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Sunuş 

Stratejk planlama, kurum ve kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden 

hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturması ve bu vizyon ile örtüşen amaç, hedef ve 

stratejilerin belirlenmesi sürecini kapsamaktadır. Esnek ve katılımcı bir yönetim yaklaşımı 

olarak ifade edilen stratejik planlama, performansın izlenmesi ve değerlendirilmesinde 

ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Tanımlar” kenar 

başlıklı 3’üncü maddesinin n fıkrasına göre; stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun 

vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, 

bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde 

tanımlanmaktadır. İlgili Kanunun 9’uncu maddesi gereğince kamu idarelerinin stratejik 

planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Stratejik planlama yaklaşımı ile makro düzeyde 

bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin ve saydamlığın sağlanması, kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve dağıtılması, bu 

kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi ve bunun üzerine kurulu 

bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Üniversitelerde stratejik planlamalara ihtiyaç duyulması hususunda içsel ve dışsal faktörlerin 

etkin rol oynadığı izlenmektedir. Birçok içsel faktör sıralamak mümkün olmakla beraber ilk 

etapta not edilebilecek olanlar şu şekildedir: (i) öz gelir yaratma arayışları, (ii) akademik 

personelin motivasyonu, (iii) ders ve program içeriklerinin değişen bölgesel ve uluslararası 

standartlara uyumunun sağlanması ve (iv) üniversitelerin iç/dış paydaşlar ile ikili ve çok taraflı 

ilişkilerini geliştirme isteğidir. İçsel faktörler gibi sayısı artırılabilir noktada olan dışsal 

faktörlerin önemli birkaç örneğini de şu şekilde sıralayabiliriz: (a) teknoloji değişimleri, (b) 

küreselleşme, (c) dışsal ekonomik bağlantılar, (ç) artan üniversitelerarası rekabet ve (d) öğrenci 

sayısında ve demografik yapısındaki değişiklikler. 

21’inci yüzyılın dinamik değişim ve gelişmeleri, üniversiteleri sadece bilgi üretip yayan 

kurumlar olmaktan çıkartıp, ürettiği bilgiyi ürün ve hizmete dönüştüren, pek çok alanda üst 

düzey sorumluluklara sahip kurumlar haline getirmiştir. Mevcut üniversiteler, geleceğin 

güvencesi olan gençlerimizin topluma kazandırılmasının yanı sıra insanlığa hizmet edecek 

bilimsel bilgiyi her zamankinden daha etkin bir şekilde üretmek için çaba sarf etmelidirler. Bu 

sorumluluğun yerine getirilebilmesi, katılımcılığın tesis edildiği, tüm üniversite paydaşlarının 

faaliyetlerinin belirlendiği, kurumun ulaşmak istediği hedefler ve bu hedeflere ulaşılması 
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hususunda izleyeceği yöntemlerin belirlendiği, kurumun zayıf yönlerini geliştirmekle beraber 

güçlü yönlerini koruyacak araçların yer aldığı stratejik planlama ile mümkün olacaktır. 

Belirtilen sorumluluğumuzu yerine getirme adına ilk adımlardan biri olarak, 2020-2024 dönemi 

için hazırlamış olduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Stratejik 

Planımızı sunmaktayız. 

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Şevket TOPAL 

Hukuk Fakültesi Dekan Vekili 
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Stratejik Planlama Süreci 

Stratejik Planımız, Fakültemizin bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta arasındaki yolu 

tanımlamak ve bu noktaya erişme hususunda izleyeceği yöntemleri belirlemek maksadıyla 

hazırlanmıştır. Mevcut Planımız kapsamında Fakültemizin amaçları ve hedefleri ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin 

belirlenmesi de Planımızın çerçevesini oluşturan bir diğer önemli husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Planımızda aşağıdaki dört temel sorunun cevabı net olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır: 

 Mevcut durumumuzla neredeyiz? 

 Hangi noktaya ulaşmayı istiyoruz? 

 Ulaşmak istediğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz? 

 Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 

“Mevcut durumumuzla neredeyiz” sorusu, Fakülteminiz faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış 

ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesini içeren durum analizi 

yapılarak cevaplandırılmıştır. 

“Hangi noktaya ulaşmayı istiyoruz?” sorusuna cevap olarak; Fakültemizin varoluş nedeninin 

öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyonumuz; ulaşılması hedeflenen ve arzu 

edilen, geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyonumuz; Fakültemizin 

faaliyetlerine yön veren temel ilkelerimiz; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği 

genel kavramsal sonuçlar şeklinde ifade edilebilecek amaçlarımız ve bunların elde edilebilmesi 

için ulaşılması gereken ölçülebilir ve analiz edilebilir sonuçlar anlamına gelen hedeflerimiz 

ortaya konulmuştur. 

