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Giriş
• İnsan, toplumlar halinde yaşayan bir varlıktır.

• Birlikte yaşama, ortak akla dayalı bir düzen ve bu 
düzeni oluşturan kurallardan oluşur.

• Gelenek, terbiye ve nezaket, din / ahlak kurallarından 
farklı olarak, gerektiğinde zor kullanılarak (kolluk) 
uygulanabilen, ihlali halinde ayrıca çeşitli yaptırımları
olan bu kurallar hukuk kuralları olarak bilinir.

• Ancak hukuk, kendiliğinden hükmünü icra edebilen 
bir kavram değildir.
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Giriş
• “Demokratik düzen” gibi, «insan hakları» kavramı 

gibi,  “hukukun üstünlüğüne dayalı devlet” kavramı da 
kendiliğinden oluşan - işleyen bir düzen değildir. 

• Çağdaş bir demokratik düzen, bilinçli, eğitimli, bilgili 
bireylerden oluşan, belli – asgari bir siyasal ve 
toplumsal kültür seviyesinin varlığını gerektirir.

• Bu altyapıyı hazırlayacak olan, milli eğitim sistemidir. 
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Hukuk Kurallarına Uyma / Uymama 
Özgürlüğü?

• Hiç bir hukuk kuralı, ihlal edilmeyeceğinin mutlak 
güvencesini sağlayamaz. 

• Bir hukuk kuralının ihlal edilebilmesi de, o kuralın 
geçersizliği anlamına gelmez. 

• Cezasızlık kültürü: Burada esas sorun, bir hukuk 
kuralının ihlal edilmiş olmasından çok, sorumluluk, 
hesap verilebilirlik, soruşturma, kovuşturma ve 
yaptırım mekanizmalarının etkili bir şekilde 
işletilememesidir.
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Toplumsal Kültürün Önemi
• İnsan haklarına dayalı ve demokratik hukuk devletinin

işlevsel olabilmesinin temel güvencesi, çağdaş ve
etkin bir milli eğitim düzeninin sonucu olarak, çağdaş 
hukuk kültürüne sahip ortalama bir toplumsal yapının 
oluşturulabilmesidir.

• Siyasal, toplumsal ve hukuksal… olabilecek tüm 
sorunları ve sorumlulukları başkalarına / dış güçlere
yükleyivermek, kolaycı ve yüzeysel bir yaklaşımdır.

• «Komplo teoriciliği», zayıf zihinlerin sığınağı olarak 
nitelendirilir. «Öngörü», başka bir şeydir.
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Adalet
• Adalet, mülkün (devletin) temelidir.

• Adalet kavramı, hukuk düzeninin yönetiminin 
uygulamadaki başarı düzeyini ifade eder.

• Hukukun çeşitli boyutları – unsurları hakkında gerekli 
bilgi altyapısına sahip olunmadan, yanlış giden her 
şeyden hukukun / hukukçuların sorumlu tutulması da 
bir başka kolaycılık ve sorumluluktan kaçınma 
biçimidir.
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Yargıya Yönelik Eleştiriler
• Yargıya yönelik eleştiriler, şikayetler haklı da olabilir.

• Nitekim yargıdan / yargıçlardan şikayet, yargılama 
süresinin uzunluğu, adli hatalar, diğer ülkelerde de 
yaygındır.

• Ancak kabul edilmelidir ki, bu yargıçların eğitim 
standartları, nitelikleri, yetiştirilmeleri ve atanmaları / 
seçilmeleri, kendilerince değil, sonuçta yasama 
organınca kabul edilen esas ve usullere göre 
yapılmaktadır.
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Yargıya Yönelik Eleştiriler
• Milli eğitim sisteminin bir bütün olarak kanun önünde 

eşitlik, ayırımcılığı önleme, uzlaşma kültürünü yayma, 
öfke kontrolü / «ölçüyü kaçırmama», dürüstlüğün ve 
güvenilirliğin önemi, eleştiri – özeleştiri - hak arama 
bilinci konularında işlevsel, etkili ve başarılı 
olamaması, çağdaş anlamda demokrasi, insan 
hakları ve hukukun üstünlüğü kavramlarının toplumda 
gereken yeri bulamamasının başlıca nedenidir.

• Bütün bu nedenlerle, yargının / yargıcın etkili ve 
başarılı olamamasında, hepimizin sorumluluğu vardır.
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«Önleyici Hukuk» Kavramı

• Ülkemizde hakim olan hukuk kültürü, hemen sadece 
düzeltici hukuktur (ceza – tazminat…) ve sorunlara 
ağırlıklı olarak güvenlik boyutundan bakar.

