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1- Roma Hukuku Anabilim Dalı Kurulması Teklifi Hakkında görüşülmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Cannur ERCAN ÇATAKLI’nın 08.03.2021 tarihli fakültemiz
bünyesinde Roma Hukuku Anabilim Dalı kurulmasına ilişkin teklifi görüşüldü.
Tabi olduğumuz Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’nin temelini Roma ve Germen Hukuk
Sistemi oluşturmaktadır. Günümüzde özel hukukun pek çok temel kurumunun temeli Roma
Hukuku’na dayanmaktadır. Kalıcı ve etkili çözümler ve çalışmalar meydana getirebilmek için
geçmişle olan bağlantının kopmaması gerekir. Dolayısıyla hukuk öğrencilerine karşılaştırmalı
ve eleştirel, aynı zamanda üretken bir bakış açısının kazandırılması adına Roma Hukuku
Anabilim Dalı’nın açılması önem arz etmektedir. Ankara Üniversitesi, İstanbul Kültür
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi gibi üniversitelerin hukuk fakültelerinde Roma Hukuku
Anabilim Dalı bulunmaktadır. Ayrıca Roma Hukuku Anabilim Dalı hukuk temel alanı
doçentlik kriterlerinde başvurulabilecek anabilim dallarından biri olarak kabul edilmiştir. Keza
Roma Hukuku alanında yetiştirilmek üzere araştırma görevlisi alımının gerçekleştirilebilmesi
için de Roma Hukuku Anabilim Dalının kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Belirtilen tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurularak yapılan görüşme neticesinde
Fakültemiz bünyesinde Özel Hukuk Bölümü altında Roma Hukuku Anabilim Dalı kurulmasına
ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
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2- Fikri Mülkiyet Hukuku Kurulması Teklifi Hakkında görüşülmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Cannur ERCAN ÇATAKLI’nın 08.03.2021 tarihli fakültemiz
bünyesinde Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı kurulmasına ilişkin teklifi görüşüldü.
Fikri Mülkiyet Hukuku, hak sahibine eseri veya markası, patenti üzerinde mutlak ve
inhisari nitelikte bazı hak ve yetkiler sunar. Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte önemi
artan, inceleme ve koruma kapsamı genişleyen oldukça güncel bir alandır. Yaşanan bu
teknolojik gelişmeler fikri mülkiyet ihlallerini internet, sosyal medya gibi farklı mecralara da
taşımıştır. Hal böyle olunca zaten güncel olan Fikri Mülkiyet Hukuku daha da önem
kazanmıştır. İnternette fikri hak ihlalleri, uygulanacak hukuk ve hâlihazırda pozitif hukukun
söz konusu güncel gelişmelere ne derece yanıt verdiği meselelerinin incelenmesini kaçınılmaz
kılmıştır. Alanın önemi ve güncelliği dolayısıyla bu alanda akademik çalışmaların teşvik
edilmesi amacıyla Fikri Mülkiyet Hukuku 2019 yılı itibarıyla doçentlik alanı olarak da
tanınmıştır. Keza Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yetiştirilmek üzere araştırma görevlisi
alımının gerçekleştirilebilmesi için de Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalının kurulmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.
Belirtilen tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurularak yapılan görüşme neticesinde
Fakültemiz bünyesinde Özel Hukuk Bölümü altında Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı
kurulmasına ve konunun Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
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3- Deniz Hukuku Anabilim Dalı Kurulması Teklifi Hakkında görüşülmesi.
Dr. Selim CİĞER’in 03.02.2021 tarihli Fakültemiz bünyesinde Deniz Hukuku Anabilim Dalı kurulmasına
ilişkin teklifi görüşüldü.
Ekonomik ve stratejik boyutlarıyla, dünya genelinde büyük önemi bulunan denizcilik faaliyetleri
ülkemizde de hem kültürel hem de iktisadi olarak, önemli bir yer teşkil etmektedir. Ülkemiz, gerçekleştirdiği
denizcilik faaliyetleri hasebiyle önemli bir konumda bulunmaktadır. Bütün bu faaliyetler, mahiyeti icabı, çok
uluslu ve çok taraflı yapıları sebebiyle, karmaşık hukuki problemlere sebebiyet vermektedir. Bu hukuki problemler
deniz hukuku çatısı altında toplanabilecek deniz ticaret hukuku, taşıma hukuku ve uluslararası deniz hukukunun
başlıca çalışma alanlarını teşkil etmekte ve esasen deniz sigortaları sebebiyle kısmen sigorta hukukunun da ilgi
alanına girmektedir.
Ulaştırma Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyeti’nin orta ve uzun vade hedefleri çerçevesinde Türk
Denizciliğinin geliştirilmesine yönelik projeleri Türkiye’de denizcilik bilincinin arttırılması, mevcut operasyonel
kapasitenin geliştirilmesi, denizlerimizde seyir ve çevre güvenliğinin sağlanması gibi çok boyutlu amaçlar ile
Türkiye’nin sektördeki konumunun ileriye taşınmasını hedeflemektedir. Söz konusu amaçların başarıyla
gerçekleşebilmesi için ülkemiz denizcilik sektöründe istihdam edilebilecek yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç
duymaktadır. Bu bağlamda, ülkemiz, hukukun teknik ve karmaşık disiplinlerinden biri olan deniz hukukunda
uzmanlaşmış, bu alana ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretebilecek, yeri geldiğinde deniz hukukuna ilişkin
uluslararası antlaşma ve benzer hukuki enstrümanların hazırlık sürecinde yeri geldiğinde doğrudan uluslararası
mahkemeler önünde ülkemizi temsil ederek ülke çıkarlarının uluslararası düzlemde korunmasına katkı
sağlayabilecek hukukçulara şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Nitekim bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak deniz
hukuku ülke için öncelikli alan olarak belirlenmiş ve bu alanda yükseköğrenim görecek öğrencilerin YÖK
tarafından burs verilerek desteklenmesi sağlanmıştır. Ayrıca ÜAK geçtiğimiz yıllarda Deniz Hukuku doçentlik
alanını müstakil bir bilim alanı olarak düzenlemek yoluna gitmiştir.
Ticaret Hukuku, bünyesinde çok geniş ve birbirinden farklı nitelikte alt dalları barındıran bir disiplindir.
Dolayısıyla Ticaret Hukuku disiplinlerinin hepsinde birden uzmanlaşmak pek çok akademisyen için mümkün
değildir. Bu sebeple, hukuk fakültesi bünyesinde müstakil deniz hukuku ana bilim dalları kurulması hem öğretim
elemanlarının alanlarında ileri seviyede uzmanlaşmalarını teşvik edecek hem de fakültelerdeki eğitim öğretim
faaliyetlerinin ihtiyaçlar çerçevesinde şekillendirilmesine olanak tanıyarak, ülkemizin denizcilik politikaları ile
uygun olarak, ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi açısından olumlu etki yapacaktır. Keza Deniz
Hukuku alanında yetiştirilmek üzere araştırma görevlisi alımının gerçekleştirilebilmesi için de Deniz Hukuku
Anabilim Dalının kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Belirtilen tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurularak yapılan görüşme neticesinde Fakültemiz
bünyesinde Özel Hukuk Bölümü altında Deniz Hukuku Anabilim Dalı kurulmasına ve konunun Rektörlük
Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

