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Prof. Dr. M. Polat SOYER, Fakültemizde bir dönemden fazla dekanlık 
yapmış olan üç öğretim üyesinden birisidir. Benden önceki dekanımız; yani 
selefim; yani, ben kendilerinin halefiyim. Ancak, daha henüz dekanlık 
süresinin tamamlanmasına bir yıldan fazla bir süre varken ani bir emeklilik 
kararı ile fakültedeki görevinden ayrılmış olması nedeniyle, devir-teslim 
töreni yapılamamıştır. Dekanlık dönemi ile aramıza erken emekliliği ile yeni 
dekan atanmasına kadar geçen sürede görev yapan vekiller girmiştir. 

Değerli hocamız, akademik kariyerini İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
alanında yapmıştır. Fakültemizde başta İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
olmak üzere Medenî Hukuk dersleri okutmuş; güzel ders anlatması nede-
niyle kendisinden ders alan öğrencilerine farklı bir ayrıcalık yaşatmıştır. 
Ders kitabı yazmamış ve erken bir emeklilik kararı ile fakültemizdeki 
görevini sona erdirmiş olması ise, uzmanlık alanı, fakültemiz ve Türk 
Hukuku için önemli bir eksikliktir. Yazdığı makaleler ve sunduğu tebliğler 
ile uzmanlık alanında farklı bir ses olarak yankılanan hocamızın bu engin ve 
zengin bilgi birikimi ve tecrübesinin başucu kitabı olacak çalışmalara can 
vermesini arzu ediyor ve bekliyoruz. 

Yazılı ve sözlü anlatımda kendisine has bir üslûba sahiptir. Çalış-
malarını bir kuyumcu titizliği ile gerçekleştirmektedir. Halen aktif olarak 
ders vermekte, yayın yapmaktadır. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Derneği (Türk Millî Komitesi) Başkanı olarak, uzmanlık alanına ve Türk 
hukukuna katkıda bulunmaya devam etmektedir. Hasılı, hukuk alanının 
gelişmesine-değişmesine; hukuk kültürünün, akademik geleneklerin oluşma-
sına ve yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur ve bulunmaya da 
devam etmektedir. 

Değerli hocamız, Fakültemizde iki ayrı dönem dekanlık yapmıştır. 
Özellikle çoğu birinci dekanlık döneminde olmak üzere, çok sayıda kalıcı 
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hizmeti-eseri (Osman Ertörer Konferans Salonu + İki bina arasındaki 
bahçenin düzenlenmesi + Kütüphanenin şekillendirilmesi + Okuma-
Bilgisayar ve dinlenme salonları bunlardan bazılarıdır) ile fakültemizin bu 
günlere gelmesinde büyük katkıları olan hocamıza şükran borçluyuz. 

Bir vefa borcunu yerine getirmek sadedinde Fakülte Dekanlığı ve bir 
zamanlar mensubu bulunduğu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
Başkanlığı öncülüğünde hazırlanıp yayınlanan ve iki cilt olarak elinizde 
tutmakta olduğunuz Armağan bir hukuk makaleleri demetidir. Bu Armağan, 
hocamızın hukuk camiasında tanınmışlığının ve sevildiğinin bir gösterge-
sidir. Sevenlerinin yazılarından oluşan bir Güldesteyi kendilerine Armağan-
Takdim etmekten mutluluk duyuyorum. 

Kendisinden çok şeyler öğrendiğimiz ve öğrenmeye devam ettiğimiz 
Hocamıza sağlık, mutluluk, barış ve başarı dolu bir ömür diliyorum. 

 

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 
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