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Mîzan Hukuk Topluluğu’nun katkılarıyla…

Fakültemizin amfilerinde yetişecek hak ve adâlet yolcularına…

Takdim & Teşekkür
Mezuniyet Törenlerinin yapılamaması sebebiyle mezunlarımız buruk bir sevinçle ayrıldılar bu sene. Zira cübbe giymek, arkadaşlarıyla hatıra
pozları vermek, ileride eşine dostuna göstereceği bir fotoğraf isterlerdi muhakkak. İşte bu hatırat, mezuniyet sevincine bir nebze de olsa tercüman
olabilmesi niyetiyle oluşturulmuştur. Üstelik hatıratlar insanlığa tarih boyunca pek çok şey aktarmış ve mühim katkılarda bulunmuştur.
Fakültemizde bir mezuniyet yıllığı geleneği oluşturarak mezunlarımızın her birine mikrofon uzatmak, gelecek öğrencilere ulaşmak ve fakültemizin
bütün öğrencileri arasında ortak bir kültür oluşturmak amacıyla SAÜHF Mezuniyet Yıllığı’20’yi huzurunuza sunarız.

Hayalimiz; her bir öğrencinin heyecanla katılarak bir sayfa doldurduğu, dönemin bütün öğrencilerinin el birliğiyle keyifli içerikler meydana getirdiği
ve her sene merakla beklenip heyecanla okunan mezuniyet yıllıklarının fakültemizde yer bulmasıdır. Umarız ki, okumakta olduğunuz yıllık,
bir başlangıçtır.
Bu mezuniyet yıllığının ortaya çıkmasına katkıda bulunan ve birazdan hatıratlarını okuyacağınız mezun kardeşlerimize, değerli vaktlerini ayıran
fakülte personeline ve süreci en başından itibaren bizzat takip ederek katkı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan’a ve özellikle Dekanımız
Prof. Dr. Şafak Narbay’a destek ve takdirlerinden ötürü teşekkür ederiz.
Fakültemize, mevcut ve müstakbel öğrenci kardeşlerimize katkı sağlaması ümidi ve hatırat geleneğinin fakültemizde kuvvetlenerek devam
etmesi temennisiyle…

Rektörün
Mesajı
Prof. Dr.
Fatih Savaşan
Değerli mezunlarımız,
Üniversite olarak ellinci, Hukuk Fakültesi olarak ise onuncu yılımızı geride bıraktık. Hukuk Fakültesi hem öğrencileri hem de
akademisyenleri ile üniversitemize değer katan çok önemli bir birimimiz.
Sizler SAÜ Hukuk beşinci dönem mezunları olarak adalet hizmetinin etkin ve yaygın bir şekilde verilebilmesi için hâkimler,
savcılar ve avukatlar olarak görevler üstleneceksiniz. İnanıyorum ki, ömrünüz boyunca SAÜ Hukuk’ta aldığınız hukuk
formasyonu ve nosyonu ile farkınızı ortaya koyacak, sadece biz hocalarınızı değil yetişmeniz için büyük fedakârlıklar gösteren
ailelerinizi de gururlandıracaksınız.
Her birinize ömür boyu mutluluklar ve başarılar dilerim.

