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İnsan Hakları Hukuk Klinikleri Son Değerlendirme Anket Raporu 

 

Ankete 91 öğrenci katılmıştır.  

Öğrencilerin dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

• Çocuk Hukuku Kliniği’nden    8 

• Engelli Hakları Kliniği’nden    8 

• İklim Ekokırım Kliniği’nden    16 

• Kadına Karşı Şiddet Kliniği’nden   11  

• Pandemide Hasta Hakları Kliniği’nden  7 

• Tedbir Kararları Kliniği’nden   15 

• Yargıtay ve Etik Kliniği’nden   26 
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Öğrencilere yöneltilen “Toplumsal Cinsiyet Problemi ve Hukuk, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

ve Hukuk, Hukuk-Etik ve Meslek Etikleri, Hukuk ve Edebiyat derslerinden hangisini veya 

hangilerini aldınız?” sorusuna 89 öğrenci yanıt verilmiştir. 

 

 
Öğrencilere yöneltilen “Üçüncü sınıftaki hukuk felsefesi gruplarının (Aile Mahkemeleri, 

Kadın Hakları, Hukuka Felsefeyle Bakmak ve Hukuk ve Edebiyat) hangisinde yer aldınız?” 

sorusuna 48 öğrenci yanıt vermiştir. 
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Öğrencilere yöneltilen “Bu ders ve grup çalışmalarıyla ilgili olarak (üç senelik çalışmayı 

tamamlayanlar için) kendinizde hissettiğiniz en bariz değişiklik nedir?” sorusuna 85 öğrenci 

yanıt vermiştir. Genel olarak öğrencilerde görülen en büyük değişiklik “etik farkındalık” 

olmuştur. Etik farkındalığın yanı sıra “grup halinde çalışmayı öğrenmek” ve “etkili sunum 

yapmayı öğrenmek” öğrencilerde çokça görülen bir kazanım olmuştur. Bu kazanımların yanı 

sıra öğrenciler tarafından verilen bazı cevaplar aşağıdadır. Cevaplar kliniklere göre 

gruplandırılmıştır. 

 

Çocuk Hukuku Kliniği 

 

• Hukuka ve hukuki sorunlara farklı pencerelerden bakma olanağım oldu. 

• Kadın hakları konusunda farkındalık kazandım. 

• Var olan problemleri daha derinden kavradım. 

 

Engelli Hakları Kliniği 

 

• Meseleleri daha doğru şekilde anlatabilmeyi öğrendim. 

• Zabıta memuru olarak işimiz gereği engelli selpak satıcıları, yardım vakfı için 

dergi satan engelli kişiler ve sosyal hizmetle memurlarıyla gittiğim engelli 

kişileri daha iyi anlamaya başladığımı düşünüyorum. 

• Yıllardır hayatın verdiği dezavantajlara karşı güçsüz duruşumun beyhudeliği 

karşısında hem utandım hem hırslandım. 

• İnsanlara karşı hareketlerimde daha dikkatli davranıyorum ve engelli 

haklarına dair bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. 

 

İklim-Ekokırım Kliniği 

 

• Kırılgan gruplar konusunda kendimi çok daha fazla hassas ve sorumlu 

hissediyorum. 

• Çözüm odaklı bakış açısını öğrendim. 

• Öncesinde farkında bile olmadığım pek çok sorun için artık dertleniyor ve bu 

sorunlara çözüm arıyor olmak kendimde hissettiğim en büyük değişiklik oldu. 

• Hukuku hayatın içinde görebilme yeteneğim arttı. 
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• Öncelikle önyargılarımın farkına varmamı ve sonra onları yenmemi sağladı. 

• Özellikle yeni oluşturulan bir klinik olan iklim ve ekokırım kliniğiyle; hukuk 

alanından bağımsız gibi görünen aslında tam olarak içinde olması gereken bir 

alanı keşfettim. İnsan ve doğanın bir bütün olduğu insan haklarının aktif bir 

şekilde kullanılabilmesi için doğanın varlığını korumamın bireysel bir 

sorumluluğum olduğunun farkına vardım. 

• Meslek hayatımda özellikle yoğunlaşmak istediğim alanları bu dersler 

sayesinde fark edebildim. 

 

Kadına Karşı Şiddet Kliniği 

 

• Hukuk dilini daha iyi kullanmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle 

mahkeme kararını yorumlamayı öğrendim. 

