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Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Günümüz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk öğrencilerinin 
mezun olduklarında hâkimlik, savcılık, avukatlık gibi ana akım 
hukuk meslekleri dışında da istihdamlarını ya da devam etmek 
istemeleri halinde lisansüstü eğitimlerini kolaylaştıracak se-
çimlik dersler açılmıştır. ‘Türkiye Ekonomisi, Avrupa Birliği Eko-
nomisi, Tüketici Hukuku, Çevre Hukuku’ gibi seçimlik derslerin 
yanı sıra, gelişen teknoloji ve küreselleşme göz önüne alınarak 
‘Mukayeseli Hukuk’u ve ‘İş Hukuku’nu teorik alandan pratik 
alana taşımaya ve somutlaştırmaya yardımcı olacak İş Hukuku 
Uygulamaları ve bilhassa Kriminoloji dersi ile birlikte öğrenci-
lere farklı perspektifler kazandıracak olan Psikoloji derslerinin 
açılması için Dekanlığımıza gerekli başvurular yapılmıştır. Söz 
konusu seçimlik dersler ile öğretim elemanlarımızın verimliliği 
artırılmış ve öğrencilerin öğretim elemanlarıyla ilişkilerini geliş-
tirme yönünde somut ve olumlu adımlar atılmıştır
Fakültemizin diğer üniversitelerin hukuk fakültelerinin önüne 
geçerek iş yaşamındaki ve akademik alanlardaki ulusal ve ulus-
lararası tanınırlığının artırılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. 
Kurum içi işbirliği yapılarak büyük araştırma projelerinin alın-
ması ve grup çalışmaları ile bu projelerin sürdürülmesi sağlan-
mıştır. Uzun zamandan beri planlanan ve sayın Prof. Dr. Rıza 
AYHAN’ın teşviki, sayım dekanımız Prof. Dr. Kudret GÜVEN’in 
ve bilhassa Öğr. Gör. Sayın Ahmet Cemil ÜNAL’ın özverili çalış-
malarıyla Mart 2015’te yayınlanacak olan Başkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi ile Türk akademik hayatına katkıda bu-
lunacağımıza inanıyoruz. Çeşitli alanlarda yetenekli ve hevesli 
olan öğrencilerimizin okulumuzda yüksek lisanslarına devam 
etmeleri teşvik edilerek konularında uzman kaliteli iş gücü ye-
tiştirilmesi amaçlanmıştır. Yurtdışındaki akademik faaliyetleri 
takip etmek, bu ülkelerdeki eğitim, bilgi ve hukuk kültürünü kar-
şılaştırmak amacıyla Erasmus Öğrenci ve Akademik Personel 
Değişim Programı faaliyetleri sürdürülmüştür. Erasmus kapsa-
mında öğrencilerin istekleri, dil yeterlilikleri, Fakültemizin tem-

sil edilebilirliği ve yabancı ülkelerdeki ders içerikleri göz önüne 
alınarak yurt dışında Erasmus ilişkisi kurulacak üniversiteler 
belirlenmiş, bu üniversitelerle sözleşme imzalanması için ge-
rekli çalışmalar yapılmıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik 
Faaliyetler 
Dönemlik açılan dersler, araştırma görevlilerimiz tarafından, 
daha önce belirlenmiş, haftalık olarak ayrılmış müfredatlarına 
uygun bir şekilde derslerin uygulama saatlerinde teorik bilginin 
pratiğe dönüştürülmesi ve yansıtılması için örnek olaylar, fa-
razi sorular ve teorik tartışmalar hazırlanarak yürütülmüştür. 
Böylelikle, bir yandan öğrencilerin analitik düşünme ve teorik 
bilgilerini pratiğe dökme becerileri geliştirilirken diğer taraftan 
da geleceğin hocaları olacak araştırma görevlilerinin de gelişim 
göstermelerine katkı sağlanmıştır. Öğrencilere her dersin tartış-
ma içerikli teorik konularından hazırlık ödevleri verilmiş, böyle-
ce öğrencilerin kaynak, arşiv araştırmasına yatkınlığı artırılmış, 
bilimsel çalışmalar yapmaları sağlanmıştır. Öğrenciler, bu çalış-
maları esnasında Üniversitemizin kütüphanesine, gerekli haller-
de diğer kütüphanelere yönlendirililmiş, kütüphane kültürleri-
nin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Öğrenciler, yalnızca 
basılı eserlerden değil, elektronik ortamdaki verilere ulaşmak, 
onları anlamak ve işlemek üzerinden de araştırma yapmaya 
teşvik edilmiştir. Öğrencilerin yapılan sınavlar sonrası itiraz 
sürecinde kâğıtlarını görmelerine izin verilerek cevap anahtarı 
ile verdikleri cevapları karşılaştırmalarına imkân sunulmuştur. 
Böylece öğrencilerin yaptıkları hataları görmeleri ve dersin ho-
cası ile bire bir görüşerek hataları ilk ağızdan öğrenmelerine fır-
sat verilmiştir ve şeffaflık ilkesiyle hareket edilmiştir. 2013-2014 
eğitim-öğretim yılında da Fakültemizin kuruluşundan itibaren 
ara vermeden sürdürdüğümüz ‘Kurgusal Duruşma Faaliyeti’ ile 
öğrencilerimize duruşma salonu atmosferinde teorik bilgilerini 
pratiğe dökme imkânı sağlanmıştır. ‘Kurgusal Duruşma Faali-