Dekanın
Mesajı

Prof. Dr.
Şafak Narbay
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2019-2020 Öğretim Yılı’nda mezun olma başarısı gösteren Değerli Meslektaşlarım,
Öncelikle sizleri, gösterdiğiniz bu başarıdan dolayı şahsım ve Fakültemiz adına içtenlikle tebrik ediyorum. Biliyorum ve sizler
gibi aynı şekilde hissediyorum: Hepiniz, mezuniyetini sevdikleriyle birlikte, Sakarya Üniversitesinin mezuniyet şölenini içerisinde
büyük bir coşkuyla yaşamış önceki mezunlarımız gibi bir ortamda mezun olmayı arzu ediyordunuz. 2020 Mart ayının başlarına
kadar bu hayallerinizle geldiniz. Ancak hiçbirimizin elinde olmayan ve bütün dünyayı adeta esir alan ve hala etkilerini en yakın
çevremizde bile yaşadığımız Covid-19 virüsü nedeniyle mezuniyet törenimizi yapamadığımız gibi, 23
Mart’tan itibaren derslerimizi de çevrimiçi yapmak durumunda kaldık Bu süreçte birçok kısıtlamayla hep birlikte karşı karşıya
kaldık ve hastalığın yayılmaması için bu tedbirlere en üst seviyede riayet etmeye gayret ettik. Maalesef virüsün etkisi
azalmadığı gibi, hastalanan insan sayımızda da istediğimiz gerileme gerçekleşmedi. Yine bazı arkadaşlarımızın hastalığa
maruz kaldığını üzülerek öğrendik. Şükürler olsun ki, bugüne kadar hiçbir arkadaşımızın olumsuz bir haberini almadık. Bir
arkadaşımızın sanal ders ortamında bana yönelttiği “Hocam 2020-2021 Güz Dönemi’nde dersler yüz yüze olacak mı; zira ev…

...ortamında ders çalışmakta çok zorlanıyoruz.” söylemine “Sevgili Arkadaşım, hastane ortamında, yoğun bakımda nefes
almak mücadelesi, hatta yaşama tutunma mücadelesi vermektense, evimizde bu zorluklara katlanmayı tercih edelim.”
diyerek cevap verdim. Bu hastalığın kesin bir çözümü bulununcaya kadar aynı anlayışımı sürdürüyorum. Sizlerin ve bizlerin
sağlığı her şeyin önünde geliyor. Hastalığa yakalanmış ve uzun tedavi sürecinden sonra hayata adeta yeniden dönüş yapmış
olanların anlattıklarını asla göz önünden uzakta tutmamalıyız.
Değerli Mezun Arkadaşlarım,
Sizler için artık yeni bir süreç başlıyor. Hangi meslek tercihinde bulunursanız bulununuz, hukukun üstünlüğüne inanmış olarak;
yılmadan, yorulmadan, pes etmeden adaletin tecellisi için mücadelenin sizin kimliğiniz olacağına inancım tamdır. Bir sorunun
çözümü için size müracaat edildiğinde ya da o sorun sizin önünüze geldiğinde, hiçbir kimse sizin hakkı teslim, işini/görevini en
iyi şekilde yerine getirmeniz konusunda zerrece şüphe içinde olmamalıdır. Elbette bu nitelikleri haiz olmanız, dış dünyaya
yansıttığınız davranışlarınızla anlaşılabilecektir. Güzel ülkemizin her bir köşesini, devletimize ve milletimize hizmet etme
yerleri olarak benimseyip, gayret içerisinde çalışmalarınızı sürdürmeniz bu Aziz Vatan Toprakları’nda yaşayan insanımıza
sağlayacağınız en büyük katkı olacaktır. Bir hukukçu olarak kendinizi bilgi ve donanım olarak daha da geliştirme anlayışı
içerisinde bulunmanızı, okumayı ve analiz etmeyi bir yaşam biçimi haline getirmenizi naçizane sizlere tavsiye ediyorum. Zira
bulunduğunuz çokluk içerisinde, sahip olduğunuz bilginiz ve donanımlarınız sizleri ön plana çıkaracaktır. Mezuniyetinizin
sonrasında da Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ailesi ile iletişiminizi sürdürme gayreti içerisinde olmanız bizleri ziyadesiyle
memnun edecektir.
Hepinize bundan sonraki yaşamınızda öncelikle sağlık ve huzur diliyorum. Gayretlerinizin mutlaka karşılık bulacağına
inanıyorum. Yeter ki sizler üzerinize düşen yükümlülükleri yerine getiriniz.
Son olarak, gireceğiniz bütün mesleki sınavlarda üstün başarılar göstermenizi içtenlikle temenni ediyor; serbest meslek
faaliyeti yürütecek olan arkadaşlarıma da kolaylıklar ve hayırlı kazançlar temenni ediyorum.
Yolunuz ve bahtınız açık olsun.

