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HADİMİ HUKUK MEKTEBİ PROJESİ
Projemizin özel amacı: Ülkemizde son yıllarda hukuk alanında yaşanan gelişmeler
göstermektedir ki; belli güçler tarafından desteklenen gruplar, hukuk kurumlarını ele geçirip ülkenin
geleceğine hukuku zorlayarak yön vermeye çalışmışlardır. Bu hareketin planlarını yıllar öncesinden
yapmışlar. Daha okul sıralarında iken hukuk öğrencilerini etkileyerek bu günlere hazırlamışlardır. Bu
gruplar halen hukuk öğrencileri üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tehlikeyi gören milli sivil
toplum örgütlerine düşen görev, çeşitli projelerle kendi evlatlarına, hukukçularına sahip çıkmaktır. Bu
proje ile öncelikli hedefimiz yıllardır gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde kısıtlı imkanlarla hukuk
öğrencilerine ve genç hukukçulara yönelik olarak yapmış olduğumuz faaliyetleri bir proje dahilinde
bilinçli, programlı ve bir bütçe çerçevesinde yürütmektir.
Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şubesi bünyesinde hukuk fakültesinde öğrenim gören
öğrenciler ve mezun olmuş genç hukukçuları hayata hazırlamaya yönelik “HADİMİ HUKUK MEKTEBİ”
kurarak; en az 60 hukuk fakültesi öğrencisine yönelik mesleki eğitim ve pratik uygulamalar yaptırmak,
mesleklerine yönelik destek eğitimleri vermek ve gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik
eğitim programları düzenleyerek, milli manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamak, kadim hukuk
medeniyetimizle ünsiyetlerini artırmak, gençlerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve
proje katılımcısı gençlere yönelik çeşitli gezi, etkinlik, seminerler ve sosyal faaliyetler düzenleyerek, bu
gençlerin, gerek mesleki gerekse sosyalleşmelerini sağlayarak adaleti düstur edinen, görevlerinin
bilincinde, özgüven sahibi ve iş hayatının zorluklarına karşı donanımlı gençler yetiştirmektir.
