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İnsan Hakları Hukuk Klinikleri Ön Değerlendirme Anket Raporu 

 

Ankete 111 öğrenci katılmıştır. 

 

24 öğrenci Tedbir Kararları Kliniği’nden 

10 öğrenci Pandemide Hasta Hakları Kliniği’nden 

11 öğrenci Kadına Karşı Şiddet Kliniği’nden 

28 öğrenci Yargıtay ve Etik Kliniği’nden 

12 öğrenci Çocuk Hukuku Kliniği’nden 

7 öğrenci Engelli Hakları Kliniği’nden 

19 öğrenci İklim-Ekokırım Kliniği’nden 

 

1. “Hukuk Kliniklerini Seçme Amacınız Nedir?”  

 

Özellikle hukuk kliniklerinin uygulamalı bir yapıya sahip olması öğrencilerin 

ilgisini çekmektedir. Öte yandan etik farkındalık kazanmak, insan haklarına saygılı 

olmak ve dezavantajlı grupların farkında olmak gibi unsurlar öğrencileri hukuk 

klinikleri dersini almaya motive etmiştir. Öğrencilere diğer derslerden farklı olarak 

interaktif katılım imkânı sağlanması, hukuk kliniklerini onlar açısından hem 

eğlenceli hem öğretici kılmaktadır. 

• Hukuk kliniklerinin uygulamayla iç içe olması 

• İlgili hukuk kliniği alanlarında daha aktif rol alabilmek 

• Farkındalık kazanmak 

• Dezavantajlı gruplara faydalı olmak 

• İnsan haklarına saygılı olan, dezavantajlı grupların farkında olan bir 

hukukçu olmak 

• İnteraktif katılım sağlayan ders olması 

• Sertifika alabilmek 

• Hukuki açıdan doğru değerlendirmeyi öğrenebilmek 

• Meslek hayatı için pozitif hukuk bilgisinin yanında etik ve insan haklarını 

koruyucu şekilde nasıl davranılacağının bilgisine erişmek 

• Hukuk kliniklerinin hem öğretici hem eğlendirici olması 

• Etik değerleri kavramak 
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2. “Dezavantajlı gruplar hakkında bilginiz var mı?”  

 

Özellikle öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda dezavantajlı gruplara dair genel 

bilginin var olduğu gözükmektedir. Öğrenciler tanımlarını yaparlarken özellikle 

kadınlara, LGBTİ+ bireylere, engelli bireylere, yaşlı bireylere, çocuklara, 

mültecilere yer vermişlerdir. Ayrıca dezavantajlı grupların desteklenmesi gerektiği 

görüşü de öğrencilerde hakimdir. Öte yandan bazı öğrenciler bu kıstasın neye göre 

belirlendiğini anlamaya çalıştıklarını ifade ederken bazı öğrencilerse hukuka dair 

bilgi eksikliğine erişim sorunu olan insanları dezavantajlı gruplar olarak 

tanımlamaktadır. 

 

• Toplumda kabul görmemiş, dışlanmış gruplar 

• Diğer insanlarla aynı koşullara fırsatlara sahip olmayan insanlar 

• Özel olarak korunması gereken gruplar 

• Hak ettikleri muameleyi görmeyen gruplar 

• Haklarına tam olarak ulaşamayan gruplar 

• Haklarının daha fazla gözetilmesi gereken gruplar 

• Çoğu zaman ayrımcılık uygulanan ve haklarını kullanma anlamında 

toplumca ikinci sınıf vatandaş olarak görülen kişilerin oluşturduğu gruplar 

• Toplum tarafından görülmeyen çizgilerle ayrılan gruplar 

• Çoğu zaman en temel haklar olarak gördüğümüz haklarını kullanırken 

bile savaşmak zorunda kalan gruplar 

• Belli başlı faktörler sebebiyle sıklıkla ayrımcılığa maruz kalan ve 

barınma, bakım, sağlık, istihdam, güvenlik ve benzeri yönlerden ayrımcılığa karşı daha 

kırılgan durumda bulunan gruplar. 