Hâtırât

Bundan 4 sene önce başladı benim hikayem.

Fotoğraf

Ahmet Talha Çamcı
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne büyük umutlar ve hedeflerle
gelmiştim. Geçen 4 senenin bana birçok şeyi kattığını söyleyebilirim,
ve fakat birçok şeyi de aldı götürdü benden. Üniversite hayatım
gerçekten büyüdüğümü hissettiğim bir dönem oldu. Çok güzel ve
mutlu anlar da yaşadığım, ayrıca hayatımdaki değişime uymakta
zorlanıp acılar da çektiğim bir serüvendi. Özellikle farkına varmadığım
birçok nimeti de hatırlattı bana. Mesela ilk defa şehir dışına çıkıp
ailemden uzak yaşamamdan ötürü aileme olan sevgime farklı bir
boyut yükledi. Hasbi dostlar edindiğim, ilim yolunda gayret sarfedip
çalıştığım, bitmesini istemediğim çok güzel bir yolculuktu. Gelecek
zamanda beni ne bekler bilemiyorum, şu anda kafamda ileriye dair
ciddi bir belirsizlik var, ama kazanma hırsıyla ilkelerimden vazgeçip
kendim gibi olamamaktan, fakültedeki hocalarıma layık bir öğrenci
olamamaktan korkuyorum. İnsanın esas vazifesinin dünyayı
güzelleştirmek olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı ileriye dair en
istediğim şeylerden biri ise yaşanılabilir bir dünyanın oluşmasına katkı
sağlayıp, dünyanın güzelleşmesi için çabalamak.

Üniversite hayatım boyunca bana katkıları bulunan tüm hocalarıma,
mutlu olduğum zaman mutluluğumuzu paylaşan dertli olduğum
zaman da derdimize ortak olan tüm arkadaşlarıma minnettarım. Her
güzel şey gibi bu da sona erdi. Ömrümün en güzel yıllarını heba ettin
ama bana kattıkların için seviyorum seni Saü Hukuk.

Fotoğraf

Ayşenur Erkunt
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Aslına bakarsanız üniversite hayatımın bu kadar çabuk biteceğini
düşünmemiştim. Gerçekten severek okudum, Sakarya’dan ve
üniversitemden çok memnunum. Bu yazıyı Bursa'da taze ve
acemi bir stajer olarak yazıyorum. :) Okul hayatı benim için sadece
hukuk fakültesi demek değildi. Arta kalan zamanımı güzel
değerlendirdiğimi ve dolu dolu bir üniversite hayatı geçirdiğimi
düşünüyorum. Toplulukların öğrencilere yönelik düzenlediği
gezilere ve faaliyetlere katıldım, el sanatlarına ilgimden dolayı
belediyenin düzenlemiş olduğu kurslara katılım sağladım.. Velhasıl
Sakarya'nın güzelliklerinin tadını çıkardım diyebilirim.
Kampüsümüzü övmeme gerek yok sanırım.. En güzel yönlerinden
biri de oydu zaten. Tek başına başka bir şehirde insan büyümeyi
öğreniyor. Yanlışlar yaparak doğruyu öğrendik çoğu zaman.
Mezuniyetimiz henüz kutlanmadı biz biraz buruk ayrıldık
okulumuzdan. Son dersimizin bile son dersimiz olduğunu
bilemeden ayrıldık. En çokta bu üzdü beni. Güzelce vedalaşmak
isterdim hatıralarımla.. Ama ben yinede Sakarya'yı yeni bir
memleketim bildim. :)

