Hırvatistan-Rijeka’da ELSA Diplomasi ve Hukuk
Yaz Okulu Deneyimim (15-22 Temmuz 2018)
https://lawschools.elsa.org/summer/rijeka-diplomacy-law-july/

2017-2018 akademik yılı bahar döneminin
son günlerinde yaz tatilini nasıl verimli
geçireceğimi düşünürken, Fakülte Sekreterimiz
Türkan Akkuş Hukuk Fakültemiz öğrencilerine
özel Facebook grubunda Elsa (Avrupa Hukuk
Öğrencileri Birliği) Yaz Okulları ile ilgili bir
bağlantı paylaştı. Hocam Dr. Nezahat Demiray'ın
verdiği destekle, önerilen yaz okulu konuları ve
şehirler arasından bir seçim yaptım. Sonuçta
uluslararası hukuka ilgim beni Diplomasi ve Hukuk
konusunda Hırvatistan, Rijeka' ya yönlendirmiş
oldu.
Program için Türkiye dahil 24 ayrı ülkeden
gelen 60'a yakın seçme öğrencinin hepsi Avrupa'
nın en değerli hukuk fakültelerindendi. Viyana
Üniversitesi,
Paris
Üniversitesi
gibi
üniversitelerden katılanlar; Hollanda' da lisansını
tamamlayıp yüksek lisansı için Londra'ya giden öğrenciler programa gerçekten bir vizyon
katıyordu. Ülkemizden ise benimle birlikte altı hukuk fakültesi öğrencisi vardı. (Yeditepe
Üniversitesi' nden üç öğrenci, İstanbul Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi' nden birer
öğrenci)

Organizasyon Komitesi bu seçme gruba hitap
etmek için kariyerlerinde zirve noktalarda görev
yapmış veya yapmakta olan çok önemli isimleri ve
hukukçuları konuşmacı olarak davet etmişti:
Zoran Milanović (2011-2016 Hırvatistan
Başbakanı), Škare-Ožbolt (Hırvatistan eski
Adalet Bakanı ve Yugoslavya iç savaş
dönemi görüşmelerinin lideri), H.E. Andrew
Dalgleish
(İngiltere'nin
Hırvatistan
Büyükelçisi), Branko Baričević (Avrupa Birliğinin Hırvatistan
Büyükelçisi), Joško Paro (Hırvatistan Diplomatik Akademisi
Direktörü), Dr. Orsat Miljenić (Hırvatistan 2011-2016 Adalet Bakanı) ve
Marko Rakovec (Slovenya'nın Hırvatistan Maslahatgüzarı) Bu önemli isimler, günümüz
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dünyasında milliyetçilik akımının yerini, Birleşmiş Milletler' in koruma sorumluluğunu,
Hırvatistan-Slovenya arasındaki deniz yetki sınırı sorunu (Türkiye-Yunanistan arasındaki Ege
ve adalar sorunu ile oldukça benzerlik göstermekte olan bir sorun), Enerji Şartı Anlaşması ve
bunun yabancı yatırımcılara sağladığı olanakları, Brexit, Avrupa Birliğinin kısa-orta-uzun
vadedeki politikaları, AB bütçesi ve sağladığı fırsatlar, Konsolosluk Faaliyetleri, 2022'den
sonraki değişecek dünya ve bunun getirdiği quantum fizik, yapay zeka ve sosyolojik
değişimlerin dünyadaki yeri ve geçiş diplomasisi gibi her biri ayrı ayrı bir hukuk öğrencisinin
ulusal veya uluslararası çapta vizyonunu oldukça genişleten, Dünyayı yakından tanımasını
sağlayan ve Uluslararası Hukukun günümüzde ne kadar önemli olduğunu gösteren geniş
konulardı.
Böylesine bir programı sertifika alıp başarıyla tamamlamanın mesleki geleceğime
önemli katkısı olduğunu düşünüyorum, bu sayede Uluslararası Kamu Hukukuna olan ilgim
iyice pekişti. Fakültemizin özellikle uluslararası alana açık hukukçular yetiştirme amacını
somut olarak anlamlandırdım. En önemlisi Hukuk Fakültesinin derslerinin %30 İngilizce
olmasının bana sağladığı avantajı deneyimlemiş oldum. Özellikle uluslararası alanı ve hukuku
ilgilendiren derslerin tamamen İngilizce olması bence bizlere gelecekte büyük avantajlar
sağlayacak. Bu programa gitmem konusunda bana yön gösteren Hocalarıma ve Üniversitemiz
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum. Bu kısa yazının ardından daha
detaylı bilgi ve fotoğrafları Üniversite Bülteni için hazırladığımı hatırlatmak isterim. Sonuç
olarak, paylaştığım bu deneyimin tüm arkadaşlarıma cesaret vermesini umut ediyorum.
Ahmet Enes Durmaz- Hukuk Fakültesi öğrencisi
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