
 

Hocam, Ankara doğumlu olduğu-
nuzu, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini birincilikle bitirdiğinizi 
biliyorum. Ancak, “Bilmediğimiz 
yönleriyle, Muhammed Fatih Uşan 
kimdir?” diye sorsam neler söyler-
siniz?

Aydınlıyım. Araştırma görevliliğin-
den profesör unvanını alana dek, 
yaklaşık 20 sene boyunca, Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 

çalıştım. 7 buçuk sene önce, AYBÜ 
Hukuk Fakültesinde kurucu dekan 
olarak göreve başladım. Yaklaşık 
4 senedir dekanlıkla birlikte rektör 
yardımcılığı görevini de yürütüyo-
rum. 2013 yılında başladığım Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu üyeliğim, 
ikinci kez seçilmemle devam ediyor. 
Geçen dönem, 2014-2018 yılları ara-
sında,  Adalet Akademisinde Genel 
Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi ola-
rak bulundum. Adalet Akademisi şu 

an kapandı. Her ne kadar yoğunluk-
tan dolayı pek gidemesem de 2012 
yılından beri Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığında Yüksek Ha-
kem Kurulu üyeliğim devam ediyor. 
Yine, 2013’ten bu yana, Üniversitele-
rarası Kurulda Mevzuat Komisyonu 
Başkanlığı görevini de yürütmek-
teyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 
Memleketimi, işimi, öğrencilerimi 
seviyorum. Kendimi tanıtmak adına, 
bunları söyleyebilirim.

Sizin de belirttiğiniz gibi, oldukça 
yoğun çalışıyorsunuz. Ailenize va-
kit ayırabiliyor musunuz? 

Kızlarım yaşça büyükler, üniversite-
ye gidiyorlar; kendi yollarını çizdiler. 
Ancak 11 yaşında olan oğluma belki 
biraz daha fazla vakit ayırmam ge-
rekiyor. Eşim, sağ olsun, bu konuda 
bana oldukça destek oluyor. Ben, 
her önemli kararımda mutlaka on-
ların fikrine başvurmuşumdur. 20 
sene Konya’da çalıştıktan sonra 
Ankara’ya gelmeden önce, aile fert-
lerini topladık, gelmemizin artılarını 
eksilerini konuştuk. Çünkü Konya, 
çok rahat bir şehirdi; her ne kadar 
büyük şehir olsa bile küçük şehir ha-
vasındaydı. Çok düzenli ve standart 
bir hayatımız vardı. Buraya gelince 
hayatın bu kadar yoğun olacağını 
tahmin etmiyorduk. İstişare ettik; 
Ankara’ya gelmenin uygun olaca-
ğını düşündük. Açıkçası geldikten 
sonra Ankara’ya çok kolay adapte 
olamadık. Bunda kurucu dekan ol-
mamın ve üniversitemizin yeni ku-
rulmakta olmasının çok büyük bir 
etkisinin olduğunu söylemeliyim. 

Bir üniversitenin kurulmasında söz 
sahibi olmak, fakültenin kuruculu-
ğunu üstlenmek; tırnak içerisinde 
söylüyorum, eğer bir derdiniz varsa 
gerçekten zor. AYBÜ Hukuk Fakül-
tesi olarak, biz, hukuk eğitiminde 
devlet üniversiteleri arasında İngi-
lizce hazırlık sınıfı olan ve dersleri-
nin yüzde 30’unu İngilizce sürdü-
ren ilk ve tek üniversiteyiz. Buraya 
geldiğimizde sadece dekan olarak 
görevlendirmemiz vardı; hocaları-
mızın temini, binaların bulunması 
gibi çalışmaları ciddiyetle sürdü-
rerek bugüne geldik. Bir fedakârlık 
yapmam gerekti; bu fedakârlık da 
zaman zaman aileden oldu. Ailemin 
desteğini devamlı aldım; belli bir sü-
reden sonra onlar da benim tempo-
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ma alıştı. Durumu idare ediyoruz, şu 
ana kadar bir sıkıntı olmadı. 

Ailenin desteğini hissetmek olduk-
ça önemli ve güzel; bunun sizin 
işinizi kolaylaştırdığını ve avantaj 
olduğunu söyleyebilir miyiz?

