
İyi ki İstanbul Hukukluyum demek isteyenlere, 

4 sene önce bugünlerde hukuk okumak istediğim konusunda kararlı ancak nerede 

okuyacağım konusunda kararsızdım. 2 sıra 3 hocayla pıtrak gibi çoğalan hukuk fakülteleri 

cezbedici teklifler sunmuyor değildi.  Birçok üniversitenin tanıtım gününe gitmiştim, ancak 

İstanbul Hukuk dışında hiç birinde Hukuk Fakültesi Dekanı beni muhatap alıp fakülteyi ve 

imkânlarını anlatmamıştı.  

Daha ilk anda devlet üniversitesi olmasına rağmen tanıtım günleri düzenleyen İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi ayrıca kendi Fakülte bütçesinden ilk 1000 ve 1500’e giren ve 

kendilerini tercih eden öğrencilere burs imkânı sağlıyordu. Her yıl bütün derslerinizi başarıyla 

geçmeniz kaydıyla öğreniminiz boyunca devam eden bu burstan ben de öğrenim hayatım 

boyunca yararlandım. 

Bence hukuk eğitiminde en önemli 2 unsur ders aldığınız hocalar ve okuduğunuz 

kitaplar, dolayısıyla fakültenizin kütüphanesinin zenginliği. Bunların her ikisi de İstanbul 

Hukuk’ta mevcut. Fakülte hayatınız boyunca Türkiye’nin alanında en iyi hocalarından ders 

alıp, Türkiye’nin en geniş hukuk kütüphanesinden yararlanabilirsiniz. Kütüphanemizden 

fakültemizin öğrencisi olmasa da tüm öğrenciler izinle yararlanabilse de hocalarımızdan ders 

alabilmek için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi olmak gerekmektedir.  

Fakültemizde seçmeli ders olarak yabancı dilde karşılaştırmalı hukuk dersleri de 

bulunmaktadır. Bu dersleri genelde yabancı hocalar ya da yabancı bir ülkede hukuk eğitimi 

almış hocalar verirler. Almanca bildiğim için fakültedeki 2. ve 3. yıllarımda “Alman Hukukuna 

Giriş” ve “Karşılaştırmalı Alman Ceza Hukuku” derslerini seçtim. Daha sonrasında bu dersleri 

seçen kişiler olarak Fakültemizin Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı’nın Hocaları ile 

beraber Almanya’nın Gießen kentinde yapılan “Alman Türk Japon Kolokyumu’na” katıldık ve 

orada çeşitli konularda sunum yaptık. Henüz öğrenciyken birçok akademisyenin önünde 



konuşma fırsatına sahip olmak ve bunu da uluslararası bir ortamda yabancı bir dilde yapmak 

ufkumu genişleten çok önemli bir deneyim ve fırsattı.  

Bunun yanında okulumuz Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinden birçok üniversiteyle 

yaptığı ikili anlaşmalarla öğrencilerine Erasmus Programı kapsamında Avrupa’daki bir 

üniversitede 1 dönem veya 1 sene boyunca eğitim görme fırsatı sunmaktadır. Ben de 

Almanya’nın Freiburg kentindeki Albert Ludwigs Üniversitesinde 2014-2015 yılının güz 

döneminde Erasmus programıyla eğitim almış biri olarak, Erasmus yapmayı düşünen hukuk 

fakültesi öğrenci adaylarına Erasmus yapmalarını şiddetle tavsiye ederim.  

Tüm bunların yanında fakültemizde birçok alanda hem ulusal hem de uluslararası 

düzeyde birçok seminer, konferans düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin organizasyonlarında 

öğrenciler de aktif görev alabilmekte, böylece akademisyenlerle doğrudan iletişim 

kurabilmektedirler.  

İstanbul Üniversitesi bir devlet üniversitesi olduğundan fakültemizin fiziki imkânları 

son yıllarda iyileştirilse de vakıf üniversiteleri ile kıyasla kötü olabilir. Ancak unutulmamalıdır 

ki İstanbul Hukuk köklü hukuk geleneğini Türkiye’nin en iyi hocalarıyla amfilerindeki 

sıralarına hak ederek oturmuş öğrencilerine aktararak sürdürmektedir. 

4 yıllık İstanbul Hukuk maceramı tamamladığım ve yakında mezun olacağım şu 

günlerde iyi ki İstanbul Hukukluyum diyorum ve bazılarınızın hala karar vermekte zorlandığı 

tercih döneminde kendi 2011 yılındaki tercih dönemime geri dönseydim eğer tekrar İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yeniden tercih ederdim diyorum. 
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