• Hayata ve hukuka Toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle bakmayı öğrendim. 

• Kadın haklarına objektif bir düzlemde bakabiliyorum. 

• Günlük hayatta konuşmalarımın eril dilden arındığını düşünüyorum. 

 

Pandemide Hasta Hakları Kliniği 

 

• Kanunlardaki ve kendimdeki adaletsizliği görebilmeyi öğrendim. 

• Hukukun bir çaresizlik kurumu değil, tersine haklıdan adaletten yana 

argümantasyonlar ile hemen her zaman adil hakkaniyetli kararlar 

üretebileceğini gördüm. 

• Toplumsal olaylarda tek bir olguyu dikkate alarak değil daha geniş ve 

kapsayıcı yorum yapmayı öğrendim. 

 

Tedbir Kararları Kliniği 

 

• 6284 sayılı kanunun koruması hakkında bilgi sahibi oldum. 

• Doğru muhakemenin nasıl olması gerektiğini öğrendim. 

• 6284 sayılı kanuna böylesine hâkim olmak bir kadın olarak normale nazaran 

daha güven verici oldu. 
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• Türkiye'de kadın erkek eşitliğinin ve dezavantajlı grupların adalete erişiminin 

sağlanması için neler yapılması gerektiği ile ilgili fikir sahibi oldum. 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle olaylara bakabilmeyi öğrendim. 

 

Yargıtay ve Etik Kliniği 

 

• Etik-ahlak konusuna karşı bakışım değişti. Bu dersin bu kavramları epey iyi 

öğrettiğini, temel ve evrensel bir bakış açısı sağladığını düşünüyorum. 

• Artık bir meseleye gerçekten insan hakları bağlamında yaklaşabilmeyi, 

değerlendirme yaparken direkt bu hususun bir değer harcayıp harcamadığını 

görebilmeyi öğrendim ve ön yargılarım kırıldı. 

• Kalıplaşmış cümlelerden uzaklaştım. 

• İkinci ve üçüncü kişilerin gözünden de bakabilmeyi başardım. 

• Etik ve meslek etiğiyle ilgili birçok şey öğrendim ve bunları da hayatıma 

yansıttım. 

• Kavramsal ayrımların farkına vardım. 

• Grup çalışmalarında daha özgüvenli ve aktif olduğumu fark ettim. 
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Öğrencilere yöneltilen “Hukuk Kliniği dersinin sizin için en ilginç yanı nedir?” sorusuna 82 

öğrenci yanıt vermiştir. Genellikle öğrenciler tarafından “hukuk kliniklerinin pratik 

temelli olması” ve “öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilmesi” ilginç olarak 

bulunmuştur. Ayrıca öğrenciler, fikir alışverişinin yapılmasını, somut problemler üzerinde 

aktif bir şekilde çalışılmasını da ilginç bir yan olarak ifade etmişlerdir. Bu cevapların yanı 

sıra öğrenciler tarafından verilen bazı cevaplar aşağıdadır. Cevaplar kliniklere göre 

gruplandırılmıştır. 

 

Çocuk Hukuku Kliniği 

 

• Dezavantajlı gruplar için uygulanan pozitif ayrımcılık 

• Araştırma yapıp yeni şeyler öğrenerek, canlı yayında sunum yapmak 

• Derse öğretmen olarak bir emekli çocuk hakiminin gelmesi 

 

 

Engelli Hakları Kliniği 

 

• Seçtiğim engelli kliniğini beraber sürdüğüm üç hocamın da görme engelli 

olması 

• İlginç gelen kısım ise daha önce bu kadar az bilgi sahibi olduğumu 

düşünmememdi. 

 

İklim Ekokırım Kliniği 

 

• Teorikte bahsettiğimiz kırılgan gruplarla iletişim kurabilmek 

• Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan yeni tartışmalar ve pandemide 

dezavantajlı grupların hakları gibi ilgi çekici ve merak uyandırıcı konular 

• Alanında uzman kişilerle (özellikle 4. sınıf çalışmalarımız) birebir konularımızı 

tartışmak 

• Doğanın haklarını nasıl koruyabileceğimiz üzerine mentorlerimizin 

öncülüğünde kafa yormamız 

• İklim gibi spesifik bir alanın bile hukukla ne kadar iç içe ve ayrılmaz olduğunu 

görmüş oldum. 
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• Uzak olduğumu sandığım alanların aslında ilgimi çekebileceğini görmek. 