Burayı henüz hiç hocamız yokken, 
asistanlarla birlikte kurduk. Daha 
sonra öğretim üyesi arkadaşlarımız 
aramıza katıldı. Araştırma görevli-
lerimize ikinci yılın sonunda birer 
mektup yazdım. Mektupta, “Hayatta 
iki şeyin seçimi son derece önemli; 
biri eş, diğeri ise iş.” demiştim. Bir-
likte birçok sorunun üstesinden ge-
lebileceğimizi; ancak gayret göster-
memiz gerektiğini de söylemiştim. 
Eğer bu seçimi yaparken, bunlardan 
birinde bir problem varsa bu haya-
tın her alanına yansıyor.  İşinizden 
memnun değilseniz bu aile hayatın-
da kendisini gösteriyor ya da evde 
birtakım sorunlar varsa bu iş haya-
tına etki ediyor. “Kısmet” dediğimiz 
şey var, evet; ama kişinin çabaları da 
söz konusu oluyor. Başarı, hayatını-
zın her alanını dengede götürebilir-
seniz ulaşabileceğiniz bir sonuç. 

Önemli kararlarda ailenizin görüş-
lerini de dikkate aldığınızı belirtti-
niz; bunun hukukçu olmanızla iliş-
kisi var mı? 

Bunu benim söylemem çok uygun 
olmaz; ama adalet duygusuna son 
derece önem veriyorum. Her hu-
kukçunun adalet duygusuna sahip 
olduğunu düşünmüyorum. Ülke-
mizin bugüne kadar yaşadığı kötü 
tecrübeler, aslında, hukukçuların 
adil olmamalarından kaynaklandı. 
Bir başka ifadeyle; hukukçular, ada-
letli ve hakkaniyetli olsaydı, ülkemiz 
geçmiş dönemde yaşadığı hukuki 
problemleri yaşamazdı.  Öğrenci-
lerimizi yetiştirirken, asistanlarımızı 
ve hocalarımızı oluştururken, “hu-
kukun üstünlüğünü özümsemiş, 
hakkaniyetli ve adaletli hukukçu 
olmalarını sağlamak” felsefesiyle 

hareket ediyoruz.  Sadece adalet 
yeterli olmuyor, hakkaniyetli de ola-
caksınız. Hakkaniyet yoksa adaletin 
anlamı yok. 

Aile fertleriyle istişare etme konu-
sunda adaletli olma duygusunun 
etkisi var mı, bilmiyorum; ama bu, 
huzurla alakalı bir durum. Önemli 
kararlara ailenizi katarsanız, kararın 
olumsuz yönlerini tek başına sırt-
lanmıyorsunuz. Neticesinde günün 
sonunda geldiğiniz yer eviniz. Ortak 
karar, sevinçte olduğu gibi kederde 
de paylaşmayı beraberinde getiri-
yor. 

Kitaplarınız, makaleleriniz, bildiri-
lerinizin her biri ayrı birer sohbe-
tin konusu. Ancak hepsinde ortak 
olan, çalıştığınız alan olan iş huku-
ku. İş hukuku üzerine çalışmanızın 
temel sebepleri nedir? 

Öğrencilik döneminde iş hukukunu 
ve iş hukuku dersi veren hocamızı 
çok sevdim. Ankara Hukuk Fakül-
tesinde, son sene, amfiler oldukça 
kalabalık oluyordu; dersi yaklaşık 
400-500 kişi alıyorduk.  Bir gün 

“Hakkaniyet 
Yoksa Adaletin 
Anlamı Yok.”



 

hocamız iş hukukuna ilişkin bir soru 
sordu, kimse cevap veremedi. Dört 
yıllık eğitim hayatımda hiç söz alıp 
konuşmamış olan ben, yanıtını bil-
diğim bu soruda söz alıp konuş-
tum. Yanımdaki arkadaşım, sesimin 
titrediğini, heyecanlandığımı bana 
söylediğinde, ona, dört yıllık eği-
tim hayatımda ilk kez söz aldığımı 
ifade etmiştim. Tabir caizse, ilk kez 
milli olmuştum. Bu olay, iş hukuku-
nu sevmem adına önemli bir adım 
oldu. Sevdikten sonra da bu alanda 
çalışmaya başladım; kitaplar ve ma-
kaleler yazdım. İş hukukunun şüp-
hesiz önemli bir sosyal tarafı da var. 
Çok zevk alarak çalışıyorum ve bu 
alanda eserler üretiyorum. Şimdiye 
kadar 10’a yakın kitabım, 60’dan 
fazla makale ve tebliğim var. Ancak 
yedi buçuk senedir sürdürdüğüm 
idarecilik sebebiyle bu dönemde 
ciddi bir yayına imza atamadım; 
kitaplarımın da güncellenmesi ge-
rekiyor, benim yazdığım dönemdeki 
kanunlarla şu ankiler bir değil. 

