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- Fakültemizin güçlü yönlerinden biri, öğrenci kontenjanının az olmasıdır. Fakültemizin,
2021-2022 Akademik Yılı için öğrenci kontenjanı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 140
olarak belirlenmiştir. Bu kontenjan, diğer hukuk fakülteleri ile mukayese edildiğinde azdır.
Bu kontenjan, öğrencilerimizle ilgili eğitim anlayışında bir güçlü yön olarak kendini
göstermektedir. Fakültemizde, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı hâkimdir. Öğrencilerin
talepleri, soruları ve sorunları ile yalnızca akademik danışmanlık faaliyeti yürüten akademik
personel değil, Fakültemizdeki tüm öğretim elemanları ilgilenmektedir.
- Fakültemizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ki bunun kapsamında akademik faaliyetler,
sosyal ve kültürel faaliyetler bulunmaktadır, Fakültemizin misyon, vizyon ve hedefleri ile
uyum içindedir. Bu faaliyetlerin nihai amacının, erdemli hukukçular yetiştirme şeklinde
belirtilmesi mümkündür.
- Fakültemiz, 2021-2022 Akademik Yılında da Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin en yüksek
puanla, keza, en yüksek sıralamayla öğrenci alan fakültesidir.
- Hukuk fakültelerinin müfredatı için genel bir belirleme bulunmamakla birlikte,
Fakültemizin müfredatı, diğer hukuk fakültelerinin müfredatı ile uyum içindedir. Hukuk
fakültesi eğitiminin beş yıla çıkarılacak olması şeklindeki planlamanın uygulamaya
geçirilmesi hâlinde, Yükseköğretim Kurulu’nun yönlendirmeleri doğrultusunda Fakültemizin
müfredatının bu eğitim-öğretim süresine uygun olarak yeniden düzenlemesi yapılacaktır.
- Fakültemizin geliştirmeye açık yönlerinden en önemlisi, Fakülte binası başta olmak üzere
fiziki imkânlardır. Fakültemizdeki en büyük derslik, 150 öğrenci kapasitelidir. Bununla
birlikte, Fakültemizin öğrenci kontenjanı, örneğin 2021-2022 Akademik Yılı için 140
öğrencidir. Bu öğrencilere gerek merkezî yerleştirme puanı gerek ortalama ile yatay geçiş
gerek dikey geçiş sınavı yoluyla eklenen sayı, 150’yi geçmektedir. Ayrıca herhangi bir
derste, dersi alttan alanların da olabileceği düşünüldüğünde, derslikler yetersiz olmaktadır.
- Hukuk fakülteleri için son derece önemli olmakla birlikte, Fakültemizin bir kütüphanesi
bulunmamaktadır. Merkez Kütüphanedeki hukuk alanı ile ilgili kitap, dergi vb. yayınlar ise
yetersizdir ve kitap şeklindeki temel eserlerin güncel baskıları bulunmamaktadır. Bu ise
akademik personelimizin akademik çalışmaları esnasında zorluk yaşamalarının yanı sıra,
öğrencilerimizin de zorluk yaşamalarına neden olmaktadır.
- Üniversitemizin abone olduğu hukuk alanındaki veri tabanları yetersizdir. Özellikle
akademik personel, akademik çalışmalarını yaparken, yabancı hukuki kaynaklara erişim
sağlayamamaktadır.
- Fakültemizde bazı derslerin ilgili olduğu ana bilim dallarında araştırma görevlisi ve/veya
öğretim üyesi bulunmamaktadır. Bu durum, söz konusu derslerin yürütülmesi için Afyon
Kocatepe Üniversitesi’nin diğer birimlerinden veya diğer üniversitelerin hukuk
fakültelerinden ders verecek öğretim elemanı talep edilmesine yol açmaktadır. Derslerin
yürütülmesi esnasında karşılaşılan sorun, bu şekilde aşılabiliyorsa olsa da öğretim üyesi
bulunmayan ana bilim dallarında görevli olan araştırma görevlileri, kendilerini
yönlendirebilecek öğretim üyesi bulmak sorunu ile karşılaşmaktadır.
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Fakültemiz öğretim
elemanları tarafından yürütülen bir lisansüstü eğitim bulunmamaktadır. Bu hususta, gerekli
usuli süreçlerin başlatılması, Fakültemizin tanınırlığı açısından önem arz etmektedir.
- Bologna Ders Bilgi Paketinde, Fakültemiz ile ilgili kısımda hâlen eksiklikler
1

Biriminizde öz ve akran değerlendirme süreçleri tamamlanan her bir önlisans/lisans programı için çoğaltınız.
Bu bölümü oluştururken biriminizde hazırlanan program öz değerlendirme ve akran değerlendirme raporlarının
sonuç bölümünden yararlanınız.

bulunmaktadır. Söz konusu eksiklikler, derslerin öğrenme çıktıları, hedefleri, her hafta
işlenecek konular gibi kısımlarda bulunmaktadır. Kısa vadede gerçekleştirilmesi gereken
faaliyetlerden biri de Bologna Ders Bilgi Paketindeki bu eksikliklerin giderilmesidir.
