İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FAALİYET GÖSTERECEK
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
1-BEYAZIT HUKUK KULÜBÜ
Mustafa Enes Balın, Kulüp Başkanı, mustafaenes23@gmail.com
2- BİLİŞİM HUKUKU KULÜBÜ
Erva Çolak, Kulüp Başkanı, ervacolak.u7@gmail.com
Ülkemizde henüz yeni gelişen ve internetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen
niteliği gereği pek çok hukuk dalıyla bağlantılı olan bilişim hukuku, elektronik ticaret,
elektronik sözleşmeler vb. konularda ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanında ki konuları
kapsarken; bir yanıyla siber saldırılar, siber suçlar, web siteleri ve kapatılması, internette hak
ve özgürlükler, hakaret içeren söylemler, internet üzerinden indirilen veriler, telif hakları ceza
hukuku ve fikri mülkiyet hukuku konularını kapsamaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji ile
beraber bilişim hukukunun alanlarının (yapay zeka, blockchain, e-spor, kişisel veriler)
çeşitliliğinde de bir artış vardır.
İstanbul Üniversitesi Bilişim Hukuku Kulübü adı geçen alanlarda çalışmalar yapmak, bu
alanlarda faaliyet gösteren hukukçuları ve bilişim ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirmek
amacıyla 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur.

3- CEZA ADALETİ VE KRİMİNOLOJİ KULÜBÜ
Melike Döğenci, Kulüp Başkanı, melike98.dgnci@gmail.com
Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü, bölümümüzün ceza alanında bir öğrenci kulübüne sahip
olmamasının eksikliğini hisseden öğrenciler tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında

kurulmuş yeni bir kulüptür. Amacımız, Ulusal ve Uluslararası Ceza Hukuku, Kriminoloji, Adli
Psikoloji, Adli Tıp gibi ilgili alanlarda ve Sosyoloji, Psikoloji gibi diğer Sosyal Bilimlerde
çalışmalar yaparak öğrencilerin farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve disiplinler arası
çalışma tecrübesi kazanarak donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla,
bahsedilen alanlarda, alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşecek seminerler, Adli Tıp
gezileri, özellikle öğrencilerin uygulama hakkında tecrübe kazanmaları ve derslerde
öğrendiklerini pratiğe dökebilmelerini sağlamak amacıyla farazi dava yarışmaları
düzenlenmesi gibi pek çok etkinlik üzerinde çalışmaktayız.
Bütün bu çalışmaların devamlılığını sağlamak ve uzun yıllar İstanbul Üniversitesi öğrencilerine
faydalı olmak için kulübümüz içerisinde bir gelenek oluşturmayı hedeflemekteyiz.
4- CUMHURİYETÇİ HUKUKÇULAR KULÜBÜ
Mevlüt Onur Akbaş, Kulüp Başkanı, akbass.onurr@gmail.com
Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü olarak 2007’den bugüne dek nesilden nesle devredilmiş
geleneklere ve ilkelere her zaman bağlı kalmış olmakla beraber bizler kulüp üyeleri olarak da
bunun yanında her yeni dönemle beraber yeni fikirleri ve bakış açılarını da bu mirasa ekleyerek
çalışmalarımızı belirli bir çizgide ilerletmişizdir. Bizim çizgimiz kişilerle değil, fikirlerledir. Bu
yüzden her fırsatta fikir kulübü olduğumuzu belirtiyoruz.
Akademik çalışmalarımız, iç eğitimlerimiz, gezilerimiz, atölyelerimiz ve her sene “Yurttaş”
adı altında yayımladığımız dergimiz her daim kulübümüzün ana tüzüğünün 2. maddesinde de
belirtildiği üzere “Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri etrafında fikri ve mesleki gelişmeler
sağlamak” doğrultusundadır. Bizler eğitimin önce ailede başladığına sonuna kadar inanıyoruz
ve bu amaçtan hareketle manevi bir aile olan C.H.K en başta yaptığımız bu etkinliklerle kendi
kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki toplumumuzu muasır medeniyetler seviyesine
çıkarmak önce kendimizi geliştirmeyi gerektirir.
2007’den beri bu şekilde devam ettik ve C.H.K geleneği var oldukça Atatürkçü, bağımsızlıkçı,
demokrat ve vatansever bir öğrenci kulübü olarak kalacak, güçlü sesini duyurmaya devam
edecektir.
cumhuriyetcihukukcular@gmail.com
https://twitter.com/IUCHK
https://instagram.com/cumhuriyetcihukukcular