Aslında yapı olarak çok rahat bir 
insan değilim. Asistanlık yaptığım 
dönemde Konya’da oturuyordum; 
ancak ailem Ankara’daydı. Ben 
Ankara’ya çok sık gelip gidiyordum. 
Her yolculuğumda, çalışma yapmak 
için,  mutlaka yanıma bir kitap veya 
makale alırdım. Onu açmasam bile 

varlığını bilip psikolojik olarak rahat 
hissederdim. Çünkü çalışma yapa-
cağım kaynak hep yanımdaydı. İda-
recilikte ise yeni bir şey üretmek zor 
oluyor. Normalde yapı itibariyle üre-
tememekten rahatsızlık duymam 
lazım. Ancak şu an bu durumdan 
ciddi bir rahatsızlık duymuyorum. 
Kendime, “Senin birtakım idealle-
rin var. Bu idealleri gerçekleştirmek 
adına akademik çalışmalarından da 
fedakârlık yapman gerekiyor. Dert 
edinmen gereken şey, ideallerin.” 
dedim ve meseleyi çözdüm. Çalıştı-
ğım dönemlerde verimliyim; ancak 
idarecilikte bu pek mümkün değil. 
Bununla birlikte, derse girmekten 
hiç vazgeçmedim. Hukuk fakültesi 

son sınıf öğrencilerinin dersine giri-
yorum; hem ben alandan kopmamış 
oluyorum hem de öğrencilerin biz-
lere aracısız olarak çok daha rahat 
ulaşmasını sağlıyorum. Literatüre 
yeni bir şey katamasam da en azın-
dan kendi bilgilerimi muhafaza edi-
yorum, böylelikle. 

Peki ya arabuluculuk nedir? Sizin 
arabulucu olarak çalıştığınız dö-
nemle şu anki farklar ya da benzer-
likler neler? 

İki tür arabuluculuk var. Bizim yaptı-
ğımız arabuluculuk, öncelikle resmi 
arabuluculuktur. 15 seneden faz-
ladır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı resmi arabulucu 
olarak görev yapıyorum. Toplu iş 
sözleşmesinin tarafı olan işçi ve iş-
verenler kendi aralarında görüşme 
yapıyorlar; eğer anlaşamazlarsa, bu 
takdirde ihtilafı çözme konusunda 
resmi arabulucular devreye giriyor-
lar. Bu görevi halen sürdürüyorum. 
Genelde belediyelerle ilgili konular-
da çok çalıştık. İşçi sendikası, toplu 
sözleşme için bir talepte bulunuyor, 
işveren bunu kabul etmiyor; bunun 
kanuni bir prosedürü var, resmi ara-
bulucuya başvuruluyor; arabulucu, 
görev süresi olan 15 gün içerisinde 
tarafları bir araya getirerek konu-
şuyor, onları anlaştırmaya çalışıyor, 
burada tam anlamıyla orta yolu bul-
mak hedefleniyor. 

Bir de bunun dışında son dönemde 
gündemde olan arabuluculuk mües-
sesesi var. Şu anki arabuluculuk bi-
zim genlerimizde ve geleneğimizde 
olan bir arabuluculuk. Aile büyükleri 
bir sorun olduğunda nasıl orta yolu 
bulmaya çalışırsa, biz de arabulucu 
olarak aynı şeyi yapmaya gayret 

“Arabuluculuk, 
Genlerimizde ve Geleneğimizde Var.”

36



ediyoruz. Arabuluculuk, iş uyuş-
mazlıklarında zorunlu hale getiril-
di. Son dönemde taraflar arasında 
mevcut uyuşmazlıkların mahkeme, 
hâkim tarafından ya da dava yoluy-
la değil, alternatif çözüm yöntemle-
ri ile çözülmesi hedefleniyor. Bence 
de bu, gayet yerinde bir uygulama. 
Mesela bir iş uyuşmazlığında dava 
açmadan önce muhakkak arabulu-
cuya gidiliyor; ancak taraflar burada 
mutlaka anlaşmak zorunda değiller. 
Arabulucu arayı bulmaya, tarafları 
anlaştırmaya çalışıyor. Arabulucular 
hukukçulardan oluşuyor. Şahsi ka-
naatim olarak, iş uyuşmazlıklarının 
arabulucu marifetiyle çözülmesinin 
çok isabetli olduğunu düşünüyo-
rum. 

