
 

 
 

 

 
 

TEBLİĞ ÇAĞRISI 
 

Hukuk Eğitiminin Geleceği, Hukuk Uygulamaları ve Yargı Üzerine Uluslararası Konferans 
 
 

Hukuk Sektöründeki Değişim: Teknoloji Nasıl Eğitimcilerin, Öğrencilerin, Avukatların ve Yargıçların Hukuk 
Sektörünü Düzenlemesini Sağlar ve Adalete Erişimlerini Sağlayabilir 

 
9-10 Şubat, 16-17 Şubat, 2021 

Zoom'da Yapılacaktır 
  

Tebliğ Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım, 2020 
Tebliğ Kabul Bildirimi: 12 Kasım 2020 

Makale Taslağı/Tebliğ Sunum Tarihi: 15 Ocak 2021 
Son Yazı Tarihi: 1 Mart 2021 

  
Bahçeşehir Üniversitesi, Global Hukuk Devleti İlkeleri Programı Direktörlüğü (IGUL), Atlanta'daki John Marshall 
Hukuk Fakültesi ve Mitchell Hamline Hukuk Fakültesi ortaklığıyla; hukuk eğitimcileri, hukuk öğrencileri, 
avukatlar ve hakimler ile birlikte uluslararası bir konferansına ev sahipliği yapıyor.  Bu konferans dünyanın dört 
bir yanından gelen hukuk öğrencileri, hukuk fakülteleri, avukatlar ve yargıçları bir araya getirecek şekilde 
hukuk eğitiminin geleceğini, hukuk pratiğini ve yargı sistemini tartışmak için tasarlanmıştır. Konferans Zoom 
üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 
On yıldan biraz fazla bir süre önce Bahçeşehir Üniversitesi, "benzerlikler, farklılıklar ve hızlı değişim karşısında 
kaliteli hukuk eğitiminin nasıl güvence altına alınabileceği" konusuna odaklanan uluslararası Law 2001: A 
Global Legal Odyssey isminde bir konferansa ev sahipliği yaptı. Yine yakın zamanda IGUL, "Yeni Normal" 
Çağında Hukuk Eğitimi ve Avukatlık konferansına ev sahipliği yapmıştır. Bu konferansımızın konusu ise, 2001 
yılında başlayan diyaloğun bir devamı ve "Yeni Normal"in daha yakından incelenmesi üzerindedir.  Yapılacak olan 
konferans dünyanın dört bir yanından hukuk fakülteleri ve hukuk öğrencileri ile avukatlar ve yargıçları bir 
araya getirip  en iyi ve pedagojik açıdan uygun müfredatın nasıl olabileceğini; avukatların hem küresel hem de 
iç hukukta uygulamaya hazırlanabilmesi için teknolojiyi nasıl kullanılması gerektiğini; teknolojinin hukuk 
uygulamalarını nasıl etkilediğini; teknolojinin mahkeme sistemlerini, yargıçları  ve adalete erişimi nasıl etkilediğini 
tartışmayı ve araştırmayı hedeflemektedir. 
 
Yıllardır teknoloji hukuk sektörünü etkiliyor.  Teknolojinin hukuk sektörüne getirdiği değişiklikler, daha bireysel 
çabalar sonucu geliştiği için yavaş ve sistemli olmuştur. Ancak küresel salgının etkisi, hukuk fakültesi sınıfından   
mahkeme salonuna kadar hukuk sektörü de dahil olmak üzere, içinde yaşadığımız dünyayı değiştirdiği için 
günümüzde bu durum değişmiştir.  Küresel salgın, hukuk dünyasını geçmişte asla düşünülmeyecek teknolojileri 
benimsemeye zorlamış ve hem olumlu hem de olumsuz değişiklikler yaratmıştır.  Bu konferans bu değişimleri ve 
bu değişimlerin getirdikleri geleceği araştırmayı hedeflemektedir. 
  
