’dir. Bu özel hukukçuların Kamu Hukuku Yüksek Lisans 
Programında neden ders verdikleri anlaşılamamaktadır. Yalova Üniversitesi 
SBE Kamu hukuku yüksek lisans programında kamu hukukçusundan çok, 
özel hukukçu öğretim üyesi ders verdiğine göre, bu Üniversitenin neden 
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı değil de, Kamu Hukuku Yüksek Li-
sans Programı açtığı merak konusudur.  

c) ĐĐBF/SBF Mezunları.- Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren 18 öğretim üye-
sinden beşi (Ahmet Nohutçu, Gökhan Kürşad Yerlikaya, Ayhan Güney, 
Leyla Kırat ve Cengiz Sunay) Đktisadî ve Đdarî Bilimler Fakültesi ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunudur. Oranları toplam içinde yüzde 28’dir. Bunlar-
dan üçü kamu yönetimi, birisi maliye, birisi de işletme mezunudur. Keza bu 
kişilerin yüksek lisans ve doktoraları da hukuk alanında değildir. Bu kişilerin 
neden Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders verdikleri53 ve hatta 
neden Yalova Üniversitesi Đktisadî ve Đdarî Bilimler Fakültesi kadrolarına 
değil de, Hukuk Fakültesi kadrolarına atandıkları merak konusudur54.  

                                                                 
53. Bizim burada söylediğimiz şey, ĐĐBF/SBF mezunlarının kendi fakültelerinde değil, 

hukuk fakültesinde hukuk dersi veremeyeceğidir.  

54. Burada ĐĐBF/SBF mezunlarının hukuk fakültelerinde çalışmasına ilişkin bir de tarih-
sel bilgi vereyim: 2000’li yıllarda hukuk fakülteleri mantar gibi patladığında Hukuk 
Fakültesi kurmak için YÖK’ün aradığı öğretim üyesi sayıları pek çok Üniversite, 
kendi iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinde bulunan maliye ve iktisat anabilim dal-
larındaki öğretim üyelerini yeni kurdukları hukuk fakültesine naklen atayarak ta-
mamlamaya çalıştı. Bu yeni kurulan hukuk fakültelerinde medeni hukuk anabilim da-
lında öğretim üyesi yokken, bu fakültelerin iktisat ve maliye anabilim dallarında üçer 
dörder tane kadrolu öğretim üyeleri oldu. Böylece hukuk fakültesinde toplam öğretim 
üyesi sayısı da YÖK’ün aradığı sayıya ulaşmış oluyordu. Hatta bu yeni fakültelerin 

bazılarının dekanları dahi bu hukukçu olmayan öğretim üyeleri arasından atandı. → 
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d) Đlahiyat Fakültesi Mezunları.- Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren 18 öğretim 
üyesinden ikisi (Necmettin Kızılkaya ve Uğur Bekir Dilek) ilahiyat fakültesi 
mezunudur. Oranları toplam içinde yüzde 11’dir. Bu kişilerin yüksek lisans 
ve doktoraları da ilahiyat alanındadır.  

e) Edebiyat Fakültesi Mezunları.- Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren 18 öğretim 
üyesinden birisi (Tunca Özgişi) edebiyat fakültesi tarih bölümü, diğeri de 
(Yıldırım Torun) edebiyat fakültesi felsefe bölümü mezunudur.  

Özetle Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 
Yüksek Lisans Programında ders veren 18 öğretim üyesinden sadece 4’ü 
(dördü), yani yüzde 22’si kamu hukukçusudur. Geri kalan 14 (ondört) öğre-
tim üyesi, yani toplam ders veren öğretim üyelerinin yüzde 78’i kamu hu-
kukçusu değildir. Yani bu Yalova Üniversitesinde kamu hukuku yüksek li-
sans diploması veren öğretim üyelerinin yüzde 78’i zaten verdikleri bu dip-
lomaya kendileri sahip değildir. Bu 14 öğretim üyesinden beşi özel hukuk-
çudur; 9’u (dokuzu) ise hukukçu dahi değildir. Bunlar, kamu yönetimcisi, 
maliyeci, işletmeci, ilahiyatçı, tarihçi ve felsefecidir. Yalova Üniversitesi 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren 18 öğretim üyesinden 
9’u yani yüzde 50’si hukuk fakültesi mezunu dahi değildir55. 