Konya’da 5 yıldan fazla bir süre, 
bilirkişi olarak görev yaptım; pek 
çok rapor yazdım. Bu görev, ders 
anlatırken öğrencilere sunduğum 
bakış açısını da değiştirdi. Kürsüde 
oldukça özgürsünüz; “Bu benim 
görüşüm.” diyerek işin içerisinden 
çıkabiliyorsunuz. Ancak bilirkişilikte 
hâkim sizin yazdığınız rapora göre 
karar veriyor. Dolayısıyla sizin verdi-
ğiniz görüş doğrultusunda haklı ve 
haksız tespit edilebildiği için ciddi 

bir yükümlülük üstleniyorsunuz, 
aynı zamanda vebal altındasınız. 
Üstelik bir de akademik unvanınızla 
raporu imzalıyorsunuz; yanlış yaz-
ma ve söyleme lüksünüz yok, çok 
özen göstereceksiniz ve çok daha 
fazla dikkat etmek zorundasınız. 

Ben işçiler ile işverenler arasındaki 
sorunlarda, işçinin işverene hakkı 
geçtiğini düşünürüm. Her şeyi ki-
tabi olarak yapmak mümkün değil; 
işçi yarım saat geç çıkar ya da başka 
bir şekilde mesaisi uzar. Bu yüzden 
ben, işverenlere, uyuşmazlığın rıza 
ile çözülmesi gerektiğini söylüyo-
rum. İşçilere de kıdem tazminatına 
yakın bir ücret alacaksa mahkemey-
le uğraşmamalarını salık veriyorum. 
Mahkemeler uzuyor, süreç oldukça 
stresli bir hale bürünüyor. Arabu-
luculuk bunu gerektiriyor. Ayrıca, 
işveren, 10-15 sene birlikte çalıştığı 
biriyle neden kötü ayrılsın? Bunu 
engellemeye çalışıyoruz. Bunları 
hak gasp edilsin anlamında söyle-
miyorum; bizim kültürümüzde he-
lalleşme olarak var olan bir olgudan 
söz ediyorum. Arabuluculuk anla-
mında özellikle son dönemdeki ça-
lışmaların oldukça önemli ve başarılı 
olduğunu da belirtmekte fayda var. 

AYBÜ Hukuk Fakültesi yeni kurul-
du; ancak iddialı fakülteler arasın-
da şimdiden yerini aldı. Peki, sizin 
fakültenizi diğer hukuk fakültele-
rinden ayıran temel özellikler ne-
dir?

Konya’da doktoramı bitirdikten 
sonra 3 buçuk yıl dekan yardımcılı-
ğı yaparak idarecilik tecrübesi edin-
miştim. Buraya geldiğimde ise ilk 
kez kurucu dekan olarak çalışmala-
ra başladım; fakülte olarak kuruldu-
ğumuz ilk sene hemen öğrenci al-
dık. Hukukçular akademik dil olarak 
genelde İngilizce yerine Almancayı 
tercih eder; çünkü bizim kanunla-
rımızın bir kısmı Alman kökenlidir 
ve bu yüzden İngilizcenin üzerinde 
pek de fazla durulmaz. Ülke olarak, 
dünyaya açılır hâle geldik ve üni-
versitemizin misyonlarından biri de 
dünya üniversitesi olmak. Bunun 
sonucunda da hukuk fakültesine İn-
gilizce hazırlık sınıfı koyduk ve dö-
nem derslerinin de yüzde 30’unun 
İngilizce sürdürülmesi kararını al-
dık. Çünkü hukuk millidir; her şeyi 
İngilizce anlatamazsınız, anlatsanız 
da bir anlamı olmayacaktır. Mesela 
ceza hukuku, Türk hukukuna öz-
güdür; bunu İngilizce anlatmanın 

Genç Bir Fakülte; 
Ancak Pek Çok Alanda 

Türkiye’de İlk Üçte Yer Alıyor.”