 
Önerilen Konular: 
Konferans için tebliğ konuları aşağıdakileri içerebilir, ancak bu konuda bir sınırlama bulunmamaktadır: 



 

 
 

 

 ● Öğretim tasarımı: Çevrimiçi ders ve fiziki ders arasındaki uyum nasıl sağlanmalı ve ders programları nasıl 
tasarlanmalıdır?  Hibrit eğitime neden geçilmeli veya nasıl geçilmelidir? 
● Yargı sistemleri küresel salgına nasıl uyum sağlamıştır?   Salgın sırasında mahkemeleri ve diğer adli işlemleri 
yürütmek için en iyi uygulamalar nelerdir?  COVID deneyiminin yargı sistemleri üzerinde uzun vadeli etkisi ne 
olacaktır?  
● Teknoloji alternatif uyuşmazlık çözümünü nasıl değiştiriyor? (Arabuluculuk, tahkim, uzlaştırma) 
● Teknoloji kullanımı mahkemelerde adalete erişimi artırdı mı yoksa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları 
yoluyla mı? 
●Teknoloji hukuk pratiğini nasıl değiştiriyor? 
●Karşılaştırmalı etkinlik: Teknoloji destekli öğretim yöntemlerinin etkinliğini nasıl değerlendirmemiz gerekir? Fiziki 
eğitim ile online eğitim arasındaki farklar ile ilgili elimizde ne gibi veriler var? 
● Hukuk eğitimi veya hukuk firmaları çevrimiçi bir platforma geçtiğinde katılımcı bulabilecekler midir? 
● Öğrencileri çevrimiçi sınıfa adapte edebilmek için en iyi uygulamalar nelerdir? 
● Öğretimde profesyonellik ve etik tartışmaları. Çevrimiçi öğretim, mesleki ve etik rol ve kuralların etkili bir şekilde 
aktartılabilmesi veya uygulanabilmesi için özel sorunlar (veya avantajlar) teşkil ediyor mu?  İnternet etiğinin hukuk 
eğitimindeki rolü nedir?   
● Hukuk mesleği pratikleri için teknoloji kullanımında yetkinlik için minimum beceri düzeyi nedir?  Öğrenciler hangi 
teknolojide ustalaşmalı veya mezun olmadan önce hangi teknolojide eğitim görmüş olmalıdır?   Hukuk eğitimi, 
hukuk fakültesi müfredatına teknoloji eğitimini nasıl dahil etmelidir?  
● Çevrimiçi kurslarda hangi yetenekler kazandırılabilir, hangi hukuk klinikleri uygulanabilir? Çevrimiçiliğin etkinliği 
hakkında ne biliyoruz? 
● Fakültenin geliştirilmesi: Hukuk fakültesinin teknoloji kullanımında hukuk fakültesini eğitme sorumluluğu nedir?  
Hukuk fakültesinin teknoloji kullanımında minimum yetkinlik sağlama sorumluluğu nedir? 
● Teknoloji ve gelişmişlik düzeyi: Daha az hizmet götürülebilen ülkelerdeki hukuk öğrencilerinin eğitimi ve 
yetersiz hizmet verilen topluluklara hizmet vermek için avukatların eğitimi ve hukuk eğitimi ve adalete erişim 
konusunda teknoloji kullanımının etkisi nedir? Teknolojinin ve çevrimiçi öğretim metodolojilerinin eşit ve 
kapsayıcı öğrenme ortamlarının yaratılmasına etkisi nedir? 
●Çevrimiçi teknolojiler engelli bireylerle ilgili eğitim ortamında (öğrenciler ve akademisyenler) veya uygulama 
bağlamında (avukatlar ve müvekkiller) ne tür özel sorunlar yaratabilir veya nasıl fırsatlar sunar? 
● Hukukun Mesleki Olarak Pratiği: Uygulama yeterliliği nasıl ölçülmelidir?  Diploma ayrıcalığı kamuyu koruyucu bir 
etkiye mi sahiptir?  Baro sınavı uzaktan online olarak yapılabilir mi? Geleneksel baro sınavı uygulamaları, 
yeterince temsil edilmeyen grupların başarısına engel oluyor mu?  
● Sistemlerin güvenliği: Hukuk eğitimi, hukuk uygulamaları ve adli işlemlerde bilgisayar korsanlarına karşı 
mücadelede en iyi uygulamalar nelerdir? Mevcut uygulamalar ve teknolojiler gizliliği ve avukat-müvekkil iletişimini 
yeterince koruyor mu? 
● Çevrimiçi teknolojilerin mahkeme işlemlerinde benimsenmesinin az temsil edilen gruplar üzerinde ne gibi bir 
etkisi var?   
● Küresel akademisyen topluluklarının oluşturulması ve akademik çalışmaların sürdürülmesi için mevcut 
değişimler hangi yeni veya farklı fırsatlar sağlamaktadır?   
● Yapay zekanın hukuk mesleği, hukuk pratikleri ve adalete erişim üzerinde ne gibi bir etkisi olmuştur? 
● ABD dışında hukuk okumuş bir öğrencinin ABD hukuk sisteminde geleceği nedir? LLM programları bir baroya 
kabul edilebilmelerini sağlayacak mıdır? Başka bir ülkede hukuk doktorası yapmak isteyen öğrenciler bu 
imkana sahip midir? 
● ABD dışında bulunan kurumlarda ABD hukuk dersleri öğretiminin geleceği nedir? Ve ABD’de bulunan hukuk 
fakültelerinin ABD dışındaki ülkelerinin hukukunun öğretim geleceği nedir? 
 
