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ÖNSÖZ 
 

 

ecmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ailesine 2015 yılında Hukuk Tarihi doçenti olarak 

atanarak katıldım. Geçen süreçte fakültemizin 

kuruluşunda bizatihi bulunmaktan büyük mutluluk 

duyduğumu ifade etmek isterim. Profesörlük unvanını 

almamıza kadar geçen süreçte özellikle ana bilim 

dallarımızdaki öğretim üyesi eksiğini gidermek için önemli 

bir çaba sarf ettik ve bunda da büyük ölçüde başarılı olduk.  

 

Bilindiği üzere kuruluş aşamasındaki birçok hukuk fakültesinde derslere girecek öğretim 

üyesi bulmakta zorlanıldığı görülmektedir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

olarak bu süreçte öğrencilerimizin yani geleceğin hukukçularının mağduriyetini sıfıra 

indirmek için gayret gösterdik. Bugün gelinen noktada ana bilim dallarımızın önemli bir 

çoğunluğunda fakültemizin öğretim üyeleri tarafından ders verilmektedir. Önümüzdeki 

yıllarda gelişimleri için emek verdiğimiz kıymetli araştırma görevlilerimiz de bu eğitim 

sürecine dahil olacak ve fakültemiz, alanında başat fakültelerden birine dönüşecektir.  

 

2020 yılında Profesörlük unvanını aldıktan sonra 2021 yılında dekan vekili 2022 Ocak ayında 

ise asaleten atamamız gerçekleşmiştir. Bu geçen kısa sürede de ilk kez fakültemiz bünyesinde 

uluslararası bir hukuk kongresi tertip ettik. 2022 yılında ikincisi düzenlenecek olan 

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, bu anlamda geleneksel hale gelerek 

ülkemiz akademik camiasının dikkatle takip ettiği bir toplantı olma yolunda ciddi yol kat 

etmiştir ve edecektir. Diğer taraftan Ukrayna  Zaporizhzhya National Üniversitesi 

Hukuk fakültesi paydaşlığında 2021 yılı içerisinde bir diğer uluslararası kongreye ev 

sahipliği yaptık. Her yıl tekrarlanması planlanan bu uluslararası kongre de fakültemizin 

tanınırlığını uluslararası boyuta taşıması bakımından oldukça önemli bir adım olmuştur. 

Ayrıca Romanya Alba Lulia Üniversitesi ile hukuk fakülteleri arası kurulan erasmus 

anlaşması sonucu öğrencilerimiz ve akademik personelimiz uluslararası alanda görünür hale 

gelmiştir. Bu süreçte diğerkâm mesai arkadaşlarıma ve araştırma görevlilerimize de teşekkürü 

bir borç bilirim. 2021 yılındaki yayın faaliyetlerimiz gerek öğretim üyelerimizin bireysel 

gayretleriyle gerekse ortaklaşa çıkardığımız eserlerle önemli bir ivme kazanmıştır. İki ciltlik -

Necmettin Erbakan Kamu Hukukunun Güncel Sorunları/Necmettin Erbakan Özel Hukukun 

Güncel Sorunları- kitapları NEU yayınlarından uluslararası kitap niteliğinde ilgililere 

sunulmuştur.  

 

2018 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi (NEÜHFD) kısa süre içerisinde TR Dizin’de taranan, ülkemizin saygın 

hukuk dergilerinden birisi haline gelmiştir. Aynı zamanda dergimiz Hukuk alanında önemli 

bir index olan “Heinonline” da taranmaktadır. İlerleyen yıllardaki amacımız, dergimizi 

uluslararası arenada daha fazla görünür hale getirmek, hukuk camiasına ve üniversitemize 

değer kazandırmaktır. 

N 
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Hukuk eğitimi, bitirildiğinde yalnızca bir meslek sahibi olunan lisans eğitimlerinden farklıdır. 

Zira hukuk eğitimi alan birey esasen bir meslek sahibi olmaz, bir düşünme biçimini edinmiş, 

bunu benimsemiş olur. Bu yönüyle hukuk eğitimi bir tür dünya görüşü edinmektir, bir 

öğretidir. Kıymetli öğrencilerimizin bu anlamda ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere tüm 

dünyaya faydalı hukukçular haline gelmeleri en büyük hedefimizdir.  

 

        Prof. Dr. Nuran KOYUNCU 

                                                                                                         Dekan 
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AMAÇLAR HEDEFLER EYLEMLER 2021 GERÇEKLEŞEN 
EYLEMLER 

2022 YILINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK 
EYLEMLER 

Amaç 1 

Fakültemizin ülke 
çapındaki tanınırlığını 
artırmak. 

Hedef 1.1 

Hukuk bilimine ilgi duyan 
başarılı öğrencilerin 
fakültemiz bölümleri 
hakkında güncel bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak. 

