
 

 

 
 

 

 

 

Birim Değerlendirme Raporu 

 

 

 

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

HUKUK FAKÜLTESİ 

 

 

 

 
Kasım 2022 

  



Hukuk Fakültesi 

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler
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- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin güçlü yönlerinden biri, fakültenin her yıl 

ilan edilen öğrenci alım kontenjanın az olmasıdır. Böylelikle öğrencilerle birebir iletişim 

kurulabilmektedir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışının, Fakültemizde yerleşmesi ve bu 

anlayışın devam ettirilebilmesi bakımından kontenjanın az olması önemli bir faktör 

niteliğindedir. Bununla birlikte, Fakültenin güçlü yönlerinden biri olan ve aynı zamanda 

öğrenci odaklı eğitim anlayışının yerleşmesini ve bu anlayışın devam ettirilmesini sağlayan 

nitelikli akademik ve idari personeldir. Fakültenin akademik personelinin, akademik 

faaliyetlerini, ders verme faaliyetlerini ve Fakülte ile ilgili idari faaliyetleri kurumsal aidiyet 

duygusuyla yürütmesi, keza, idari personelin, Fakülte ile ilgili tüm iş akış süreçlerinde 

kurumsal aidiyet duygusuyla hareket etmesi Fakültenin güçlü bir diğer yönüdür.  

- Fakültemizin güçlü yönlerinden bir diğeri ise öğrencilerin talepleri, soruları ve sorunları ile 

yalnızca akademik danışmanlarının değil, tüm öğretim elemanlarının ilgilenmesidir. Yine 

idari personel tarafından da ilgili hususlarda, öğrencilerle ilgilenilmekte, doğru ve zamanında 

yönlendirmeler yapılmaktadır. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin bir diğer güçlü yönü, 2021 yılında da 

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin en yüksek puanla ve en yüksek sıralamayla öğrenci alan 

fakültesi olmasıdır. 

- Fakültemizin, birçok hukuk fakültesinde eğitim bakımından yıllık sisteme geçilmiş olması 

şeklindeki değişiklik dikkate alınarak, yıllık sisteme geçilmesi yönünde çalışmalar 

yürütülmesi, müfredat için bu yönde çalışmalar yapılması, geliştirmeye açık yönlerden biri 

niteliğindedir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatındaki derslerin tamamına yakın, bu 

ders alanında yetkin akademik personel tarafından verilmekle birlikte, bazı hukuk alan 

dersleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin farklı birimlerinden veya diğer üniversitelerin 

hukuk fakültelerinden görevlendirme yapılmaktadır. Bu süreçlerde, özellikle diğer 

üniversitelerin hukuk fakültelerinden yapılacak görevlendirmelerde, idari süreçler dolayısıyla 

veya ders verecek öğretim elemanının ders programı dolayısıyla sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, diğer üniversitelerin hukuk fakültelerinden görevlendirme 

ile yürütülen Roma Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk dersleri için bu alanda öğretim 

elemanı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu açığın giderilmesi, geliştirmeye açık yönlerden biridir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Fakültemizin 

yürüteceği Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Programı ve Kamu Hukuku Ana 

Bilim Dalı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı, bu yıl itibarıyla açılmıştır. Bu 

programlardan, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına, 2022-2023 

Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla öğrenci alınmıştır. Yeterli kayıt olmaması nedeniyle 

açılamayan Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programına 

öğrenci alınabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, bu hususta, öğrenci adayı olabilecek 

kişilerin teşvik edilerek yönlendirilmesi önemlidir.  

- Fakültemizde, özel hukuk bölümündeki akademik personelin, akademik ilerleme 

bakımından süreçlerini tamamlayarak unvanları almaları ve özel hukuk alanında da kamu 

hukukunda olduğu gibi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 

özel hukuk yüksek lisans programlarının açılması, geliştirmeye açık yönlerden biridir.  

- Fakültemizin, diğer hukuk fakülteleri arasındaki prestijinin, gücünün korunması, ders 
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verme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülecek lisansüstü eğitim programlarının açılabilmesi için 

öğretim üyesi sayısının artırılması, geliştirmeye açık yönlerden bir diğeridir. Aynı şekilde, 

araştırma görevlisi sayısının da artırılması, Fakültenin mevcut araştırma görevlisi sayısı ve 

bunların birçoğunun doktora eğitimlerini tamamlayarak Dr. Öğr. Üyesi unvanlarını 

alabilecek durumda olması dikkate alındığında, geliştirmeye açık bir diğer yön olarak 

zikredilmelidir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kontenjanı az olmakla birlikte, yatay ve 

dikey geçiş yoluyla kontenjanın neredeyse yarısı kadar öğrenci alımı söz konusu olmaktadır. 

Fakültenin mevcut fiziki durumu, öğrenci sayısına yetmemektedir. Fakültede yalnızca 6 

derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin en büyüğünün kapasitesi ise 150’dir. Büyük sınıflarda 

bile dersler, ek olarak getirilen sandalyeler yoluyla ancak yürütülebilmektedir. Keza, hukuk 

fakülteleri için olmazsa olmaz nitelikli kütüphane imkânı, Fakültemizde bulunmamaktadır. 

Fakültemizde ancak 3000 civarı eserin bulunduğu bir okuma salonu bulunmaktadır. 