5- ÇOCUK HAKLARI KULÜBÜ
Taha Yasin Gönül, Kulüp Başkanı, tygonul@gmail.com
Biz Kimiz?
20 Kasım 2017 tarihinde Dünya Çocuk Hakları Gününde temelleri atılan kulübümüz, 20182019 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin resmi kulüpleri arasında yerini
aldı. Amacımız, henüz genç bir alan olan çocuk hakları konusunda yetkinlik kazanarak çocuk
hukuku konusuna duyarlı ve özverili hukukçular olmaktır.
Neler Yapıyoruz?
Çocuk Hakları Kulübü, iç eğitim kapsamında yıl boyunca uzmanların katılımıyla atölye
çalışmaları düzenlemekte; kulüp üyelerinin aktif rol üstlendiği karar okuma çalışmaları
yürütmektedir. Kulüp, her yıl 20 Kasım ve 23 Nisan tarihlerinde geniş katılımlı konferanslar
organize etmeyi gelenekselleştirmiş olup çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer
almaktadır.

6- DİNAMİK GENÇLİK KULÜBÜ
Doğuş Yaman, Kulüp Başkanı, dogusyaman229@gmail.com

7-DOĞAL HUKUK KULÜBÜ
Sena Fatma Çifcibaşı, Kulüp Başkanı, cifcibasisena@gmail.com
Doğal Hukuk kulübü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin;
a) Aldıkları hukuk eğitiminin yanı sıra; kuramsal boyutta inceleme ve araştırma yapmalarını,
b) Hukuk disiplinlerinde bilimsel nitelikte çalışmalara katılmalarını,
c) Sosyal, kültürel ve tarihi, felsefi nitelikte çalışmalara katılmalarını, amaçlar.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kurulan Doğal Hukuk Kulübü’nün yaptığı
çalışmalar:
1-Okulumuz hocalarıyla doğal hukuk konulu görüşmeler
2-Büro ziyaretleri gerçekleştirerek “Mesleğin Fragmanı” adlı etkinlikler
3-Doğal hukuk kapsamlı çalışmalarımızın yanında, stajyer avukat-öğrenci buluşmaları
4-Av. Muharrem Balcı ile “Doğal Hukuk ve İslam Hukuku İlişkisi” konulu program

8-ENGELSİZ HUKUK KULÜBÜ
Gamze Sena Fitnat Bayındır, Kulüp Başkanı, gsfbayindir@gmail.com
2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde engelsiz
bir dünya hayali kuran birkaç gönüllü olarak yola çıktık. Bu hayale ulaşabilmek için hayatın
her anında var olan hukuku engelsizleştirebilme düşüncesini merdivenimizin ilk ve belki de en
önemli basamağı olarak konumlandırdık. Bireylerin eşit bir şekilde hukuk dünyasında var
olabilmesinin bilinçli ve donanımlı hukukçuların mevcudiyetiyle bağlantılı olduğuna
inanıyoruz. Bu kapsamda öncelikle Engelsiz Hukuk Kulübü olarak işaret dili eğitimleri
vermeye başladık. Bu eğitimi üyelerimizin ders programlarına uygun olarak haftada 2 kez
gerçekleştirdik. Bireylerin hukuk dünyasında eşit olabilmesi hedefine ulaşabilmek için yalnızca
sorunsuz bir iletişimin yeterli olmayacağını aynı zamanda empati kurmanın gerektiği
düşüncesiyle karanlıkta diyalog benzeri etkinlikler düzenledik. COVID-19 salgını nedeniyle
aksayan işaret dili eğitimlerimizi ve planladığımız etkinlikleri en kısa zamanda
gerçekleştirmeyi umuyor, engelsiz bir dünya için herkesi kulübümüze bekliyoruz.

9-ETKİ, FİKİR VE EDEBİYAT KULÜBÜ
Esra Murat, Kulüp Başkanı, emurat43@gmail.com
Bu kulüp edebiyat ve fikir dergiciliği faaliyetini kurumsal bir alana taşımak adına kurulmuş
olup bu amaçla hareket etmektedir. Fakültemiz bünyesindeki edebiyat ve fikir alanındaki
eksikliği gidermek saikiyle bu yöndeki çalışmaları desteklemek çoğaltmak için uğraş
vermektedir.
Edebiyat ve hukukun birleştiği noktada alanında uzman kişileri söyleşi için okulumuza davet
etmek ve bir de Etki Edebiyat ve Düşünce dergisinin basımını İstanbul Üniversitesi Spor ve
Daire Başkanlığı desteğiyle sağlayıp, derginin üniversite içinde dağıtımını yapmak gibi
etkinlikler 2019-2020 için planımızdı. Covid-19 salgını nedeniyle bu etkinliklerimizin yarım
kaldığı için tamamlanamadığını bildirmek isteriz.
10-HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ
Aybüke Atmaca, Kulüp Başkanı, havvaaybuke@gmail.com
2016 yılında okulumuzda bir grup hayvansever ‘’Dostlarımız için neler yapabiliriz?’’ düşüncesi
ile bir araya gelerek yola çıktık.