Fotoğraf

Büşra Düzenli
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Ah hukuk fakültem..Ne ara 4 yıl geçmiş oysaki daha dün gibi aklımda
kayıt işlemlerini başlatırken ki heyecanım. Üniversitem , Sakarya ve
daha nicesi benliğimi oluşturmamda sayısız etkileri var ki
anlatamam..Dolu dolu 4 yıl. Hayatımda ilk adliyenin yolunu
tuttuğumdaki heyecanım ve gururum , ilk ağır ceza mahkemesinde ki
duruşmayı izlediğimdeki hissiyatı düşününce zaman ne çabuk geçmiş
diyorum . Iyi ki sevdiğim bölüm için çabalamışım ki bu noktoya
gelebildim ve şimdi mezun oluyorum biraz buruk içim... Ama bir o
kadarda sevinç ve gururu da içimde barındırıyorum ve şimdi bizlere
devredilen bu meşaleyi bizden küçüklere devretme vakti.. Bir
hukukçunun en büyük murakıbı kendi vicdanıdır. Bir doktor işini kötü
yaptığında sadece kendi hastası etkilenir , bir işletmeci işini kötü
yaptığında sadece kendi işletmesini batırır ama bir hukukçu işini kötü
yaptığında toplumun genel vicdanında öyle bir yara açılırki bunun
telafisi hem cok zordur hem cok uzun zaman alir. Adetin denize ve
dağa benzetilmesi, onun dışarıdan etki edilmezliğini ifade etmek
içindir. Yel dağı yerinden kıpırdatabilir mir? Hangi fırtına denizi yerinden
sokup götürebilir mümkün mü ? Bu öyle bir vazifeki en küçük bir ihmali
, en küçük bir rehaveti kaldırmaz ve bundan ötürü hukuka, ahlaka,
mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve
vicdanım üzerine andiçerim.

Fotoğraf

Eren Salih Aksu
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Akademik başarılarla dolu aslında uzun ancak bana kısa gelen
senelerin ardından... diyecek olursam yalan söylemiş olurum.
Nitekim akademik başarılarla dolu senelerim geçmedi :). Ancak
her zaman için Üniversitemizin sağladığı imkânlarla gerek sivil
toplum kuruluşlarında gerekse öğrenci kulüplerinde beyin
fırtınaları yaptığım, yoğun bir şekilde çalıştığım seneleri geride
bıraktım. Çok güzel dostluklar kurduğum; sevgiyi, saygıyı, disiplini,
arkadaşlığı net bir şekilde tattığım güzel senelerdi. Her şey için
Üniversitemize, fakülte yönetimimize ve arkadaşlarıma
minnettarım. Ne diyebilirim ki yalnızca teşekkür ediyorum.

4 yıllık üniversite hayatımda hiç bitmeyecekmiş gibi görünen ama
bittiğinde de büyük bir üzüntü duyduğum fakülteme, arkadaşlarıma ve
hocalarımıza veda zamanı. 4 yıl boyunca çok emek verdik. Çok dersten
kaldım. Çok dersten iki defa kaldım :) Yaz okulunun
müdavimlerindendim. Büyük umutlar ve ideallerle bu fakülteyi tercih
ettim. Dilerim ki ileride dönüp baktığımızda buna değdi diyebileyim.

Fotoğraf

Ezgi Nur Aktaş
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Gözlerimin önünden geçen fakülte yılları, acısıyla tatlısıyla
hayretle bakmama sebep oluyor.