“AYBÜ Hukuk Fakültesi



mantığı yoktur. Fakat artık ilişkiler 
milli olmaktan çıktı, milletlerarası 
oldu. Bu nedenle hakkınızı aramak 
ve anlatmak için yabancı dili iyi bil-
meli ve kullanmalısınız. Ama ülke 
olarak İngilizce problemimiz, orta-
öğretimin temel bir sorunu olarak 
önümüzde duruyor. Biz de bu yüz-
den hazırlıkta İngilizce öğretmeyi ve 
sonrasında da öğrencilerimizin öğ-
rendikleri İngilizceyi unutmamaları 
ve İngilizce hukuk literatürüne vakıf 
olmalarını sağlamak adına bunu 
sürdürmeyi kendimize görev bildik. 
İngilizce olarak verdiğimiz derslerin 
arasında uluslararası sözleşmeler 
hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ulus-
lararası hukuk, moot court (farazi 
dava, tahkim), hukuk kliniği, hukuki 
tartışmalar gibi dersler yer alıyor. 
Diğer üniversitelerin hukuk fakülte-
lerinden ayrıştığımız en önemli nok-
tanın yabancı dil eğitimine önem 
vermek olduğunu söyleyebilirim. 

Mezunlarımızın farklılıklarını şimdi 
bizim söylememiz fazla anlam ifa-
de etmiyor. Mezunlarımız birkaç yıl 
içinde iş hayatında kendi farklılık-
larını gösterecektir, diye düşünü-
yorum. 

Biz, bugüne kadar 5 dönem boyun-
ca hukuk Almancası dersi verdik;  
kısmet olursa bunu önümüzdeki 
dönem itibariyle 7’ye çıkarıyoruz. 
Amacımız, öğrencilerimizin ikinci 
bir yabancı dili de henüz okul yılla-
rındayken öğrenmesi. Hukukta aka-
demik olarak Almanca ile oldukça 
önemli yol kat edilebiliyor. Bu da 
önemli bir farklılık olarak belirtile-
bilir. Hukuk Almancası dersi seçim-
liktir, bunları öğrencimizin seçimine 
bıraktık. 

Yine, seçmeli olarak 5 dönem bo-
yunca Osmanlıca metin okuma 
dersleri de açtık. Seçmeli olarak 
öğrencilerimize sunduğumuz bu 
derste, öğrencilerimizin, atalarının 
geçmişte hangi hukuk dallarıyla il-
gilendiklerini görmelerini istedik. 
5 dönem boyunca Almanca veya 
Osmanlıca derslerini alan öğrencile-
rimize, 2 buçuk yıl boyunca bu dersi 
aldıklarına dair sertifika veriyoruz. 
Bu sertifika, dışarıda da kullanılabi-
liyor. 

Amerikan vatandaşı olan ve dokto-
rasını Amerika’da tamamlamış bir 

öğretim üyemiz bulunuyor. Devlet 
üniversiteleri arasında bunun başka 
bir örneği yok. Hukuk yereldir, evet; 
ama dünyadaki ilişkiler o kadar iç 
içe ki artık yerel kalarak bir yere va-
rılamıyor. 

Üniversite ve hukuk fakültesi olarak, 
yurt dışına gidiş gelişleri önemsi-

yoruz. Üniversitenin dış ilişkilerden 
sorumlu rektör yardımcısı olarak 
öğrencilerimizin Erasmus+ prog-
ramlarına katılmasını istiyorum. 
Öğrencilerin yurt dışına gidip ora-
daki üniversitelerin kütüphaneleri-
ni, sınıflarını görmeleri; ülkelerine 
döndüklerinde kendilerine ciddi 
olumlu katkı sağlayacaktır. Türkçe 

“Hukuk Eğitiminin 
Çağı Yakalaması Gerekiyor.”
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olan dersleri 2 ya da 3 ay daha faz-
la çalışarak öğrenebilirsiniz; ancak 
yabancı dil öğrenmek için yurt dışı 
tecrübesi gerekiyor. Bu yurt dışı 
tecrübesi insanın vizyonunu değiş-
tiriyor. Bir hukuk öğrencimiz bir yıl 
içinde, Erasmus+  öğrenim, staj ve 
Mevlana programları çerçevesinde, 
İtalya, Kore ve Almanya’ya gitti. 
Bunların hepsini aynı yılda yapabil-
di.

Bizi diğer hukuk fakültelerinden ayı-
ran bir diğer özellik ise derslerimizin 
dönemlik olması ve öğrencilerimizin 
yurt dışında aldıkları dersleri burada 
saydırabiliyor olmaları. Köklü hukuk 
fakültelerinde dersler genelde yıllık-
tır ve Erasmus+ ya da diğer prog-
ramlarla yurtdışına giden öğrenciler 
dönem uzatmak zorunda kalıyor. 
Biz, bunun da önüne geçiyoruz. 