O günden beri neler yaptık ve yapıyoruz?
Okulumuzdaki ve çevremizdeki hayvanların barınması, beslenmesi ve veteriner ihtiyaçlarının
karşılanması için çalışıyoruz. Barınak ziyaretleri ve sokak etkinlikleri yapıyoruz. Hayvan
Hakları alanında düzenlenen çeşitli sivil toplum kuruluşu ve derneklerin etkinliklerine
katılıyoruz.
2017 yılından beri ise Hukuk Fakültesi bünyesinde Danışman hocamız Bahadır Erdem'in de
destekleriyle kurduğumuz İÜHF Hayvan Hakları Kulübü olarak yolumuza devam ediyoruz.
Biz geleceğin hukukçuları olarak inanıyoruz ki Hayvan Hakları alanında gerekli duyarlılığın
oluşmasının yolu bu sıralardan geçiyor. Bu sebeple özellikle bu süreçten sonra hukuk
sistemimiz içinde birçok bakımdan yetersiz düzenlemelere sahip olduğunu düşündüğünüz
Hayvan Hakları alanında bilinç oluşturmak için elimizden geleni yapıyor bu kapsamda faaliyet
göstermeye çalışıyoruz.
Hukuki çalışmalarımız kapsamında:
Hayvan Hakları konulu hukuki makale yayınları, mahkeme kararlarını okuyup, inceliyoruz. Bu
doğrultuda bizler de bilinç oluşturmak adına bilgilendirici içerikler oluşturuyor ve paylaşıyoruz.
Yıl içinde okulumuzda seminerler düzenliyoruz; konuşmacılarımızı hayvan hakları savunucusu
meslektaşlarımız başta olmak üzere duyarlılık gösteren çeşitli meslek gruplarından, bu konuda
faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarından kişileri davet ediyoruz.
Hayvan Hakları ihlalleri ile ilgili davaları İstanbul Barosu Hayvan Hakları merkezi ile birlikte
yakından takip ediyor, basın açıklamalarına katılıyoruz.
Bizimle birlikte tüm bunları ve daha fazlasını yapmak isteyen gönüllü arkadaşlarımızı aramıza
bekliyoruz :)
iuhfhayvanhaklari@gmail.com

11-HUKUKİ ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
Mehmet Salih Küçük, Kulüp Başkanı, salihkucuk@gmail.com
12-HUKUK ATÖLYESİ KULÜBÜ
Alihan Canbolat, Kulüp Başkanı, alihancanbolat@yandex.com
Hukuk Atölyesi Kulübü olarak bu sene 7. yılımızı doldurmaktayız. Her kesimden hukuk
öğrencisini, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu bilerek geliştirmek ve ülkemize faydalı
bireyler sağlamak gayesi ile çalışıyoruz. Hukuk sadece teorik bilgi değildir mantığı ile
derslerde öğrendiğimiz bilgileri pratiğe döküp sosyal anlamda da kendimizi geliştirme gayreti
içerisindeyiz. Sadece soyut anlamda kulüp değil aynı zamanda herkesin problemini
anlatabildiği, eksiklerini söyleyebildiği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Böylelikle
ülkemizde bilinçli ve nitelikli hukukçuların sayısını arttırmış olup yukarıda da söylediğimiz
gibi ülkesine faydalı bireylerin yetişmesine bizim de katkımızın olmasını istiyoruz.
17-24 Kasım tarihleri arasında yapılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla
gerçekleşen Meclis Simülasyonu etkinliğini yaptık

Doç. Dr. Abdurrahman Savaş Hocamızın katılımıyla, Fakültemize bu yıl kayıt yaptıran
arkadaşlarımızla 27 Eylül Cuma günü akşamı boğaz gezisi düzenlendi.

18 Ekim Cuma günü Çağlayan Adliyesinde beraberdik

18 Kasım Pazartesi İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Fuat Sezgin Konferans
Salonunda Hukuk Atölyesi Konferansı Gerçekleştirdik.

Kültür ve Etkinlik komisyonumuz Find Me Guilty filmini izleyerek Prof.Dr Yasemin
IŞIKTAÇ hocamız ile film değerlendirmesi yaptı.

18 Aralık Çarşamba günü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde Farazi Mahkeme
etkinliğimizi gerçekleştirdik.
13-HUKUKİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
Furkan Nuhat Demir, Kulüp Başkanı, frknnhtdmr@gmail.com
Hukuki Düşünce Kulübü; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, Doç. Dr. Sevtap
Metin’in danışmanlığında ve fakülte öğrencilerinden Furkan Nuhat Demir’in başkanlığında,
2020 senesinin bahar döneminde kurulmuş bir öğrenci kulübüdür.