Hedef 1.2 

Ülkemizde hukuk bilimine 
ilgi duyan herkes için 
ulaşılabilir olmak. 

 Fakültemize ait resmi sosyal 
medya hesaplarında öğretim 
üyelerimizin yapmış olduğu 
akademik çalışmalar ve 
yürüttükleri projeler 
hakkında bilgileri paylaşmak. 

 Fakültemiz sosyal medya 
hesaplarında gündeme 
ilişkin çarpıcı paylaşımlarda 
bulunularak fakültemizin 
ülke çapında görünürlüğünü 
artırmak.  

 Basın yayın organlarıyla 
güçlü iletişim ve 
koordinasyon ağı kurmak. 

 Fakültemiz için kurumsal olarak 
Facebook, Instagram, Twitter ve 
hesaplarında paylaşımlar 
yapılmaktadır. 

 Sosyal medya hesaplarından 
fakültemizce düzenlenen eğitim, 
seminer ve webinarlar ile ilgili 
paylaşımlar yapılmıştır. 

 Lise Tanıtım Günleri 
yapılacaktır. Bu 
kapsamda başarılı 
liselerin öğrencilerine 
Fakültemiz tanıtılacaktır.  

 Alanında uzman kişilerin 
katılımı ile yapılacak olan 
Kariyer Günleri 
etkinlikleri herkese açık 
katılmla webinar 
şeklinde düzenlenerek 
fakültemizin ulusal 
tanınırlığı arttırılacaktır.  

 Fakültemizin tanınırlığını 
arttırmak için çeşitli 
ulusal kongreler ve 
sempozyumlar 
düzenlenecektir. 

 Fakültemizin Hukuk 
Fakültesi dergisi 
çıkarılmaya devam 
edilerek hukuk 
camiasında gerçekleşen 
son bilimsel gelişmeler 
NEÜ Yayınları altında 
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ülkemize ulaştırılacaktır. 

 

 

Amaç 2 

Fakültemizin 
uluslararası arenada 
tanınırlığını artırmak. 

Hedef 2.1 

Yabancı öğrencilerin ve 
öğretim üyelerinin 
fakültemizi yakından 
tanımasını sağlamak. 

Hedef 2.2 

Uluslararası alanda 
görünürlüğümüzü artırmak. 

 Erasmus öğrenci ve öğretim 
üyesi hareketliliğinin 
artırılmasını sağlamak. 

 Dış İlişkiler ve Uluslararası 
Öğrenciler 
Koordinatörlüğüyle iletişimi 
güçlendirmek. 

 Öğrencilerimizi bu konuda 
bilgilendirmek için Erasmus 
Koordinatörlüğüyle iletişimi 
güçlendirmek. 

 Bölümlerin öncelikli 
alanlarında yabancı 
uzmanların eğitim-öğretim 
faaliyetlerine katılmasını 
sağlamak. 

 

 Fakültemiz 1-2 Ekim 2021 
tarihlerinde ve 10-12 Nisan 2021 
tarihleri arasında iki adet 
Uluslararası Hukuk Kongresi 
düzenlemiştir.  

 Fakültemizde yabancı öğrenciler 
de lisans ve yüksek lisans eğitimi 
almaktadırlar. 

 Düzenlenecek olan uluslararası 
kongreler ve webinarlarla 
birlikte ülke sınırları dışında da 
fakültemizin tanınırlığı 
arttırılacaktır . 

 Yurt dışında paydaşımız bir 
üniversite ile sertifika 
programı başlatmak için 
girişimlerde bulunulacaktır. 

 Uluslararası çapta 
üniversitelerle eğitim öğretim 
namına yeni ortaklıklar 
kurulabilmesi için çalışmalar 
yapmak. 

 Fakültemizin Hukuk Fakültesi 
dergisi çıkarılmaya devam 
edilerek hukuk camiasında 
gerçekleşen son bilimsel 
gelişmeler NEÜ Yayınları 
altında tüm dünyaya 
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ulaştırılacaktır. 

 

Amaç 3 

Fakültemizin 
ülkemizin ihtiyacı 
olan insan kaynağını 
oluşturmasını 
sağlamak. 

Hedef 3.1 

Dünyada Hukuk 
Fakültelerinin ve hukuk 
biliminin gidişatını 
yakından takip etmek. 

Hedef 3.2 

Öncelikli alanlarda 
ülkemizin ihtiyacı olan 
personelde olması gereken 
yetkinlikleri belirlemek ve o 
yetkinliklere sahip olacak 
öğrencileri, uluslararası 
standartlarda yetiştirmek. 