Yurt dışında yaklaşık 30 hukuk fa-
kültesiyle Erasmus+ ve 14 hukuk 
fakültesiyle de Mevlana değişim an-
laşmamız var. Bu sayı ile Türkiye’de 
ilk üç fakülte arasında yer alıyoruz. 
Henüz 7 buçuk senelik bir fakülte 
olarak bu, önemli bir başarı.  

Farklı yönlerimizden biri de 
Türkiye’de Ankara Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi ve İstanbul Üniversite-
si Hukuk Fakültesi dışında iki farklı 
dergi çıkaran tek hukuk fakültesi ol-
mamız. Dergilerimizden birisi Yıldı-
rım Beyazıt Hukuk Dergisi (YBHD), 
diğeri de Ticaret ve Fikri Mülkiyet 
Hukuku Dergisi (TFM). Her iki Der-
gimiz de ULAKBİM  (TÜBİTAK), 
ASOS (Academia Social Index) ve 
HEIN Online veri tabanları tarafın-
dan da taranıyor. 

Hukuk fakültelerinde teori-pratik 
ayrımından söz edilir. Adliyedeki 
avukatlar, yeni mezunlara, “O iş, 
kitaplardaki gibi değil.” diyor. Aslın-
da teori ile pratiğin iç içe olduğunu 
görmek ve pratikteki yanlış uygula-
maları düzeltmek gerekiyor. Dolayı-
sıyla öğrenciyi daha fakültedeyken 
gerçek problemlerle karşılaştırmak 
lazım. 

Hukuk eğitiminin de çağı yakalama-
sı gerekiyor. Hukukçular genel ola-
rak muhafazakâr oluyor ve yeniliğe 
çok fazla adapte olamayabiliyorlar. 
Biz öğrenciyken saman kâğıtlarına 
not tutardık, şimdiki arkadaşlar tab-
lette not tutuyor. Değişmek ve ge-
lişmek, geliştirmek gerekiyor. Ben 
4 senelik fakülte hayatımda bir kez 
konuştum; ama şimdi derslerim-

de bütün arkadaşlara söz vermeye 
gayret ediyorum. Tüm öğrencilerin 
derse katılmasını sağlamaya çalışı-
yorum. 

Teknolojiye hocalarımızın da adap-
te olması gerek. Her türlü bilgiye 
artık kolayca erişmek mümkün. Bu 
sebeple hukuk kliniklerine önem 
veriyoruz. Öğrencilerimizi, mezun 
olmadan iş hayatının içine soku-
yoruz. Bu, tıp fakültesi öğrencile-
rinin intörnlüğü gibi düşünülebilir. 
Öğrencilerimizle göçmen-mülteci 
hukuk kliniği yaptık. Birisi Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği ile diğeri de Keçiören Belediyesi 
ile ortaklaşa idi. Öğrenci problemi 
öğreniyor, araştırıyor, bağlı olduğu 
araştırma görevlisi ona yardım edi-
yor, gerekli hallerde öğretim üyesi 
arkadaşlarımız da onlara destek 
oluyorlar. Öğrencilerimiz bu klinik-
lerde tamamen danışmanlık hizmeti 
verdiler. Bu şekilde öğrenci sirkü-
lasyonu sağlamış olduk. Klinikler 
bittikten sonra memnuniyet ölçmek 
adına yaptığımız anket çalışmasın-
da bir öğrencimiz, “Bir Suriyeli göç-
menin derdini dinlerken gözlerinde-
ki acıyı ve ihtiyacı hissettim. Sorunu 
çözülünce de gözündeki mutluluğu 
gördüm. Bu, benim aklımdan hiç 



 

çıkmayacak, benim için müthiş bir 
tecrübe oldu bu klinik.” yazmış. Biz 
de bunları unutmayacağız. 

İngilizceye verdiğimiz önem neti-
cesinde öğrencilerimizden de bek-
lentilerimiz var. Birinci sınıfın ikinci 
döneminde 7 kredilik bir dersimiz 
mevcut. Bu ders, dönem sonu ödevi 
gibi düşünülebilir. Öğrenci arkadaş-
lar bu ders kapsamında İngilizce su-
num yapıyor. Daha aktif olabiliyor, 
özgüveni artıyor. 

