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Siileyman Demirel Universitesi Hukuk Fakiiltesi Birim Danrgma Kurulu, kurul i.iyeleri Dr.
Ogr. Uyesi Numan TEKELIOGIU pamukkale Universitesi Hukuk Faki.iltesi), Av. Merve
ipBf (lsparta Barosu), Av. Merih UNnl (lsparta Barosu) ve Av. Mustafa TURHAN'rn (lsparta

Barosu) igtirakleri ile 17.10.2022 taihinde toplanmrg olup igbu toplantrda Dr. O[r. Uyesi Numan
TEKELiOGLU'nun kurul bagkanr olarak atanmasrnrn akabinde oybirlili ile agalrda zikredilen

tavsiye kararlannt almrgtrr.

1- Hukuk fakilltesinde verilen teorik egitimin pratik/uygulama efitimi ile daha elverigli
krhnmasr maksadrndan hareketle uygulamah epitime ozellikle cinem verilmesi
gerektifi, hukuk fakiiltesi d[rencilerinin hukuki bilgiye yalmzca teorik manada degil,
aynr zamanda pratik manada da vakrf olmasrna hizmet edecek her tiirlii adtmtn

atrlmasrnrn hukuk fakiiltesi e!itimine oldukga katkr sa[layaca[r belirtilmigtir.

2- Hukuk fakiiltesinde verilen teorik egitimin cilrencilerin uygulamada kargrlagacalr

problemlere uygulayabilmesini, muhtemel hukukigarelere ulagabilmesinive bulduklan
gdziim yollannrn artl ve eksilerinin dngorebilmelerini saplamak adrna teorinin pratik
gahgmalar eplilinde dgrenciye aktanlmasrnda fayda oldulu belirtilmiqtir. Daha tlnceki
kurul kararlarrnda bu hususta belirtilen gririig ve tavsiyelere fakiilte dekanhlr ve

akademik kadrosunun rizverili bir gekilde krymet gdsterilmesi takdir edilmig olup bu

hususta atrlan adrmlar kurul iiyeleri tarafindan incelenmig ve d[rencinin pratik
egitimine iligkin atrlan adrmlann igerik ve yolunluk olarak oldukga yerinde oldu[u
belinilmistir.

3- Hukuk fakiiltesinin teori ve pratik arasrndaki farkhhlr ve boglulu en aza indirmek igin
oldukga rizenli ve uzunca bir aragtrrma ve inceleme akabinde yiiriirliife koydu[u
"Hukuk Klinikleri Qahgmalan Projesi"nin detaylan ve muhteviyatr kurul tiyeleri
tarafindan incelenmig, teoriyi pratile yaklagtrrmayahizmet eden bu projenin oldukga
yerinde ve faydah olaca[r belirtilmig ve bu hususa iligkin hukuk fakiiltesinin takdiri hak

ettigi belirtilmigtir. Aynca kurul iiyelerinin bu projeye ilaveten gerekli tavsiye, <ineri

ve yardrmlannrn talep edilmesi iizerine Hukuk Klinikleri'nin en iglevsel ve faydah bir
gekilde yiiri.ittilmesi igin gereken btittin yardrm ve igtiraklare agrk olduklarr
belirtilmistir.
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Birim Danrgma Kurulu'nun Ekim 2021 tarihinde aldrlr kararlar do[rultusunda
mezuniyet sonrasl muhtemel meslek kollannrn tanlnmaslna bizmet etmek amacryla

hukuk fakiiltesi bi.inyesinde <ingortilmiiq olan segmeli derslerin daha iqlevsel ve faydah

bir igerige sahip olabilmesi igin ilgili derslerin muhteviyatr ve miifredatrna iligkin kurul
tiyeleri tarafindan inceleme ve delerlendirme yaprlmrg, mezkur kurul toplantrsrnda

ahnan kararlarrn etkin bir gekilde planlanmasr ve uygulanmasl takdir edilmig ve bu

gdriig ve tavsiyeler iizerine ders igeriklerinde gi.incellemeler yaprlmasr suretiyle
giincellik saflanmasrnrn derslerin si.irdiiriilebilirli[ine katkr saflayaca[r belirtilmigtir.