• Oysa daha önemli ve öncelikli olması gereken, 
önleyici hukuk anlayışıdır: «Tedavi edici tıp» 
kavramına karşılık, «koruyucu tıp» kavramı gibi.

• Önleyici hukuk yaklaşımının temel unsurları: İfade 
özgürlüğü, basın özgürlüğü, dilekçe hakkı, bilgi 
edinme hakkı, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve 
gösteri özgürlüğü ile adil yargılanma hakkıdır.
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Hukuk Danışmanlığı
• Her türlü hukuksal eylem ve işlemlerin daha 

başlangıçta doğru yapılması; hukuka uygunluğunun 
sağlanması, dolayısıyla da hukuksal 
uyuşmazlıklarının önlenmesinde veya yargı yoluna 
başvurulmasına gerek kalmadan çözümlenmesinde, 
yeterli nitelikte ve sayıda hukuk danışmanına ihtiyaç 
vardır.

• Anlamlı bir katkıda bulunabilmeleri için, hukuk 
danışmanlarının avukat unvanına ve güvencesine 
sahip olmaları gereklidir.
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Siyasi Kültür: Köln Belediye Başkanı 
(bisikletli), Almanya
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En kötü demokrasi bile, iç savaştan iyidir
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En kötü demokrasi bile, iç savaştan iyidir
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Kamu Hukuku: İnce Çizgiler – Sınava 
Girememe
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«Fiction» (hikaye) – «Non-Fiction» 
(gerçek) Ayırımını Yapamama
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Kamu görevlileri: Disiplin – Davranış 
Kuralları - Öfke Kontrolü?
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Park terbiyesi: Medeniyet, ince çizgilerden 
oluşur
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Medeniyet, ince çizgilerden oluşur
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Hukukun Üstünlüğü ve Uygulama

• Hukuk kavramlarını, kurallarını, ilke ve yöntemlerini, 
dilediğimiz şekilde uygulayamayız, esnetemeyiz, 
askıya alamayız veya yok sayamayız. 

• “Hukuka uymak” başka, “hukuka uydurmak” başkadır.

– Birincide hukukun üstünlüğü, ikincide ise uyduruk 
bir hukuk kültürü ortaya çıkar. 

– Hukukun, sadece bir formalite, yani, “kitabına 
uydurma” olarak algılandığı bir toplumda ve 
düzende işlevselliği olamaz. 
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Unutulan Kavram: «Adab-ı Muaşeret» 
(Davranış Kuralları)
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Hukuk Öğretimi
• Hukuksal uyuşmazlıkların yargı yoluyla 

çözümlenmesinde ve suçların kovuşturulmasında ise, 
ayrıca, yeterli nitelikte ve sayıda, yargıç, savcı ve adli 
kolluk – adli tıp vb. teşkilat gereklidir.

• Hukuk Fakültelerinin temel işlevi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Anayasal düzeninin hukuk yoluyla 
korunmasının güvencesi olmak üzere, yeterli sayıda 
ve nitelikli hukukçuların yetiştirilmesidir. 
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Hukuk Öğretimi
• İlk olarak 1997-1998 Öğretim Yılında faaliyete geçen 

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, işte bu genel 
çerçevede, çağdaş düzeyde hukuk ve yabancı dil
bilgisine sahip nitelikli hukukçular yetiştirmek üzere 
elinden gelen çabayı sürdürmektedir.
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Hukuk Öğretiminin Özü
• İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli bir unsur, akıl, 

bilgi güç vb. yeteneğiyle orantılı olarak, taşımakta 
olduğu sorumluluktur.

• Özgürlüğün olmadığı yerde, sorumluluk da olmaz.

• Bununla beraber, sorumluluktan uzak bir özgürlük 
anlayışı da, uluslararası, ulusal, toplumsal, kurumsal, 
bireysel pek çok sorunun temelindeki sebeptir.

• Örnekler: Trafik düzenimiz, kadının toplumdaki yeri, 
kamu görevlilerinin korunması gereken statüsü…
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Hukuk Öğretiminin Özü
• Sorumluluk kavramıyla ilgili konuların önemli bir 

bölümü, hukuk alanını ilgilendirmektedir.