Fotoğraf

Fatih Sert

Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Ömrümün en kıymetli yıllarını geçirdim burada, kimileri gibi lanet
okuyarak da değil, hayranlıktan kör bir gözle bakar gibi de değil. İlk
geldiğimizdeki hayal kırıklıkları, yüksek beklentileri karşılayamadığı
için mahcup bir üniversite ve fakülte, gurbette olmanın burukluğu
ve zamanla alışılan bir hayat. Çok şükür dolu dolu geçtiğini
düşünüyorum ve okumaya devam edenlere imreniyorum.
Üniversite öğrencisi olmanın ne demek olduğunu kavramam
zaman aldığı için ilk yıllarıma dönüp baktığımda yapabileceğim ne
kadar fazla şey olduğunu görüyorum. Geride kalanların arasında
bilinçli olanların yapabilecek olduklarına hayretle, farkına
varamayacak olanlara da üzüntüyle bakıyorum. Her şey birbirinin
sebebi, tamamlayıcısı. O yüzden pişmanlık değil, olabileceklerin
farkına varıp heyecanlanmak benimki. Mezun olmak garip bir
duygu. Sanki hiçbir zaman ayrılamayacağımı düşündüğüm bir
yerden bir anda çıkmak gibi. Bitsin diye gözüne baktığım
okulumdan ayrılırken sevdiğim bir şeyi kaybediyormuş gibiyim.
Okulumu sevdiğimi düşünürdüm ama bu kadar olduğunu
bilmiyordum. Sakarya benim evim gibi, huzurlu olduğum bir
memleket oldu. Elhamdülillah, böyle bir hayatı yaşadım ve
memnun
ayrılıyorum.
İnşallah
arkamızdan
gelenler
potansiyellerinin farkına varırlar ve doğru yolda bunu kullanıp
kendilerini gerçekleştirebilirler.
Güzel hatıralarımızın mekanına elveda, hoşçakal!

Fotoğraf

Fazilet Birlik

Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Şehre ilk ayak bastığımda gömülü bir ırmağın yalnızlığını
yaşayacağımı zannetmiştim. Yıllar geçti, zaman aktı ve yaşadım
içimde nice güzel keşifleri. Okuduğumuz bölüm, geçtiğimiz
yollar,yaşadıklarımız,zorluklar,pişmanlıklar ne kadar çok olursa olsun
zaman geçip yeni bir ırmağa geçince kayığımız, Allah’ım yol boyunca
bırakma elimi, diyerek devam edeceğiz ömrünüzce yol almaya :) Son
olarak iyi ki Hukuk Fakültesi ve iyi ki Sakarya 🌸

Muhtemelen otuzlu yaşlarımda neler yapacağımı belirleyen yer oldun
sevgili fakültem, Adapazarı.

Fotoğraf

Feyza Nur Uçar
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu
(Müstakbel)

Bir gün bir de baktım amfi 1’de Ünlütepe’yi (O varken fakülte çok daha
güzeldi) dinliyorum. Kendimi şakkadanak medeni hukukun içinde
buldum. Ne evvelini, ne ardını ne de kuşbakışını bilmeden hukuk denen
olayın içinde. Soğuk koridorlarında birkaç gün gittim geldim. Sonra
dostlarla o koridorlar ısındı. Güzel memleketimin hukuk mecrasına
daldıkça biraz daha bağlandık, kendimizi yetiştirmeye çalıştık
senelerce, hatalarımızı mesleğe başlayınca değil de üniversitede
yapalım diye. Koşturduk. Önümüze güzel insanlar çıkardı Allah, çok
şükür. Pek kıymetli hocalar tanıdım, kimisi de ibret oldu bize, iyi de
oldu. Belki de onların payına düşen buydu. Fakültede amfilerimizi
tertemiz eden Ahmet amcayı pek sevdim.
Öğrendim ki, yapamayıp rezil olma pahasına bir sorunu çözmeye
çalışmaktan korkmamalı. Hiç kimseyi, dışarıdan göründüğü haline
göre zihnimizde not verip kategorize etmemeli. Her insan ayrı bir
dünya zira. Sınıfta, koridorda, derste, otobüste, kütüphanede, her
yerde, yanlışa yanlış demekten geri durmamalı, usulünce tabii. Dil
kendini zamanla terbiye ediyor zaten. :)
Hukuk pişmanlıktır diyenler oldu, ben bilakis hep sevindim burada
olduğuma. Evet zor, bizi bekleyen pek de iç açıcı bir iş dünyası yok
belki. Nikah memuru gibi insanların mutlu anlarına değil, mutsuz ve
dertli anlarına şahit oluyoruz. Ama bu demektir ki değer üretecek çok
şey var. :) Hadi eyvallah! (Gidemedi çünkü henüz mezun olamadı)

