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DERSİN TANIMI
Kamu Hukuku çalışma alanı kapsamında bir yönüyle hukuk, diğer yönüyle Siyaset Bilimi ve Sosyoloji
alanlarındaki konuları içeren İnsan Hakları dersi; insanın, birey ve vatandaş olarak sahip olduğu hakları, bu
hakların tanınması, korunması, geliştirilmesi ve ihlal edildiğinde adaletli bir telafi- tazmin yolu sağlanması
doğrultusunda devlet ve iktidar yapılanmalarını incelemeyi ve araştırmayı önceler. Bu minvalde ulusal ve
uluslararası hukuk normları ve bunları üreten uluslararası örgütler ile birlikler tanıtılarak, ilgili yargı organları
ve işleyiş mekanizmaları hakkında bilgi verilir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi aynı zamanda
vatandaşlık- yurttaşlık bilincini de gerektirdiğinden, demokrasi ve demokratik kültür gelişimi de ders
kapsamında yer almaktadır.
HAFTA
KONU
Ders ile ilgili genel bilgi
a. Temel kavramlar
b. Hukuk- hak- adalet – özgürlük kavramları vs.
c. İnsan Hakları - Temel hak ve ödevler
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d. Pozitif hukuk- tabii hukuk ayrımı
e. Hak – Adalet- Şiddet – İktidar – Devlet- Hukuk – Ceza – Anayasa – ihkak-ı hak –
meşruiyet – devletin meşru şiddet tekeli kavramlarının ders ile ilişkisi bakımından
açıklanması.
İnsan Haklarının Anayasal Güvenceye Kavuşturulması ve Normlar Hiyerarşisi
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İnsan haklarının nitelikleri (evrensellik, bireysellik, dokunulmazlık, devredilmezlik,
vazgeçilmezlik, insan haklarının üstünlüğü, insan haklarının bütünlüğü ilkeleri)
İnsan haklarının sınıflandırılması
a. Jellinek’in sınıflandırması ve çağımızda 3’lü tasnifin anlamsızlaşması.
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b. Kuşaklara göre yapılan sınıflandırma
-Haklara genel bakış
İnsan haklarının tarihsel gelişimi
Ek: Tarihsel gelişim çizelgesi
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-BM ve Avrupa Konseyi
-İnsan haklarının Uluslararasılaşması ve Araçsallaştırılması.
Devletin insan hakları bakımından yükümlülükleri
(Koruma- Tanıma- Yerine getirme- Kendisi ihlal etmeme)
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-İnsan haklarının korunması - Siyasal iktidarın sınırlandırılması ilişkisi
-Hak İhlali
İnsan haklarının korunması – hukuk devleti – demokrasi – kuvvetler ayrılığı ilişkisi
Polis ve İnsan hakları ilişkisine bu minvalde bakış.
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Demokratik Polislik
Kısa film: Milgram deneyi
STK’lar ve Gönüllülük, İnsan hakları, Kamuoyu
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Baskı Grupları
Nefret Söylemi, Nefret Suçları, Nefret Suçlarının İnsan Haklarının Korunması ile
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İlişkisi ve Kolluğun Rolünün Önemi
Etkinlik: Çeşitlilik
Aile içi ve kadına yönelik şiddet
Aile İçi Şiddetle Mücadelede ve Kadın Haklarının Korunmasında Kolluğun Rolü ve Önemi
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Etkinlik
Kısa Film
Tartışma ve Değerlendirme
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10
11
12
13
14

İnsan haklarının sınırlandırılması
Anayasanın ilgili maddeleri (2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 90, 104, 123, 125, 148) OHAL
Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru ve karar örneği incelemesi
Sunumlar: AYM Karar örnekleri (kadına yönelik şiddetle mücadele, kolluğun görev ve
yetkileri örnek kararlar )
Sunumlar: AİHM Karar Örnekleri
(Kadına yönelik şiddetle mücadele, kolluğun görev ve yetkileri örnek kararlar)
Sunumlar: AİHM Karar Örnekleri
(Kadına yönelik şiddetle mücadele, kolluğun görev ve yetkileri örnek kararlar)
İnsan Haklarına İlişkin Film İzleme – Değerlendirme
Genel tekrar.
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