Beden dili dersimiz var; bu dersi, 
Amerikan hocamız veriyor. Bir şeyi 
ne kadar bilirseniz bilin, anlatama-
dıktan sonra o bilgi bir işe yaramaz. 
Beden dili ve İngilizce derslerini bu 
bağlamda çok önemsiyoruz. Hukuk-
çuyuz ve insan ilişkileri bizim için ol-
dukça önemli. 

Öğrencilerimizi pratik hayata ha-
zırlıyoruz. “Bizim bir derdimiz var.” 
dediğimiz olay, aslında tam da bu. 
Rutin ve sıradan çalışmayla başa-
rılı olunamayacağını; ancak günün 
kurtarılabileceğini düşünüyorum. 
Ekstra mesafe kat etmek, ancak 
fedakârlıkla ve daha fazla çalışmay-
la mümkün. Bunu yapmıyorsanız, 
bir şey yapmamış oluyorsunuz. Biz, 
yeni kurulan bir fakülteyiz; mesafe 
almamız gerek. 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 
Türkiye’de diğer hukuk fakülteleri-
nin öğretim üyelerini yetiştirecek 6 
fakülte belirledi. Bunlardan biri de 
bizim fakültemiz oldu. Biz, Yozgat 

Bozok Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sinden 17, Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
13 olmak üzere toplam 30 asistan 
arkadaşı, lisansüstü eğitimleri kap-
samında üniversitemizde destekli-
yoruz. 

“Mükemmel bir fakülteyiz, her şeyi 
dört dörtlük yapıyoruz.” diyemem. 
Ülkemizde köklü hukuk fakülteleri 
var. Fakat biz şunu iddia ediyoruz; 
genç bir üniversiteyiz, hızlı karar 
alıp kolaylıkla uygulamaya koyabili-
yoruz. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını 
tespit edip, o doğrultuda çözüm 
üretiyoruz. İşimizi layıkıyla yapmaya 
çalışıyoruz. 

YÖK de başarılarınızı görüp sizi 
daha çok çalışmaya teşvik ediyor. 
Bu bağlamda da sorumlulukların 
artacağını düşünmek pek de yanlış 
sayılmaz; ne dersiniz?

Aslına bakılırsa birtakım şeyler belki 
de rutin hale geliyor. Eskiden mese-
lenin giriş kısmıyla uğraşırdık; artık 
girişler bizim için rutin hale geldi. 
Kendi fakültemizdeki araştırma gö-
revlilerimizin her birinin; sınav prog-
ramının hazırlanması, akademik 
faaliyetlerin takibi, sınavların nasıl 
yapılacağının belirlenmesi gibi mut-
laka tanımlı bir idari görevi var. Bu-
nun Türkiye’de bir benzeri daha yok. 
Fakültemizin İngilizce sayfası sürek-
li güncelleniyor; Türkçe sayfamızda 
yer alan her türlü duyuru ve haber, 
en geç birkaç gün içinde İngilizce 
sayfamıza yükleniyor. Dört arkada-

şımız sadece bunun için çalışıyor. 
Biz de aldığımız sorumlulukları hak-
kıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu hak-
kında da okuyucularımızı bilgi-
lendirir misiniz? Kurulun görevleri 
nelerdir, kurul üyeleri kimlerden 
oluşuyor, ne tür şikâyetler kurula 
bildiriliyor?

Kurul, Avrupa Birliği (AB) düzenle-
meleri çerçevesinde, ülkemizden ta-
lep edilmesi doğrultusunda, özellikle 
üst düzey kamu görevlilerinin etik 
ihlal iddialarını çözmek konusunda 
oluşturuldu. Bağımsız bir kurum; 
ancak idari işleri Başbakanlık tarafın-
dan yürütülüyordu. Üyeleri, Cumhur-
başkanlığı Kararnamesiyle seçiliyor 
ve çok büyük problem olmadıkça 
görevden azledilmiyor. Kurul, tüzel 
kişilerin başvurusunu kabul etmiyor. 
6400 ve üzeri ek göstergeye sahip 
kamu çalışanları, görev kapsamı içe-
risine giriyor. Genel müdürler, valiler, 
belediye başkanları, kaymakamlar 
görev alanının içinde yer alıyor. Ku-
rul olarak resen de olaylara müdahil 
olabiliyoruz. Etik ihlallere bakıyoruz. 
Gazetede çıkan bir haberde, mesela 
bir belediye başkanının çok yüksek 
fiyatlı bir makam aracının olduğu 
yer alıyor ya da bir kamu görevlisi 
kendi yakınını işe alıyor. Bunun gibi 
örnekler üzerinden şikâyetleri alıp 
etik olarak değerlendiriyoruz; huku-
ka aykırılık olarak değil. Şikâyetler, 
internet sayfamız üzerinden ya da 
posta yoluyla yapılabiliyor. 
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Heyet olarak toplandığımızda, ön-
celikle şikâyetin gündeme alınıp 
alınmayacağını belirliyoruz. Konu 
gündeme alınırsa inceleniyor, kimi 
zaman tarafların dinlenmesi gere-
kiyor. “Etik ihlal vardır.” diyeceksek, 
ilgiliden savunma almamız da gere-
kiyor. 

