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2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 

HUKUK FAKÜLTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 
 

 

1. Birim Hakkında Genel Bilgiler 

1. Birim Adı Hukuk Fakültesi 

2. Öğrenci Sayısı 1520 

3. Öğretim Üyesi Sayısı (Unvanlara göre) 6 Prof. Dr. - 14 Dr. Öğr. Üyesi  

4. Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, 

Okutman ve Uzman Sayıları 

3 Arş. Gör. Dr.  - 2 Öğr. Gör. Dr. - 34 

Arş. Gör. 

5. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 25,76 

6. Yabancı Öğrenci Sayısı 6 

7. Öğretim elemanlarının toplam ders yüklerinin 

ortalaması 
21,9 

8. Akademik ve eğitsel içerikli eğitimlerin sayısı 0 

9. Derslerin uzmanlık alanlarına göre yürütülme 

oranı  
% 90 

2. Sonuç ve Değerlendirme 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

11) Ders başarı oranları: 

2018-2019 eğitim – öğretim yılı bahar yarıyılında fakültemizde yürütülen derslerde 

öğrencilerin başarı oranları ortalamasının % 78,11 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

2) Birim ve bölüm kurullarında öğrenci temsilcisi görüşlerinin alınması: 

Haftalık ders programının ve sınav programlarının oluşturulması sürecinde, Plan ve 

Program Komisyonu hazırladığı taslak programları fakülte öğrenci temsilcisi ile 

paylaşmakta, öğrencilerin ve öğrenci temsilcisinin talepleri doğrultusunda programda 

uygun görülen değişiklikler gerçekleştirilmektedir. 

3) Programın iyileştirilmesine ilişkin yararlanılan paydaş görüşleri: 

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği’nin uygulama veya hukuk kliniği derslerine, 

meslek etiği dersine, mesleğe yönelik alan derslerine, mesleki yazışma becerisine yönelik 

derslere müfredatta yer verilmesine ve ihtiyaç gruplarına hukuk eğitimi verilmesi veya 

görüş bildirilmesine ilişkin paydaş görüşleri alınmıştır. Bununla birlikte 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 28.5.2019 tarihinde Ankara’da açıklanan yargı reformu 

stratejisi kapsamında, Adalet Bakanlığı ve YÖK işbirliği ile hukuk fakültelerinin öğrenci 

kontenjanlarının azaltılması başta olmak üzere hukuk eğitiminin 5 yıla çıkartılması ve 

müfredatın yenilenerek, eğitim sırasında staj mecburiyetleri ve hukuk uzmanlık sınavı 

gibi bir sınavın getirilmesine ilişkin plan dâhilinde adımların atılması beklenilmektedir. 
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4) Paydaş görüşlerine göre belirlenmiş veya içeriği yeniden düzenlenmiş dersler: 

Mezun olan öğrencilerimizin önemli bir kısmını istihdam eden Adalet Bakanlığı’nın 

görüşleri çerçevesinde, öğrencilerin derslerin yürütülmesine aktif bir şekilde 

katılımlarının sağlanması ve elde ettikleri mesleki bilgilerin hayata geçirilmesi için 

Hukuk Klinikleri oluşturulmuştur. Hukuk Klinikleri dersinde dersin aktif şekilde 

yürütülmesi tamamen öğrenciler tarafından sağlanmakta, dersin öğretim elemanı sadece 

denetim faaliyetini gerçekleştirmektedir. Öğrenciler, Hukuk Klinikleri vasıtasıyla, Hukuk 

Fakültesi’ndeki öğrenim sürecindeki derslerde elde ettikleri teorik hukuk bilgilerini 

uygulama olanağı bulmakta, aynı zamanda gerçek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili 

vakalarda, öğretim üyelerinin gözetiminde hukuken yol gösterici bir sorumluluk 

üstlenmektedirler. Ayrıca bu kapsamda müfredata seçimlik ders olarak etkili iletişim, 

hukuk mesleği ve etiği, adalet psikolojisi, denetimli serbestlik dersleri dâhil edilmiştir. 