Hukuki Düşünce Kulübü’nün kuruluş gayesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğrencilerinin hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, genel devlet teorisi, yargı etiği ve insan
haklarının teorik altyapısı alanlarında bilgi ve birikimlerini artırmak; bu kapsamda üyeleri
birleştirerek akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirebilmektir.
Kulüp, bu gayesine ulaşabilmek amacıyla metin ve kitap okumaları, film okumaları, seçilen
konular üzerine alanında uzman kişilerle çeşitli söyleşiler gibi akademik etkinlikler yapmanın
yanı sıra, kulübün ilgili olduğu alanlar kapsamında sinema, tiyatro, münazara gibi sosyokültürel
etkinliklere de katılım sağlamıştır.

14-HÜR HUKUK KULÜBÜ
Mehmet Tunç, Kulüp Başkanı, m.tunc99@icloud.com
2019 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan kulübümüz, kendisine uluslararası savaş
hukuku alanını ilgi konusu olarak seçmiştir. Bu çerçevede, konusunda uzman akademisyen ve
yine söz konusu sorunlarla ilgili kurulmuş bulunan dernek ve vakıflarla bir arada çalışma
yürütmeyi amaçlamıştır. Bu amaç ışığında kongre merkezinde ‘İnsan Hakları Kavramı ve
Çin’de İnsan Hakları İhlalleri’ isimli çalıştayı konusunda uzman 2 dernek ve 1 vakıfla beraber
düzenlemiştir. Bu etkinliğimizin yanı sıra önemli gün ve haftalarda ilgili günün anlam ve
değerini yansıtan anma etkinliklerinde bulunulmuştur.
-

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında anma etkinliği ve sonrasında ‘29 Ekim ve Milli
Mücadele’ isimli konferans yapılmıştır.
9 Aralık 2019 günü İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezinde ‘İnsan Hakları Kavramı
ve Çin’de İnsan Hakları İhlalleri’ isimli çalıştay yapılmıştır.
25 Şubat 2020 günü ‘Hocalı Soykırımı’ ile ilgili olarak yine kongre merkezinde
okulumuzun diğer fakülte kulüpleri ile koordineli bir şekilde konferans düzenlenmiştir.
5 Mart 2020 günü Fuat Sezgin Kongre Merkezinde kadınlar günü ile ilgili program
tertip edilmiştir.
Bahar Kalkanı harekatında şehit düşen 33 askerimiz için anma etkinliği düzenlenmiştir.
covid-19 sebebiyle toplu etkinlik yapılamamasından dolayı sosyal medya hesabımız
üzerinden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ile ilgili akademisyen ve
avukatın katıldığı bir canlı yayın etkinliği düzenlenmiştir.

15-İDEAL HUKUK KULÜBÜ
Cüneyt Baş, Kulüp Başkanı, cnytbhs@hotmail.com
16- İÜ HUKUK FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
İÜHF Girişimcilik Kulübü; Hukuk öğrencilerinin, girişimcilik ve diğer alanlarla buluşmasını
sağlamayı ve akademik gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanlığına bağlı ve 7 senedir faaliyet gösteren bir öğrenci kulübüdür.
Kulübümüz; igk | akademi, igk | kültür sanat ve igk | sosyal sorumluluk olmak üzere 3 ana
bölümden ve igk | akademi bünyesinde igk | hukuki staj , igk | hukuki bilinç ve igk | bilişim
hukuku olmak üzere 3 departmandan oluşmaktadır.
igk | akademi
igk | akademi, İÜHF Girişimcilik Kulübü'nün akademik çalışmalarını düzenleyen bölümüdür.
Biz bu bölümümüzde üyelerimizin hem hukuk alanındaki hem de hukuk dışındaki alanlardaki
fikirlerini girişime dönüştürmeyi, üyelerimizin mezun olduktan sonra alışılmış meslekleri
dışında neler yapabileceklerini anlatmayı, aynı zamanda girişimcilikle ilgili kulübümüzün
geçmişinde de yapılmış Türkiye'nin öncü girişimci kişilerinin bulunduğu zirveler yapmayı,
girişimciliği üyelerimize tanıtmayı hedeflemekteyiz.
igk | akademi | hukuki staj departmanı
Hukuk öğrencilerinin şu anda aldığı hukuk eğitimi maalesef yeterince pratiğe yönelik
olmamakta teoriye yönelik olarak kalmaktadır. Biz İÜHF Girişimcilik Kulübü olarak
üyelerimizin bu teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebileceği moot court düzenlemeyi,
üyelerimizin pratik bilginin nasıl kullanıldığını görebileceği adliye gezileri düzenlemeyi,
üyelerimizi hukuk alanında deneyimlerinden yaralanabileceği ülkemizin başarılı