                                                                                                                                                       
YÖK, bu hileli uygulamanın önüne geçmek için -yanlış hatırlamıyorsam- 2008 

yılında, hukuk fakültelerinde iktisat ve maliye anabilim dallarını kapattı. Böylece hu-
kuk fakültesi kadrolarını iktisadî ve idarî bilimler fakültesi öğretim üyeleriyle dol-
durma uygulamasının önüne geçilmiş oldu. Ama maalesef ben şimdi Yalova Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi örneğinde görüyorum ki, hukuk fakültesi kadrosunu iktisadî 
ve idarî bilimler fakültesi öğretim üyeleriyle doldurma uygulaması sona ermemiş.  

Bu uygulamanın hukuka ne derece hukukî olduğu sorunu bir yana, bu uygulama-
da ciddi etik problemler var. Hukuk fakültelerinde, kamu yönetimi, iktisat, işletme 
vb. anabilim dalları olmadığına göre, bu öğretim üyeleri acaba hukuk fakültelerinin 
hangi anabilim dallarına atanıyorlar? Örneğin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi 
iktisat ve işletme alanında olan Leyla Kırat acaba Yalova Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinin hangi anabilim dalına atanmıştır? Yine örneğin, lisansı ve yüksek lisans kamu 
yönetimi, doktorası Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi alanında olan Cengiz Sunay, Ya-
lova Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hangi anabilim dalına atanmıştır?  

Nasıl olup da kamu yönetimcileri, iktisatçılar, işletmeciler, kendilerini hukuk 
anabilim dallarına atanmaya ehil görüyorlar? Bunu akademik etiğe nasıl sığdırabili-
yorlar? Tekrar söyleyeyim: Benim itirazım bu kişilerin, iktisadî ve idarî bilimler fa-
kültesi kadrolarına değil de hukuk fakültesi kadrolarına atanmasınadır.  

55. Eğer adı geçen programda ders veren 18 öğretim üyesinden sadece biri veya ikisi hu-
kukçu olmasaydı, belki diyebilirdik ki, ortada mazur görülmesi gereken istisnaî bir 
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Şimdi Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ana sayfasındaki56 “Fa-
kültemiz Hakkında Bilgi Edinin” linkini bir kez daha tıklayalım ve açılan 
sayfadaki şu paragrafı bir kez daha okuyalım:  

“2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılında 77 öğrencisi ile eğitime başlayan genç Fa-
kültemizde, çok daha eski tarihlerde kurulan birçok hukuk fakültesinden daha fazla 
sayıda, biri Profesör, üçü Doçent ve onbesi de Yardımcı Doçent olmak üzere top-
lam 19 öğretim üyesi görev yapmaktadır”57. 

Şimdi sanıyorum okuyucular, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
görev yapan “19 öğretim üyesi”nin sırrını anlamışlardır.  

III. BU ĐŞTEN KĐM SORUMLU?  

Okuyucular yukarıdaki bilgilere şaşırmış olabilirler: Yeni kurulmuş bir 
Üniversite, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına bir yarıyılda 121 öğ-
renci alıyor. Dahası bu öğrencilerin hukuk fakültesi mezunu olmaları şartını 
aramıyor. Dahası bu öğrencilere ders veren 18 öğretim üyesinden sadece 4’ü 
kamu hukukçusu, 5’i özel hukukçu, geri kalan 9’u ise hukuk fakültesi mezu-
nu bile değil. Bu öğretim üyelerinin verdiği derslerin önemli bir kısmının 
kamu hukuku ile alakası tartışmalı.  

