
HUKUK FAKÜLTESİ

Gaz�antep �l�n�n adını taşıyan Ün�vers�tem�z, eğ�t�m-öğret�me 
1973 yılında Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakülte-
s�’ne bağlı olarak kurulan Mak�ne Mühend�sl�ğ� Bölümü �le başla-
mıştır. 27 Haz�ran 1987 yılında 3389 sayılı yasa �le Mühend�sl�k 
Fakültes�’ne yen� kurulan çeş�tl� fakülte ve yüksekokulların da �lave-
s� �le Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes�’nden bağımsız b�r ün�vers�te 
olarak kurulmuştur. Hukuk Fakültem�z �se, 28/3/1983 tar�hl� ve 2809 
Sayılı Kanun’un ek 30. maddes� uyarınca, Gaz�antep Ün�vers�tes� 
Rektörlüğü’ne bağlı olarak 30.10.2010 tar�h ve 27744 sayılı Resm� 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Bakanlar Kurulu’nun 
27.9.2010 tar�h ve 2010/938 sayılı kararı �le kurulmuş ve böylel�kle 
Gaz�antep Ün�vers�tes� bünyes�ndek� akadem�k b�r�mler arasındak� 
yer�n� almıştır. 

Hukuk Fakültes�n�n kuruluş amacı; hakkan�yet b�l�nc� �le yet�ş-
m�ş, hukuk b�l�m alanında donanımlı ve ülkes�n�n hukuk s�stem�ne 
değer yaratan, n�tel�kl� hukukçuların yet�şt�r�lmes�d�r. Bu açıdan 
yargılama sürec�n�n her aşamasında görev alab�lecek ve ayrıca 
akadem�k yetk�nl�ğe de sah�p b�reyler�n hukuk dünyasına kazandırıl-
ması öncel�kl� hedef olarak bel�rlenm�şt�r. Bel�rt�len amaca uygun 
olarak, öğrenc�ler�m�z�n öğret�m�nde dersler�n �çer�ğ�nde teor�k 
yaklaşımların yanı sıra uygulamaya yönel�k hususların da yürütülen 
prat�k çalışmalar �le eğ�t�m-öğret�m sürec�ne dah�l ed�lmes�ne büyük 
önem ver�lm�şt�r. Ezberc�l�kten uzak, anal�t�k düşünme s�stem� 
�çeren, çoğulcu demokras�n�n temel �lkeler�ne bağlı b�r eğ�t�m prog-
ramının tasarlanması, uygulanan programın yapıtaşları olarak bel�r-
lenm�şt�r. Bu amaçlara h�zmet etmek üzere, ulusal ve uluslararası 
düzeyde hukuk b�l�m alanına katkı sağlayan gel�şmeler�n tak�b� 
öncel�kl� hedef olarak d�kkate alınmaktadır. 

2011- 2012 akadem�k yılı �t�bar�yle eğ�t�m-öğret�me 110 öğren-
c� �le başlayan Fakültem�z, �lk mezunlarını 2014-2015 akadem�k 
yılında verm�ş ve kuruluşundan kısa b�r süre sonra öğrenc� terc�hle-
r�nde öne çıkmayı başarmıştır.    

  
Fakültem�zde 2021 yılı sonu �t�bar�yle b�r profesör, �k� doçent 

doktor, sek�z doktor öğret�m üyes�, �k� doktor öğret�m görevl�s� ve on 
üç araştırma görevl�s� olmak üzere toplam 26 (y�rm�altı) öğret�m 
elemanı görev yapmaktadır. Fakültem�zde akt�f öğrenc� sayısı 1.026 
olup öğret�m elemanı başına düşen öğrenc� sayısı yaklaşık olarak 
39’dur. Fakültem�zde farklı kapas�telerde altı adet amf�, üç adet ders-
l�k, �k� adet yüksek l�sans solonu ve �k� adet doktora salonu bulun-
maktadır. Ayrıca öğrenc�ler�m�z�n prat�k yapmalarına �mkan verecek 
şek�lde hazırlanmış b�r adet duruşma salonumuz mevcuttur. Tüm 
amf�, dersl�k ve salonlarımızda projeks�yon c�hazı ve ses s�stem�, üç 
dersl�k ve b�r amf�m�zde �se akıllı kürsü bulunmaktadır. 

Fakültem�z Kütüphanes� 2018 yılı �çer�s�nde öğrenc�ler�m�z�n 
kullanımına açılmış olup 220 adet b�reysel çalışma masasına, öğren-
c�ler�n toplu olarak çalışmalarına �mkan sağlayan b�r toplantı masa-
sına ve 6 adet b�lg�sayar masasına (öğrenc�ler�n kullanımı �ç�n 2 tane 
b�lg�sayar) sah�pt�r. Ayrıca kütüphanem�z�n alt katı öğrenc�ler�m�z�n 
okuma yapmalarına �mkan verecek şek�lde mob�lyaları da hazırlana-
rak düzenlenm�şt�r. Fakültem�zde kapalı bütün alanlardan �nternet 
er�ş�m� sağlıklı b�r şek�lde sağlanmaktadır. Öğrenc� merkezl� ve 
gerek eğ�t�m-öğret�m ortamı ve materyaller� açısından, gerekse 
eğ�t�mde anlatım tekn�kler� bakımından eğ�t�m ve öğret�mde güncel 
değ�ş�mler� odağına alan Fakültem�z; geleceğ�n gel�şen ve büyüyen 
başarılı Hukuk Fakülteler�nden b�r� olmaya aday b�r Fakülte olarak 
kararlı adımlarla �lerlemeye devam etmekted�r.
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