• İlk kez bir mentor eşliğinde çalışmada bulundum. 

 

Kadına Karşı Şiddet Kliniği 

 

• Ders programı içinde adliyede bulunmak 

• Normal hukuk derslerine nazaran laboratuvar dersleri gibi. İsteseniz de 

istemeseniz de bir şeyleri çoktan öğreniyorsunuz. 

• Hocalarımızın bu kadar ilgili olması ve bizim için saha çalışmaları yapmaları 

• Bir dersin insanın kendisine verdiği değeri bile yükseltebilmesi 

• Aslında hiç farkında olmadığımız eşitsizlikleri gösterdi. 

• Karar okuyup yeniden yazabildiğimiz ders olması 

 

Pandemide Hasta Hakları Kliniği 

 

• Mezun olmadan da insanlara yardım etmek için çalışmalar yapabilmekti. Bu 

beni çok heyecanlandırmıştı. 

• Daha iyisinin olabileceğini dikkate alarak danışma, yazına (literatüre) bakma. 

• Tartışılan konuların daha kapsamlı, esnek olması ve aktif olarak katılma 

oranının yüksek olması 

 

Tedbir Kararları Kliniği 

 

• Hocalarımızla çok daha rahat iletişim kurabilmemiz. 

• Adliyeye gitmek, duruşma izlemek, bildiklerimizi diğer insanlara aktarmak. 

• Uygulamalı bir ders olması. 
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Yargıtay ve Etik Kliniği 

 

• Her hafta sunum yaptığım, saha çalışması olan tek ders olması hukuk 

fakültesinde epey ilginç geliyor. 

• AÜHF maalesef çok monoton uygulamaları oldukça az olan bir okul ve böyle 

bir okulda aktif olan, uygulamaya yönelik dersler yapan bir ders olması 

gerçekten çok ilgimi çekti. 

• Bir konuya ilişkin farklı bakış açılarını gözlemlemek. 

• Bu kadar geniş kapsamlı faaliyet alanı bulunduğunu ve bu kadar çok bu alana 

emek vermiş insan olduğunu bilmiyordum. 

• Alt sınıflara dersler vermemiz, derslerimize Yargıtay üyelerinin de girmesi. 

• Tek taraflı bilgi vermeye yönelik olmayıp çift taraflı etkileşime dayalı bir ders 

olması. 
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Öğrencilere yöneltilen “Hukuk kliniği dersi için gelecek seneye ilişkin önerileriniz nelerdir?” 

sorusuna 81 öğrenci yanıt vermiştir. Genellikle öğrencilerin “daha aktif öğrenci katılımı”, 

“yüz yüze çalışmaların olması” ve “daha fazla saha çalışması yapılması” noktasında 

öneride bulundukları görülmektedir. Ayrıca öğrenciler adliyede daha fazla vakit geçirmek 

istediklerini de ifade etmişlerdir. Bu cevapların yanı sıra öğrenciler tarafından verilen bazı 

cevaplar aşağıdadır. Cevaplar kliniklere göre gruplandırılmıştır. 

 

Çocuk Hukuku Kliniği 

 

• Adliyeye gidip çocuk mahkemelerinde duruşmalar izlenebilir ve bu adliyeye 

gitmeler daha sık olabilir. 

• Bu sene klinikleri seçme aşamasında pek fazla kliniklerin tanıtılmadığını 

düşünüyorum 

• Adliyeye gidişteki planlamanın daha iyi yapılması gerektiği görüşündeyim. 

Kişilerin alanlarıyla alakalı duruşmaları izleme fırsatının olabildiğince fazla 

olması vb. gibi ayarlamalarla 

 

Engelli Hakları Kliniği 

 

• Birinci sınıfta daha detaylı bir şekilde bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum 

çünkü çoğu arkadaşımın böyle bir ders olduğundan haberi bile yoktu. 

• Sadece/yoğunlukla kadın perspektifinden çıkması gerektiğini düşünüyorum. 

Konu içerikleri ve ders içeriği fazla basit, daha niteliklendirilebilir. (Ders basit 

anlamında değil kesinlikle) 

 

İklim Ekokırım Kliniği 

 

• Klinik sayısının ve dersi alan öğrenci sayısının artması. Ankara Hukuk 

öğrencilerinin Hukuk klinikleri dersi almadan mezun olmaması dileğimdir. 

