Hukuk Fakültesi

“Fakültemiz çok yönlü ders programı, tartışmalara ve
örnek olay çözümlemelerine dayalı öğretim sistemi ve
deneyimli öğretim kadrosu ile özgün bir hukuk eğitimi
veriyor.”
Turgut Tan
Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültesi
Fakülte öğrencileri, 1993’ten bu yana Avusturya’da
düzenlenen Willem C.Vis Uluslararası Kurgusal
Dava Yarışması’ndan ödülle dönen ilk Türk ekibidir.
Öğrenciler, uyuşmazlık çözümü için yabancı dilde
savunma ve uluslararası ticari tahkim usulü içerikli bu
yarışmada üç kez ödül kazanmıştır.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, küresel
ekonominin hukuki sorunlarını çözebilen, yabancı dili
hem akademik hem mesleki yaşamlarında en iyi şekilde
kullanabilen hukukçular yetiştirmektedir.
Fakültenin eğitim programı, her biri alanlarında
uzman, kuramsal ve mesleki tecrübesi üst düzeyde
bir akademik kadro tarafından yürütülmektedir.
Programdaki dersler, içeriklerine göre Türkçe veya
İngilizce işlenir. Derslerin yaklaşık %60’ı Türkçe, %40’ı
ise İngilizcedir. Temel hukuk formasyonunu oluşturan
anayasa hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza
hukuku ve idare hukukuyla ilgili dersler Türkçedir.
Avrupa Birliği hukuku, Anglo-Amerikan hukukuna giriş
ve uluslararası ticaret hukuku dersleri ise İngilizce
verilmektedir.

Hâkimlik, savcılık ve avukatlık, fakülte mezunlarının
başarıyla icra edebileceği mesleklerdendir. Mezunlar
kamu kuruluşlarında veya çeşitli firmalarda
hukuk danışmanı, uzman ve yönetici konumunda
çalışabildikleri gibi, uluslararası kuruluşlarda ve hukuk
bürolarında da görev alabilmektedir. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Dışişleri
Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, T.C.
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Ekonomi
Bakanlığı, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve
Uluslararası Çalışma Örgütü, kadrolarında Bilkentli
hukukçulara yer veren yerli ve yabancı kurumlardandır.
Lisansüstü öğrenimlerine devam eden mezunların ilk
tercihleri arasında Bilkent’in yanı sıra Oxford, Harvard,
Amsterdam, East Anglia, London School of Economics
and Political Science, Georgetown, Michigan, Leiden,
Montpellier ve Utrecht üniversiteleri bulunmaktadır.

Genç hukukçu adaylarının alanlarında büyük önem
taşıyan yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kazanması,
fakültenin öncelikli hedeflerindendir. Sermaye piyasası
hukuku, uluslararası ticari tahkim ve patent hukuku
gibi güncel konular da program kapsamındadır. Siyaset
bilimi, uluslararası ilişkiler ve insani bilimlere ilişkin
seçmeli dersler ise öğrencilerin farklı disiplinlerle
etkileşimine zemin hazırlamaktadır.
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“Bilkent Hukuk Fakültesi, farklı bir üniversite eğitimi sunar.
Bu fark; birbirinden değerli hocalarla yakın iletişim olanağı,
derslerin teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra farklı becerileri
de geliştirmesi, klasik hukuk dersleriyle birlikte güncel
ve uluslararası önem taşıyan derslerin de sunulması ve
kampüsteki huzurlu ortamdan kaynaklanıyor. Bilkent’te
aldığım hukuk eğitiminin beni meslek hayatımda her
yönden destekleyeceğini düşünüyorum.”

“Fakültemiz, birbirinden değerli hocalarıyla, yabancı dile
verilen önemle ve ekonomi, finans, felsefe gibi tamamlayıcı
alan dışı derslerle, bizlere oldukça güçlü ve çok yönlü bir
hukuk eğitimi verdi. Başta Radyo Bilkent olmak üzere
üniversitenin çeşitli topluluklarında aktif görev alarak
kendimi farklı alanlarda geliştirme fırsatım da oldu. Şu an
dünyanın sayılı hukuk fakültelerinden birinde yüksek lisans
yapıyor olmamı, fakültemde aldığım eğitimin kalitesine
borçlu olduğumu düşünüyorum.”
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“Bilkent ailesine katıldığım günden beri disiplinlerarası ve
nitelikli bir eğitim sistemi içindeyim. Üniversitemizin dünya
vatandaşı yetiştirme anlayışı doğrultusunda fakültede
Türk hukukuna ilişkin derslere ek olarak uluslararası
hukuka yönelik dersler de alıyoruz. Bu durum, evrensel
standartlarda bir hukukçu kimliğiyle yetişmemize ve
gelecek planlarımıza sayısız ülkeyi ekleyebilmemize
olanak sağlıyor. Kütüphanesinden spor salonlarına, öğrenci
kulüplerinden bahar şenliklerine kadar sosyal, kültürel ve
sanatsal birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan bu kampüste
en güzel yıllarımı geçiriyorum.”
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