5) Derslerin yürütülmesine ilişkin öğrenci görüşleri: 

Dersin farklı yöntem ve teknikler (anlatım, tartışma, proje çalışması, soru cevap vb.) 

kullanılarak işlenmesi, öğrencilerin derse aktif olarak katılımımın sağlanması, öğretim 

elemanının sınav kâğıtlarını inceleme fırsatı vermesi ve derste beden dilini (jest, mimik 

vb.) etkin biçimde kullanması talep edilmektedir.  

6) Öğrenci değerlendirme yöntemlerinin çeşitliliği (Sınav, Ödev, proje vb): 

Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan teorik dersler uygulama çalışmaları (pratik 

çalışma ve mahkeme kararı tahlilleri) ile desteklenmektedir. Uygulama çalışmalarının 

gerçekleştirilmesine dersin öğretim elemanı ile birlikte öğrenciler aktif bir şekilde 

katılmaktadır. Bu kapsamda, öğretim elamanı ve öğrenciler uyuşmazlık konusu olayı 

birlikte değerlendirmekte ve olay hakkında çözüm önerileri geliştirmektedirler.  

Öğrencilerin derslere aktif bir şekilde katılımını sağlamak için bazı seçimlik derslerde 

öğrencilere dersle ilgili ödevler/projeler hazırlatılmakta ve bu çalışmaların sınıf 

ortamında sunumunun yapılması sağlanmaktadır.  

7) Derslerin içeriklerinin ve belirlenen ders çıktılarının sınavlarda sorulan sorularla, 

ödev, proje vb. benzeri etkinliklerle örtüşme durumu: 

Öğretim üyesi tarafından hazırlanan sınav sorularının ders içeriklerine ve belirlenen ders 

çıktılarına uygun olması anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları tarafından 

denetlenmektedir. 

8) Ders çıktılarının program çıktıları ile örtüşme durumu: 

Ders öğrenme çıktıları program yeterlilikleri esas alınarak belirlenmekte ve ilgili derste 

program yeterliliklerindeki kazanımların elde edilmesi sağlanmaktadır. Böylece 

birimdeki verilen her bir dersin hem Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle 

uyumlu olması hem de program yeterliliklerini öğrencilere kazandırması 

hedeflenmektedir.  



3 

 

9) Yurt içi değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı: 18 

Farabi öğrenci değişim programı kapsamında, 2018-2019 öğretim yılı güz 

yarıyılında öğrenci değişim programına katılan ve 2018-2019 bahar yarıyılında da 

öğrenimlerine devam eden 18 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrenciler çeşitli 

üniversitelerin (Süleyman Demirel, Erciyes, Hacettepe, KTÜ, Kırıkkale, Selçuk, 

Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Anadolu ve Uludağ Üniversitesi) Hukuk 

Fakültelerinde öğrenim görmeğe devam etmektedir. 

10) Yurt dışı değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı: 1 

2018-2019 öğretim yılı güz döneminde Erasmus öğrenci değişim programı 

kapsamında Letonya’daki “College of Law Latvia” Üniversitesine gönderilen ve 

bahar döneminde de burada öğrenimine devam eden 1 öğrencimiz bulunmaktadır.  

11) Özel Öğrenci statüsünde çeşitli üniversitelere gönderilen ve fakültemize gelen 

öğrenci sayısı: 17 

Fakültemizin 13 öğrencisi 2018-2019 güz yarıyılında özel öğrenci statüsünde çeşitli 

üniversitelerin (Dicle, Atatürk, Erciyes, Gaziantep, Çukurova, İnönü, Süleyman 

Demirel gibi) hukuk fakültelerine öğrenim görmek üzere gönderilmiş olup bahar 

yarıyılı itibariyle de öğrenimlerini gönderildikleri üniversitelerde sürdürmüşlerdir. 

Buna karşılık Kültür, Doğu Akdeniz ve İnönü Üniversitesinin Hukuk 

Fakültelerinden özel öğrenci statüsü ile öğrenim görmek üzere 4 öğrenci gelmiştir.  