hukukçularıyla buluşturacağımız büro ziyaretleri ve üyelerimizin hukuki bilgisini artıracak
spesifik alanlarda konferanslar düzenlemeyi hedeflemekteyiz.
igk | akademi | hukuki bilinç departmanı
Hukuki bilinç ve haklarını bilmek yalnızca biz hukuk öğrencileri için değil tüm bireyler için
önemlilik arz eden konulardır. Bu sebeple hem hukuk okuyan hem hukuk okumak isteyen hem
de hukuk bölümüyle doğrudan ilgisi olmayan bireyler için hukuki bilinç ve haklarını bilmek
zorunlu hale gelmiştir.
Biz bu departmanımızda insanlara 3 farklı eğitim modeli ile hukuki bilinç sağlamayı, hukuk
bölümünü tanıtmayı hedeflemekteyiz.
igk | akademi | bilişim hukuku departmanı
Bilişim hukuku, önemini benimsediğimiz inovatif bir hukuk dalıdır. Biz bu sebeple İÜHF
Girişimcilik Kulübü olarak başarılı bir hukukçunun bilişim hukukuna iyi derecede hakim
olmasının
öneminin
farkındayız
ve
bunun
için
çalışacağız.
Bilişim hukuku departmanımızda; üyelerimize bilişim hukukunu tanıyabilecekleri,
anlayabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri iç eğitimler yapmayı, ardından bilişim
hukuku ile ilgili mesleğimizin ileri gelenlerinin konuk olarak bulunduğu konferanslar ve
zirveler yapmayı hedeflemekteyiz.
igk | kültür sanat
Biz İÜHF Girişimcilik kulübü olarak öğrencilerin hukukçu kimliğinin dışında kültür sanat
alanlarında da ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Okulumuzda kültür sanat alanındaki,
sosyal alanlardaki etkinliklerin de eksikliğinin farkındayız. Bunun için igk | kültür sanat olarak;
öğrencilerin bir yandan keyifli vakit geçirirken öte yandan kişisel gelişimine katkıda bulunacak
etkinlikleri düzenlemeyi hedeflemekteyiz.
igk | sosyal sorumluluk
İÜHF Girişimcilik Kulübü olarak farklı fırsat, sıfat ve konumlarda olduğumuz bireylerle bir
araya gelmeyi, onları daha iyi anlamayı ve fırsat eşitliğini sağlamayı amaç edinen bir kulübüz.
Bunun yanında farklı olduğumuz konularda, ulaşabildiğimiz kişilerle farkındalık bilinci
oluşturarak bu farklılıkları birlikte gidermek istiyoruz. Bunun için igk | sosyal sorumluluk
olarak yaşlı bakımevi, hastane, çocuk yuvası ziyaretleri, köy okullarına kıyafet, kitap ve
kırtasiye malzemesi yardımları ve bunlar gibi çeşitli farkındalık projeleri düzenlemeyi
hedeflemekteyiz.
2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
İÜHF Girişimcilik Kulübü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Etkinliklerimiz
25 Şubat Salı günü Tanışma Toplantımız
26 Şubat Çarşamba günü Tanışma Toplantımız
7 Mart Cumartesi günü Tanışma Kahvaltımız

10 Mart Salı günü Şenel Hukuk Bürosu Ziyaretimiz
10 Nisan Cuma Necip Şenel ile "Sosyal Medya Hukuku ve Covid 19'un Hukuka Etkisi" isimli
canlı yayınımız
3 Mayıs Pazar günü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Demirel ile " Covid 19 Salgınında Ceza
Hukuku" isimli canlı yayınımız.
10 Mayıs Pazar günü Prof. Dr. Nevzat Alkan ile "adlı tıp uygulamaları" isimli canlı yayınımız.
14 Mayıs Perşembe günü Av. Süreyya Kardelen Yarlı ile "kadın hakları ve kadına yönelik
şiddet" isimli canlı yayınımız
28 Mayıs Perşembe günü Çemberlitaş Anadolu Lisesi öğrencisi Handannur Duruçalı ile
"Hukuk Bölümü Neden Tercih Edilmeli ve Hukuk Bölümünün Artıları Ve Eksileri" isimli canlı
yayınımız.