PROJENİN AŞAMALARI
A. HAZIRLIK FAALİYETLERİ
1. Proje Ekibi ve Ofisinin hazırlanması
2. Satın Alma Faaliyetleri
3. HADİMİ HUKUK MEKTEBİ'nin kurulması
4. Web sayfası revizyonu
5. Hedef Grupların Seçilmesi
B. HADİMİ HUKUK MEKTEBİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
1. Mesleki eğitim ve pratik uygulamalar
 Uygulamada Avukatlık Sanık Hakları ve Müdafilik--20 saat,
 İslam Hukuku-20 saat,
 Hukuk Önderleri ve Uygulamaları-20 saat,
 Mecelle Külli Kaideler -20 saat,
 Pratikte İcra ve İflas Hukuku-20 saat,
2. Mesleğe destek eğitimleri
 İngilizce eğitimi
 Arapça eğitimi
 Osmanlıca eğitimi
C. GEZİ FAALİYETLELRİ
1. Yasama ve yargı organları ziyaretleri(TBMM-Anayasa Mahkemesi v.s.)
2. Hadim ilçesi tarihi ve kültürel yerleri gezileri
D. SOSYAL ETKİNLİKLER
1) Kariyer günleri
2) Avukat-stajyer-öğrenci buluşması pikniği
3) Proje Tanıtım Toplantısı
4) Proje Yayınları ve Tanıtım Malzemelerinin Oluşturulması
5) Proje Kapanış Toplantısı
E. RAPORLAMA ÇALIŞMALARI
1. Proje ilerleme raporlarının hazırlanması
2. Nihai rapor sunumu
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A. HAZIRLIK FAALİYETLERİ;
1. Proje Ekibi ve Ofisinin hazırlanması;
Proje ekibi Derneğimiz ve projede çalışanlar tarafından oluşturulacaktır. Proje ekibi 5 kişiden
oluşturulacaktır. Proje ekibi, Proje Koordinatörü, eğitim sorumlusu ve organizasyon sorumlusu, İdariMali İşler ve Raporlama Sorumlularından oluşmaktadır. Proje ekibi proje süresince her ay düzenli ve
mutat toplantılar yaparak projenin ilerlemesi ve yapılacak faaliyetlerin planlamasını yapacaktır. Proje
koordinatörleri, projede kontrol ve düzenin sağlanmasından sorumlu olacaktır. Projenin başlangıcından
bitimine kadar her türlü faaliyetin yürütülmesinden ve kontrolünden proje koordinatörleri sorumlu
olacaktır. Eğitim sorumlusu ve organizasyon sorumlusu; proje kapsamında yapılacak tüm eğitimlerin
içerik, sevk ve organizasyonundan sorumlu olacaktır. Organizasyon sorumlusu, yapılacak olan eğitim ve
gezilerin organizasyonundan sorumlu olacaktır. Ayrıca proje toplantılarının organizasyonu ve görünürlük
kuralları gibi tüm tanıtım işlerini organize edecektir. Eğitim sorumlusu; eğitimlerin organizasyonu
işlerinden sorumlu olacaktır. İdari-Mali İşler sorumlusu, proje kapsamında alınacak olan satın alma,
proje muhasebe kayıtlarının düzenli tutulması ve mali raporların hazırlanmasından sorumlu olacaktır.
Ayrıca proje kapsamında çalışacak kişilerle de proje ekibinin kurulması aşamasında sözleşme
imzalanacaktır.
Ayrıca faaliyetlerin yürütülmesi ve eğitimlerin yapılması için proje ofisi oluşturulacaktır.
Faaliyetin zamanı; Proje ekibi 1. ay içerisinde oluşturulacaktır. Bu faaliyetin amacı projenin düzenli ve
koordineli bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır.
Çıktılar; 3kişilik proje ekibi ve 1 adet proje ofisi hazırlanacaktır.
2. Satın Alma Faaliyetleri
Detaylı açıklama; Proje kapsamında satın alma faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığının satın alma
kriterleri ve prensipleri doğrultusunda tüm satın alma işlemleri yapılacaktır. Satın almalarda adillik, eşit
rekabet ve herkese açıklık ilkelerine dikkat edecektir. Satın alımlarda, ihale dosyasının hazırlanması ihale
ilanın yayınlanması, açılış ve değerlendirme, teslimat işlemleri, geçici/kati kabul gibi alt faaliyetler
eksiksiz yerine getirilecektir.
Projede Kullanılmak üzere 1 Bilgisayar, 1 Yazıcı, 1 Projeksiyon Masası, 30 Öğrenci Koltuğu, 5 Masa
alınacaktır.
Faaliyetin zamanı; Proje kapsamında yapılacak satın alama dosyaları çalışmaları 1. Ayda başlayacak ve
proje süresince devam edecektir. Ödemeler proje süresince hizmet ve malların teslim süreci sonunda
yapılacaktır.
Çıktılar; En az 5 adet satın alma dosyaları, teknik şartnameler, ihale komisyonları, ihale değerlendirme
dosyaları, faturalar ve kabul komisyonlarıdır.
3. HADİMİ HUKUK MEKTEBİ' nin kurulması;
Seçilme nedeni; Proje çalışmalarının yürütülmesi ve projenin çıktılarının en iyi şekilde elde edilmesi için
bir eğitim merkezi kurulması gerekmektedir. Projenin kabul edilmesinden hemen sonra hem proje ofisi
olarak faaliyet gösterecek hem de yapılacak eğitimlerin ve sosyal faaliyetlerin yürütüleceği bir sivil
akademi kurulacaktır.