Planımız, “Ulaşmak istediğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz?” sorunusun cevaplanması 

noktasında; Fakültemizin amaçları ve hedeflerini belirtmekte, bu amaç ve hedeflere ulaşılması 

hususunda izlenecek yollar ve kullanılacak yöntemleri belirlemektedir. 

Yönetsel bilgilerin derlendiği, Stratejik Planımızın uygulanmasının raporlandığı, izlendiği ve 

alınan sonuçların daha önceden belirlenen misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve 

hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün analiz edildiği değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl 

takip eder ve değerlendiririz?” sorusuna cevap olarak sunulmuştur. 
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Durum Analizi 

1. Tarihçe 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Mayıs 2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28.03.1983 tarih ve 2809 

sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesi doğrultusunda 16.04.2012 tarihinde adı geçen 

yükseköğretim kurumuna bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemiz Kamu Hukuku ve Özel Hukuk 

şeklinde iki akademik bölümden oluşmakta olup, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 

82 öğrenci ile kendine ait Zihni Derin Yerleşkesindeki binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine 

başlamıştır. 
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2. Fakülte Teşkilat Şeması 

 

 

Şekil 1. Fakülte Teşkilat Şeması 

 

 

Dekan

Fakülte 
Yönetim 
Kurulu

Fakülte 
Kurulu 

Bölümler 

Kamu 
Hukuku

Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku Anabilim 
Dalı

Genel Kamu 
Hukuku Anabilim 

Dalı

İdare Hukuku 
Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi 

Anabilim Dalı

Milletlerarası 
Hukuk Anabilim 

Dalı

Hukuk Tarihi 
Anabilim Dalı

Mali Hukuk 
Anabilim Dalı

Özel Hukuk

Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı

Medeni Usul ve 
İcra-İflas Hukuku 

Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku 
Anabilim Dalı

Milletlerarası Özel 
Hukuk Anabilim 

Dalı

İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku 

Anabilim Dalı

İslam Hukuku 
Anabilim Dalı

Deniz Hukuku 
Anabilim Dalı

Dekan 
Yardımcısı

Dekan 
Yardımcısı

Fakülte 
Sekreteri

Yazı İşleri

Mali İşler

Öğrenci İşleri

Bölüm Sekreterliği
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3. Fiziki Durum 

Fakülte fiziki durumunun değerlendirilmesinde, Fakültemize ait eğitim alanları, derslikler, 

sosyal alanlar, ofisler, dayanıklı taşınırlar ile bilgi ve teknolojik kaynaklar dikkate alınmıştır. 

3.1. Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 

Fakültemiz, 8 sınıf ve 3 amfi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sınıflarımızın 

6 adeti 50, 2 adeti ise 150 kişilik kapasiteye sahiptir. Mevcut 3 amfimiz eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin sürdürülmesinde kullanılmakta olup, her biri 100 kişilik kapasiteye sahiptir. 

Tablo 1. Eğitim Alanları ve Derslikler 

Eğitim Alanı Amfi Sınıf Bilgisayar 

Laboratuvarı 

Diğer 

Laboratuvar 

Toplam 

0–50 Kişilik - 6 - - 6 

51–75 Kişilik - - - - - 

76–100 Kişilik 3 - - - 3 

101–150 Kişilik - 2 - - 2 

151–250 Kişilik - - - - - 

251 Kişi ve Üzeri - - - - - 

Toplam 3 11 - - 11 

 

Eğitim alanlarımız ve dersliklerimize ek olarak; Fakültemizde 27 adet ofis bulunmaktadır. 

Akademik ve idari personelin kullandığı ofislerimiz, toplamda 500 metrekarelik bir alana 

tekabül etmektedir. 

Tablo 2. Ofis Alanları 

Alt Birim Ofis Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m2) Açıklamalar 
 27 500 - 

Toplam 27 500 - 

 

3.2. Sosyal Alanlar 

Fakültemizde 3 adet 50 kişilik toplantı salonu ve 1 adet 250 kişilik konferans salonu olmak 

üzere toplamda 4 adet sosyal alan bulunmaktadır. 

 Tablo 3. Toplantı ve Konferans Salonları 

Kapasitesi Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) Toplam 
0–50 Kişilik 3 - 3 

51–75 Kişilik - - - 

76–100 Kişilik - - - 

101–150 Kişilik - - - 

151–250 Kişilik - 1 1 

251 Kişi ve Üzeri - - - 

Toplam 3 1 4 
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3.3. Dayanıklı Taşınırlar 

Fakültemize ait 6 adet temsil ve tören demirbaşı, 24 adet bilgisayar ve sunucu, 7 adet bilgisayar 

çevre birimi, 10 adet haberleşme cihazı, 3 adet ses, görüntü ve sunum cihazı, 217 adet büro 

mobilyası, 72 adet eğitim mobilyası ve donanımları ile 2 adet diğer büro makine ve aletleri 

bulunmaktadır. Fakültemiz taşınır malzemelerinin toplam tutarı, 248,558.63 Türk Lirası’dır. 