yeti’ ile öğrencilerin hitabet yetenekleri geliştirilerek kalabalık 
karşısında kendilerine güvenen ve kendilerini daha iyi ifade ede-
bilen bireyler olarak yetiştirmek yöynündeki politkamız hayata 
geçirilmiştir.  Fakültemizde kurulan ‘Hukuk Öğrenci Topluluğu’ 
ile koordineli olarak hukuk, siyaset, sosyoloji gibi alanlardaki ça-
lışmalarıyla öne çıkan yerli ve yabancı konuşmacılar çağrılmış, 
konferanslar düzenlenmiş ve öğrencilerin hukuk, siyaset sosyo-
loji gibi alanlardaki bilgileri ve genel kültürleri artırılmış, güncel 
gelişmeleri takip etmeleri sağlanmıştır. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler
Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine yardımcı konferanslar, 
paneller, seminerler düzenlemek, Fakültemiz eğitim politika-
sının önemli bir yönünü oluşturur. Bu anlamda 2013-2014 eği-
tim-öğretim yılı bahar döneminde ‘Cumhuriyetten Günümüze 
Siyaset, Hukuk ve Kadın’ konulu bir panel düzenlenmiştir. Bu 
panelde, öğrencilerimize, Dekanımızın yanı sıra alanında uzman 
konuşmacılarla buluşma imkânı sunulmuş, öğrencilerimizin 
bilimsel çalışmalara yönelik farkındalığı artırılmıştır.  Toplu-
mun gereksinimlerine uygun konferans, seminer ve kültürel 
faaliyetlerin yapılması ve bu faaliyetlerin sayılarının artırılması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ‘Anayasa değişiklikleri’ ve ‘çocuk 
hakları’ ile ilgili paneller düzenlemek için çalışmalar başlatıl-
mıştır. ‘Çocuk hakları’ ile ilgili panel için çocuğun ana babası ile 
olan ilişkileri, çocuğun mallarının kullanılması, çocuğun eğitim 
hayatının belirlenmesinde ailenin yetkisinin sınırları ve çocuğun 
toplum standartlarını iyi anlayıp özümseyebilen bir birey olarak 
yetiştirilmesi konu başlıkları düşünülmektedir. Bir başka panel 
planımız ise işçi buluşları ile ilgilidir. İşçi buluşları üzerindeki 
hak sahipliği, işçi ve işveren arasındaki menfaatlerin bağdaştı-
rılması ve işçi buluşlarının teşviki ve işçinin yaptığı buluştan hak-
kaniyete uygun bir gelir elde edebilmesi panelin ana başlıklarını 
oluşturacaktır.

Hukuk Fakültesi
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HUKUK FAKÜLTESİ* Sayı/Oran

Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel  faaliyetlerin (makale, kongre, Konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı 2,19

Kadrolu ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 66,92

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 50,19

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 7,22

Yan dal lisans öğrenci oranı 0,12

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 1,99

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 62,89

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 13,33

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2,41

Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci oranı 0,25

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 22,73

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 31,82

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 6,06

BÜ’nde kadrolu ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 5,03

BÜ’nde kadrolu ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 5,03

BÜ’nde kadrolu ve yarı zamanlı ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 3,74

BÜ’nde kadrolu ve yarı zamanlı ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 3,74

* Göstergeler, stratejik plandan alınmıştır ve tanımları stratejik plandadır. 




