Hitit Üniversitesi
Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Đnsan Hakları

Dersin Adı

: Đnsan Hakları

Kodu

: 4130403 (ĐÖ—4135403)

Ders dili

: Türkçe

Kontenjanı

: 80 + tekrar edenler

Türü

: Seçmeli

Düzeyi

: Lisans

Yılı/Dönemi

: Yıl 4 – Güz Dönemi

Ders Saati

: 3 (Uygulama Saati – Yok)

Kredisi

: 3 (AKTS Kredisi – 4)

Ön şartlar

: Yok

Öğretim El.

: Öğr. Gör. Veysel DĐNLER

Dersin amacı
Đnsan hakları teorisi ve hukukuna ilişkin tarihsel ve temel bilgilerin verilerek, günümüzde gerek
ulusal ajanda, gerekse uluslar arası ajandada önemli bir tartışma konusu olan insan haklarının “ne”
olduğunun kavranması; öğrencileri insan hakları ile ilgili güncel tartışmalara çekerek insan hakları
üzerinde daha fazla düşünmelerini ve bu alandaki önyargılardan sıyrılarak, özgürlükler ekseninde
düşünmelerini sağlamak.

Dersin Geliştirdiği Program Yeterlilikleri
─

Temel insan hak ve özgürlüklerini öğrenerek konuyla ilgili politikaları ve olguları
değerlendirme yeteneği kazanmak. (PY 6)

Öğrenme Kazanımları
─

Đnsan hakları ve özgürlüklerin tarihsel arka planı hakkında bilgi sahibi olmak

─

Đnsan hakları ve kamu özgürlükleri tartışmalarına özgürlükler perspektifinden yaklaşabilmek

─

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin hukuksal mekanizmayı keşfetmek

Dersin Đçeriği
Đnsan hakları ve kamusal özgürlüklerin tarihsel arka planı; hak ve insan hakkı ayrımı bağlamında
insan haklarının temel özellikleri; insan haklarının uluslararası boyutları. Đnsan haklarının
korunmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeler ve kurulan koruma mekanizmaları. Uluslar arası insan
hakları örgütleri. Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesinin yapısı ve işleyişi, davaları ele alış metodu.
Đnsan haklarının hukuk dışı yönleri. Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi kararlarının incelenmesi. Temel
haklar. Sosyal ve ekonomik haklar. Siyasal ve katılım hakları. Grup ve çevre hakları. Yeni kuşak
haklar. Güncel insan hakları tartışmaları.

Ders Kitabı ve Önerilen Kaynaklar
—

Mustafa ERDOĞAN, Đnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara.

—

Feyyaz GÖLCÜKLÜ/Şeref GÖZÜBÜYÜK, Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması,
Turhan Kitabevi, Ankara.

—

Đbrahim Ö. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, AFA Yayınevi, Đstanbul.

—

Bülent TANÖR, Türkiye’nin Đnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, Đstanbul.

—

Michael FREEMAN, Đnsan Hakları: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, (çev. A. Erkan Koca-Asena
Topçuoğlu) Birleşik Kitabevi, Ankara.

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri
Konferans, soru-cevap, tartışma, karar incelemesi.

Ölçme ve Değerlendirme
Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki temel esaslar geçerlidir. Ara sınav
notu % 40, yılsonu sınav notu % 60 etkilidir. Ders geçme esası ile bağıl değerlendirme esası
geçerlidir. Sınavlar yazılı olarak yapılır ve öğretim elemanının takdirine göre, çoktan seçmeli veya
anlatım soruları şeklinde belirlenir.

Haftalık Program∗
Hafta

Konular
Đnsan, insan hakları, özgürlük kavramları ve insan haklarının günümüzde taşıdığı

1

önem

2

Đnsan haklarının tarihsel arka planı

3

Hak ve özgürlük kavramı. Đnsan haklarının temel özellikleri
Đnsan haklarının uluslar arası boyutları: uluslararası sözleşmeler, ulusüstü

4

örgütler ve uluslararası sivil toplum kuruluşları.

5

Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi ve AĐHM (kuruluş ve işleyiş)

6

AĐHM’nin yöntemi ve kullandığı ölçütler
Örnek karar incelemeleri (Yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi güvenliği, adil

7

yargılanma ve özel hayat)

8

Örnek karar incelemeleri (Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü)

9

Örnek karar incelemeleri (Mülkiyet hakkı, sosyal ve ekonomik haklar)

10

Klasik haklar ve insan haklarında yeni yaklaşımlar

11

Đnsan haklarının hukuk dışı boyutları.

12

Đnsan hakları ihlalleri

13

Đnsan hakları ihlalleri dünya incelemeleri

14

Güncel insan hakları sorunları.

∗ Bu program aksi ilan edilmedikçe yürütülecek programdır.

Đletişim:

Ders dönemi başında istekli öğrenciler arasından seçilecek iki ders asistanı tarafından
sağlanacaktır.