Tablo 4. Taşınır Malzeme Listesi 

H
es

a
p

 

 K
o
d

u
 

I.
D

ü
ze

y
  

K
o
d

u
 

II
.D

ü
ze

y
 

K
o
d

u
 Dayanıklı Taşınırlar Ölçü 

Birimi 

Miktar Tutar 

255 1 2 Temsil ve Tören Demirbaşları Adet 6 1.267,43 

255 2 1 Bilgisayarlar ve Sunucular Adet 24 46.302,32 

255 2 2 Bilgisayar Çevre Birimleri Adet 7 5.414,91 

255 2 4 Haberleşme Cihazları Adet 10 1.031,32 

255 2 5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet 3 12.635,18 

255 2 9 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet 2 140.00 

255 3 1 Büro Mobilyaları Adet 217 116.330,93 

255 8 1 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet 72 65.436,54 

Toplam 248.558,63 

 

3.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Fakültemize ait toplamda 33 adet bilgi ve teknolojik kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların 13 

adeti masaüstü bilgisayar olup, tümü idari ve akademik personelimiz tarafından idari amaçla 

kullanılmaktadır. Bilgisayarlara ek olarak; ikisi eğitim amaçlı, biri idari amaçlı kullanımda olan 

3 projeksiyon, idari amaçlı kullanılan 1 fotokopi makinesi, 10 telefon, 5 yazıcı ve 1 tarayıcı 

Fakültemizin diğer bilgi ve teknoloji kaynaklarını oluşturmaktadır. 

Tablo 5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma 

Amaçlı (Adet) 

Toplam 

Masaüstü 

Bilgisayar 

13 - - 13 

Projeksiyon 1 2 - 3 

Fotokopi 

Makinesi 

1 - - 1 

Telefon 10 - - 10 

Yazıcı 5 - - 5 

Tarayıcı 1 - - 1 

Toplam 31 2 - 33 
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4. İnsan Kaynakları 

Fakültemizde 17 akademik, 3 idari personel görev yapmaktadır. 

4.1. Akademik Personel 

Fakültemizde biri doçent, beşi doktor öğretim üyesi ve onbiri araştırma görevlisi olmak üzere 

toplamda 17 akademik personel görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

sürdürülmesinde, Üniversitemiz diğer akademik birimlerinden Fakültemize görevlendirilen 3 

akademik personel bulunmaktadır. Görevlendirme ile Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyeti 

yürüten akademisyenlerden biri profesör, diğer ikisi doktor öğretim üyesi unvanına sahiptir. 

Akademik faaliyetlerine Fakültemizde devam etmekte olan bir doktor öğretim üyesi, 2019-

2020 akademik yılı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevlendirilmiştir. 

Tablo 6. Akademik Personel 

Unvan Kadroların Doluluk Oranına Göre* 

Dolu Boş Toplam 

Profesör - - - 

Doçent 1 - 1 

Doktor Öğretim Üyesi 5 - 5 

Öğretim Görevlisi - - - 

Araştırma Görevlisi 11 - 11 

Toplam 17 - 17 

 

Akademik personelimizin % 52,9’u 23-30 yaş aralığında bulunmaktadır. 31-35 yaş aralığında 

bulunan akademik personelimiz, toplam mevcudun %23,5’ine tekabül etmektedir. 36-40 ve 41-

50 yaş aralığında ikişer akademik personel bulunmakta olup, bu iki grup toplam akademik 

personel sayımızın %23,6’sını oluşturmaktadır. 
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Tablo 7. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 23 yaş ve altı 23-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş üzeri 

Kişi Sayısı - 9 4 2 2 - 

Yüzde % - 52,9 23,5 11,8 11,8 - 

 

4.2. İdari Personel 

Fakültemizde görev yapmakta olan 3 genel idari hizmetler sınıfı personeli bulunmaktadır. İdari 

personelimizin tamamı lisans mezunudur. Personelimizin yaş itibariyle dağılımına 

bakıldığında; bir personelin 23-30 aralığında, bir diğerinin 31-35 aralığında ve sonuncusunun 

51 yaş üzeri kategoride yer aldığı gözlemlenmektedir. 

