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PROF. DR. İHSAN ERDOĞAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI

 Efendim, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu yıl itibariyle 15. kuruluş 
yıl dönümünü kutlayacak. 15. dönem öğrencilerini alacağız ve 10-12. döne-
mi de mezun edeceğiz, İnşallah. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 
bulunduğumuz yer itibariyle kolay bir ulaşım sağlayan bir yer; ancak şöyle 
bir sıkıntıyı bizzat kendim yaşıyorum. Hukuk Fakültesi’nin 15. yılı olması-
na rağmen birçok kişi nerede diye soruyor. Biz de tarif ediyoruz. AŞTİ’nin 
karşısında Diş Hekimliği Fakültesi’nin yanında şeklinde tarif ediyoruz. Bu 
salon böyle bir sempozyumun yapılmasına çok da elverişli değil. İşte bu tarif 
kompleksi beni sizleri bu salona tıkma sonucunu doğurdu. Böylece inşallah 
bu dar salonda önümüzdeki 15.yıl dolayısıyla yapacağımız başka etkinlikler 
ile de tariften kurtulacağız. AŞTİ’yi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
göre tarif edeceğiz. Konu olarak seçmiş olduğumuz sorumluluk hukuku ve 
tazminat konusu hukukun temelini oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili muhtelif 
zamanlarda değişik fakülteler, hukuk kuruluşları sempozyumlar, toplantılar 
yapmaktadır. Aynı isimle tekrarında bir mahsur var mıdır? Efendim, ne ka-
dar bu konu irdelenirse o kadar irdelenmeye, üzerinde durulmaya muhtaç bir 
konudur. Tekrarında da herhangi bir mahsurun olduğunu düşünmedik. Sem-
pozyumun planlanmasında gerekli çalışmaları yapan arkadaşlarım, başta De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım Bey, yine fakültenin değerli 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay Bey katkılarda bulundular. Kendi-
lerine şimdiden huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yine birtakım aksaklıkların 
giderilmesi hususunda adeta 24 saat çalışmak suretiyle fakültenin araştırma 
görevlileri çalıştılar. Bunlardan Mustafa Şahin Bey’e de özellikle teşekkür 
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ediyorum. Zaman problemimiz var. Ben bu konuşmayı kısa tutmak istiyo-
rum, özür dilerim. Düşüncemiz 15. yıl dolayısıyla burada sunulan tebliğleri 
bir 15.yıl armağanı içerinde yayınlamaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde onu 
da düzenleyip ayrıca bütün hukukçuların emrine, okuyuculara sunacağız. Ben 
şimdiden katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sempozyum, güzel 
bir sunuş diliyorum. Hoş geldiniz tekrar. 

SUNUCU ARAŞ. GÖR. AYŞENUR ILGIN - Hocamızın da söylediği 
gibi programımızın yoğun olması nedeniyle oturumlara geçiyoruz. ‘Tazminat 
Hukukunda Yaşanan Gelişmeler’ başlığını taşıyan ilk oturumu yönetmek üze-
re Hocamız, halen Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın 
Prof. Dr. Fikret Eren ile bu oturumda tebliğlerini sunacak olan Isparta Süley-
man Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Sayın Metin Topçuoğlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğ-
retim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Sayın Dr. Bünyamin Gürpınar 
ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. 
Sayın Mehmet Erdem’i kürsüye davet ediyoruz. 




