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“Asil Geçmişten AYdınlık Geleceğe”

Türkiye’nin en başarılı 
gençlerinin tercihi...

HUKUK FAKÜLTESİ
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Sevgili öğrenciler, 

2014 yılında İZÜ Hukuk Fakültesini kurarken 
en önemli hedeflerimizden birini de, “En başarılı 
öğrencilerin tercih ettiği ve mezunları en çok tercih 
edilen bir hukuk fakültesi olmak” şeklinde belirlemiştik. 

Allah’a şükürler olsun ki bu hedefe ilk 
mezunlarımızı verdiğimiz yıl, kuruluşumuzun dördüncü 
yılında varmış olduk. Orada kalmadık. 

İZÜ Hukuk Fakültesi, kuruluşunun altıncı yılında da YKS sınavını yüksek puanla 
kazanan öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Fakültemiz 2019-2020 kayıt 
yılında, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan 50 civarındaki vakıf üniversitesi arasında 
YKS sınavında en yüksek puanla tercih edilen ilk üç hukuk fakültesinden biri olma 
başarısını gösterdi.  

Mezun öğrencilerimizin geçen yıl yapılan ve 20.000’den fazla adayın katıldığı 
hâkim ve savcılık sınavında gösterdikleri üstün başarı da, Üniversitemizin “İZÜ iyi 
bir eğitim sözü” şeklindeki mottosunun kuru bir slogandan ibaret olmadığının kanıtı 
niteliğinde. 

Genç bir hukuk fakültesi olarak hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmekten 
büyük mutluluk duymaktayız.

İZÜ Hukuk, Türkiye’de her üniversitenin sahip olmayı istediği doğa ve tarihin 
iç içe olduğu emsalsiz bir yerleşkede hizmet veriyor. Türkiye ve Avrupa’daki önde 
gelen hukuk fakültelerinden doktoralı uzman akademik kadrosunu her yıl daha da 
güçleniyor. 

Bu yıl aramıza yeni hocalarımız katılıyor. Kendi alanlarındaki uzmanlıkları ve 
yayınlarıyla dikkat çeken yeni hocalarımızla birlikte İZÜ Hukukun başarı grafiğini daha 
da yükseklere taşıyacağına şüphe yok. 

Bütün gayretimiz; ülkemizin ihtiyaç duyduğu hukukçuları çağın gereklerine 
uygun bilgilerle mücehhez bir şekilde yetiştirmektir. Üniversitemiz bunun için her türlü 
imkâna sahip ve bu imkânları paylaşmak için sizleri aramızda görmek istiyoruz.  

“Asil geçmişten aydınlık geleceğe yürümek için, İZÜ Hukuku seçin!” diyoruz.

Sağlık ve başarı dileklerimizle…

2014 yılında kurulan fakültemiz, Yüksek Öğretim Kurumu YÖK tarafından 
hazırlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020” raporuna göre en başarılı öğrenciler 
tercih sıralamasında geçen sene olduğu gibi bu yıl da dereceye girerek İstanbul’da 
ilk 2 ve Türkiye genelinde ilk 4 fakülte arasında yer alma başarısını göstermiştir. 
Mezunlarımızın hakimlik ve savcılık sınavlarındaki üstün başarıları ise, bu tercihin ne 
kadar isabetli olduğunun bir göstergesidir.

Dekanın Mesajı Genel Olarak

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
Dekan
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Akademik Kadromuz

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ
DEKAN
Doktora: Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Halİl Rahman BAŞARAN
Doktora: Viyana Üniversitesi

Doç. Dr.  Alİ E.BOZBAYINDIR
Doktora: Köln Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
Doktora: Freie Universitaet Berlin

Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ 
Doktora: Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Onur BAŞAR
Doktora: İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Gülşah B. BOZBAYINDIR
Doktora: Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. CAHİT SULUK
Doktora: İstanbul Üniversitesi

Öğr. Gör. YUSUF AŞKIN
Lisans: Marmara Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Murat CANYÜREK
Doktora: Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARITÜRK
Doktora: Marmara Üniversitesi

Arş. Gör. FATİH ÖLMEZ
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. T. furkan çİçek
Lisans:  Marmara Üniversitesi

Arş. Gör. Merve BUDUN
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. m. afİf kaya
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. Raİf KARA
Lisans: İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. Burak BOĞAN
Lisans: Marmara Üniversitesi

Muhammed Süheyl KARAKAYA
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi

Arş. Gör. Yıldız SEKBAN
Lisans: Koç Üniversitesi
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Fakültemizde Ders veren Diğer Hocalarmız Kontenjan ve Puanlar

İdari Kadro

Prof. Dr. Abdurrahman EREN
Doktora: Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ
Doktora: Selçuk Üniversitesi