 

Tablo 8. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 3 - 3 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - - 

Teknik Hizmetleri Sınıfı - - - 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri 

Sınıfı 

- - - 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - - 

Din Hizmetleri Sınıfı - - - 

Yardımcı Hizmetli Sınıfı - - - 

Toplam 3 - 3 
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Tablo 9. İdari Personelin Eğitim Durumu 

 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans 

ve Doktora 

Kişi Sayısı - - - 3 - 

Yüzde - - - 100 - 

 

Tablo 10. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 

 23 yaş ve altı 23-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş üzeri 

Kişi Sayısı - 1 1 - - 1 

Yüzde % - 33,33 33,33 - - 33,33 
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5. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16’ncı maddesi uyarınca Fakülte Yönetiminin başında 

Dekan bulunmaktadır. Belirtilen Kanunun 16’ncı maddesinin (b) fıkrası doğrultusunda 

Dekanın görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmaktadır: 

(1) Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve 

Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında 

Rektöre rapor vermek, 

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 

Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 

Rektörlüğe sunmak, 

(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 

görevini yapmak,  

(5) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.  

Dekanın sorumlulukları da aynı fıkra hükümleri çerçevesinde sıralanmaktadır. Dekan;  

(1) Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 

kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin 

alınmasında, 

(2) öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,  

(3) eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesinde,  

(4) bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde 

ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Fakültemizin mevcut teşkilat yapısı içerisinde iki Dekan Yardımcımız bulunmaktadır. 

Fakültemiz bünyesinde akademik kadronun geliştirilmesine paralel olarak, Dekanlık büro 

hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamak maksadıyla gerekli 

idari kadronun oluşturulup geliştirilmesine de önem verilmektedir. Pek çok idari hizmet, 

Fakülte Dekanlığımız tarafından sunulmaktadır. Bölümlerimizin (Kamu Hukuku ve Özel 

Hukuk) eğitim-öğretim, araştırma ve diğer hizmetleri idari yönden Dekanlığımız tarafından 

yürütülmektedir. Hem Üniversite içi hem de Üniversite dışı ilişkilerin koordinasyonunu 

sağlayan Dekanlığımız, öğrenci işleri ve personel ile ilgili faaliyetleri de sürdürmektedir. 

2547 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin (c) fıkrası doğultusunda; yükseköğretim kurumları, 

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı birim verilerini söz, yazı 
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ve diğer araçlarla yayma hususunda yükümlüdürler. Fakültemiz dahilinde düzenli aralıklarla 

yürütülmekte olan “Hukuk Seminerleri”, bu yükümlülüğümüzü yerine getirme adına önemli bir 

adım olarak kayıtlara geçmektedir. Özgün eser üretimimizin artması ve toplumun diğer 

aktörleri ile geliştirmekte olduğumuz ilişliler, mevzuat hükümlerinin beklentisinin tam 

anlamıyla karşılanması noktasında Fakültemizi güçlendirecektir. 

2547 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince; yükseköğretim kurumları, 

ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini 

ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak çözme gayretinde olmalıdır. Kamu 

kuruluşları için ihtiyacına yönelik olarak öğretim ve araştırma yapmak, sonuçları toplumun 

yararına sunmak ve kuruluşların talep etmiş olduğu inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak 

düşüncelerini ve önerilerini bildirmek aynı mevzuat hükmü gereğince yükseköğretim 

kurumlarının görevi olarak belirtilmektedir.  

Kapsamlı bir çay kanununun hazırlanıp ulusal mevzuatımıza dahil edilmesi, yerel ve bölgesel 

pek çok sivil toplum kuruluşunun desteklemiş olduğu bir hukuk politikası olarak mevcudiyetini 

korumaktadır. Fakültemiz bünyesinde ilgili kanunun hazırlanması noktasında fayda 

sağlayabilecek kapsamlı çalışmalar yapılmış olup, ilgili çalışmalar Üniversitemiz yetkili 

birimlerine iletilmiştir. Bu çalışmalar, kapsamlı ve etkili bir çay kanunu oluşturulması 

noktasında yetkili makamlara yönlendirici bilgiler sunmaktadır. Gelişmiş çay mevzuatına sahip 

ülkeleri karşılaştırmalı olarak analiz eden ilgili çalışmalar, bölgemizin ekonomik ve sosyal 

yönden gelişimini hedefleyen ve bu yönüyle 2547 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin (e) 

fıkrasından kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirme noktasında Fakültemizi 

güçlendirmektedir. 
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6. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Fakültemizin eğitim-öğretim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanı bulunmaktadır. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin üç ana ürün/hizmeti bulunmaktadır: 1) lisans öğrencisi, 2) 

lisansüstü öğrenci ve 3) meslek içi eğitim almış hukukçular (Hâkim, Savcı ve Avukatlar). Bir 

diğer temel faaliyet alanımız olan araştırmada da üç ana ürün/hizmet belirlenmektedir: i) 

yetişmiş bilim insanı, ii) ulusal ve uluslararası bilimsel proje ve iii) ulusal ve uluslararası yayın.  