17-İSTANBUL HUKUK MÜZİK KULÜBÜ
Sena Koval, Kulüp Başkanı, senakoval99@gmail.com
İstanbul Hukuk Müzik Kulübü 2014 yılında kurulmuştur. Okulda tam ekipmanlı, içinde klavye,
davul, gitar, bas, amfiler, mixer ve ses sistemleri olan bir performans stüdyosuna sahip İHMK,
okul içinde ve okul dışında çeşitli konserler, etkinlikler, toplantılar, workshoplar ile İstanbul
Hukuk’un sosyal lokomotifidir. İHMK bünyesinde çeşitli müzik grupları bulunmakta ve bunlar
gün geçtikte artmaktadır. Üyelerimiz hem stüdyo hem kulübün üyelere verdiği eğilimden dolayı
her ay yeni gruplar kurmaya da devam etmekte ve bolca müzik yapmaktadır. İHMK güçlü
yönetim kadrosu ve dinamik üyeleriyle yeni dönemde yeni etkinlikler ve konserler yapmaya
devam edecektir.

18-KÜLTÜR VE HUKUK KULÜBÜ
Rüya Sofi, Kulüp Başkanı, ruyasofi9@gmail.com
Kültür ve Hukuk Kulübü, Hukuk Fakültesi bünyesinde öğrencilerin sosyal yönlerinin
gelişmesini ve sosyal etkinliklerle birliktelik amaçlayan ve bunların yanında hukuki etkinlikler
de düzenleyen, Aralık 2017 de kurulan öğrenci kulübüdür. Kültür ve Hukuk Kulübü; yapmış
olduğu ve yapacağı etkinliklerde hiçbir şekilde siyasi amaç gütmeden fakültedeki
tüm öğrencilere hitap ederek, sosyal ve hukuki anlamda kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı
ve fakültedeki öğrenciler arasındaki sosyalleşmeyi sağlamayı hedef almıştır.
Kültür ve Hukuk Kulübü; yönetim kurulu ve direktörleri ile toplamda yirmi beş kişiden
oluşan dinamik ekibinin birlikte çalışmasıyla ve diğer üyelerinden gelen fikirleri de
değerlendirerek etkinliklerini düzenlemektedir.

19- KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ(KSK) (İÜ Spor Birliğine Bağlı)
Hüseyin Kerim Altınalana, Kulüp Başkanı, kerimaltinalana@gmail.com
Kültür ve Spor Kulübü 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki
sporcuları tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuştur. Geçtiğimiz 20 yıllık süreçte

faaliyet alanına kültürel ve akademik etkinlikler de ekleyerek fakültenin en köklü, en kalabalık
ve en aktif kulüplerinden biri haline gelmiştir.
Kültür ve Spor Kulübü Ne Yapar
Kuruluşundan bu yana İstanbul Üniversitesi Spor Şöleni başta olmak üzere çeşitli turnuvalara,
farklı branşlarda Hukuk Fakültesini temsilen katılmış ve sayısız başarılar elde etmiştir.
Kulübümüzün turnuvalarda hukuk fakültesini temsil etmesinin yanında en önemli misyonu
diğer fakülte öğrencilerini de sporla buluşturmak ve mesleki anlamda da spor hukuku ile ilgili
çalışmalar yaparak spor ve spor hukukunu hem üyeler hem de bütün hukuk fakültesi
öğrencilerine tanıtmaktır. Bu amaçla yılda iki defa fakülte öğrencileri için turnuva ve şenlikler
organize ediyor, alanında uzman isimlerin bilgilerinden faydalanabildiğimiz spor ve spor
hukuku sempozyumları düzenliyoruz.
Bu sayede Kültür ve Spor Kulübü, en büyük hobisi spor olan insanlar tarafından kurularak
spordan uzaklaşmayan, insanları spora teşvik eden ve en önemlisi bu hobisini mesleği ile
harmanlayan üyeler ve mezunları ile kocaman bir aile haline gelmiştir.
Kazanımlar
Alışkın olduğumuz takım ortamını üniversite hayatımızda da devam ettirebiliyoruz.
Sporu okuduğumuz bölümle nasıl bir araya getirebileceğimizi öğreniyoruz.
Yolu bir şekilde Kültür ve Spor Kulübünden geçmiş hemen herkesle tanışıp unutulmaz
dostluklar ediniyoruz.
Branşlarımız
Erkek Basketbol, Kadın Basketbol, Erkek Futbol, Kadın Voleybol, Erkek Voleybol, Satranç
Masa Tenisi

20-RESİM VE HEYKEL KULÜBÜ
Feyza Bilgiç, Kulüp Başkanı, feyzabilgicxx@gmail.com
İÜHF Resim ve Heykel Kulübü, plastik sanatlara ilgisi olan, bu alanda kendini geliştirmek
isteyen öğrencilere imkan sunan ve bu öğrencileri ortak hobileri olan insanlarla buluşturup
sanatla uğraşan sosyal bir topluluk oluşturmayı amaçlayan bir kulüptür. Bu beraberlik
sayesinde daha çok öğrenciyi sanatla buluşturup okulumuzun da adına yakışır etkinliklerde
bulunacağız. Sene sonu sergileri, resim ve heykel alanında eğitimler, geziler ve bunun gibi daha
birçok ortak sanatsal etkinlikler İÜHF Resim ve Heykel Kulübü sayesinde öğrencilerle
buluşmuş olacak.
21-RADYO HUKUK KULÜBÜ
Simay Maraşlı, Kulüp Başkanı, simaymarasli@gmail.com
Radyo Hukuk Kulübü olarak fakültemiz bünyesinde yapılan organizasyonların canlı
yayınlarının yayınlanması, avukat ve akademisyenlerle röportaj yayınlarının yapılması gibi
birçok faaliyette bulunmaktayız.

