
 

Değerli Öğrencilerimize duyuru, 

 

Üniversite ve Fakülte yönetimimiz, geçmişte uygulanan ve hukuki temeli olmayan yasaklara son vermiş, 

öğrencilerimizle sürekli görüş alış verişi içinde her tür görüşün ifade edilip tartışıldığı bir ortamın 

oluşturulmasına gayret etmiş ve bugün de bu konudaki kararlılığını sürdürmektedir.  

 

Bu bağlamda, Fakültemizde sadece öğrenci kulüplerine değil, görüşünü açıklamak isteyen herkese, 

önceden izin almaksızın afiş asılmasına özgü panolar ve yerler tahsis edilmiş, yine izin almaksızın her 

konuda konferans, panel, sempozyum gibi etkinliklerin yapılmasına imkan sağlanmıştır.  

 

Ne var ki ayrılan yerlerin dışında; koridorlara, amfilere, kürsülere, kapılara, pencerelere, ağaçlara, 

sıralara, afiş ve pankart asma, yazı yazma suretiyle ciddi bir çevre ve görüntü 

kirliliği oluşturulmasının yanı sıra, kamu malları tahrip edilerek yüksek miktarda maddi zarara da neden 

olunmaktadır. Kaldı ki, bu afiş ve pankartlar sıklıkla suç ve suçluyu öven veya cebir ya da tehdit 

yöntemlerini teşvik eden bir içerik taşımaktadır. Öyle olmasa dahi, çevreyi kirleten, başkalarının hakkını 

ihlal eden ve baskı oluşturacak nitelikte afiş, pankart asma ısrarına, müsamaha etmemek kararındayız. 

 

Ayrıca, bilindiği gibi, dışarıdan gelen öğrencilerle birlikte, cebir ve tehdit yöntemlerini kullanıp 

öğrencilerimiz üzerinde baskı oluşturarak onların etkinliklerini yapmasına ve görüşlerini ifade etmesine 

engel olunmakta, dersler esnasında sürekli slogan atma gibi davranışlarla öğretim faaliyeti kesintiye 

uğratılmak istenmektedir. Şiddet yöntemlerini kullanan gruplar öğrencilerimize yönelik, yaralama, 

tehdit gibi fiiller işlemekte ve ders esnasında öğretim üyesinin ders vermesini 

engelleyerek çevreyi ve bilgisayarları tahrip etmek gibi şiddet eylemleri sergilemektedirler. Bunlara da 

engel olmak kararlılığındayız. 

 

Bilindiği üzere fakültemizde ilk kez büyük bir restorasyon gerçekleşmekte ve fakülte mekanları orijinal 

haliyle yenilenmektedir. Sadece ülkemizin değil insanlığın bir kültür varlığı ve mirası olan bu 

tarihî mekânı gözümüz gibi koruyarak, kardeşlik ve dostluk içinde, hem eğitim öğretim faaliyetini 

yürütmek hem de her fikrin özgürce ifade edilmesini sağlamak şüphesiz hepimizin ortak arzusudur.  

 

Öğrencilerimizin Hukuk Fakültesinin saygınlığına ve insan onuruna uygun bir ortamda eğitim ve öğretim 

görmesi temel amaçlarımızdan biri olup bu konuda elimizden gelen her gayreti göstermekteyiz. Türkiye 

ve dünyanın ilklerinden olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin gün yüzüne çıkarılan 

tarihî mekânlarının tahrip edilmesine ve kirletilmesine, öğrencilerimizin şiddet tehdidi ile korkutulmasına 

göz yumamayız.  

 

Sadece Türkiye'mizin değil dünyanın dört bir köşesinden gelen öğrencilerimizin; başta yaşam, vücut 

dokunulmazlıkları ile ifade, eğitim-öğretim hak ve özgürlükleri öncelikle Fakültemizin güvencesindedir. 

Cebir ve tehdit yöntemini benimseyen suç örgütlerinin, öğrencilerimizi suça sürüklenen kurban haline 

getirmesine seyirci kalamayız. Öğrencilerimizin hukukun üstünlüğü için uğraş veren, iradesini 

başkalarının iradesine teslim etmeyen, kişilikli ve farklılıklara saygı duyan, benimsedikleri değerlere göre 

kişiliklerini özgürce geliştiren bireyler olmasının önündeki engelleri kaldırmayı arzulamaktayız. 

 

Yönetimimizi takdir eden, eleştiren, seven ve sevmeyen her öğrencimizin hiçbir zarar görmemesi 

için hukukun öngördüğü tüm tedbirleri etkin biçimde almak mecburiyetindeyiz. Öğrencilerimizin, 



gülümsemeye başlayan Fakülte mekanlarımızda, “...bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi 

kardeşçesine..” mutlu olma haklarını kullanmaları için gece gündüz görevdeyiz. 

 

Kendilerini ifade etmek isteyen öğrencilerimizin kamu mallarına zarar vermeden ve ayrılan yerleri 

kullanarak başkalarına saygı ve tahammül göstermek üzere davranmasını, ayrıca  öğrencilerimizin de bu 

uygulamamıza yönelik desteklerini ifade etmelerini varsa yanlış uygulamalarımızı bildirmelerini özellikle 

bekliyoruz. 

  

 

Saygılarımızla 
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