Fotoğraf

İrem Özer

Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

O ilk dersi unutamam. Mustafa Ünlütepe'nin dersiydi. Herkesin
gözünde bir merakla karışık bir tedirginlik vardı. Kimileri dersine
önceden hazırlanmış, hocanın sorduğu sorulara hukukçu edasıyla
cevap veriyorlardı. Onların cevaplarını dinlediğimde ve dersin
işleyişinin o zaman bana ağır geldiğinden dolayı bu fakülteyi
bitiremeyeceğimi düşünmüştüm. Ama şükür Rabbim 4 yılda bitirmeyi
nasip etti. Bu 4 yılda adalet anlayışımda köklü değişiklikler oldu.
Olaylara farklı bakış açıları ile bakabilme yeteneğine haiz oldum. Ve en
güzeli de çok güzel dostlar edindim. Her şehirde kapısını çalabileceğim
dostlarım var. Bu bile bana yeterde artar bile. Hukuk fakültesi diyince
aklıma ilk iki sınıf geliyor. Ve o yıllarımın kabusu Ferhat uslu. Derslerini
çalışırken neye çalışacağımı ve nasıl çalışacağımı bilmeden,
sınavlarında yanlışlarımın doğrularımı götürdüğünde aldığım o 2 puanı
unutmuyorum. Velhasıl öyle böyle artık birer hukukçu olduk.
Sonrasında hayat yolumuza ne çizer bilmiyorum ama hep karşımıza
iyi ve Allah korkusu olan insanlar çıksın. Saü hukuk seni sevdik .. Ve
tanıdığım ve tanımadığım tüm Saü hukuk öğrencileri ve mezunlarına
selam olsun.

Fotoğraf

Nihan Coşu

Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Hayalimin üniversitesi olmasa da hayalimin bölümü olduğu için
gelmiştim Sakarya Üniversitesi’ne...Düşe kalka dört yılı bırakmışım
geriye zaman nasıl geçecek derken şimdi nasıl geçti bunca zaman
diyorum üniversiteye başlayan birçok öğrenci gibi bende yatay
geçiş yaparım ne olacak ki ümidiyle başlamıştım ta ki bu ümidim
sadece birkaç ay sürebildi yani birinci dönem vizelerinin
açıklanmasıyla birlikte bu ümidim de sona erdi:) İtiraf etmek
gerekirse üniversiteyi çok sevdiğim söylenemez ancak içerisinde
edindiğim arkadaşlıklar,kazandığım tecrübeler bana çok şey
öğretti aslında farkında olmadan da bağlanmışım fakülteye
alışmışım Eylül ayı geldiğinde fakültede olmayacağım
düşüncesine henüz alışamadım mesela:) Hep derler ya bir şeyi
kaybedince değerini anlarsın diye benim durumum da bu oldu
sanırım zorlayıcı bir serüven olsa da bu süreç de bitti ve her son bir
başlangıçtır diyerek sözlerime son vermek istiyorum.SAUHF’te
yolculuğu devam edecek olan arkadaşlara ve müstakbel
öğrencilerine okulun elbet bir gün biteceğini anın tadını
çıkarmaları gerektiğini iletmek isterim ayrıca benimle birlikte
mezun olan tüm arkadaşların da yolu açık olsun umarım her şey
gönüllerince olur...