Aynr gekilde Birim Danrgma Kurulu'nun Ekim 2021tarihindeki toplantrsrnda belirttili
Hukuk Felsefesi ve Roma Hukuku derslerine yo[unluk verilmesi tavsiyesi [zerine igbu

derslerin ders miifredat ve igeriklerine iligkin gerekli bilgiler kurul iiyeleri tarafrndan
incelenip delerlendirilmig ve mezkur kurul toplantrsrnda ahnan kararlarm etkin bir
gekilde uygulanmasr takdir edilmig olup derslerin daha etkin olmasr igin gerekli olan
hususlar tartrgrlmrg ve ulagrlan netice dolrultusunda gerekli diizenleme ve
giincel lemelerin y apr lmaslnln faydah o lacafr <ing<irii lm iigtiir.

Hukuk faki.iltesi ti[rencilerinin hukuk teorisini ezberlemek suretiyle lisans
muhteviyatrna hakim olmasr yerine belirli bir hukuk nosyonunun olugmasr, d[rencinin
hukuki yorum ve grkanmlarr kendisinin gergeklegtirebilmesi ve hukuki sorunlara karqr

daha engin bir bakrg agrsr ile kendisinin hukuki garelere ulagabilmesi igin Hukuk
Manttfit, Hukuk Teorisi, Argiimantasyon ve Gerekgelendirme derslerine aynca <inem

verilmesi gerektigi ve bu hususta ilgili adrmlann atrlmasrnrn hukuk lisansr e$itimine
oldukga katkr saflayacafr belirtilmigtir.

Hukuk faki.iltesinin kurum drg paydaglan ile olan ig birli[inin artrnlmasrnrn oldukga
faydah olacalr belirtilmiq ve dzellikle yi.iksek yargr organlan ve Tiirkiye Adalet
Akademisi gibi kurumlarla anlagmak suretiyle ilgili kurumlarda verilen derslerin
igeri[ine benzer format ve muhteviyatta seminer ve konferanslann faki.ilte biinyesinde
gergeklegtirilmesi tavsiye edi lm i gtir.

Son zamanlarda iizerinde oldukga fazla galrgma yiirtitiilen ve oldukga rinem arz eden

insan haklanna iligkin yargr organlan tarafindan verilmig olan kararlann incelenmesi
ve bu inceleme iizerine o[rencilerin kendi gdriig, yorum ve rinerilerini
geligtirebilmesinin sa!lanmasr tavsiye edilmigtir.

Hukuk faki.iltesi e[itiminin drinemlik bir gekilde icra edilmesi yerine yrlhk program

uyannca yi.iriittilmesinin daha etkin, faydah ve iglevsel e[itim ve <ifretimi beraberinde
getirip getirmeyece$i hususu kurul tiyeleri tarafindan g<iri.igiilmtig olup hukuk fakiiltesi
elitiminin yrlhk program uyannca ytiriitiilmesinin daha faydah ve etkili olacagr

kanaatine ulagrlmrgtrr.
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10- Hukuk fakiiltesi lisans e!itimi igerisinde staj zorunlululu dngiiriilmesi ve bu do!rultuda

hukuk fakiiltesi e[itiminin ddrt yrldan beg yrla gtkanlmasr fikrinin yerindeli[i kurul

i.iyeleri tarafindan delerlendirilmig olup bu fikrin hukuk fakiiltesi lisans epitimine katkr

sallayacalr ve stajlann fakiilte denetiminde yaprlmast ve muhtemel stajlann fakiilte

tarafrndan de[erlendirilmesi ve yaprlan stajlara iligkin sonug grkttlannrn talep edilmesi

clnerileri griz 6ni.inde bulunduruldugunda dlrencilerin daha ciddi ve etkin bir staj siireci

gegirmesine ve s<jzde staj si.ireglerinin 6ni.ine gegilmesine hizmet edece[ine iligkin

kanaatin olugtulu belirtilmigtir. Halihazrrda mevcut olan staj siireglerinin mezuniyet

sonrasrnda giindeme gelmesi sebebiyle staj siirecinin denetim ve kontrol olmakstztn

gergeklegtifi ve ciddiyetsiz bir siirecin meydana geldi$igdzlemlenmigtir. igbu maddede

yerinde bulunan fikir uyannca ise staj fakiilte denetimi ve kontroliinde yaprlaca[rndan

ve mezuniyet gartr mahiyetini kazanacaptndan bu hususta olumlu gtirtig birlilinin
oluptu[u belirtilmi gtir.

Dr. Ogr. Uyesi Nu
TEKELIOGL

Av. Merih
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