• Hukuk öğrenimi, bu nedenle, bilgi ve deneyime dayalı 
olarak, 

– büyük bir irade gücünü, çabayı, sabır ve kararlılığı,

– muhakeme, sözlü ve yazılı anlatım - iletişim 
yeteneğini, 

– Dürüstlüğü, sağlam bir kişiliği ve güçlü bir adalet 
duygusuna sahip olmayı gerektirmektedir.
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Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 
Misyon

• Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, buraya kadar 
özetlenen genel düşüncelere dayalı olarak, Türk 
Devriminin genel felsefesini, çağdaş bir adalet ve 
hukuk anlayışını genç hukukçu adaylarına aktarma 
çabası içindedir.
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Mahkemeler de hata yapabilir ve hatta, güvence 
sistemini test etmek üzere, yapmalıdır da.
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İnsan Hakları Kavramının Devamı: 
Hayvan Hakları…

17.09.2021 27



«Capiltan»:12 yıl sahibinin mezarı 
başında yaşamıştı-öldü (21 Şubat 2018)
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Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ:
• ANAYASA HUKUKU: Prof. Dr. Hasan Tahsin 

FENDOĞLU

• İDARE HUKUKU:

– Prof. Dr. Ali Akyıldız 

– Doç. Dr. M. Emin AKGÜL

– Öğr. Görevlisi Orhan TEKİNSOY
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Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

• CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU: 

– Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ
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Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

• MALİ HUKUK: Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN

• MİLLETLERARASI KAMU HUKUKU: Prof. Dr. Sadi 
ÇAYCI

• İNSAN HAKLARI HUKUKU: Dr. Öğr. Üyesi Derya 
KARAKOÇ DOĞRU

• HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ:

– Dr. Öğr. Üyesi A. Haluk ATALAY

– Dr. Öğr. Üyesi H. Dilara AĞAOĞLU CANAY
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Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ:
• MEDENİ HUKUK:

– Prof. Dr. T. Fikret EREN

– Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

– Prof. Dr. Kudret GÜVEN

– Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

– Doç. Dr. Z. İpek YÜCER AKTÜRK

– Öğr. Gör. Ardahan H. ŞENYUVA
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Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

• TİCARET HUKUKU:

– Prof. Dr. Rıza AYHAN

– Dr. Öğr. Üyesi A. Cemil ÜNAL

• İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU:

– Prof. Dr. E. Tuncay SENYEN KAPLAN

– Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILIÇOĞLU
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Anabilim Dallarına Göre Akademik Kadro

• MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU:
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

• MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK: Doç. Dr. Sema 
ÇÖRTOĞLU KOCA

• ROMA HUKUKU: Dr. Öğr. Üyesi Ümit Vefa ÖZBAY
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Öğrencilerle İlişkiler - İletişim
• Akademik Danışmanlar.

• Dersi veren öğretim elemanları.

• Dekanlık.

• Örnek konular:

– Devam zorunluluğu – öğrenci işleri – takip.

– Ailelerin konumu.

– Öğrenci Toplulukları.

– Mezunlarla ilişkiler.
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Ders Dışı Etkinlikler
• Staj – Eğitim: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

Danıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara 
Barosu…

• BEDAM kursları.

• Üniversite içinde ve dışında, çeşitli sertifika 
programları, konferans – çalıştay – sempozyum vb. 
bilimsel etkinlikler.

• Özgeçmiş içeriğini zenginleştirici unsurlar.
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Lisansüstü Öğrenim
• Yüksek Lisans (uzmanlık eğitimi)

– Kamu Hukuku (Tezli)

– Özel Hukuk (Tezli)

• Doktora (temel akademik eğitim)

– Özel Hukuk
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«Hukukçu Olmak»
• Ezberle, ezbercilikle ilgisi yok.

• Hukukçuluk, hukuk kavramlarını, kurallarını ve 
yöntemlerini bilme, anlama, çözümleme, 
sorgulayabilme, geliştirebilme, olaylara 
uygulayabilme, kısacası, yürürlükteki hukuk 
kurallarına göre muhakeme ve sonuç çıkarma 
yeteneği.

• Hukukçu, muhtemel tüm sorunların hazır cevaplarının 
beyninde kayıtlı olduğu bir veri tabanı değil; 
hukukçuluk ezberciliğin tam da tersi.
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Kişisel Kütüphanenin Önemi
• Hukukçuluk bir bakıma okumak, yeteri kadar çok 

okumak, okuduğunu anlamak – kavramak sanatı.

• Üniversite Kütüphanesi ve e-ortamda erişilebilir 
kaynaklardan yararlanmak elbette önemli.

• Ancak, okunan derslerden başlayarak, zaman içinde 
basılı eserlerden, özellikle de tavsiye edilen ders 
kitaplarından oluşacak kişisel bir kütüphanenin 
oluşturulması önemli.
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Hukuksal Çerçeve
• Yönetmelikler:

– https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/mevzuat/yukse
kogretim-kurumlari-bazi-yonerge-ve-
yonetmelikleri/88

– https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/mevzuat/yonet
melik/86

• Yönergeler: 
https://www.baskent.edu.tr/tr/icerik/mevzuat/baskent-
universitesi-yonergeleri/87
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İdari Konular
• http://hukuk.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim

=246&menu_id=21
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Öğrenim – Rehber: Önemli Hususlar

• Akademik yıl boyunca planlı ve sürekli bir biçimde 
çalışmak; sadece sınav dönemlerinde çalışmakla 
hukuk öğretiminin tamamlanamayacağını görebilmek.

