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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 
YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİ NOTU 

 
09 EYLÜL 2020 

 
Değerli öğrencilerimiz, 
 
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesine hoş geldiniz. 
 
Burada göreceğiniz dört yıllık öğretim ve eğitimdeki başarınız, sizin bütün meslek 
hayatınızdaki başarınızın da temelini – başlangıç noktasını oluşturacaktır. 
 
Başarı, çok yoğun bir emek – çaba gerektiriyor. Bu nedenle, bir hukukçu olarak, kişisel 
disiplin duygunuzu, bilginizi ve kültürünüzü geliştirmek, güçlendirmek için elinizden gelen 
gayreti göstermelisiniz. 
 
Amacınız, belli bir süre sonunda diploma almaktan ibaret olmamalıdır.  Önemli olan, o 
diplomanın temsil ettiği bilgi ve deneyim altyapısını oluşturabilmiş olmaktır. 
 
Hukukçuluğun özü, kamusal / özel alandaki statüleri, hakları, görev, yetki ve 
sorumlulukları bilmek, anlamak, bu kuralları somut olaylara ve durumlara düzgün bir 
şekilde uygulayabilmek, gerektiğinde yorumlayabilmek; olabilecek hataları önlemek / 
düzeltmek – onarmak için de ne mümkünse yapmayı ilke edinmektir. 
 
Öğretim ve eğitim programlarımız, bu genel amacın gerçekleştirilmesine yöneliktir. 
 
Bu yolda, ders bazında ilgili öğretim elemanı; genel anlamda, akademik danışmanınız; 
idari alanda ise Dekanlıkla sürekli iletişim içinde olunuz. Güncel gelişmeleri dikkatle takip 
etmeyi alışkanlık haline dönüştürünüz. 
 
Aşağıda, size yararlı olabilecek bazı URL bağlantıları yer almaktadır: 
 
http://hukuk.baskent.edu.tr/kw/index.php (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 
 
http://hukuk.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=246&menu_id=6 (Dekan’ın 
Mesajı) 
 
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/upload/9998/dosyalar/akademik-
takvim/onlisans_lisans(1).pdf?birim=9998&menu_id=7&birimid=69288&dil=TR 
(Akademik Takvim) 
 
http://hukuk.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=246&menu_id=3 (Başkent-Hukuk 
Yönetim ve Fakülte Sekreterliği) 
 
http://hukuk.baskent.edu.tr/kw/akademik_kadro.php (Başkent-Hukuk Akademik Kadro) 
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http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=mezuniyet&biri
m=400 (Mezuniyet Koşulları) 
 
http://angora.baskent.edu.tr/bilgipaketi/?dil=TR&menu=akademik&inner=katalog&birim=
400 (Ders Kataloğu) 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonetmelik/onlisans_yon_08.2020.pdf (Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği) 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/uzaktan_ogretim_yonergesi.pdf 
(Uzaktan Öğretim Yönergesi) 
 
http://moodle2.baskent.edu.tr/login/index.php (Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi – 
“MOODLE”) 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/yaz_yong_16.pdf (Yaz Öğretimi 
Yönergesi) 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/akademikdanisman_yong_18.pdf 
(Akademik Danışmanlık Yönergesi) 
 
https://angora.baskent.edu.tr/buobs/ (Öğrenci Bilgi Sistemi) 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/ogkayitsinav_yong_18.pdf 
(Öğretim Kayıtları ve Sınav Uygulama Yönergesi) 
 
http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/index.php (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/pdrm_yonerge.pdf (Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik (“PDR”) Yönergesi. 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/ucretveburs_yong_19092019.pdf 
(Öğrenim Ücreti ve Burs Yönergesi) 
 
https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/otopluluk_yong_16.pdf (Öğrenci 
Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi) 
 
http://hukuk.baskent.edu.tr/kw/iletisim.php?birim=246&menu_id=3 (Başkent-Hukuk 
İletişim bilgileri ve formu) 
 
Başarılar diliyorum. 
 
 
 

Prof. Dr. Sadi ÇAYCI 
Dekan 
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