22- TİYATRO KULÜBÜ
Tuba Ceren Gürpınar, Kulüp Başkanı, tubacerengurpinar@gmail.com
Zorlu yollardan geçip, büyük bir çabayla geldiğiniz fakültemize HOŞ GELDİNİZ! Biz İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tiyatro Kulübüyüz. Bu kulübü kurmamızın amacı dışarıdan sert
görünen mizacımızı kırmak; hukukla sanatı, tiyatroyu birleştirmek ama en önemlisi insanlarla
iç içe olduğumuz bu mesleği hakkıyla yerine getirebilmek için ''insanı insana, insanla, insanca
anlatma sanatı''nı anlayabilmek. Biliyoruz ki fakülte derslerimiz ağır, özen göstermemizi ve
zaman ayırmamızı isteyen dersler. Bu nedenle derslerimizi aksatmadan, daha rahat prova
saatleriyle bir oyun çıkarabilmeyi de amaçlıyoruz.
2019-2020 döneminde provalarına başlamış olduğumuz oyunumuzu maalesef dünyayı saran
virüs sebebiyle sergileyemedik fakat organizasyon kolumuzun çalışmalarıyla kulüp olarak
birçok oyun izlemeye gittik. Bu dönemde okulumuzu tercih edecek yeni öğrencileri ve mevcut
okul arkadaşlarımızı da kulübümüzde görmeyi, beraber oyunlar çıkarıp başka oyunları da
beraber izlemeyi çok isteriz!
“İyi insan olmadan iyi bir hukukçu olunmaz, sanat insanı iyileştirir.” der danışman hocamız
Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, iyi bir insan olma yolunda attığımız adımlarda bizimle yürümek
isterseniz kapımız sonuna kadar açık!

23-TOPLUMCU HUKUKÇULAR KULÜBÜ
Furkan Ahmet Altındiş, Kulüp Başkanı, frknahmett01@gmail.com
Bizler 2011 yılından beri hukukta toplumcu tavrı benimseyerek çalışmalarını bu çizgide
gerçekleştiren ve adalet sorunu için çözümün bu şekilde sağlanacağını düşünen toplumcu
hukukçularız. Hukukçunun çağımıza ve toplumumuza karşı sorumluluklarımızı yerine
getirmek adına hukukun temel illerini, insan haklarını savunan, adil olanı uygulama cesareti
olan kişi olduğuna inancımızla hareket ettik.
Amacımız Hukuk öğrencilerinin hukuk öğreniminin yanı sıra çocuk hakları, kadın hakları, işçi
hakları gibi konularda toplumdan yana hukukçu tavrı geliştirmektir. Hukuk mesleğinde kariyer
planlaması yapmaktan önce terazisinin hiç kimsenin şahsi çıkarları için eğilip bükülmediği,
yalnızca adalete hizmet eden bir hukuk düzeninin varlığı için çabalamak ve sorumluluk almak
gerektiğini savunuyoruz. Bu yol da öğrenerek, öğreterek etkinlikler düzenlemekteyiz. Kitaplar,
filmler ve söyleşiler üzerinden hukuki tartışmalarla bu düşünceyi geliştirmekteyiz.

24-ULUSLARARASI HUKUK KULÜBÜ (ILSA)
Ezgi Kaya, Kulüp Başkanı, ezgikaya.3@outlook.com
Kulübümüz, 1962’de Washington DC’de kurulmuş olan ve uluslararası hukuk alanında faaliyet
gösteren Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (International Law Students Association –
ILSA)’nin Türkiye temsilcisidir.