• Öğretimin sonunda salt (bir kağıt parçasından ibaret) 
diploma alabilmiş olmanın mesleki geleceğe bir 
katkısının olamayacağını görebilmek.

• Mezun olunduğunda, özgeçmişte yer alan verilerin 
zenginliğinin muhataplarda bırakacağı olumlu etki.
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Öğrenim – Rehber: Önemli Hususlar

• İşte bu genel çerçevede, sadece sınav dönemlerinde 
değil, öğrenim sürenizin tamamında, planlı ve düzenli 
bir çalışma zorunlu.

• Tüm derslere ve uygulamalı çalışmalara devam 
ederek ve bilgi, görgü, anlama, sorgulama ve 
muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi gerekir.
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Yabancı Dil
• Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, % 30 İngilizce 

dilinde ders yapılan bir programdır.

• Yabancı dil bilginizi geliştirmek – güçlendirmek için 
hiç ara vermeksizin çalışmak zorundasınız.

• Sıradan bir hukukçu olmamanın ön koşullarından biri 
de bu konudur.
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Seçmeli Dersler
• «Formalite gereği» okumayın.

• Seçimlik derslerle, değişik alanları tanımaya ve 
anlamaya çalışın.

• Seçim hakkınızı kullanırken, belli bir dersin kolay 
görünmesini değil, sizin geleceğinize yapabileceği 
katkıyı esas alın.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik: «PDR»

• Hayat her zaman düz bir yol olmayabilir.

• Zaman zaman hepimizin psikolojik yardıma, desteğe 
ihtiyacımız olabilir.

• Erken davranmak ve konunun uzmanlarından destek 
almak çok önemlidir ve küçümsenmemelidir.

• Burada da anahtar unsur: İradeyi kullanmak ve pes 
etmemeyi öğrenmektir.

• Bundan kasıt, inatçılık değil, çevreyle uyum içinde 
olan, akla ve bilgiye dayalı bir kararlılıktır.
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Temel Çıkış Noktası
• Bindiğiniz otomobili cebinizdeki sürücü belgesi değil, 

siz süreceksiniz.

• Yabancılarla iletişimi yabancı dil puan belgeniz değil, 
siz yapacaksınız.

• Kürsüde / duruşma salonunda olayların – iddiaların 
hukuksal değerlendirmesini şahsi dosyanızdaki 
diploma belgesi değil, siz yapacaksınız.

• Öğretim – eğitim bir formalite değil, sağlık izin verdiği 
ölçüde, hayatın sonuna kadar devam eden, «ucu 
açık», gerçek ve zorunlu bir süreçtir.
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Meslek Yönelim
• Dikkate alınacak hususlar

– Kişilik: 

• Bağımsız – dışa dönük – sosyal ağı geniş –
kendine güven duygusu güçlü.

• Kurumsal – yerleşik bir düzene uyumlu.
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Meslek Yönelim
– Gelir düzeyinin önemi.

• Kamu hizmeti.

• Özel sektör – serbest meslek.

– Kamu yararının – özel çıkarların önemi ve önceliği 
/ denge.

– Yabancı dil bilgisi.
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Meslek Yönelim
• Hakim – savcı – avukat.

• Noter.

• Düzenleyici kurullar: SPK, BDDK, RTÜK, EPDK, 
Kamu Denetçiliği Kurumu…

• Dışişleri Bakanlığı: Meslek mensubu – hukuk 
müşaviri – idari memur…
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Meslek Yönelim
• Milli Savunma Bakanlığı.

• İçişleri Bakanlığı.

• Diğer Bakanlıklar.

• Milletlerarası örgütler: UN, EU, ICRC, IFRC, UNHCR, 
HRW, AI…

• Sivil toplum kuruluşları – düşünce kuruluşları…

• Özel kesim.

• Basın, yerel yönetimler, siyaset…
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Ömrümüz sınırlı ve kişiye özel: Zamanın
yönetimi önemi
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“Sarkaç sendromu”: Orta yolu bulabilmek, 
aşırılıklardan (ifrat – tefrit) kaçınmak önemli
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Nihai hedef: İyi insan, iyi vatandaş 
olabilmek

17.09.2021 55



Son Söz
• Üniversitede olsun, hayatta olsun; kalıcı başarının ön 

koşulları, kendine güven, ancak sınırlarını bilmek; 
terbiye ve nezaket, özgürlük, sorumluluk duygusu,
zamanın iyi yönetimi, sabır, kararlılık ve düzenli bir 
çalışma alışkanlığıdır.

• Başarılar.
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