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kurul baqkanr olarak segilmig ve oybirlifi ile aqalrdaki tavsiye kararlan alnmrqtr.

1.

Teorik ve pratik elitimin birlikte yaprlarak uygulamah egitime agrhk verilmelidir. Hukuk
faki'iltesi dlrencisinin mezun olduktan sonra en gok zorluk yagadrpr konu, pratik ile
teorinin

farkh yanstmastdr. Oysa pratik, teorik ilgiye dayanrr, farkh bir olgu defildir. Hukuk
efitiminde bu gergek 96z ardr edilmemelidir.

2.

O$rencilere, yargr organlan ve hukuk mekanizmalannr daha
saflanarak, mesle[e cinceden

3. ilgili kurumlarla

fiili

iyi tanmmalan

imkanr

olarak hazrrhk ve aginahk kazandrnlabilir.

iletigim ve igbirlili elitimin her agamasmda srkr tutulmahdrr. Bu noktada,

Hukuk Faktiltesi dlrencilerinin gerek bireysel gerekse Dekanhk ve ri[renci topluluklarrnrn
desteliyle faktilte drqr paydaglarla rahat gekilde iletigim kurabilmeleri gok olumlu bir durum
olarak degerlendirilmigtir. Diger yandan; Kamu Hukuku Doktora ve (tezli) Yi.iksek Lisans
programl ile 1zelHukuk (tezli) ytiksek lisans programmm akademi drgl paydaqlar tarafindan
da ilgi gcirmesi, kargrhkh igbirlili agrsndan ok olumlu kargrlanmrqtrr. Ozel Hukuk doktor
programmm agtlmasr da, gtiphesiz bu iletigime pozitif katkr sallayacaktrr.

4.

Hukuk faki.iltesinden mezun olundufunda yaprlabilecek meslekler hakkrnda segmeli dersler
konularak hakimlik, savctltk, avukathk vs. mesleklerin yetki alanr. kargrlagrlan zorluk ve
kolayhklar, mesleki tecrtibeye sahip kigilerin katrhmdan istifade edilerek bilgi verilebilir. Bu
anlamda ders esnasmdayadaders drqr etkinliklerle, alanrnda uzman meslek erbabmrn kafiftmr

tegvik ve takip edilmelidir.

5.

Hukuk nosyonu olugumu ve adalet duygusunun igsellegtirilmesi igin Hukuk felsefesi ve Roma

Hukuku gibi derslerin <inemi artrrlmahdrr. Yine her gegen giin daha rinem kazanan Fikri

Miilkiyet Hukuku ve emsali alanlara 6,nem verilmelidir. Bu noktada, Hukuk Fakiiltesinde
Roma Hukuku, Fikri Miilkiyet Hukuku,Deniz Hukuku Anabilim Dallarrrun kurumug olmasr
gok <inemli bir kazantm olarak degerlendirilmigtir. Yine <jzellikle son

iki yrlda Hukuk

Faktiltesi akademik kadrosunun zenginlegtirilmesi igin atrlan adrmlar takdirle kargrlanmrqtrr.

6.

Yi.iksek yargr organlarr, Ti.irkiye Adalet akademisi gibi kurumlarla hukuk faktiltelerinin
paydaghklarr artrnlmahdrr (Mesela Tiirkiye Adalet

fakiiltelerde seminerler diizenlenebilir).

t\/ //,4

verilen ders dmeklerinden

7'

Ceza Muhakemesi Hukuku, Medeni Usul ve icra-iflas Hukuku,

idari yargrlama Usulti gibi

derslere ek olarak, bunlara bagh uygulama dersleriyle dava
dilekgeleri yazma, somut
mahkeme dosyalart, kolluk uygulamalarr gibi konularda deneyimlerinin
artrrrlabilir. Bu
noktada, Hukuk Fakiiltesinde bazr derslerde mi.ifredat drgrnda ,,Hukuk
okumalan,' gibi

etkinlikler yaprlmasr, son derece olumlu kargrlanmrgtrr.

8'

Meslek etili, hukuk etifi, protokol kurallarr gibi konularda diizenli ve yolun
katrlma agrk
seminerler dtizenlenmelidir. Hukuk Fakiiltesi Dekanhlr ile dgrenci topluluklarrnm
pandemi
si.irecinde dahi bu etkinliklere devam etmesi, gok olumlu kargrlanmrgtrr.

9.

O$rencilerin sosyal faaliyetlere tegvik edilip dzgiiven kazanmalan 6nem arz etmektedir.
Bu
noktada, Hukuk Faki.iltesi 6lrenci topluluklarrnrn faktilte drgr paydaglarr igine alarak yizyize

veya online gergeklegtirdikleri etkinliler hem d[rencilerin geligimi hem de uygulamanm
hukuk elitiminin geligimini izlemesi bakrmrndan son derece dnemlidir. Aynca, Hukuk
Fakiiltesi d$rencilerinin gegen yrl muhtelif hukuk fakiiltelerinden toplan 88 takrmrn katrldr[r

Ankara Hukuk Mektebi kurgusal durugma yarrgmasrnda birinci ve ikinci olmalarr,
dlrencilerin lisansta aldrklarr e[itim kalitesi ile girigimci ruh, d,zgiiven ytiksekligi ve ekip
gahqma ki.ilttiri.inii yansttmast agtsmdan son derece 6nemi bir gcistergedir.
10. Yetkin bir hukukgu olmak adrna <ifrenciler, yabancr

dil efitimi, sanatsal etkinliklerle ufrag,

yurtigi-drpr ktiltiirel gezi gibi ulraglara tegvik edilmelidir. Bu noktada, Hukuk Fakiiltesi
d$rencilerinin dzellikle Erasmus destekli stajlara ilgi gdstermeleri ve konuyla alakah olarak

birbirlerini tegvik etmeleri gok olumlu kargrlanmrgtrr.
11. Her meslepin saygm oldugu gergeli dfrenciye agrlanmahdrr. Meslegi tercih sebebi ve bagarr

anahtarmrn "sevilen igi yapmak" oldulu paylagrlmahdrr.
f 2.

Fiili meslek hayatrnda lanse edilen olumsuzluklann (Qok saytda avuknt var...gibi), yetkin bir
hukukgu olunmasr halinde avantaj olabileceli, dlrencilere ders srasrnda ve ders drgr
etkinliklerde aktartlmalt, somut mesleki tecri.ibelerle bu gaba desteklenmelidir.

13.

Meslek hayatrndaki bagarmm ancak dtizenli ve disiplinli gahgarak, diger yandan hukukgu
kigiligine uygun davranrglarla miimktin olabildi$i gergeginden aynlmadan, lisans elitiminde
karg

r

hkh destek ve d,zveride n tav iz verilmemelidir.
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