Detaylı açıklama; projenin kabul edilmesinden sonra, Konya merkezde hem eğitim salonları hem de
proje ofisi olarak faaliyet gösterecek bir bina veya daire kiralanacak olup, proje kapsamında verilecek
eğitimler için eğitim malzemeleri alınarak derslikler oluşturularak eğitime hazır hale getirilecektir. Daha
sonra bu akademide proje kapsamındaki eğitimler proje süresince devam ettirilecektir.
Faaliyetin zamanı; faaliyet projenin 1. Ayında yapılacaktır.
Çıktılar;1 adet kiralanan bina, 1adet HADİMİ HUKUK MEKTEBİ
4. Web sayfası revizyonu
Detaylı açıklama; Derneğimizi tarafından kullanılan web sayfası http://www.huder.org/ sitesinin web
tabanı eskimiş olup, ara yüzünün tekrar yenilenmesi ve proje faaliyetlerine uygun dizayn edilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda önceden domaini alınmış olan web sayfası ara yüz, güvenlik açıkları, forum
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köşesi, güncel duyurular gibi web değişikliği yapılacaktır. Böylece projemiz kapsamında faaliyet ve
etkinlikler daha sağlıklı bir şekilde duyurulacaktır.
Faaliyetin zamanı; faaliyet projenin 1. ayında yapılacaktır.
Çıktılar;1 adet hizmet satın alımı, 1adet web sayfası revizyonu, ara yüz görüntüleri, resim ve
fotoğraflardır.
5. Hedef Grupların Seçilmesi
Detaylı açıklaması: Hedef grup olarak belirlenen gençler Konya’da bulunan hukuk fakültelerinde
öğrenim gören veya yeni mezun olmuş 18-29 yaş Aralığındaki 60 kişiden oluşacaktır. Seçim
çalışmalarında şu işlemler takip edilecektir.
1- Seçim kriterlerinin bir komisyonca belirlenmesi
2- Seçme komisyonun oluşturulması
3- Proje seçmelerinin yazılı ve afişlerle duyurulması
4- Başvuruların alınması
5- Seçimlerin gerçekleştirilmesidir.
Bu kapsamda;
1- Seçme komisyonun oluşturulması: hedef grubun tespit edilmesi amacı ile proje koordinatörü ve
uzmanlardan oluşacak 3 kişilik bir seçim kriterleri tespit komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyon
başkanlığını proje koordinatörü yapacak olup, diğer komisyon üyeleri dernek yönetiminden ve
uzman kişilerden çağrılacaktır.
2- Seçim kriterlerinin bir komisyonca belirlenmesi; seçilen 3 kişilik komisyon ilk toplantısı seçim
kriterlerinin belirlenmesi amacı ile yapacaktır. İlk toplantı dernek binamızda ve proje ofisimizde
yapılacaktır. Toplantıda hem tanışma hem de seçilecek olan gençlerde neler aranması gerektiği ve
şartlar belirlenecektir. Bu kapsamda ilk önce yaş şartı, okul başarısı, gelir durumu, cv gibi bir çok
kriter komisyonca oluşturularak ilanda kullanılmak üzere hazır hale getirilecektir. Belirlenen
kriterler komisyon tarafından imza altına alınarak sonuçlandırılarak proje ekibine ve derneğimize
teslim edilecektir.
3- Proje seçmelerinin üniversite, adliye ve Konya Barosunda yazılı ve afişlerle duyurulması; Proje
kapsamında çalışmanın gençlere duyurulması, hedef grupların başvurularının sağlanması amacı ile
35x50 ebadında 50 adet afiş bastırılarak, hem derneğimiz, üniversite rektörlüğü, baro ve adliye
başta olmak üzere alanlara asılması sağlanacaktır. Ayrıca üniversite rektörlüğünde resmi yazılar
yazılarak fakültede ilan panolarından projenin duyurulması sağlanacaktır. Ayrıca Derneğimiz web
sayfasından da duyuru yayınlanacaktır.