 
 



 

 
 

 

Hedef Kitle: 
Bu konferansın hedef kitlesi: Hukuk akademisyenleri, hukuk eğitimcileri, avukatlar, hakimler, hukukçular, hukuk 
öğrencileri, hukuk eğitimi ile ilgilenen araştırmacılar ve uluslararası hukuk camiasıdır. 
 
Diller: 
Konferans, İngilizce ve Türkçe olarak simültane çeviri ile yapılacaktır. 
 
Başvuru Prosedürü: 
Tebliğler; Konferans Komitesi'ne ulaşabilmesi için 1 Kasım 2020 gece yarısına kadar   Word veya PDF belgesi 
olarak Profesör Kathleen Burch’ın mail adresine (kburch@johnmarshall.edu) gönderilmelidir. 
  
Öneriler şunları içermelidir: 
1. Sunucu(lar) adı, iletişim bilgileri ve üniversite bilgileri. 
2. Önerilen tebliğin başlığı. 
3. Tebliğin kısa (bir veya iki paragraf) açıklaması. 
4. Tebliğ programı için sunumun kısa bir özeti (3-5 cümle).  
5. Sunucunun konuyla ilgili uzmanlığının kısa bir açıklaması. 
  
Bir kişi birden fazla öneri sunabilir.   Öneriler bireysel bir sunum veya panel sunumu için olabilir.  Benzer 
konulardaki bireysel sunumlar bir panel içine birleştirilebilir. 
 
Bildirim: 
Tebliğ gönderen tüm kişilere, tebliğlerinin kabul edilmesi halinde 12Kasım2020 tarihine kadar bilgi verilecektir. 
 
Makale/Sunum Taslağı: 
Moderatörlerimizin, yorumcularımızın ve çevirmenlerimizin hazır olmasını sağlamak için, tüm sunucuların 
makalelerinin bir taslağını veya sunumlarının bir özetini en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar sunmaları 
gerekmektedir. 
   
Yayın Fırsatı: 
Tebliğ sunacak kişilerin John Marshall Hukuk Dergisi'nde makalelerini The John Marshall Law Journal yayınlamak 
için bir fırsatı olacaktır. Makaleler 1 Mart 2021 gece yarısına kadar sonuçlandırılmalı ve sunulmalıdır. 
 
Konferansta sunulmak üzere kabul edilmeyen teklifler ve sunum yapanlara verilen yanıtlar yayınlanmak üzere 
değerlendirilebilir.  Herhangi bir makalenin, önerinin veya sunucuya verilen yanıtın yayınlanması için kabul, John 
Marshall Hukuk Dergisi'nin, Fakülte Danışmanı'nın ve Konferans Komitesi'nin takdirine bağlıdır. Makaleler hakem 
denetiminden geçirilerek incelenecektir.  Makaleler 1 Mart 2021 gece yarısına kadar gönderilmelidir. 