Dr. Sefer OĞUZ
Doktora: Selçuk Üniversitesi

Dr. Müge ÜREM
Doktora: İstanbul Üniversitesi

Alİ Aytekİn
Fakülte Sekreteri

Prof. Dr. Halİl KALABALIK
Doktora: Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldırım Torun
Doktora: Atatürk Üniversitesi

Dr. Savaş BARKÇİN
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ
Doktora: İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Burs Türü Puan Türü Süre Kontenjan
%100 Burslu EA 4 26

%25 Burslu EA 4 149

Sene Kontenjan En Düşük 
Puan

En Yüksek 
Puan Başarı Sırası

2019 – 2020 16 412 453 16.410

2018 – 2019 15 398 482 19.335

2017 – 2018 14 430 478 15.359

2016 – 2017 13 441 480 16.200

2015 – 2016 12 408 413 17.500

Sene Kontenjan En Düşük 
Puan

En Yüksek 
Puan Başarı Sırası

2019 – 2020 80 360 378 77.646

2018 – 2019 70 340 363 86.437

2017 – 2018 65 392 405 46.516

2016 – 2017 65 405 420 47.800

2015 – 2016 64 359 383 65.400

2020 – 2021 KONTENJANIMIZ

Önceki Yıllar İtibariyle Kontenjanlarımız ve Puanları

%100 BURSLU

%25 BURSLU
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Burs İmkanı

1. YKS Derece Bursu

2020-YKS’de dereceye girerek Fakültemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve 
kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca burs verilir. Aşağıdaki miktarlarda aylık olarak 
verilecek YKS Derece Bursu, programın süresi (4+1) boyunca devam edecektir. 

0 – 1.000 arası 3.000 TL + Ücresiz Konaklama Bursu

1.001 – 2.500 arası 2.500 TL + Ücresiz Konaklama Bursu

2.501 – 5.000 arası 2.000 TL + Ücresiz Konaklama Bursu

5.001 – 7.500 arası 1.500 TL + Ücresiz Konaklama Bursu

7.501 – 10.000 arası 1.000 TL + Ücresiz Konaklama Bursu

10.001 – 30.000 arası Ücretsiz Konaklama Bursu ve SKS Nakit Bursu*

30.001 – 40.000 arası SKS Nakit Bursu*

* SKS Nakit Bursu, 9 ay boyunca verilir (2019-2020 akademik yılında 550 TL 
olarak ödenmiştir).

2. Akademik başarı bursu

Her akademik yılın sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı 
olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm mecburi ve seçmeli dersleri alıp 
başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 olan ve sınıfında ilk üçe girenler 
öğrencilere (tam burslu öğrenciler dâhil), sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken 
öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %100, ikinciye %75 ve üçüncüye %50 oranında 
akademik başarı bursu verilir. Akademik başarı bursu, öğrencinin normal öğrenimi 
süresince ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olması şartıyla devam eder.

3. İlk beş tercih bursu

2020-YKS neticesine göre, fakültemizin %25 burslu programını ilk tercihi yapan 
ve bu tercihine yerleştirilen öğrencimize ödeyecekleri ücret üzerinden %30 indirim 
yapılır. İkinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci tercihi yapan ve bu tercihine yerleştirilen 
öğrencimize ise ödeyecekleri ücret üzerinden %25 indirim yapılır. Bu bursun süresi; 
yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için altı (6) yıl, diğer öğrenciler için beş 
(5) yıldır.

4. Kültür, Sanat ve Spor Bursları

Güzel sanatlar ve spor sahalarında başarı gösteren talebelerimize burs verilir. 
Bu burslar öğrencinin talebi ve sonrasında Üniversitemiz Mütevelli Heyeti onayı ile 
öğrenim ücreti üzerinden %100, %75 ve diğer oranlarda indirim şeklinde olacaktır. 
Şartlar ve indirim oranlarına dair ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin web sayfasından 
alınabilir.

5. Kardeş İndirimi

Fakültemize kayıt yaptıran talebelerin Üniversitemizin herhangi bir fakültesinde 
öğrenim gören kardeşinin daha bulunması halinde öğrenim ücreti üzerinden %10 
nisbetinde bir indirim yapılır. Bu indirim talebelerin aynı anda öğrenimlerini gördüğü 
müddet zarfında devam eder.

6. Şehit Bursu

Fakültemize kayıt yaptıran şehit eşi ve çocuklarına %100 nisbetinde, gaziler ile 
bunların eş ve çocuklarına ise %50 nisbetinde öğrenim bursu verilir.