Kararlarımız önceki dönemlerde 
Resmi Gazete’de yayınlanıyordu; 
ancak biz, mahkeme değil idari 
karar vericiyiz. Verdiğimiz kararlar, 
idari yargıya tabi. Vatandaşlar dava 
açabiliyor. Anayasa Mahkemesi, 
Resmi Gazete’de yayınlanma şartı-
nı kaldırdı; bunu, Anayasaya aykırı 
buldu. Bunun üzerine biz de, isimle-
ri kapatmak suretiyle, olaylar örnek 
olsun diye kendi internet sitemizde 
özellikli kararlarımızı yayınlıyoruz. 

Kurulda bir bakan, Yargıtay, Sayış-
tay ve Danıştay’dan emekli birer 
üye, daha önce müsteşarlık ve va-
lilik yapmış birer üye; dekanlık veya 
rektörlük yapan veya yapmış olan-
lardan iki üye, bir belediye başkanı 
ve büyükelçi ile kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşlarında en 
üst kademe yöneticiliği yapmış bir 

üye bulunuyor. Her alandan seçim 
yapılarak, hiçbir konunun havada 
kalmaması düşünülmüş. Kanun çı-
karılırken başlangıçta üniversiteler 
de kapsama dâhil edilmiş ancak 
sonradan denetlenecek kurumlar 
arasından çıkarılmış. 

Yeri gelmişken şunu söylemem la-
zım; biz, kamunun hizmetkârıyız. 
Bizden hizmet almak isteyenler 
var. Olaylara, onlara hizmet etmek 
mantığıyla yaklaşmak,  ulaşılabilir 
olmak; adaletten, hakkaniyetten ve 
eşitlikten ayrılmamak lazım. 

İnsan hayatı çok çabuk geçiyor. Bu-
gün buradayım; ama belki yarın de-
ğilim. Önemli olan görev yaptığınız 
süre içinde işi en iyi şekilde yapmak. 
Hatamız olmaz mı, olur; çünkü biz 
de insanız. Önemli olan; hatayı kasti 
bir şekilde yapmamak, herkese liya-
kat içerisinde ve eşit davranmak. 

Hocam, vakit ayırdığınız için çok 
teşekkür ediyorum. Sizin eklemek 
istedikleriniz varsa onları da oku-
yucularımızla paylaşmak isterim…

Bu memleket bizim. Memleketini 

seven, işini en iyi yapandır. Ben, bu 
felsefeyle hareket ediyorum. İdareci 
arkadaşlar bilir; her şeyi düzeltme-
niz mümkün olmuyor. Sizden, ekip 
arkadaşlarınızdan, başkalarından 
kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Ben, 
şöyle bir çözüm buldum: Benim gö-
revim neyse onu en iyi şekilde ya-
pacağım, gerisi beni ilgilendirmez.  
Herkesin bunu yapması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü başkalarını 
düşünüp topu onlara attığınızda, siz 
de işinizi yapmamış oluyorsunuz. 

İşe, sevgi katmak gerekiyor. Sevgi 
ve fedakârlıkla çalışırsanız mutlaka 
peşinden başarı geliyor. Özellikle 
idarecilerin, altlarında kaç kişi ça-
lışıyorsa her birine uygun şekilde 
davranması; ekibinin farklılıklarını 
ortaya koyarak çözüm üretmesi ge-
rekiyor. 

Ben, fakültede her bir arkadaşımın 
görüşüne, fikrine önem veriyorum. 
Yılın en başarılı araştırma görevlisini 
seçiyoruz; motive olsunlar, yaptıkla-
rı işin görüldüğünü bilsinler istiyo-
ruz. Başarının da bu şekilde gelece-
ğine inanıyorum. 

“Sevgi ve fedakârlık, başarı getiriyor.”

Genel Müdürümüz Yasemin Bekar, AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan, Muhabirimiz Buse Çetiner