4- Başvuruların alınması; Hedef Grupların başvuruları derneğimiz merkezinde kurulan başvuru
masasından alınacaktır. Başvurular için gençlere uygun zaman verilecek olup, başvuruların sonunda
tutanakla başvurular bitirilecektir.
5- Seçimlerin gerçekleştirilmesi; Başvuruları gerçekleştirilen kişiler daha sonra belirlenen kriterler
açısından değerlendirilerek uygun olmayan başvuru sahiplerinin 1. Elemenin yapılması, 2. Aşamada
gençlere yönelik mülakat sınavı yapılacak olup, soruları komisyonca hazırlanacaktır. Bu sınavda
başarı eşiğini geçen gençlerde 60 asıl ve 20 yedek katılımcı belirlenecektir. Sonuçlar web sitesi ve
dernek binasında asılarak duyurulacaktır.
Faaliyetin zamanı; faaliyet projenin 2. Ayında başlanıp 3. Ayında bitirilecektir.
Çıktılar;3 kişilik seçim komisyonu, seçim kriterleri, 50 adet afiş, 5 resmi yazı, 1 adet web ilanı, çok sayda
başvuru formu, 1 eleme ve geçen listesi, katılımcı listesi, sonuç listesi, mülakat komisyon raporları ve 60
kişilik hedef grup genç ve 20 kişilik yedek liste, katılımcı imzaları, görüntü ve resimleridir.
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B. HADİMİ HUKUK MEKTEBİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
1. Mesleki eğitim ve pratik uygulamalar;
Seçilme nedeni: Hedef grubun eğitim yolu ile hem bilgi düzeyi hem de farkındalığı artırılarak, onların iş
hayatında başarılı ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesini, milli ve manevi yönden gelişmesini
sağlamak amacı ile bu faaliyet seçilmiştir.
Detaylı açıklama; Mesleki eğitim ve pratik uygulamalar kapsamında avukatlık mesleğinin ana konuları ve
tarihi kökeni hakkında katılımcılara katkılar sağlayacak bir eğitim programı hazırlanacaktır. Proje hazırlık
aşamasındaki taslak eğitim programımız şöyledir;
 Uygulamada Avukatlık Sanık Hakları ve Müdafilik--20 saat,
 İslam Hukuku-20 saat,
 Hukuk Önderleri ve Uygulamaları-20 saat,
 Mecelle Külli Kaideler -20 saat,
 Pratikte İcra ve İflas Hukuku-20 saat,
Eğitimler 20 kişilik sınıflarda ve 3 gruba eğitimler verilecektir. Toplam 300 saat mesleki eğitim ve Pratik
uygulamaları yapılacaktır. Eğitimler proje ofisinde verilecek olup, eğitim saatleri çakışması durumunda ek
salon talebine gidilebilecektir. Eğitimler pratiğe yönelik teorik eğitimler ve interaktif pratik eğitimler
şeklinde dizayn edilecektir.
Faaliyetin zamanı; Bu faaliyet projemizin 3. Ayında başlayacak olup, 11. ayında bitirilecektir.
Çıktılar; 60 kişilik öğrenci, eğitim müfredatları, her gruba 100 saat eğitim, toplam 300 eğitim, eğitici
uzmanlar, derse devam çizelgeleri-imzaları, eğitim görüntüleri,
2. Mesleğe destek eğitimleri
Seçilme nedeni: Mesleki dil açısından gerekse AB uyum sürecinde uluslararası hukuk ve liman hukuku
gibi bir çok alanda gerekli olan İngilizce ve tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi anlamak için gerekli olan
Osmanlıca bilen avukat yetiştirmek için bu faaliyet seçilmiştir.