12) Gerçekleştirilen öğrenci etkinlik sayısı:  

1) Fakültemiz dördüncü sınıf öğrencilerinin organizasyonu ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Saydam’ın başkanlığında, ceza infazı hakkında bilgi almak ve ceza infaz kurumlarını 

tanımak maksadı ile 19.2.2019 tarihinde Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz 

Kurumu’na yirmiden fazla öğrenci ile eğitim gezisi düzenlenmiştir.  

2) Fakültemiz öğrencilerinin talebi üzerine 06.3.2019 tarihinde Hukuk Fakültesi 

Konferans Salonunda yapılan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş ile 

sosyolog Nalan Özmen’in konuşmacı olarak katıldığı “Ceza Adalet Sisteminde 

Denetimli Serbestlik ve Uygulama Örnekleri” konulu konferans düzenlenmiştir.  

3) Fakültemiz öğrencilerine Hukuk Fakültesi Amfilerinde 05.4.2019 tarihinde Avukatlar 

Günü sebebiyle Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinden oluşan müzik 

grubu tarafından konser verildi.  

4) Fakültemiz öğrencilerinden Özlem Yıldırım, Ayşe Nur Ülker, Furkan Yıldız, Elif 

Ertuğrul ve Can Aydın’dan oluşan ve Arş. Gör. Hasan İba tarafından çalıştırılan yarışma 

takımı Fakülte temsilcisi olarak Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aydemir’in iştiraki ile Adana 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 02-03.5.2019 tarihinde gerçekleşen “Ahmet 

Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması”na katılmış olup, yarışmada ikincilik 

elde etmiştir.  
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13) Eğitim - öğretimle ilgili geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler: 

a) Öğrencilerin bilgiye erişimi ve öğrendikleri teorik bilginin hukuk ve mantık kuralları 

çerçevesinde uyuşmazlık konusu olaya uygulayabilmeleri sağlanmalıdır. Öğrenciler, eski 

kurallar ve kurumlarla, yeni kurum ve kurallar arasındaki özgün bağlantıları görmeli ve 

Hukuk biliminin gelecekteki gelişim biçimini değerlendirebilmelidir. Öğrenciler daha 

fazla araştırmaya yönlendirilmeli ve derse aktif bir şekilde katılımlarının artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda, öğrenci merkezli eğitimin desteklenmesi 

ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

b) Eğitim öğretimin istenilen seviyeye ulaştırılması için müfredat programına yabancı 

dilde yürütülecek derslerin eklenmesi, değişim programlarının yaygınlaştırılarak bu 

programlardan yararlanan yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılmasına önem 

verilmelidir. Bu bağlamda yabancı ülkelerin hukuk fakülteleri ile işbirliğine imkân 

tanıyan uluslar arası öğrenci değişim protokolleri imzalanmalıdır.   

c) Teorik dersler uygulama dersleri ile daha fazla desteklenmeli ve bu konuda dış 

paydaşların görüşlerinden yararlanılmalıdır. 

d) Eğitim - öğretim alanında birim açısından iyileştirmeye açık alanlardan bir diğeri de iç 

ve dış paydaşların program güncelleme ve program tasarımı süreçlerine daha kurumsal 

bir şekilde katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasıdır. 

 

ARAŞTIRMA 

1) Takvim yılı içinde akademik teşvik başvurusunda bulunan öğretim elemanı yüzdesi:  

2018 yılı akademik faaliyetlerine ilişkin olarak akademik teşvik başvurularının Ocak 

2019 ayında yapılması sebebiyle 2018-2019 bahar dönemi itibariyle akademik teşvik 

başvurusu yapılması söz konusu değildir.  

2) Birimin yıllara göre toplam yayın sayıları:191 

Fakülte/Birim 
 

Geçmiş 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

Toplam 
 

HUKUK FAKÜLTESİ 94 8 29 30 25 5 191 

3) Birimde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı: 9,55 

4) Birimin türlere göre yayın sayısı: 191  

Fakülte/Birim 
 

ISI Dergilerinde 

Makale 

 

Diğer 

Dergilerde 

Makale 
 

Kitap 
 

Kitapta 

Bölüm 
 

Bildiri 
 

Ansiklopedi 

Konusu 
 

Diğer 
 

Toplam 
 

HUKUK 

FAKÜLTESİ 
0 80 47 29 35 0 0 191 

5) Birimin yurt içi işbirliğine dayalı yayın sayıları: 10  

bidb
Vurgu
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6) Birimin yurt dışı işbirliğine dayalı yayın sayıları: 0 