 Fakültemizdeki eğitim-
öğretim faaliyetlerinin, ülke 
çapındaki hukuk 
fakültelerinde görülen 
eğitim kalitesinin arttırılması 
beklentileri doğrultusunda 
güncellenmesi ve dış ve iç 
paydaşlarımızla yapılacak 
çalışmaların düzenlenmesi 
amacıyla düzenli olarak 
kalite toplantıları 
yapılmaktadır.  

 Ülkemizin ihtiyacı olan insan 
kaynağını oluşturmak adına 
fakültemizde istihdam 
edilmek üzere öğretim 
elemanı alımı yapılmaktadır. 

 Fakültemizde İcra İflas Hukuku ve 
Medeni Usul Hukuku Anabilim 
Dalında ders vermek üzere Dr. 
Nurullah Bal öğretim üyesi olarak 
görevine başlamıştır. 

 Fakültemizde Roma Hukuku 
Anabilim Dalı için Betül Yakar 
araştırma görevlisi olarak 
görevine başlamıştır. 

 Fakültemizin ülkemizin ihtiyacı 
olan insan kaynağını 
sağlayabilmesi, uluslararası 
hukuk trendlerini daha yakından 
takip edebilmesi ve kalifiye 
hukuk eğiticileri yetiştirebilmek 
adına akademisyenlerimizin ve 
yüksek oranlı katılımları sağlanan 
uluslararası üniversitelerdeki 
öğretim üyelerinin etkileşimlerini 
arttırmak amacı ile düzenli 
uluslararası hukuk kongreleri 
düzenlenmektedir. 

 Paydaş Danışma Kurulu 
Toplantısı fakültemizdeki 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
iyileştirilmesi ve güncel 
araştırma alanları hakkında 
fikir alışverişinde bulunulması 
amacıyla düzenlenecektir. 

 Kariyer Günleri adı altında 
yapılacak etkinlikler ile 
alanında uzman, hukuk 
alanında önde gelen deneyimli 
isimlerin öğrencilerimizle yüz 
yüze tecrübe paylaşımı 
yapabilmesi için kurumsal bir 
platform teşkil edilecektir. Bu 
etkinlikler aynı zamanda ve 
öğrencilere ve 
akademisyenlere kolaylıkla 
kaliteli eğitim vererek insan 
kaynağını geliştirebilmek için 
webinar şeklinde 
düzenlenecektir. 
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Amaç 4 

Öğrencilerimizin hem 
mesleki 
yeterliliklerini hem 
de kişisel becerilerini 
geliştirmelerini 
sağlamak. 

Hedef 4.1 

Fakültemiz öğrencilerinin 
uygulama yeterliliklerini 
artırmak. 

Hedef 4.2 

Öğrencilerimize mezun 
olduktan sonra iş hayatında 
gerek duyacakları hukuki 
düşünce kabiliyetini 
kazandırmak ve hukuk 
bilimini salt teorik 
olmaktan çıkarıp pratik 
işleyişe yönelik çalışmalar 

 Fakültemiz bünyesinde 
öğrencilerimizin ulusal ve 
uluslararası seviyede 
düzenlenen kongrelere 
katılmalarını teşvik etmek. 

 Öğrenci topluluklarının rahat 
bir ortamda çalışmaları için 
gerekli imkanları sağlamak. 

 

 Öğrencilerimizin kişisel 
becerilerini geliştirebilmeleri için 
fakültemiz toplulukları düzenli 
olarak sosyal etkinlikler 
düzenlemektedirler. 

 Hukuk Bilimini salt teorik 
olmaktan çıkartabilmek ve 
mesleki tecrübelerini 
arttırabilmek adına öğrencilere 
hukuk kliniği derslerini seçmeli 
olarak alabilme imkanı 
verilerek Hukuk kliniği eğitimi 
yaygınlaştırılacaktır. 

 Öğrencilerde hukuk eğitiminde 
pratik yeterliliğin tesis 
edilebilmesi için fakültemize 
“kurgusal duruşma salonları” 
kazandırmak. 
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yapmak gibi yetenekleri 
kazandırmak. 

 Kariyer Günlerinde yapılacak 
etkinlikler ile öğrencilere ilham 
verilebilmesi adına alanında 
uzman, hukuk alanında önde 
gelen deneyimli isimlerin 
öğrencilerimizle yüz yüze 
tecrübe paylaşımı ile birlikte 
etkinlikler düzenlenecektir. 

 Öğrencilerimizin kişisel 
becerilerini geliştirebilmeleri 
için çeşitli etkinlikler ve 
seminerler düzenlenecektir. 
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Amaç 5 

Fakültemiz akademik 
personelinin yayın 
yapmasına ve yeni 
araştırma projeleri 
geliştirmelerine 
destek vermek.   

Hedef 5.1 

Akademik personelimizin 
yüksek kaliteli ve önde 
gelen dergilerde yayın 
yapmalarına destek olmak. 