 

Tablo 11. Faaliyet Alanı – Ürün / Hizmet 

FA 1: Eğitim – Öğretim Ü/H 1: Lisans Öğrencisi 

Ü/H 2: Lisansüstü Öğrenci 

Ü/H 2: Meslek İçi Eğitim Almış 

Hukukçular (Hâkim, Savcı ve Avukatlar) 

FA 2: Araştırma Ü/H 1: Yetişmiş Bilim İnsanı 

Ü/H 2: Ulusal ve Uluslararası Bilimsel 

Proje 

Ü/H 3: Ulusal ve Uluslararası Yayın 

 

Kısaltmalar: 1. FA: Faaliyet Alanı; 2. Ü: Ürün; 3. H: Hizmet                        
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7. Paydaş Analizi 

Stratejik plan çalışmaları kapsamında Üniversitemizin tüm paydaşlarının görüş, talep, öneri ve 

desteklerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesi hedeflenmiştir. Bunu gerçekleştirmeye 

yönelik olarak Fakültemizin akademik/idari personelleri ve öğrencilerimiz ile mülakatlar 

yapılmıştır. İlimizde bulunan kamu idareleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına 

Fakültemiz idari yetkilileri tarafından yapılan ziyaretler de plan çalışmaları kapsamında 

değerlendirmeye alınmıştır. Mülakatlar ve ziyaretler marifetiyle Fakültemizin iç ve dış 

paydaşları ile olan ilişki seviyesi ölçülmeye çalışılmış, paydaşlarımızın beklenti, öneri ve 

memnuniyet düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Fakültemizin birincil öncelikli paydaşları olarak öğrenciler ve akademik personel 

belirlenmiştir. İç paydaşlarımız olarak kayda geçen öğrenciler ve akademik personel, eğitim ve 

araştırma faaliyetlerimizin yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır. İkincil öncelikli 

paydaşlarımız, hâkimler, savcılar ve avukatlardır. Meslek içi eğitim faaliyetlerimizin 

yürütülmesinde öneme sahip olan bu grup, dış paydaşlarımızın bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri, dış paydaşlarımızın diğer bölümünü 

oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesine katkı sunan özel hukuk tüzel 

kişileri ve bilirkişilik faaliyetlerinin sürdürülmesinde ana aktörler olan kamu hukuku tüzel 

kişileri, Fakültemizin üçüncül öncelikli paydaşları olarak kabul edilmektedir. 

Tablo 12. Paydaş Listesi 

Paydaş Adı İç/Dış Paydaş Neden Paydaş Önceliği 

Öğrenciler İç Paydaş Eğitim-öğretim Birincil 

Akademik Personel İç Paydaş Araştırma Birincil 

Hâkimler ve 

Savcılar 

Dış Paydaş Meslek İçi Eğitim İkincil 

Avukatlar Dış Paydaş Meslek İçi Eğitim İkincil 

Özel Hukuk Tüzel 

Kişileri 

Dış Paydaş Ulusal ve 

Uluslararası Proje 

Üçüncül 

Kamu Hukuku 

Tüzel Kişileri 

Dış Paydaş Bilirkişilik Üçüncül 
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8. Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler (GZ-FT) Analizi 

Fakültemizin güçlü-zayıf yönleri ile fırsatlar-tehditler analizi, aşağıda bulunan Tablo 13 

aracılığıyla izah edilmeye çalışılmıştır. 

 

Tablo 13. GZ-FT Analizi 

Güçlü Yönler  Zayıf Yönler  

 Güçlü bir yükseköğrenim kurumu 

olan Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi birimi olmak 

 Fakülte kütüphanesinin henüz tam 

kapasite ile işlerlik kazandırılamamış 

olması 

 Sınıf mevcutlarının az olması ve 

öğrenci odaklı eğitim verebilmek 

 Üniversitemiz merkez 

kütüphanesinde bulunan hukuk 

koleksiyonunun eksiklikler 

barındırması 

 Yeni kurulan bir fakülte olmamız 

nedeniyle çağın ihtiyaçlarını 

yakalayabilen bir yapılanma ve 

eğitim programı oluşturabilmek 

 Fakültemizin eğitim-öğretim 

faaliyetlerine yeni başlamış olması 

 Disiplinlerarası çalışabilecek öğretim 

üyelerine sahip olmak ve işbirliği 

yapabilmek 

 Fakültemizin bulunduğu Üniversite 

ana kampüsünün sosyal alanlarında 

eksiklikler bulunması 

 Yükseköğrenim seviyesinde yurtdışı 

tecrübesine sahip öğretim üyelerine 

sahip olmak ve uluslararası 

işbirlikleri yapabilecek kapasiteyi 

barındırmak 

 Yüksek lisans ve doktora 

seviyesinde Fakültemizin eğitim-

öğretim programlarının yetersiz 

olması 

 Dinamik bir akademik kadroya sahip 

olmak  

 Teorik bilgiyi pratik sahada 

uygulama tecrübesi olan öğretim 

üyelerine sahip olmak  

 Başarı odaklı ve dostane bir kurum 

kültürünün varlığı  

 Fakültemizin şehir merkezinde yer 

alması  

 Etkili bir kurum içi iletişimin 

bulunması ve kurumsal aidiyetin 

yüksek olması 

 Bütün kurumsal süreçlerin elektronik 

ortamda desteklenmesi ve ölçülebilir 

olması  
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Fırsatlar Tehditler  