Fakültemizde, lisansüstü öğrencilerin araştırma yapabileceği, lisans öğrencilerinin ise 

araştırma yapıp, ders çalışabilecekleri bir kütüphane salonu veya binası yoktur. Bu da 

geliştirmeye açık yönlerden biridir. 
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- Türkiye’deki üniversitelerde bulunan hukuk fakültelerinin adlandırılması bakıldığında ve 

Fakültemizin akademik ve idari teşkilatlanması dikkate alındığında, Fakültemizin adının, 

“Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi” şeklinde kalmasının ve değiştirilmemesinin 

uygun olduğuna karar verilmiştir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, 2022 Birim Değerlendirme Raporunda 

zikredilen güçlü yönleri ve geliştirmeye açık yönleri birlikte değerlendirildiğinde, 

Fakültemize öğrenci alımına ve Fakültemizin devam ettirilmesine karar verilmiştir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin güçlü yönlerinden biri olan ve öğrenci 

odaklı eğitim anlayışının var olmasını ve devam ettirilmesini sağlayan bir faktör olarak, 

kontenjanın 140 öğrenci şeklinde devam ettirilmesine; Yükseköğretim Kurulu’ndan gelecek 

bu husustaki yazılara söz konusu kontenjanın sabit tutulması şeklinde görüş belirtilmesine 

karar verilmiştir. 

- Hukuk lisans eğitimi alanında, hukuk fakültelerinin akredite edilebileceği akreditasyon 

kuruluşları bulunmadığı için, Fakültemizin akreditasyonu yönünde herhangi bir karar 

alınamamaktadır. Bununla birlikte, dış paydaşlar olarak, Türkiye Adalet Akademisi’nin, 

Türkiye Barolar Birliği’nin ve bu paydaşların talepleri doğrultusunda Yükseköğretim 

Kurulu’nda gelecek taleplerin ivedilikle değerlendirilmesi, bunlar doğrultusunda karar 

alınması, diğer hukuk fakültelerindeki gelişmelerin takip edilmesi önem arz etmektedir. 

Fakültemizde bu hususlara hassasiyet gösterilmesine karar verilmiştir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin en 

yüksek puanla ve en yüksek sıralamayla öğrenci alan birimi olma şeklindeki güçlü yönünün 

korunmasına, bu hususta gerekli tanıtım faaliyetlerinin devam ettirilmesine karar verilmiştir. 

- Fakültemizdeki akademik faaliyetlerin, Fakülte’nin, diğer hukuk fakülteleri arasındaki 

konumunu, tanınırlığını devam ettirmek bakımından artırılmasına karar verilmiştir. Keza, bu 

bağlamda, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de aynı şekilde devam ettirilmesine karar 

verilmiştir. 

- Fakültemizin, Fakültemizden mezun olanlarla iletişiminin kopmaması, bu iletişimin 

kurulması ve devam ettirilmesi önem arz etmektedir. Bunun için farklı meslekleri icra eden 

Fakültemiz mezunlarıyla, mezun buluşma günleri yapılmasına, bunun, kariyer günü etkinliği 

olarak da planlanmasına karar verilmiştir. 

- Fakültemizin mevcut fiziki durumunun iyileştirilmesi bakımından ek bina yapılması, 

özellikle, en önemli ihtiyaçlardan biri olan Fakültemize ait bir kütüphane salonunun veya 

binasının yapılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bu hususla ilgili ve yetkili 

mercilerine bilgi arz edilmesine karar verilmiştir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öğretim elemanı kadrosunun 

güçlendirilmesi için araştırma görevlisi alımı hususunda ilgili ve yetkili mercilere bilgi arz 

edilmesine karar verilmiştir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, diğer hukuk fakülteleri arasındaki 

prestijinin, gücünün korunması ve devam ettirilmesi, ders verme faaliyetlerinin aksamadan 

yürütülmesi için öğretim üyesi sayısının artırılmasına, bu hususta, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi’nin ilgili ve yetkili mercilerine bilgi arz edilmesine karar verilmiştir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin, diğer hukuk fakülteleri arasındaki 

tanınırlığını korumak ve devam ettirmek bakımından, Fakültemizde, hukuk alanındaki 
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makale, çeviri vb. çalışmaların kabul edileceği bir dergi çıkarılmasına karar verilmiştir. Keza, 

aynı amaçla, ilerleyen süreçte, bir ulusal veya uluslararası sempozyum düzenlenmesine karar 

verilmiştir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yürütülebilecek lisansüstü programların sayısının 

artırılmasına, bu amaçla, kamu hukuku ve özel hukuk bölümündeki öğretim üyesi 

kadrosunun güçlendirilmesine, bu hususta, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ilgili ve yetkili 

mercilerine bilgi arz edilmesine karar verilmiştir.  

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitim şeklinin, diğer üniversitelerin 

hukuk fakültelerinin birçoğunda, dış paydaş olarak Türkiye Adalet Akademisi’nin görüşleri 

doğrultusunda, yıllık sisteme geçilmiş olması dikkate alınarak, dönemlik sistemden yıllık 

sisteme geçilmesi hususunda çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 

öğrencilerin, nitelikli birer hukukçu olarak mezun olabilmeleri için hukuk lisans eğitimi 

esnasında alması gereken derslerin, ilgili ana bilim dalındaki öğretim elemanları ile 

görüşülerek tespit edilmesine, müfredat çalışmalarının titizlikle yürütülmesine karar 

verilmiştir. 

 

 

 

 