Mümkünse mezun olduktan sonra da Hukuk kliniği dersini özel ders olarak 

alabilmemiz. 

• Dönem içine yayılan ve her hafta bir grubun yaptığı sunumlar yerine her hafta 

tüm öğrencilerin katılabileceği daha aktif bir yöntem izlenebilir. 
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• Sadece etik dersi alanların Yargıtay kliniğini seçebileceği ya da seminer 

organizasyonuna katılanların seçimlerde önceliklerinin olacağı gibi bilgilerin 

klinik derslerine başlanılmadan önce 1.sınıftayken katılmayı düşünenlerle 

paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. 

• Ekiplerin 4 kişi ve daha fazla değil 3 kişi gibi daha küçük gruplar olması 

yönünde bir tercihte bulunulabilir. 

 

Kadına Karşı Şiddet Kliniği 

 

• Her bir kliniğin birbirini takip edebilmesini kolaylaştırmak için çalışmalar 

yapılabilir. 

• Kişilerin seçtiği klinik grupları doğrultusunda haftanın bir günü ilgili 

mahkemelerde deneyim kazanması yahut o alanda faaliyet gösteren biri avukat 

ya da akademisyen ile geçirmesi daha faydalı. 

• Hep birlikte duruşma izlemeye gidilebilir ve daha sonra duruşmadaki süjelerin 

davranışları, mahkemeye konu olan uyuşmazlığın türü, kararda dayanak 

olarak kullanılan kanun hükmü vs. tartışılabilir. 

• Adliyeye gidildiğinde daha aktif çalışılması gerektiğini düşünüyorum. 

 

Pandemide Hasta Hakları Kliniği 

 

• Adli yardım ve CMK’dan insanların nasıl yararlanabileceklerinin 

duyurulması. 

• Bu Anabilim Dalının insan gücü, mekân ve teknik donanım olarak desteklenip 

güçlendirilmesi gerek. Belki bir Araştırma-Uygulama Merkezi kurulabilir. 

• Özellikle rapor sunum ödevlerinde yönergelerin daha net olması ve 

öğrencilerden ne istenildiğinin tam olarak açıklanılması. 

• Daha pratik olaylarla dersler işlenebilir. 

 

Tedbir Kararları Kliniği 

 

• Teorik bilgilerimizi daha çok uygulama imkânımız olması olabilir. 

• Daha organize ve koordineli olunabilir. 
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• Biraz daha öğrencilerin aktif olduğu ve bir iki öğrencinin inisiyatifinde 

olmadan genel olarak sorumluluğun 3 senedir bu eğitimi alan öğrencilere eşit 

olarak dağıtılması 

• Adliye stajında birçok şey belirsiz ve son ana bırakılmıştı, birçok sebebi 

olmakla birlikte bir sebebinin de bu işle ilgilenecek vakti ve ilgisi bol bir 

kişinin olmayışıydı. Bu sebeple birçok şey dağınıktı, herkes ne yapılacağı 

hakkında birbirinden farklı ve azar azar bilgiye sahipti 

 

Yargıtay ve Etik Kliniği 

 

• Konuları artırıp, sunumlara daha az vakit ayırmak olabilir. Diğerlerini aynı 

konuda uzun uzadıya dinlemek sıkıcı olabiliyor. 

• Ödevlerin daha anlaşılır bir şekilde verilmesi ve vaka incelemelerine daha 

uzun süre ayırmamız. 

• Ara ara güncel birtakım meselelerin ders kapsamında tartışılabileceği, 

sunumlar üzerinden değil de daha çok sohbet havasında [ancak elbette ki 

hukukî ve felsefî (etik) açılardan değerlendirmelerin yapıldığı sohbetler] 

dersler yapılabilir. 

• Yapılan sunumlara ilişkin eksiklikler nezdinde bildirimde bulunulması iyi 

olabilir, bu şekilde daha iyi ilerleme kat etmek mümkün olabilir. 

• Öngörülebilirlik açısından eksik bırakıldığımızı düşünüyorum. 

• Toplumsal olaylardaki fikir ve görüşlere ilişkin öğrenci düşüncelerine daha 

çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 