Acaba Yalova Üniversitesinin YÖK’ten habersiz olarak böyle bir Kamu 
Hukuku Yüksek Lisans Programı açmış olması ve keza YÖK’ten habersiz 
olarak bu programa bir yarıyılda 121 öğrenci almış olması mümkün müdür?  

Bir üniversitenin yüksek lisans veya doktora programı açabilmesi için 
YÖK’ten izin alması gerekmektedir. YÖK’ten izin alabilmesi için ise 20 ci-
varında şartı yerine getirmesi lazımdır. Bu şartların her birini yerine getirdi-
ğini göstermek için YÖK’e pek çok belge sunması, pek çok sütun ve satırdan 

                                                                                                                                                       
durum var ve böyle istisnaları modern üniversite hayatında abartmamak gerekir. Ör-
neğin Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders ve-
ren 18 öğretim üyesinden 16’sı kamu hukukçusu olsaydı, hukuk tarihi dersini bir hu-
kukçu değil bir tarihçi, hukuk felsefesi dersini de bir felsefeci veriyor olsaydı ben 
buna bir şey demezdim. Ama yukarıda sayılarıyla gösterildiği gibi Yalova’daki du-
rum bu değildir ve hatta durum bunun tersidir: Yalova Üniversitesi Kamu Hukuku 
Yüksek Lisans Programında kamu hukukçuları istisnayı teşkil etmektedir. Çünkü 18 
öğretim üyesinden sadece 4’ü kamu hukukçusudur. Dahası Yalova Üniversitesi SBE 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında bu felsefeci ve tarihçilerin verdiği dersler 
de tarih ve felsefe dersi değildir. Örneğin tarih bölümü mezunu Yard. Doç. Dr. Tunca 
Özgişi, “parlamento hukuku” dersi veriyor.  

56. http://www.yalova.edu.tr/hukukfakultesi  
57. http://www.yalova.edu.tr/icerik/2019/2019/anasayfa.aspx  
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oluşan pek çok tablo hazırlaması gerekmektedir58. Ayrıca belirtmek isterim 
ki, YÖK’ün yüksek lisans ve doktora programı açmak için aradığı şartlar, 
fevkalade detaylı ve somut şartlardır. Örnek olarak bu şartlardan 14 ve 15 
nolu şartları aşağıya olduğu gibi koyuyorum59:  

14. Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisa-
yar sayılarını ve bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma 
açık olduğunu belirtiniz. 

15. Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüpha-
nesinde bulunan sürekli yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut 
olduklarını bir liste halinde belirtiniz. 

Şimdi yukarıda verdiğimiz bilgilere tek tek dönelim:  

1. Öğrenci Sayıları YÖK’ün Bilgisi Dahilindedir.- YÖK’ün hazırla-
dığı “Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru Formatı” başlıklı belge-
nin 6’ncı maddesine göre YÖK’e başvuruda, açılacak programa alınması dü-
şünülen tahmini kontenjan bir tablo ile yıl yıl bildirilmektedir60. Dolayısıyla 
kontenjandan YÖK’ün haberi olmaması mümkün değildir. Ancak benim 
tahminimce Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 
Yüksek Lisans Programı için YÖK’e 30 kişilik kontenjan bildirmiş, ama bu 
kontenjana aykırı olarak 60 kişi almıştır. Bu noktada YÖK’ün bilgisi olma-
yabilir. Haliyle bu husus YÖK’ün bilgisi dışında gerçekleşmiş ise, bunu de-
netlemek ve gerekiyorsa müeyyidelendirmek YÖK’ün yetkisi dahilindedir.  