- Fakültemizin müfredatında yer alan zorunlu dersler, diğer hukuk fakülteleri ile mukayese
edildiğinde tam ve yeterlidir. Bununla birlikte, seçmeli alan dersleri hususunda, Fakültemizin
müfredatında eksiklikler bulunmaktadır. Şöyle ki, örneğin, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku,
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi, Kabahatler Hukuku gibi derslerin uygun
olacak yarıyılların seçmeli alan dersi havuzuna eklenmesi isabetli olacaktır. Bu hususta,
gerekli usuli sürecin de kısa vadede başlatılması gerekmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme2
- Hukuk fakültelerinde her ne kadar Kamu Hukuku ve Özel Hukuk bölümleri bulunuyor olsa
da bu bölümler, pedagojik açıdan ve lisansüstü eğitim aşamasında bir anlam ifade
etmektedir. Fakültemizde de Kamu Hukuku ve Özel Hukuk bölümleri bulunmakla birlikte,
lisans eğitiminde, öğrencilere, ilgili olduğu bölüm fark etmeksizin, belli bir sistem dâhilinde
tüm dersler verilmektedir. Öz itibarıyla, Fakültemizde ayrı bölümler ve/veya programlar
bulunmamaktadır. Fakültemizin yönetim kadrosu/organizasyon şeması da buna göredir.
Örneğin, Fakültemizde tek dekanlık makamı bulunmaktadır. Fakültemizin örneğin resmî
yazışmalarında da yazışmalar, Hukuk Fakültesi adına yapılmakta veya gelen yazılar Hukuk
Fakültesine hitaben yazılmaktadır. Bu durumda, hukuk fakültelerinin genel yapısı da
değerlendirildiğinde, Fakültemiz bünyesinde ayrı bir program açılmasına gerek
bulunmamaktadır. Fakültemizin mevcut idari ve akademik yapısının aynen devam
ettirilmesine karar verilmiştir.
- Hukuk fakültelerinin genel olarak adlandırılması ve Fakültemizin idari ve akademik yapısı
dikkate alındığında, Fakültemizin adlandırılışı olan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi” şeklindeki adlandırmanın değiştirilmemesine karar verilmiştir.
- Fakültemizin güçlü ve geliştirmeye açık yönleri birlikte değerlendirildiğinde, öğrenci
alımına ve Fakültemizin devam ettirilmesine karar verilmiştir.
- Hukuk alanında, hukuk fakültelerinin akredite edilebileceği akreditasyon kurumları
bulunmamaktadır. Bu nedenle, Fakültemizin, akreditasyonu ile ilgili bir karar
alınamamaktadır.
- Fakültemizin öğrenci kontenjanının azlığı şeklindeki güçlü yön ele alındığında, bunun
devam ettirilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu’ndan görüş sorulması hâlinde, mevcut
kontenjanın aynen devam ettirilmesi yönünde görüş belirtilmesine karar verilmiştir.
- Fakültemizdeki akademik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin, Fakültemizin
misyon, vizyon ve hedefleri ile uyum içinde devam ettirilmesine karar verilmiştir. Bu
kapsamda, kongre/sempozyum/panel şeklindeki akademik faaliyetlerin sayısının
artırılmasına, öğrencilerimize, onların erdemli birer hukukçu olmalarını sağlamak için, hukuk
alanındaki farklı meslek gruplarından hukukçularla tanışma imkânı sağlayan kariyer günleri
etkinliklerin aynen devam ettirilmesine, bunun için de Afyonkarahisar Cumhuriyet
Başsavcılığı, Afyonkarahisar Barosu gibi kamu kurumlarıyla iletişimin devam ettirilmesine
karar verilmiştir.
- Fakültemizin, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin en yüksek puanla ve en yüksek sıralamayla
öğrenci alan fakültesi olma şeklindeki güçlü yönünü devam ettirebilmesi için tanıtım
faaliyetlerinin aynen devam ettirilmesine karar verilmiştir.
- Fakültemizin fizikî imkânların daha iyi hâle getirilebilmesi için Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nin bu hususla ilgili ve yetkili mercilerine bilgi arz edilmesine karar verilmiştir.
- Fakültemizin, kendine ait bir kütüphanesinin olması için gerekli süreçlerin başlatılmasına
karar verilmiştir. Aynı şekilde, Merkez Kütüphanedeki hukuk alanı ile ilgili süreli ve süresiz
yayınların sayısının artırılması, bunların güncel baskılarının temin edilmesi için ilgili ve
yetkili mercilere bilgi arz edilmesine karar verilmiştir.
- Üniversitemizin hukuk alanındaki veri tabanlarına abone olması için gerekli usuli süreçlerin
başlatılmasına ve bu yönde ilgili ve yetkili mercilere bilgi arz edilmesine karar verilmiştir.
- Fakültemizin öğretim elemanı kadrosunun güçlendirilebilmesi için ilgili ve yetkili mercilere
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bilgi arz edilmesine karar verilmiştir.
- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Fakültemiz öğretim
elemanları tarafından yürütülecek lisansüstü eğitim programları açılması için gerekli usuli
süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
- Fakültemiz müfredatındaki seçmeli alan derslerinin kısmen yetersiz olması dikkate
alınarak, seçmeli alan derslerinin sayısının artırılmasına, bunun için de açılacak derslerin
belirlenmesine, buna dair bir liste hazırlanmasına, listenin gerekli usuli süreç için ilgili ve
yetkili mercilere arz edilmesine karar verilmiştir.
- Bologna Ders Bilgi Paketinde, Fakültemiz ile ilgili kısımdaki eksikliklerin giderilmesi için
öncelikle eksikliklerin tespit edilmesine, sonra dersin ilgili olduğu ana bilim dalı dikkate
alınarak, bu hususta, ilgili ana bilim dalındaki öğretim elemanlarına bilgi verilmesine,
böylelikle bu eksikliklerin giderilmesine karar verilmiştir.