 Fakültemizin gelişime açık bir 

yerleşke içinde bulunuyor olması 

 Ortaöğretim kurumlarında eğitim-

öğretim kalitesinin arzu edilen 

seviyenin altında olması 

 Üniversitemizin bilimsel 

araştırmaları, disiplinlerarası ve 

uluslararası projeleri özendirmesi ve 

desteklemesi 

 Hukuk fakültelerinde sınıf 

mevcudunun az olmasının kaliteli bir 

eğitim için zorunlu olduğunun üst 

makamlara yeterince anlatılamaması 

 Üniversitemiz Geliştirme Vakfının 

bilimsel araştırmaları, disiplinlerarası 

ve uluslararası projeleri özendirmesi 

ve desteklemesi 

 Genç akademisyen yetiştirilmesinde 

ortaya çıkan idari ve akademik 

eksiklikler 

 Üniversitemiz Geliştirme Vakfının 

eğitim/öğretim kalitesini artırmayı 

ekonomik ve sosyal yönden 

desteklemesi 

 Hukuk eğitiminin kendine has 

özelliklerinin yönetim birimlerine 

yeterince anlatılamaması 

 Üniversitemiz Geliştirme Vakfının 

fiziki şartları iyileştirmeyi 

desteklemesi 

 Hukuk fakültesi sayısının artırılması 

sonucunda mezun/istihdam 

dengesinin sağlanması noktasındaki 

zorluklar ve bununla beraber ortaya 

çıkan genel prestij kaybı 

 Rize’nin huzurlu ve güvenli bir şehir 

olması 

 Şehrin sosyo-ekonomik 

olanaklarının yetersizliği 

 Öğrencilerin batıya ve büyük 

şehirlere doğru gitme eğilimleri 

 Şehrin coğrafi olarak büyük şehirlere 

uzaklığı 
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9. Çevre Analizi 

Fakültemiz çevre analizi; politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik açılardan incelemeler 

barındırmakta olup, aşağıda bulunan Tablo 14 üzerinden sunulmuştur. 

 

Tablo 14. Çevre Analizi 

Politik Ekonomik 

 Yönetim erki tarafından hukuk 

fakültelerinde sınıf mevcudunun az 

olmasının kaliteli bir eğitim için 

gerekli olduğunun anlaşılmasının 

önemi 

 

 Yönetim erki tarafından kamu 

üniversitelerine verilen desteğin 

artırılmasının önemi 

 Bütçe harcamalarının artırılmasının 

ve kısa dönem dışında orta ve uzun 

dönem öngörülerinin de 

sağlanmasının akademik faaliyetlerin 

planlı, sağlıklı ve zamanında 

yürütülebilmesi bakımından önemi 

Sosyal Teknolojik 

 Öğrencilerin sosyal ve kültürel 

etkinliklere katılımının kişisel 

gelişimlerinin yannda üniversite 

sürecindeki eğitimlerinin de bir 

parçası olduğunun vurgulanmasının 

önemi 

 Üniversitemizin bilimsel 

araştırmaları, disiplinlerarası ve 

uluslararası projeleri özendirmesi ve 

desteklemesinin önemi 

 

 Çağın ihtiyaçlarını yakalayabilen bir 

yapılanma ortaya koyarken ve bu 

yönde bir eğitim programı 

oluştururken teknolojik 

gelişmelerden yararlanmanın önemi 

 Ülkemizde bilgi ve araştırmayı 

yakından takip ederken teknolojik 

imkanları kullanabilmenin önemi 
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Stratejik Plan 

Fakülte Stratejik Planı 5 ana bölümden oluşmaktadır. Plan, ilk iş olarak Fakültemizin misyon 

ve vizyonunu açıklamaktadır. Fakülte temel değerlerimizin listelenmesi bir sonraki adım olarak 

Planda karşımıza çıkmaktadır. Bu listelemenin akabinde; Plan, Fakülte amaçları, hedefleri ve 

stratejilerini detaylı bir şekilde izah etmektedir. Son olarak, Planın izlenmesine ve denetimine 

yönelik olarak benimsenen yol ve yöntemler kayıt altına alınmaktadır. 