2. Öğrenci Kabul Koşulları YÖK’ün Bilgisi Dahilindedir.- Yukarıda 
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programına başvuran adaylarda yabancı dil ve hukuk fakültesi mezu-
nu olmaları şartının aranmadığını belirtmiştik. Örneğin ilahiyat fakültesi me-
zunları Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yük-
sek Lisans Programına başvurabilmişlerdir. Bunun YÖK’ün haberi ve izni 
olmadan yapılması mümkün değildir. Zira YÖK’ün hazırladığı “Yüksek Li-

                                                                 
58. Bu konuda bkz.: Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru Formatı, 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2039778 ve 
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/19003  

59. Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru Formatı, Madde 14 ve 15. 
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2039778  

60. Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru Formatı, Madde 6, Ek/1, Tablo 1. 
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2039778.  
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sans Programı Açmak Đçin Başvuru Formatı”nın 7’inci maddesine göre, yük-
sek lisans programı açılırken, söz konusu program için “öğrenci kabul şartla-
rı” YÖK’e bildirilmektedir61. Yalova Üniversitesinin ilahiyat fakültesi me-
zunlarına Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına kabul ettiğini YÖK’ün 
bilmiyor olması mümkün değildir. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına ilahiyat fakültesi mezunları 
kabul ediliyorsa bu YÖK’ün bilgisi ve izniyle yapılmaktadır.  

3. Öğretim Üyelerinin Kimler Olduğu YÖK’ün Bilgisi Dahilinde-
dir.- YÖK’ün hazırladığı “Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru 
Formatı”nın 9’uncu maddesine göre yüksek lisans programı açabilmek için 
YÖK’ten izin alınırken söz konusu programda ders verecek öğretim üyeleri 
hakkında bilgi verilir. Anılan Formatın 9’uncu maddesi şöyle demektedir:  

“Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin (kadro-
lu, sözleşmeli, başka üniversiteden 2547/40. madde kapsamında görevlendiri-
lenler dâhil) adlarını, unvanlarını, kadro yerlerini ve çalışma esaslarını belir-
tiniz. Bu öğretim üyelerinden, halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka 
yüksek lisans ve/veya doktora programlarında görev almakta olanları açıkla-
yınız (Ek-2, Tablo 2 a). Yüksek lisans programında görev alacak öğretim 
üyeleri bilgilerine ilişkin özet tabloyu doldurunuz. (Tablo 2 b)” 

Söz konusu tablolarda öğretim üyesi hakkında her çeşit bilgi toplanmak-
tadır. Tablo 2B’nin üst kısmını aşağıya örnek olarak koyuyordum.  

 

Görüldüğü gibi bir yüksek lisans programı açılırken bu programda ders 
verecek öğretim üyelerinin kimler olduğu, bu öğretim üyelerinin lisans, yük-
sek lisans ve doktora diplomalarının hangi alanda olduğu, lisans, yüksek li-
sans doktora diplomalarını aldıkları kurumunun adı bildirilmektedir. Keza 
ders verecek her öğretim üyesinin özgeçmişi ve yayın listesi YÖK’e başvuru 
dosyasında gönderilmektedir. Dolayısıyla YÖK, Yalova Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren 

                                                                 
61. Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru Formatı, Madde 7. 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2039778.  
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öğretim üyelerinin lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının hangi 
alanda olduğunu mükemmel ve en ayrıntılı bir şekilde bilmektedir. YÖK’ün 
söz konusu Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren on sekiz 
öğretim üyesinden beşinin yüksek lisans ve doktorasının kamu hukuku değil 
özel hukuk alanında olduğunu ve keza ders veren öğretim üyelerinden doku-
zunun lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerinin hukuk alanında olma-
dığını, bunlardan beşinin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin kamu 
yönetimi ve işletme alanında olduğunu, bunlardan ikisinin lisans, yüksek li-
sans ve doktora eğitimlerinin ilahiyat alanında olduğunu, birisinin lisans, 
yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin tarih, diğerinin ise felsefe alanında ol-
duğunu bilmiyor olması mümkün değildir.  