Detaylı açıklama; Projemiz kapsamında, Otuz Kişilik guruba Osmanlıca ve Arapça derneğimizin
imkanlarıyla verilecektir. Otuz kişilik guruba Genel ve hukuk İngilizcesi verilmesine yönelik çalışma
yapılacaktır. Bu kapsamda başvuruda bulunan öğrencilerden talepler alınacaktır. İngilizce eğitiminin en
profesyonel şekilde verilmesi için Konya’daki dil kursları ile görüşülecek ve otuz kişilik gurubun bu
kurslarda kaliteli bir eğitim almalarına yönelik sözleşme yapılarak katılımcılar bu kurslara yönlendirilerek
ders almaları sağlanacaktır. Özellikle akademisyenliği düşünen hukukçular için ana problem olan dil
konusunu halletmelerine bu şekilde katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda başvurularak alınarak kurslar
yapılacaktır.
Faaliyetin zamanı; Bu faaliyet projemizin 3. Ayında başlayacak olup, 11 ayında bitirilecektir.
Çıktılar; 60 kişiye dil eğitimi, katılımcı imzaları, resim ve görüntüler.
C. GEZİ FAALİYETLELRİ
Seçilme nedeni: Bu faaliyetin seçilmesinin nedeni, , geleceğin hukukçularının yasama ve yargı organları
ziyaret edilerek kariyer planlamalarında farkındalığı sağlamak, başka çalışma ortamlarını görmelerini ve
karar vermelerine yardımcı olmak, grubun sosyalleşmesine yönelik çalışmalar yapmak, Konya’daki tarihi
ve kültürel yapılar ile meşhur adamı Hadimi Hazretleri gibi şahsiyetlerin tanınmasına katkı sağlamak için
bu faaliyet seçilmiştir.
Detaylı açıklama; Bu çalışma kapsamında;
1-Ankara gezisi yapılacaktır. yapılacak olan geziye 40 kişi katılacaktır. Yapılacak gezilerde Yasama ve yargı
organları ziyaretleri kapsamında, TBMM, Anayasa mahkemesi, Sayıştay, Yargıtay mahkemeleri
başkanlıklarından randevu ile ziyaretler ve brifingler alınacaktır. Ayrıca randevu alınması durumunda
TBMM başkanı, adalet bakanı ziyareti, bölge milletvekilleri ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Gezilerde
öğrencilere ii öğün yemekte ikram edilecek olup gezi bir günlük olarak planlanmıştır.
2-Diğer bir faaliyetimiz ise; Projemizden eğitim alanalar içinde Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerine
yönelik tarihi ve kültürel geziler planlanmaktadır. Konya’nın ünlü hukukçu Hadimi Hazretlerinin türbesi
ziyareti, Hadim şelalesi ziyaretleri yapılacaktır. Hadim – Taşkent gezisinin organizasyonu derneğimiz
tarafından yapılacak olup finansmanı eş finansman ile karşılanacaktır.
Faaliyetin zamanı; Bu faaliyet projemizin 4. Ayında başlayıp, 10. Ayında tamamlanacaktır
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Çıktılar; 40 Ankara gezisi katılımcısı, 1 Ankara gezisi, TBMM, Anayasa mahkemesi, Sayıştay, Yargıtay
mahkemeleri ziyareti, gezi biletleri, resim ve fotoğraflar v.s., Hadim – Taşkent tarihi ve kültürel amaçlı
gezileri, 80 katılımcı, gezi resim ve fotoları
D. SOSYAL ETKİNLİKLER
Seçilme nedeni: Bu faaliyetin seçilmesinin nedeni projemize katılan gençlere sosyal yaşam becerileri
kazandırmak, kendi aralarında işbirliğini sağlamak, yapılan çalışmalar ile birlikte yaşama, kaynaşma,
beraber hareket etme becerileri kazandırmak ve için projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına katkı
sağlamak için bu faaliyet seçilmiştir.
Detaylı açıklama; Bu faaliyet kapsamında 6 adet çalışma yapılacaktır. Bunlar Kariyer günleri, Avukatstajyer-öğrenci buluşması pikniği, Proje Tanıtım Toplantısı, Proje Yayınları ve Tanıtım Malzemelerinin
Oluşturulması ve Proje Kapanış Toplantısıdır.