1. Misyon 

Fakülte misyonumuz; gerek ülkemiz ve gerekse de dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçları, her 

türlü ticari, siyasi, sosyolojik ve sair ilişkileri yakından takip eden, ülkemizde ve dünyada hak 

ve adalet için mücadele eden, kendi menfaatleri için değil, hukuku ve yaşadığı ülkenin haklı 

menfaatlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik bir hukuk tesis etmeyi, savunmayı ve 

geliştirmeyi şiar edinen, hukuki tetkik ve teşhisini dar kalıplarla değil, doğal hukuka uygun 

olarak yapabilen ve çözüm yöntemleri sunabilen, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış, çağdaş 

ve evrensel hukukçular yetiştirmektir. 

2. Vizyon 

Fakülte vizyonumuz; herhangi bir sınırlama yapmadan, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu “hak ve 

adalet” kavramını ön planda tutan, hukukun üstünlüğü için “hukuk ekolü” oluşturabilecek bilgi 

ve deneyime sahip, her türlü hukuki soruna çözüm odaklı yaklaşabilen, rekabetçi, yenilikçi ve 

farklılığını hissettirebilen, tercih nedeni olabilecek bir fakülte haline gelmektir. 

3. Temel Değerler 

Fakülte misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçemeyeceğimiz ve 

koruyacağımız değerler aşağıda belirtilmiştir:  

 Liyakat 

 Etik değerlere bağlı olmak 

 Kurum aidiyeti 

 Saygılı olmak 

 Dürüstlük 

 Şeffaflık 

 Adil olmak 

 Liderlik 

 Akademik mükemmellik  
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 İdealist olmak 

 Hoşgörülü olmak 

 Sorumluluk bilinci 

 Katılımcılık 

 Yenilikçilik 

 Kamu yararını önemsemek  

 

4. Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler 

2020-2024 stratejik planlama dönemi için Fakültemiz tarafından belirlenmiş 5 temel amacımız 

bulunmaktadır. Bu amaçlarımıza yönelik olarak 8 ana hedef ve 26 strateji oluşturulmuş olup, 

aşağıda detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

 

 

Amaç 1 – Kaliteli lisans eğitim-öğretimi sunmak 

Hedef 1.1 – Lisans eğitim ve öğretiminde öncelikli tercih edilir bir fakülte olmak  

Strateji 1.1.1 – Saygın bir hukuk fakültesi imajı oluşturmak 

Strateji 1.1.2 – Bilinçli ve başarılı öğrenciler tarafından tercih edilebilir hale gelmek için 

gerekli ekonomik ve sosyal destekleri sağlamak 

Strateji 1.1.3 – Nitelikli akademik personel sayısını artırmak  

Strateji 1.1.4 – Uygulanacak öğretim metodu ile öğrencilerimize temel hukuki bilginin 

yanı sıra bilgiyi uygulama sürecine aktarabilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme ve yeni 

bilgiye erişim yeteneği kazandırmak 

Hedef 1.2 – “Hukuk Seminerleri” adı altında yürütülmekte olan, öğrencilerimize kapsamlı 

teorik bilginin yanında pratik yansımalardan da faydalanma imkanı sunan seminer serimizi 

kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek 

Strateji 1.2.1 – Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde hukuki uzmanlığa sahip, toplumca 

tanınan ve saygı duyulan kişileri seminerlerimize katılım sağlamaları yönünde teşvik etmek 

Strateji 1.2.2 – Uluslararası seviyede hukuki uzmanlığa sahip kişileri seminerlerimize 

konuşmacı olarak davet etmek 

Strateji 1.2.3 – Seminerlerimizin kapsamını genişletmek ve geliştirmek maksadıyla 

bölgemizde hukuk eğitimi alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar 

yapmak 
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Amaç 2 – Kaliteli lisansüstü eğitim-öğretim sunmak 

Hedef 2.1 – Özel hukuk alanında yüksek lisans programı açmak 

Strateji 2.1.1 – Özel hukul alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımızı toplumun 

talepleri, gelişen teknoloji ve bilimin ışığında günün gereksinimlerine göre hazırlamak 

Amaç 3 – Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılımı artırmak 

Hedef 3.1 – Akademik personelimizin ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara 

katılım sayısını her yıl % 3 oranında artırmak 

Strateji 3.1.1 – Nitelikli öğretim üyesi sayımızı artırmak ve öğretim üyesi başına düşen 

haftalık ders saatini kademeli olarak her yıl azaltmak 

Strateji 3.1.2 – Düzenlenecek kongre ve sempozyumların akademik yeterlilik ve diğer 

ilgili detaylarına, bütün akademik personelimizin rahatça ulaşılabilmesi için gerekli olan 

iletişim mekanizmalarını geliştirmek 

Strateji 3.1.3 – Düzenlenecek kongre ve sempozyumlara akademik personelimizin toplu 

halde katılımlarını teşvik edici sosyal mekanizmalar inşa etmek 

Hedef 3.2 – Fakültemiz ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek 

Yüksekokulu tarafından düzenlenmekte olan Uluslararası Adalet Kongrelerini 

sürdürülebilir kılmak 

Strateji 3.2.1 – Uluslararası Adalet Kongresinin her yıl düzenleneceği takvim aralığını 