Özetle YÖK’ün Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Hukuku Yüksek Lisans Programında ders veren öğretim üyelerinin yarısının 
hukukçu dahi olmadığını bilmemesi mümkün değildir. Keza yine YÖK’ün 
bu programda ders veren hukukçu öğretim üyelerinin yarısından çoğunun da 
kamu hukukçusu olmadığını bilmediğini iddia etmesi yine mümkün değildir. 
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans 
Programında ders veren öğretim üyelerine ilişkin eleştirilecek bir husus var 
ise, bu husus ancak YÖK’ün bilgisi ve rızasıyla gerçekleşmiş olabilir.  

4. Verilen Derslerin Neler Oluğu YÖK’ün Bilgisi Dahilindedir.- 
YÖK’ün hazırladığı “Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru Forma-
tı”nın 8’nci maddesine göre yüksek lisans programından verilecek derslerin 
isimleri ve ders içerikleri YÖK’e bildirilmektedir62. Dolayısıyla yukarıda 
eleştirdiğimiz ve kamu hukuku ile alakalı göremediğimiz dersleri Yalova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün YÖK’ün bilgisi ve onayı dışında 
koymuş olması mümkün değildir.  

Özetle, –belki kontenjanın sonradan artırılması dışında–, Yalova Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yaptığı her şey YÖK’ün bilgisi dâhi-
linde ve izniyle yapılmıştır. Yukarıda yaptığım eleştirilerde bir haklılık payı 
var ise, bu eleştirilecek hususların tek sorumlusu Yalova Üniversitesi değil, 
aynı zamanda YÖK’tür. Eğer Yalova Üniversitesi, YÖK’e yaptığı beyan ve 
verdiği belgelerin dışında bir şey yapıyorsa, bunu denetlemek, tespit etmek 
ve müeyyidelendirmek YÖK’e düşer.  

                                                                 
62. Yüksek Lisans Programı Açmak Đçin Başvuru Formatı, Madde 8. 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-
/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2039778  
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YÖK’ün yüksek lisans ve doktora programı açma şartlarını standart ola-
rak uygulamadığı, kendisine yakın gördüğü fakülteler için bu şartları aşırı bir 
toleransla, diğer bazı fakültelere ise bu şartları bihakkın uyguladığı rivayet 
edilmektedir. Ben bu rivayetlere baştan inanmazdım. Ama adım adım bu ri-
vayetlerde doğruluk payı olduğunu gördüm.  

Türk üniversite sisteminde bir programda verilen dersler ve keza bu 
dersleri veren öğretim üyeleri daima YÖK’ün bilgisi ve denetimi altındadır. 
Türk üniversite sisteminde, bir sorun var ise, bu sorunun YÖK’ün bilgisi ve 
rızası dışında gerçekleşmesinin imkân ve ihtimali yoktur. Eğer Yalova Üni-
versitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında eleştirilecek bir 
şeyler var ise, bu eleştirilerden sadece Yalova Üniversitesi değil, onunla bir-
likte YÖK’ün kendisi de sorumludur.  

SONUÇ 

Ben kamu hukuku yüksek lisans diplomamı 1980’li yılların sonunda 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim da-
lından bileğimin hakkıyla aldım. Benim sahip olduğum diplomaya sahip 
olan herkesin bu diplomayı bileğinin hakkıyla almasını istemek benim en 
doğal hakkımdır. Bu konuda gördüğüm eksiklik ve yanlışlıkları eleştirmek 
yine benim en meşru hakkım ve ödevimdir.  

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programına tezli ve tezsiz olmak üzere bir yarıyılda toplam 121 öğ-
rencinin kabul edildiğini, bu programa kabul edilmek için hukuk fakültesi 
mezunu olma şartının aranmadığını ve bu kişilere ders veren 18 öğretim üye-
sinden sadece 4’ünün kamu hukukçusu olduğunu, bu 18 öğretim üyesinden 
9’unun hukuk fakültesi mezunu dahi olmadığını öğrendiğimden beri içim 
sızlıyor.  