• Önüne çıkan engeller karşısında çoğu kişinin vereceği mücadeleyi 

fizyolojik, biyolojik veya psikolojik olarak veremeyen gruplar.  

• Avantajlı gruplarla eşit konuma getirilmesi gereken gruplar  

• Kırılgan gruplardır 
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3. “İçinde yer aldığınız Hukuk Klinikleri ile insan hakları bağının nasıl 

kurulabileceğini düşünüyorsunuz?”  

 

Bu soruya verilen cevaplardan bazıları genel olarak hukuk kliniklerine yönelikken 

bazı cevaplarsa soruda sorulduğu gibi kendi klinikleri açısından değerlendirilmiştir. 

Tedbir Kararları Kliniği’ndeki öğrenciler genel olarak kadına karşı şiddetin 

engellenmesinden yola çıkarak buradan insan haklarıyla bir bağlantı kurmuştur. Öte 

yandan tedbir kararıyla bir başkasının da özgürlüğünün bir noktada kısıtlandığını ve 

bu açıdan da insan haklarıyla bağlantı kurulabileceğini ifade eden öğrenciler de 

bulunmaktadır. Kadına Karşı Şiddet Kliniği’nde de Tedbir Kararları Kliniği’ne 

benzer şekilde bir temellendirme yapıldığı görülmektedir. İklim – Ekokırım 

Kliniği’ndeki öğrenciler de yaşam hakkı ile bir bağ kurmuşlardır. Pandemide Hasta 

Hakları kliniğindeki öğrenciler de sağlık hakkı çerçevesinde bir ilişki kurmuşlardır. 

Çocuk Hukuku Kliniği’ndeki öğrenciler de çocuğun hukuka olan gereksinimden 

bahsedip bu temelde insan haklarıyla bir ilişki kurmuşlardır. Yargıtay ve Etik 

Kliniği’ndeki öğrencilerse Yargıtay’ın hukuka olan güveni pekiştirmesinden yola 

çıkarak insan olanaklarını geliştirmesiyle bir ilişki kurularak insan hakları 

çerçevesinde ilişkilendirilmiştir. 

 

• İnsan gibi yaşamanın anlamını öğrenerek insan haklarıyla bağlantı 

kurmak  

• Farklı alanlarda dezavantajlı gruplar için insan hakları bağlamında 

etkin ve aktif rol almak Hukuk klinikleri ile insan hakları bağının kurulmasını sağlıyor.  

• Tedbir kararları kliniğindeyim. Bu klinikte kadına karşı şiddette 

mücadelede yer alan kararları öğreniyoruz. Bunlar doğrudan mağdur kadınları veya 

eşleri korumaya yönelik. Bu yüzden doğrudan insan haklarıyla alakalı. 

• Kadına Karşı Şiddet Kliniği sağlıklı yaşama hakkı ve beden bütünlüğünü 

koruyarak yaşama hakkı elinden alınan ve gerek psikolojik gerek fiziksel şiddet görerek 

hakları ihlal edilen kadınlara yol göstermeyi, bunu azaltmayı, temellerine inmeyi 

misyon edinmiştir. İnsan hakları ile doğrudan bağlantılı bir kliniktir.  

• Çocuklar, hukuk dünyasında farklı bir konumdadır. Bir birey olmalarına 

rağmen kendi haklarından faydalanma, Bireysel varoluşlarını gerçekleştirme 

konusunda hukuki, ekonomik vb. desteklere ihtiyaç duyarlar. İşin hukuki boyutunda 
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kendi hakları konusunda ihtiyaç duydukları gereksinim, ekonomik, sosyal, etnik vb. 

sebeplerle dezavantajlı olan çocukların hukuki durumu gibi çeşitli etkenler bakımından 

çocukların ve hukukun ilişiği mevcuttur.  