Kongre düzenleyicilerinin ortak mutabakatı ile kesinleştirmek 

Strateji 3.2.2 – Kongrenin kapsamı ve içeriğinin geliştirilmesi maksadıyla bölgemizde 

bulunan diğer hukuk fakülteleri ile ortak çalışmalar yürütmek 

Strateji 3.2.3 – Kongreye katılımın ulusal ve uluslararası boyutta artırılması için gerekli 

tanıtma ve bilgilendirme çalışmaları yapmak 

Strateji 3.2.4 – Kongrenin uluslararası niteliğini artırmak amacıyla Doğu Avrupa ve 

Avrasya üniversitelerinin hukuk fakülteleri ile ikili ve çok yönlü akademik ilişkiler 

geliştirmek 

Amaç 4 – Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın ve atıf sayısını artırmak 

Hedef 4.1 – Akademik personelimizin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın ve 

atıf sayısını her yıl % 3 oranında artırmak 

Strateji 4.1.1 – Nitelikli öğretim üyesi sayımızı artırmak ve öğretim üyesi başına düşen 

haftalık ders saatini kademeli olarak her yıl azaltmak 
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Strateji 4.1.2 – Uluslararası yayınlarda dikkate alınan ilke ve şartların Fakültemizde 

bütünüyle bilinir kılınması için çalışmalar yapmak 

Strateji 4.1.3 – Akademik performansı artırmaya yönelik olarak uygulanmakta olan yerel, 

bölgesel ve uluslararası teşvik programları ve mekanizmaları hakkında bilgilendirme 

toplantıları düzenlemek 

Hedef 4.2 – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi adıyla Fakülte 

Dergimizi yayımlamak için gerekli çalışmaları tamamlayıp, stratejik plan dönemi içerisinde 

Derginin yayım hayatına başlamasını sağlamak 

Strateji 4.2.1 – Hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanlarındaki araştırma 

makalelerinin yayına kabul edilmesini mümkün kılarak Derginin daha geniş kitlelere 

ulaşmasına imkan sağlamak 

Strateji 4.2.2 – Dergide yayımlanacak makalelerin Türkçe ve İngilizce dillerinde 

hazırlanmasına izin vererek uluslararası düzlemde Derginin etkili olabilmesi için gerekli ön 

şartları sağlamak 

Strateji 4.2.3 – Derginin akademik kalitesini artırmak amacıyla yayın ve hakem raporlama 

süreci üzerine uluslararası ilkeleri mutlak bir şekilde uygulamak 

Strateji 4.2.4 – Derginin kapsam, içerik ve akademik kalitesini artırmak için araştırma 

makalelerinin yanı sıra karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri, kitap incelemeleri 

ve çevirilerin de Dergide yayımlanmasına imkan sağlamak 

Amaç 5 – Ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitap veya kitap 

bölümü sayısını artırmak 

Hedef 5.1 – Akademik personelimizin ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından 

basılan kitap veya kitap bölümü sayısını her yıl % 3 oranında artırmak 

Strateji 5.1.1 – Nitelikli öğretim üyesi sayımızı artırmak ve öğretim üyesi başına düşen 

haftalık ders saatini kademeli olarak her yıl azaltmak 

Strateji 5.1.2 – Uluslararası yayınlarda dikkate alınan ilke ve şartların Fakültemizde 

bütünüyle bilinir kılınması için çalışmalar yapmak 

Strateji 5.1.3 – Akademik performansı artırmaya yönelik olarak uygulanmakta olan yerel, 

bölgesel ve uluslararası teşvik programları ve mekanizmaları hakkında bilgilendirme 

toplantıları düzenlemek 

Strateji 5.1.4 – Uluslararası platformda hukuk temel alanındaki yayınlarıyla etkili olan 

tanınmış yayınevleri ve bunların yayın politikaları hakkında bilgilendirme toplantıları 

düzenlemek 
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5. İzleme ve Değerlendirme 

Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takibi ve raporlandırılması yapılacaktır. 

Değerlendirmede, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu 

amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğu analiz edilecektir. Stratejik planda yer alan amaç ve 

hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve 

faaliyetler bazında sorumlular belirlenecektir. Bu sorumlular, ilgili faaliyetleri kaynak ve 

zaman yönünden planlayacaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler, 

yılda bir kez raporlandırılacaktır. Hazırlanan yıllık rapor, kurum içi ve kurum dışı paydaşların 

değerlendirmelerine açık olacak şekilde kamuoyuna duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