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Programında ders veren 18 öğretim üyesinden 14’ü bu programda 
verdikleri kamu hukuku yüksek lisans diplomasına kendileri sahip değiller. 
Tabir caiz ise, bunlar başkalarının bağından üzüm dağıtıyorlar. Kamu huku-
ku bağından iktisatçılar, kamu yönetimcileri, ilahiyatçılar, felsefeciler ve ta-
rihçiler üzüm dağıtırken, kamu hukukçuları olup biteni bir köşeden izlemeyi 
tercih ediyorlar veya izlemek zorunda bırakılıyorlar.  

* * * 
Makalenin başında vurguladığım şu hususu makalenin sonunda da vur-

gulamak isterim: Burada eleştirdiğim hususlar, en tipik bir şekilde Yalova 
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Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında bulunmaktadır. 
Ama burada eleştirdiğim hususların Yalova Üniversitesine özgü olduğu sa-
nılmamalıdır. Bu hususlar, belki daha düşük seviyede olsa, pek çok üniversi-
temizin kamu hukuku yüksek lisans programında da vardır. Kamu hukukun-
daki akademik gerileme giderek yaygınlaşıyor. Belki artık bir “gerileme”den 
değil, “çöküş”ten bahsetmek daha doğru olur. Üstelik bu “çöküş” gizli bir 
şekilde değil, hepimizin gözü önünde ve özellikle de YÖK’ün bilgisi ve 
onayıyla gerçekleşiyor.  

Türkiye’de kamu hukuku eğitimi tehdit altında. Bu tehdide karşı bütün 
kamu hukukçularını, sahip oldukları kamu hukuku yüksek lisans diploması-
nın onurunu korumak için tepki göstermeye davet ediyorum. ■ 

AÇIKLAMALAR 

1. Bu makale kısmen veya tamamen, kaynağı gösterilmek şartıyla tekrar yayın-
lanabilir, çoğaltılabilir, dağıtılabilir. Makalenin kaynağı şu şekilde gösterilmelidir:  

Kemal Gözler, “Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hak-
kında Eleştiriler”, www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.pdf (Konuluş Tarihi: 9 Ocak 2014). 

2. Bu makale 2013 yılının Aralık ayının son günlerinde yazılmıştır. Makalenin 
dipnotlarında zikredilen bütün internet kaynaklarına 2013 yılı Aralık ayının son gün-
lerinde ulaşılmıştır. Makaledeki bütün linkler, bir link hariç, 31 Aralık 2013 tarihi iti-
barıyla çalışmaktadır. Çalışmayan link şudur: 
http://www.yalova.edu.tr/icerik/3128/10361/Files/UserFiles/49/ilan/SBE_2014__ 
GUZ_LANI_-_yayn.pdf. Bu linkteki belgeye de izleyen linkten ulaşılabilmektedir:   
http://ilan.memurlar.net/common/documents/4542/yalovasos.pdf  

3. Đnternet kaynaklarıyla ilgili daha önce yaşadığım bir tecrübeyi aktarmak iste-
rim: Bu tür eleştirileri yapıp kaynak olarak internet sayfalarını gösterdiğinizde ertesi 
gün kaynak gösterdiğiniz internet sayfalarını kaldırıyorlar veya daha kötüsü içeriğini 
değiştiriyorlar. Aynı şey önümüzdeki günlerde, bu makalede kaynak gösterdiğim 
Yalova Üniversitesine ait internet sayfalarında da olursa şaşırmam. Bu makalede 
kaynak gösterdiğim linklerdeki internet sayfalarının hepsi, 31 Aralık 2013 tarihi iti-
barıyla mevcuttu ve benim belirttiğim şekilde idi. Bu sayfaların hepsinin Aralık ayı-
nın son günlerindeki hâli benim bilgisayarımda kayıtlıdır. Đsteyenlere gönderebili-
rim.  

4. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Başkanının Doç. 
Dr. Ahmet Nohutçu olduğunu gösteren 
http://www.yalova.edu.tr/kategori/2037/2/kamu-hukuku-bolumu.aspx adresindeki say-
faya 8 Ocak 2014 günü girdiğimde sayfanın değiştirilmiş olduğunu ve Bölüm Başka-
nının Doç. Dr. Ahmet M. Güneş olduğunu gördüm.  