• Yargıtay kliniği, aslına bakılırsa insan haklarıyla alakası en göz önünde 

olan kliniklerden birisi. Zira kararın hukuka uygun olmadığını düşünen tarafların 

başvurabilecekleri bir merci olduğunu bilmesi, hukuka olan güveni pekiştirirken asıl 

amacı olan "kanun yolu" göreviyle ilk derece mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı 

bir kontrol mekanizması niteliğindedir-Yargıtay-, böylelikle insanların yapısal 

olanaklarının geliştirilmesinin engellenmesinin önüne geçilmiş olunur.  

• Etik bakış açısını kazanarak ve çok yönlü düşünebilecek şekilde yetişecek 

her hukukçu soyut ve somut anlamda insan haklarını küresel anlamda gerçekleştirmeye 

katkı sağlayacaktır.  

• Hukuk klinikleri, bize başta insanın değerini buna bağlı olarak da insan 

haklarının ne olduğunu, bunları nasıl anlamamız gerektiğini öğretti. Kliniklerde sahip 

olduğu haklara erişmekte güçlük çeken gruplarla çalışmak, onların haklarına 

erişmeleri hususunda yardımcı olmak bizim için çok önemli. Klinikler sayesinde insan 

haklarını sadece kavram olarak görmüyoruz, bu hakların sahadaki yansımalarını da 

yakından gözleme şansımız oluyor. Tüm bunları yaparken aynı zamanda insanlara 

yardımcı olmak, haklara erişilebilirliklerini arttırmak da kliniğin bize sağladığı bir 

olanak.  

• İklim değişikliği grubunda imar kanun/ yönetmeliklerini eksiksiz/tavizsiz 

uygulamanın insanın temel hakkı olan "yaşam hakkı" ile doğrudan ilgili olduğunu 

Kastamonu'da yağış sonrası HES patlaması sonucu sel ile 80 vatandaşımızın hayatını 

kaybetmesi ile acı şekilde yaşadık 

• Hukuk klinikleri dersindeki her klinik kendi konusunda insan hakları 

ihlallerinin önüne geçmeye çalışıyor 

• Engelliler belki de en tartışmasız dezavantajlı grup dahiline alınacak 

olan gruptur. Bu bireylerin haklarını kullanabilmesi, diğer bireyler ile daha eşit bir 

konuma gelebilmesi hukukun bir sorumluluğu ve insan haklarının amaçlarındandır.  

• Hukuk kliniklerinin amacı toplumda yer alan dezavantajlı grupların 

mevcut sorunlarını çözüme kavuşturabilmek adına deneyim ve bilgi kazanmak olduğunu 

düşünmekteyim. Bu nedenle bu amacı gerçekleştirdiğimiz takdirde insan haklarıyla 

birebir bağlantıda olabiliriz  
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• İnsan haklarının sadece sözde ve teorik olarak tartışmamızın insan 

oldukları için haklara sahip olduğunun farkında olmayan kişilere yeterli gelmediğini 

düşünüyorum. Klinik dersleri ile derslerde gördüğümüz ve tartıştığımız argümanların 

gerçekte insanları ve yaşamlarını, çevrelerini nasıl etkilediğini görebilmiş olacağız. 

Bence bu sayede okuduğumuz ile gördüğümüz arasında bağ kurarak ne yapmamız 

gerektiğiyle ilgili bilgiye sahip olabileceğiz.  

• Hukuk kliniklerinde yapılan etkinlik ve projelerin, bu konuyu ele alan 

teorik derslerin ötesine geçerek doğrudan hayata geçip, insanların hayatına temas 

ettiğini düşünüyorum. Bu açıdan insan hakları fikrini sadece savunmakla kalmayıp 

gerçekleştirebilme imkânı sağlıyor.  