Fotoğraf

Yusuf Emre Ateş
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Çok mutluyum tabii ki fakat COVİD-19 mezunu olduğum için mezun
olduğumun farkına varmak hem benim için hem ailem için daha zor
oldu. Fakülteye girişim ile birlikte çok şey değişti. Fakülte bana
özgüven, bilgi, tecrübe kattı. Zaten Sakarya’da yaşıyordum . Sakarya
tam anlamıyla bir öğrenci şehri değil yine de bu şehri güzelleştiren
arkadaşlardır. Fakültenin bana kattığı belki de en önemli şey ömür
boyu sürecek arkadaşlıklara sahip olmamdır. Hatta kız arkadaşımı bile
aynı sınıftan buldum. Mezun olmak kolay değildi. Çok çalıştım ama
çalıştığıma değdi.Bu fakülteden artık mezun oldum ve yeni bir sürece
girdim.Her zaman mesleğime yakışır şekilde davranacağım.

Fotoğraf

Zahra Azimat
Sakarya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mezunu

Selâmlar. Sakarya'ya geldiğim ilk gün bu koca okulda ne
yapacağım diye şaşkına dönmüş ve itiraf etmem gerekirse azıcık
korkmuştum. Ilk ders günü ilk heyecan ilk günüm ce canım hocam
Sevda Yaşar Coşkun ile tanışmamız. Işte o zaman iyi ki iyi ki bu
okula gelmişim dedim. Ailemden uzak kalmak her ne kadar üzse
de kendi ayaklarımın üzerinden durmayı zamanı ve hayatı idare
edebilmeyi öğrendim. Okulum ve güzel fakültem her şey için ne
kadar teşekkür etsem az. Bana hayatıma neler neler kattınız
anlatamam. Sakarya' yı Sakarya daki dostlarımı ikinci ailem gibi
olan abilerimi hocalarımı dostlarımı tanıdım senin sayende.
Buradan mezun olurken üzülsem de (gelirken üzüldüm giderken
de üzülüyorum :) ) yeni bir başlangıç yapacağım için o kadar da
mutluyum. Beni unutmayın beni unutma Sakarya çünkü ben seni
hiç-bir zaman unutmayacağım. Allaha emanet olun :)

Sorular

1

Üniversiteye tekrar gelme imkânın olsa,
neyi değiştirirdin?

Derslerime daha çok çalışırdım.
Sanırım okulu biraz uzatır ve daha çok gezerdim:)
Bir şeyi değiştirmezdim her bir şey tecrübe nede olsa :)
Üçüncü sınıfın ilk döneminde aldığım altı dersin dördünden kalmış olmamı.
Fakültemizdeki kütüphanenin olmayışından dolayı kime ulaşabiliyorsam, kime sesimi duyurabiliyorsam oralara

kadar haykırıp kütüphaneden yoksunluğumuzu değiştirirdim.
Esasında ortamla alakalı bir şeyleri değil de kendimle alakalı birkaç şeyi değiştirmek isterdim :) Örnek vermek
gerekirse daha rahat yaşamak mesela çok detaylı düşünmeden
Yazarak ders çalışma alışkanlığımı çünkü hukuk fakültesinde yazarak konular asla yetişmiyor

Gönüllülük faaliyetlerine daha erken katılırdım

2

Fakülteye dair başına gelen ilginç, komik
veya ibret verici bir olayı paylaşır mısın? :)

İlk yılımdı, dizimize kadar kar yağmıştı. İlk defa o kadar kar görmüştüm. Otobüse yürüyene kadar bir Sarıkamış
yaşamış ve o gün Sarıkamış şehitlerini baya yad etmiştim.. Sonrasında yağan kardan dolayı yollar kapalı olduğu için
otobüsün içinde kampüste mahsur kalmıştık. İki saate ancak şehre inebilmiştik. Bu da öyle bir anımdır işte..
Birinci sınıftayken sabahleyin yeni paspas atılan yerlere değil de çoktan kurumuş olan yerlere basarak amfiye doğru
gittiğim için Önder Abi tarafından aldığım tebrik hala daha ibretlik olarak durur hafızamda. :)
Anayasa derslerini ancak hocanın değişmesi üzerine 4. alışımda verebilmiş olmam oldukça ibret
vericiydi kendisine saygılar buradan :)))
Sanırım Aile Hukuku dersiydi. Hocamız Sn. Mustafa Ünlütepe idi. Ders esnasında art arda birkaç defa farklı kişilerin
telefonları çaldı. Bunun üzerine hocamız: "Telefonlar akıllı ancak siz değilsiniz!" demişti. :)