5. Bu makalede kullandığım iki bilgi dışındaki bütün bilgileri, herkese açık olan 
internet kaynaklarından elde ettim. Kullandığım iki bilgiyi ise (mülakat günü Deka-
nın kontenjanın artırılmasına yönelik söylediği sözleri ve derslerin öğretim üyeleri-
nin odalarında yapıldığını gösteren haftalık ders programının fotoğrafını) tanıdığım 
kişilerden öğrendim.  
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6. Bu makalede Yalova SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında dersle-
rin yürütülmesine ilişkin ve keza adı geçen Enstitünün ve Yalova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinin sınıf sayıları ve kapasitelerine ilişkin hususlara özellikle değinilmemiştir.  

7. Bu makale yayınlanmadan önce, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Seyithan Deliduman’a ve bu makalede ismi geçen öğretim üyelerinden e-
mail adresini bulabildiğim 10’una aşağıdaki e-mail ve emailin ekinde makale gönde-
rilmiştir:  

Sayın Dekan ve Sayın Öğretim Üyeleri, 

“Yalova Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hakkında 
Eleştiriler” başlıklı bir makale kaleme aldım. Metni ektedir. Makale henüz yayınlan-
mamıştır.  

Makalede Fakültenizin ve adı geçen Programda ders veren öğretim üyelerinin is-
mi geçmektedir. Bu aşamada makalemi sizlerle paylaşma gereğini hissettim.  

Makalede çeşitli eleştiriler dile getirilmiştir. Makalede maddî vakıalara ilişkin bir 
hata var ise, bana bildirirseniz, bu hataları seve seve düzeltirim. Maddî vakıalar dışın-
daki eleştiriler haliyle benim yargılarımdır ve sorumluluğu bana aittir. Ancak bunlara 
ilişkin olarak karşı eleştirileriniz, görüş ve gözlemleriniz var ise, bunları bana bildirir-
seniz, makale ile birlikte bunları da yayınlamayı ödev bilirim.  

Makalede 18 kişinin adı geçmektedir. Ancak herkesin e-mail adresine ulaşama-
dım. Makaleyi makalede ismi geçen diğer kişilere de iletirseniz sevinirim.  

Saygılarımla, 

Kemal Gözler 

Bu e-maile adı geçen fakülteden sadece iki kişiden cevap geldi. Birisinin cevabı-
nı makalenin sonuna eklemek istedim ve kendisinden “e-mailinizi olduğu gibi maka-
lemin sonunda yayınlayabilir miyim” diyerek izin istedim. Henüz buna cevap gel-
medi. Olumlu cevap gelirse bu öğretim üyesinin e-mailini burada yayınlayacağım.  

8. Makale yayınlandıktan sonra Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden veya Yalo-
va Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığından bana bir tekzip, bir düzeltme veya 
herhangi bir açıklama gelirse bunu burada yayınlayacağım. Keza bu makalede ismi 
geçen kişiler, cevap haklarını kullanmak isterlerse, cevaplarını burada seve seve ya-
yınlayacağım.   

Saygılarımla, 9 Ocak 2014. 

Kemal Gözler. 

     

Bu makalenin kısa bir versiyonu, Güncel Hukuk (Şubat 2014, Sayı 122, s.38-40) dergisinde yayınlanmıştır. 

Bu kısa versiyonu  www.anayasa.gen.tr/yalova-yl-guncel-hukuk.pdf den okuyabilirsiniz.  

(c) Kemal Gözler 
E-Mail: kgozler[at]hotmail.com 

Konuluş Tarihi: 9 Ocak 2014 
Son Güncelleme/Düzeltme: 6 Şubat 2014 

Ana Sayfa: www.anayasa.gen.tr  
Bu sayfa: www.anayasa.gen.tr/yalova-yl.pdf  

 