• İnsan hakları herkes için geçerli olan herkesin ulaşabilmesi gereken 

haklardır. Ancak bazı gruplar ve bazı insanlar bu haklardan fiziksel, psikolojik, 

toplumsal birçok nedenle bu haklardan daha kısıtlı şekilde yararlanabilmekte hatta 

hakları ihlal edilmektedir. Hukuk klinikleri ile bu hakların insanlara daha iyi 

ulaşabilmesini sağlayabiliriz.  

• Anayasaya göre en temel hak olan yaşam hakkı çerçevesinde sağlık 

hakkına yer verilmiştir. Buna göre, herkesin sağlık hakkı vardır, tedavi görme hakkı 

vardır. Pandemide de en önemli hak olarak karşımıza çıkmıştır. Salgına yakalanan her 

birey, ölüme terk edilmek yerine tedavi görmelidir. Pandemi sürecinde hasta olan 

birçok kişinin pandeminin getirdiği durumlardan dolayı haklarının zaman zaman ihlal 

edilmesi ve bazen de yok sayılması gibi hallerde bu hakların nasıl korunabilineceğine 

dair bir bağ kurulabileceğine düşünüyorum. 
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4. “Seçtiğiniz kliniğin yapacağı çalışmaların hangi etik ilkeler ve değerlerle ilgili 

olduğunu düşünüyorsunuz?” 

 

Bu soruya verilen cevaplar klinik alt başlıklarına ayrılarak değerlendirilmiştir. 

Kliniklere ait genel değerlendirme kısaca yapıldıktan sonra öğrencilerin verdikleri cevaplar 

kısaca maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

4.1. Çocuk Hukuku Kliniği 

 

Genel olarak eşitlik ve adalet ilkeleriyle kurulan bağlantının daha ağırlıklı olduğunu 

söylemek mümkündür. Verilen cevapların kısa özeti aşağıdadır. 

• Evrensellik, adalet, eşitlik, kusursuz sorumluluk, sorumluluk, 

bağımsızlık, tarafsızlık, hukuki güvenlik 

• Adalet ilkesi 

• Eşitlik ve özgürlük ilkesi 

• Tarafsızlık ve fırsat eşitliği, yasalara ve düzenlemelere uyum, şeffaflık, 

dürüstlük, davranışlarla birimin etik ilkelere uygulamak 

• İnsan haklarına bağlılık ilkesi 

• Yaşam hakkının ve vücut dokunulmazlığının korunması ilkeleri 

• Hak arama hürriyeti 

• Yaşama hakkı, eğitim hakkı, insan onuruna yakışan bir hayat sürme gibi 

değerlere hizmet edileceğini düşünüyorum. 

• Erdem etiği 

• Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesi 

 

4.2. Engelli Hakları Kliniği 

 

Genellikle adalet üzerinde durulmasının yanı sıra esas olarak engellilere yönelik 

farkındalık kazanımının önemli bir değer olduğu cevaplarda ifade edilmiştir. Bir öğrenci ahlak 

cevabını verirken bir öğrenci de dersi almadan bu soruyu cevaplayamayacağını ifade etmiştir.  

• İnsana ve insan haklarına saygılı olmak ilkesi 

• Adil ve eşit davranmak ilkesi 

• Dürüstlük ilkesi 
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• Gurur ve onur ilkesi 

• Adalet ilkesi 

 

4.3. İklim-Ekokırım Kliniği 

 

Genellikle öğrenciler çevre ve doğa bilincinden, onlara değer vermekten ve saygı 

göstermekten bahsetmişlerdir. Yine gerek kamu sağlığı gerek insan sağlığı bağlamında da 

ilişkilerin kurulduğunu görmek mümkündür.  

• İnsan hakları ilkesi  

• Hayvan hakları ilkesi 

• Çevre ve Doğa Bilinci  

• Kamu Sağlığı ilkesi 

• Adalet ilkesi 

• Eşitlik ilkesi 

• Savurganlıktan kaçınma ilkesi, bilgi verme ilkesi, saydamlık ilkesi, 

dürüstlük ve tarafsızlık ilkesi 

 

4.4. Kadına Karşı Şiddet Kliniği 

 

Genellikle öğrenciler eşitlik ilkesiyle bir bağlantı kurmuşlardır. Yine insan haklarına 

saygı ve insan onuru gibi kavramlarla da sıkça ilişki kurulduğu cevaplarda görülmektedir. 