Hukukta kariyer günleri seminerleri; çalışması ile meslekte öne çıkmış yapmış, akademisyen, bürokrat
veya teorisyenlerden seçilen kişiler belediyelerimize yada meslek kuruluşlarının salonunda, seçilecek
spesifik hukuksal problemlerle ilgili hem hedef gruba hem de dernek üyelerine yönelik seminer
verdirilmesi planlanmaktadır. Getirilecek kişilerin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri projemiz
bütçesinden karşılanacaktır.
Avukat-stajyer-öğrenci buluşması pikniği; Konya’daki dernek gönüllüsü avukatlar ile hedef grubumuzu
buluşturmak amaçlı piknik düzenlenecektir. Bu çalışma kapsamında 60 hedef grup ve 60 kişide üyemiz
avukatlarının katılımı sağlanacaktır. Piknikte sosyal etkinlikler ve yemek ikramı yapılarak kaynaştırma
olanaklarına yardımcı olunacaktır.
Basın tanıtım toplantısı; Projenin kamuoyuna tanıtılması amaçlı basın tanıtımı toplantısı düzenlenecektir.
Projenin kabul edilmesinden sonra, Derneğimiz yönetim ve yürütme organları, Ankara’daki üst düzey
kamu yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve basın organlarının da davet edileceği bir tanıtım
toplantısı yapılacaktır. Toplantı 1 otelde yapılacak olup Ankara’daki basın mensupları, ortak ve iştirakçiler
ile tüm kamu kurum temsilcileri çağrılacaktır. Toplantıda proje tanıtım sunumu yapılacak ve proje
tanıtım dokümanları dağıtılacaktır. Toplantıya yaklaşık 100 kişinin davet edilmesi planlanmaktadır.
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının görünürlüğüne dikkat edilecektir.
Proje kapanış toplantısı; proje sonuçların yaygınlaştırılması amaçlı ise kapanış toplantısı yapılacaktır. Tüm
proje faaliyetleri sona erdikten sonra bu faaliyet yapılacaktır. Bu faaliyet kapsamında proje paydaşları,
hedef gruplar ve yerel basın mensuplarının da katılacağı bir kapanış toplantısı düzenlenecektir.
Toplantıda tüm proje çıktıları bir sunum halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Toplantı sonunda bir
kokteyl yapılacak ve katılımcılara sertifika ve hatıra sunumu yapılacaktır.
Bütçemizde yer alan toplu yemek organizasyonu gideri yukarıdaki toplantılardan uygun görülen birinde
kullanılacak olup buna proje ekibi karar verecektir.
Faaliyetin zamanı; Bu faaliyet projemizin 1. Ayında başlayıp, 11. Ayında tamamlanacaktır.
Çıktılar;
1 adet basın tanıtım toplantısı, 100 kişilik katılımcı, proje sunusu ve basın bülteni, katılımcı imzaları,
görüntü ve resimleridir.
1 adet kariyer günleri uzmanların konuşması afişi, 200 kişilik katılımcı, resim ve fotoğraflar
1 kapanış toplantısı, 100 kişilik katılımcı, sunum, paket ve teşekkür belgeleri, resim, fotoğraf, tutanak v.s.
Avukat-stajyer-öğrenci buluşması pikniği katılımcı 120 kişilik katılımcı, resim, video v.s.
E. RAPORLAMA ÇALIŞMALARI,
Detaylı açıklama; Raporlama faaliyetleri kapsamında ise, 3 aylık faaliyetler raporlanacak, ilerleme
raporları ve nihai raporlar bakanlığı sunularak proje raporları bitirilecektir.
Faaliyetin zamanı; Bu faaliyet projemizin 2. Ayında başlayıp, 11. Ayında tamamlanacaktır.