7) Birimin yıllara göre toplam proje sayısı: 0 

8) Birimde yurt içi değişim programlarından yararlanan öğretim elemanı sayısı: 0 

9) Birimde yurt dışı değişim programlarından yararlanan elemanı sayısı: 3 

10) Birimde gerçekleştirilen akademik ve eğitsel içerikli eğitimlerin sayısı: 3 

11) Birimde gerçekleştirilen bilimsel içerikli seminer sayısı: 0 

12) Birimde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı: 0 

13) Araştırma ile ilgili geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler: 

a) Hukuk alanında araştırma ve uygulama merkezlerinin açılması ve bu merkezler 

aracılığıyla yayın ve bilimsel etkinliklerin artırılması sağlanmalıdır. 

b) Birimde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının artırılması sağlanmalı, öğretim 

üyeleri proje hazırlamaya teşvik edilmelidir. Birim öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt 

dışı işbirliğine dayalı yayın yapmaları sağlanmalıdır. 

c) Tek başına veya ortak olarak ulusal ölçekte, danışma kurulu bulunan ve akademik 

nitelikte bildirilerin sunulduğu en az üç bilimsel toplantı düzenlenmelidir. 

d) Birimde, tek başına veya ortak olarak düzenlenen uluslararası ölçekte, danışma kurulu 

bulunan, katılanların en az 1/3’ünün yurtdışından geldiği ve akademik nitelikte 

bildirilerin sunulduğu bilimsel toplantı gerçekleştirilmelidir. 

TOPLUMSAL KATKI 

1) Fakültemizin bazı öğretim üyeleri yurt genelinde yapılmakta olan Uzlaştırmacılık, 

Bilirkişilik ve Arabuluculuk Eğitim Programlarına ders vermek üzere katıldılar.  

2) İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından (Mille Eğitim Müdürlüğü, Kredi 

Yurtlar Kurumu, Erzincan Cezaevi, Erzincan Barosu, Ticaret ve Sanayi Odası) bu kapsamda 

gelen talepler Fakültemiz öğretim elemanlarınca yerine getirildi. 

3) Adalet Bakanlığından görüş için gönderilen muhtelif kanun, tüzük ve yönetmelik 

taslakları hakkında fakültemiz görüşleri hazırlandı. 

4) Toplumsal katkı ile ilgili geliştirilmesi gereken yönler ve öneriler: 

Birimin sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişki içinde ve işbirliği halinde halka yönelik 

programlar düzenlemesi sağlanmalıdır. 

 

İDAREDEN (REKTÖRLÜK) BEKLENTİLER: 

1) Ulusal ve uluslararası en az beş veri tabanına erişimin sağlanması. 

2) Birim kütüphanesinin sürekli (akşam 22.00 ve hafta sonları) çalışmasını sağlayacak 

tedbirlerin alınması ve birim kütüphanesine yabancı kaynak alımı konusunda destek 

bidb
Vurgu
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olunması. 

 

 

Açıklama: 

 

Birim özdeğerlendirme raporu güz ve bahar yarıyılları için ayrı ayrı hazırlanır. Birim 

yönetimi, bölümlerin öz değerlendirme raporlarının genel değerlendirmesi ve aşağıdaki 

eklerde belirtilen hususları değerlendirerek öz değerlendirme raporunu oluşturur. 

Güz yarıyılında hazırlanacak raporda bulunması gereken ekler: 

- Birim Öğretim Süreci Değerlendirme Raporu (Ek 3.12) 

- Birim Akademik Faaliyet Raporu (AVESİS’ten alınacak) 

- Yeni Mezun Değerlendirme Anketi (Ek 3.18) değerlendirme sonuçları. 

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre Prof. Dr. Cem BAYGIN tarafından 03.09.2019 tarihinde e-imzalanmıştır. Evrağınızı
http://evrakdogrulama.erzincan.edu.tr linkinden 119208FEX4 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
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