Okulda sınava geldiğimiz bir gün donan anında telefon kontrolü yapılıyordu. Telefonumun arkasında da boş bir
kağıt kalmıştı. Ali hoca da kontrol etmek için telefonun arkasından kağıdı çıkardı, baktı. Sonra tekrar yerine
koymak isterken telefonumu yere düşürdü :( bir miktar üzüldüm tabi.

Üçüncü sınıfta Medeni Usul dersini aldığımız zamanlarda, arada biraz şekerleme yapmak
için amfinin en arkasına gitmiştim. Uyandığımda saat 21.00’dı ve amfi temizleniyordu :)

3

Fakülteye dair
en sevdiğin şey neydi?

Kocaman amfilerde işlenen dersler ve ders aralarında arkadaşlarla yaptığımız kısa
süreli muhabbetler
Samimi bir bınaydı kasvetli değildi ahh fakültemm..
Otomatta her zaman çubuk kraker olması<3
İkici kattan bakıldığında gözüken sapanca manzarası
Sonradan da olsa mescid yapılmış olması.
Emektar Ahmet amca ve asansörde çalan müzik
Fakülte binamızın önünde ahşap kamelyaların bulunması
Dekanlık girişinin önündeki kısmın kendimize ait ve sessiz bir alan olması

4

Peki ya,
en sevmediğin şey?

Bir zamanlar Anayasa Hukuku dersi :).
Kendi kantinimiz olmaması :')
Kendisine ait kütüphanesi yoktu
Sürekli yaz okuluna kalmam :/
Sınavları
Koridorlarındaki gürültü

Girişteki duman dolu ’Sigara İçilmez’ alanı.

5

Dört sene boyunca cefamızı çeken sevgili fakülte personeline,
günün sonunda amfilerimizi temizleyen amcalarımıza abilerimize,
kimi zaman saçma sorularımızla uğraşan cefakar öğrenci işlerine,
pratiklerimizle sınavlarımızla ve türlü şeyle ilgilenen araştırma
görevlisi büyüklerimize, sevgili akademik kadromuza ve idari
kadromuza ve tabii rektörlüğümüze iletmek istediklerin varsa,
söz sende! :)

Cefamızı çeken, kıymetli büyüklerimiz ve hocalarımız. Sizler bu okulu bize ev kılmak için çaba
gösterdiniz ve ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koştunuz. Sağ olasınız. Ancak bu fakültenin
kökleşmeye ihtiyacı var. Okuduğum süre boyunca fakültenin akademik kadrosunun yarısı
yenilendi. Özellikle gelen hocalarımız ve asistanlarımızın bir kısmının Sakarya’yı daimi suretle
kalıp ekol oluşturacakları bir yer olarak görmekten ziyade İstanbul’a veya başka bir büyükşehir’e
geçebilecekleri bir basamak olarak görmeleri ve canı gönülden burası için çalışmamaları buranın
yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen hala çok yeni bir fakültenin yaşayacağı türden sorunlarla
uğraşmasına sebep oldukları için üzgünüm. Buna sebebiyet verenlere hakkımı helal etmiyorum.
Ama bunun karşısında fakültemiz için varını yoğunu ortaya koyarak çalışan ve çaba gösteren
kıymetli hocalarıma da gönülden dua ediyor ve teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.
Sizin gibi insanların emekleri ve gayretleriyle biz bu fakülteden mezun olup memleketimizin
hukuk camiasının nitelikli insanları olacağız inşallah. – cevaplardan seçilen bir cevap.

Son