ILSA İstanbul 1993’ten beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde faaliyet
sürdürmektedir. Kulübümüzün amacı genç hukukçuların başta Türk Hukuk Sistemi olmak
üzere, uluslararası alanda farklı hukuk sistemleri hakkında bilgi edinmelerine ve kişisel
gelişimlerine yardımcı olmak, hukuk bilimi ve meslekî çalışma alanlarında iş birliği yoluyla
genç hukukçular arasında karşılıklı anlayış, bilgi alışverişi ve kişisel temasların gelişmesini
sağlamak ve desteklemektir. Bu doğrultuda ILSA İstanbul, çağın gerektirdiği meslekî
niteliklere sahip, güncel gelişme ve yenilikleri kavramış, yetenekli hukukçuların yetişmesine
katkıda bulunmayı temel hedef olarak saptamıştır.
ILSA İstanbul, dört ana komiteden oluşmaktadır. Bunlar Akademi, Sosyal Etkinlikler ve
Tanıtım, Dergi ve Akademik/Mesleki Komitedir. ILSA her yıl “Opinio Iuris” adında İngilizce
ve Türkçe dergi çıkaran tek hukuk kulübüdür.
Kulübümüz 2016 yılında ILSA International tarafından “En İyi Temsilci” seçilmiştir.

25-UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ KULÜBÜ (DISPUTE RESOLUTION
CLUB)
Alper Sinan Karadoğan, Kulüp Başkanı, k.alpersinan@gmail.com
Kulübümüz, evrensel bir bakış açısıyla üyelerini akademik alanda hukuk camiasına hazırlama
ve onlara bu camiaya ilişkin bilgi birikimi sunma ile avukatlık mesleğiyle şimdiden tanışma
fırsatı vermeyi misyon edinmiş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı akademik bir
öğrenci kulübüdür.
Tahkim, arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili gelişmeleri
güncel olarak takip ederek ulusal ve uluslararası çalışmaları kaynak olarak belirleyip
üyelerimize yönelik seminerler, konferanslar, ulusal ve uluslararası hukuki kurum ziyaretleri
gibi etkinliklerle uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha geniş çapta yankı uyandırmasını
amaçlayarak çalışmaktayız.
Kulübümüzün idari kısmında bulunan başkan, genel sekreter ve sayman haricinde üyelerimizin
kişisel ve akademik gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışan birimlerimizle birlikte çeşitli
etkinlikler düzenlemekteyiz.
1. Seminer ve Konferanslar Ekibi

Dispute Resolution Club, Seminer ve Konferanslar alanında, her sene, hukuk fakültesi
öğrencilerinin akademik bilgi düzeylerini arttırmak, özellikle alternatif uyuşmazlık
çözümleriyle ve hukukun farklı alanlarıyla ilgili olarak bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla
seminer ve konferanslar düzenler. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ticari
Uyuşmazlıklarda Tahkim ve Arabuluculuk Semineri gerçekleştirildi. Sertifikalı olan bu
seminerde katılımcılar, ticari uyuşmazlıklarda zorunlu olarak getirilen arabuluculuk kurumu ve
ticari uyuşmazlıklarda tahkimin önemi hakkında bilgilendirildi. Seminerde konuşmacı olarak
Prof. Dr. Seda Özmumcu, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla,
Doç.Dr.Faruk Kerem Giray, Doç. Dr. Ali Paslı, Av. Turgut Aycan Özcan ve Av. Pelin Yücel
yer aldı.

2. AKADEMİK AKTİVİTELER EKİBİ

Dispute Resolution Club, Akademik Aktiviteler alanında, üyelerin akademik hayatlarına
katkıda bulunmak ve kariyer planları hakkında fikir oluşturmak adına alanında uzman hukuk
bürolarıyla iletişime geçerek akademik geziler düzenler, hukuki konuları içeren çeşitli
workshop çalışmaları gerçekleştirir. Hukuk bürolarının yanında akademik gezi için şirketlerin
hukuk departmanlarıyla da görüşme sağlar. Yıl içinde 15’ten fazla hukuk bürosu ve hukuk
departmanı ziyaret edilir.

2. DIŞ İLİŞKİLER EKİBİ

Dispute Resolution Club, Dış İlişkiler alanında her sene üyelerinin hukuk dünyasına
uluslararası bir perspektiften de bakabilmelerini sağlamak amacıyla yurt dışına geziler
düzenlemektedir. Her sene belirlenen rotaya göre ülkelerdeki kurumlarla iletişim sağlanır ve
gezi süresince bu kurumlar ziyaret edilir. Geçtiğimiz senelerde İsviçre, Avusturya, Hollanda ve
İtalya’ya geziler düzenlendi.

3. SOSYAL AKTİVİTELER EKİBİ

Dispute Resolution Club, Sosyal Aktiviteler alanında, kulübün üyeleri ve idari kadrosunun
kaynaşması ve eğlenmesine yönelik etkinlikler planlanmaktadır. Bu etkinlikler çok çeşitli
şekillerde, örneğin bazen bir akşam yemeği bazense bir tiyatroya gitmek, olabilir. Ayrıca
yönetim kurulunun haftalık toplantıları için toplantı yeri ayarlamak da bu alanın görevidir.
Bunun yanında, kulübümüzün her yıl düzenlediği Kurumsal Ankara Gezisi'de bu alanın
sorumluluğundadır.