Hedef 5.2 

Ulusal ve uluslararası 
projelerde 
yürütücü/araştırmacı 
olarak görev alan akademik 
personelimizi desteklemek. 

 Alanlarında başarılı bilim 
insanlarını fakültemiz 
bünyesine dâhil etmek. 

 Akademik personelimizin 
rahat bir ortamda 
çalışmalarını sağlamak. 

 

 2021 yılında fakültemiz akademik 
personelinin yapmış olduğu 
akademik çalışmalar Hata! 
Başvuru kaynağı bulunamadı.-
Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.’te verilmiştir.  

 2021 yılında fakültemiz akademik 
personelinin yapmış olduğu 
akademik çalışmalar Hata! 
Başvuru kaynağı bulunamadı.-
Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.’da verilmiştir. 

 
 
 

 Bu yıl da yine Fakültemizin 
imkanları elverdiği ölçüde SCI, 
SCI-E, ve SSCI indekslerinde 
taranan dergilerde en çok 
yayın yapan akademisyenimizi 
teşvik etmek amacı ile bir ödül 
verilecektir. 

Amaç 6 

Hayat boyu öğrenme 

Hedef 6.1 

Öğrencilerimizin ve 
personelimizin hayat boyu 

 Hayat boyu öğrenme 
çalışmaları için farklı 
konularda uzmanlarla 

 Fakültemiz tarafından hem 
hukuk ile hem de kişisel 
becerilerle ilgili okulumuzun 

 Youtube kanalımızın etkinliği 
artırılacak ve Webinar 
çalışmalarına devam 
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çalışmalarıyla 
öğrencilerimizin ve 
personelimizin kişisel 
ve mesleki 
gelişimlerine destek 
vermek.   

öğrenme etkinliklerine 
katılımını artırmak. 

Hedef 6.2 

Öğrencilerimizin ve 
personelimizin hayat boyu 
öğrenme çalışmalarının 
önemiyle ilgili 
farkındalıklarını artırmak. 

 

sanal seminerler 
düzenlemek. 

 Eğitimler için UZEM ve 
KONSEM ile koordinasyonu 
geliştirmek. 

 Öğrenci topluluklarını 
etkinlik yapma konusunda 
teşvik etmek. 

 Yapılan etkinliklerle ilgili 
videoları fakültemiz adına 
açılacak olan Youtube 
kanalında yayınlamak. 

 

web sitesinde halihazırda 
kamuoyu ile paylaşılmakta olan 
pek çok webinarlar ve 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

 Yapılan etkinliklerle ilgili 
videolar, fakültemiz Youtube 
kanalında yayınlanmıştır. 

 

edilecektir. 

Amaç 7 

Kurumsallık ve 
şeffaflık sağlamak.   

Hedef 7.1 

Kurumsallık sağlamak için 
yönergeler düzenlemek. 

Hedef 7.2 

Şeffaflık ve izlenebilirlik 
sağlamak için düzenli 
periyotlarla yapılan 
faaliyetleri raporlar 
şeklinde kamuoyu ile 
paylaşmak. 

 Bölümler için Vizyon ve 
Misyon belirlemek. 

 Vizyon ve Misyon 
doğrultusunda 
müfredatları güncellemek. 

 Fakültedeki işleri kurumsal 
bir çerçevede 
yürütebilmek için 
yönergeler ve toplantılar 
düzenlemek. 

 Kurumsallık ve Şeffaflık 

 Bölümlerin vizyon ve 
misyonları Bölüm Kurulları 
tarafından belirlenmiştir. 

 Fakültemiz bölümlerinin 
müfredatları bölüm 
kurullarında belirlenen vizyon 
ve misyonu destekleyecek 
şekilde güncellenmiştir. 

 Fakültemizde kurumsallık ve 
kalite farkındalığının 
arttırılabilmesi için düzenli 

 Etkinlik Arşivi 
yayınlanacaktır. Fakültemiz 
bünyesinde gerçekleştirilecek 
tüm etkinlikler, yönergeler, 
tolantılar (webinar, seminer, 
panel vb.) görsel/dijital 
kanıtları ile Etkinlik Arşivi 
altında fakültemiz web 
sitesinde yayınlanacak ve 
şeffaflığı arttırmaya hizmet 
edecek şekilde bu etkinlikler 
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 sağlamak için düzenli 
periyotlarla online raporlar 
yayınlamak (yayın arşivi, 
etkinlik arşivi, 
sürdürülebilirlik arşivi vb.) 

toplantılar düzenlenmektedir. 

 

kamuoyuna duyurulacaktır. 

 Diğer online raporlar, 
toplantılar da (Yayın Arşivi, 
Proje Arşivi, Stratejik Plan 
vb.) düzenli olarak 
yayınlanmaya devam 
edecektir. 
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