 

• İnsan haklarına saygılı yaşama ilkesi 

• İnsan haklarının korunması, insan onuru, haksız muamele görmeme, hak 

kayıplarını engelleme ilkesi 

• Eşitlik ilkesi 

• Ayrımcılık yasağı, eşitlik ilkesi, vücut dokunulmazlığı, özel alan 

kavramları 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği 

• Adaletli ve hakkaniyetli yargılanma, etik ilkelere uygun karar verme 

• Dönüşüm ilkesi 
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4.5. Pandemide Hasta Hakları Kliniği 

 

Genellikle öğrenciler “hasta hakları” kavramıyla bir bağlantı kurmuşlardır. Yine adalet 

kavramıyla ilgili olduğunu düşünen öğrenci sayısı da oldukça fazladır. 

 

• Adalet, eşitlik, özgürlük, dürüstlük, insan haklarına saygılı olma ilkesi 

• Yaşama Hakkı 

• Özgürlük Alanı 

• Hak arama hürriyeti 

• Hasta hakları 

 

 

4.6. Tedbir Kararları Kliniği 

 

Genellikle öğrenciler adalet ve eşitlik ilkeleriyle ilgili olduklarını düşünmektedir. 

Öğrenci sayısının da fazla olmasından ötürü farklı etik ilke ve değerlerin bu klinikte yer aldığını 

söyleyebiliriz. Öte yandan yine bu klinikte önceliği insana (mağdura) vermek gibi unsurların 

da görüldüğü ve insan değerinin bilgisinin farkında olmanın önemli olduğunun kavrandığı da 

görülmektedir. Aynı zamanda hukuka güven ilkesiyle bir ilişkilendirme yapıldığı 

görülmektedir. 

 

• Ayrımcılık yapmama, dürüstlük, şeffaflık, özel hayata saygı 

duyma, yasalara bağlı kalma ilkesi 

• Tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesi 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği 

• Önceliği insana vermek, mağduru korumak yaşam hakkını 

savunmak, yetkili makamlara bildirmek 

• İnsan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi, hukuk sistemine olan 

güvenin artması ve hukukun doğru ve etkili uygulanması 

• Adalete erişimde kolaylık, adil yargılanma ilkesi 

• Önyargılarla hareket etmeme ilkesi, mantık hatalarından 

kaçınma ilkesi 

• İnsan haklarına saygılı olmak 
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• Yaşam hakkı ve kadın ve çocukların güvenliği 

• Hukuka güven ve hukuki güvence ilkesi 

 

4.7. Yargıtay ve Etik Kliniği 

 

Genel olarak öğrenciler Yargıtay Etik İlkeleri olan 6 ilkeyi belirtmişlerdir. Yine tedbir 

kararları kliniği gibi farklı farklı ilkelerin de bu klinikte yer aldığını söylemek mümkündür. 6 

ilkenin yanı sıra insan hakları kavramına da sıkça yer verilmiştir. Yine öğrencilerin bir kısmının 

yargı etiği ile ilgili olduğunu söyledikleri de görülmektedir.  

 

• Tarafsızlık ilkesi 

• Bağımsızlık ilkesi 

• Eşitlik ilkesi 

• Ehliyet ve Özen ilkesi 

• Mesleğe yaraşırlık ilkesi 

• Dürüstlük ilkesi 

• Adil yargılanma ilkesi 

• Ön yargısız olma ilkesi 

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, hizmet 

standartlarına uyma 

• Akademik özgürlük ve özerklik, akademik dürüstlük, liyâkat ilkesi 

• İnsan hakları  

 

 