TAKSİTLE ÖDEME İMKÂNI

Öğrencilerimiz öğrenim ücretlerini “Bonus”, “Combo”, “Maximum”, “Paraf” ve 
“World” kredi kartları ile 10 aya kadar taksitlendirerek ödeyebilirler. Ayrıca “Kuveyt Türk 
Katılım Bankası”, “Albaraka Türk Katılım Bankası” ve “Türkiye Halk Bankası”nın yurt 
içindeki tüm şubelerinden, bankanın otomatik tahsilat sistemi (OTS) ile 10 aya kadar 
taksitlendirerek ödeme yapılabilir. Taksitli ödemelerde vade farkı alınmamaktadır.
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İsmini Prof. Dr. Sabahattin Zaim’den alan Üniversitemiz 2010 senesinde 
kurulmuştur. Türkiye’nin en iyi iktisatçıları arasında yeralan Sabahattin Zaim aynı 
zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak hukukçu vasfını da 
haizdir.

36 lisans, 65 yüksek lisans, 19 doktora programı bulunan Üniversitemizin 
hâlihazırda 7.490’ı lisans ve 3.300’ü lisansüstü olmak üzere 11.000 civarında öğrencisi 
bulunmaktadır. Her geçen sene uluslararası yönü daha ön plana çıkan Üniversitemizde 
dünyanın 87 ülkesinden gelen 1.934 uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. 

Üniversite Kampüsümüz
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İstanbul’un içerisinde, Küçükçekmece gölünün yanında 650 dönümlük arazide 
kurulu merkez kampüsümüz, tarihi ve modern binaları, estetik mimarisi, çevre 
düzenlemesi, meyve bahçeleri, yeşil alanları ile huzur dolu bir ortama sahiptir. 

Halkalı’daki bu kampüse ilave olarak Üniversitemizin Üsküdar Altunizade de 
yerleşkesi mevcuttur. 

Halkalı kampüsümüz, 1892 senesinde faaliyete geçerek bir dönem Halkalı Ziraat 
ve Baytar Mekteb-i Âlîsi’nin talebelerinin ders görmüş olduğu tarihi binaya evsahipliği 
yapmaktadır.
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Bu Mektep aynı zamanda istiklal marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un da 
mezun olduğu ve hatta daha sonra Türkçe öğretmeni olarak çalıştığı yerdir.

Derslerimiz Halkalı kampüsümüzde yer alan tam donanımlı amfi ve dersliklerimizde 
yapılmaktadır. 

DERSLİKLERİMİZ
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Kampüs içerisinde, kapalı spor salonu, stadyum, golf sahası (2.500 metrekare 
alan ve 18 parkur), ayak bilardosu parkuru, modern fitness ve kardio salonu, yurt ve 
konukevleri binalarında ek fitness, kardio ve pilates salonları, kapalı masa tenisi alanları, 
açık tenis kortları, kapalı tenis kortu, açık basketbol sahası, açık voleybol sahası, 
kürek eğitimleri (Küçükçekmece gölü) bulunmaktadır. Bu tesislerde talebelerimiz golf, 
basketbol, fitness, futbol, voleybol, tekvando, tenis, kürek, hentbol, güreş, bisiklet, 
geleneksel ve olimpik okçuluk gibi sporları yapma imkânına sahiptir. 

Kampüsümüzde emniyet özel bir güvenlik birimi 
tarafından sağlanmaktadır. Profesyonel bir ekibe sahip 
olan güvenlik birimi, gelişmiş kamera sistemlerinin 
yardımıyla kampüs girişleri, araç ve şahıs kontrolleri, 
binaların gece ve gündüz emniyetinin sağlanması gibi 
pek çok güvenlik hizmetini 7/24 kampüs içerisinde 
sunmaktadır. 

SPOR

GÜVENLİK
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Kampüsümüzde gıda hizmetleri haftanın 7 günü ISO 9001, OHSAS 18001, 
ISO 22000 kalite belgelerine sahip özel bir yemek firması tarafından verilmektedir. 
Yemekhanemize ilave olarak talebelerimize derslerinden kalan vakitlerde dinlenme 
ve biraraya gelme imkanı sunun kantin veya kafeteryalar Kampüsümüzde mevcuttur.

YEMEK VE DİNLENME MEKANLARI
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AKADEMİK VE SOSYAL FAALİYETLER

Üniversitemizde yıl içerisinde konferanslar, sempozyumlar, paneller, seminerler, 
toplantılar, fuarlar, sergiler, kermesler, yardım faaliyetleri, geziler, kamplar, ziyaretler 
gibi pek çok akademik ve sosyal faaliyet gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde aktif 
halde 52 öğrenci kulüp ve topluluğu bulunmakta ve farklı sahalarda senede 650’den 
fazla sosyal ve kültürel faaliyet yapılmaktadır.

Örnek Duruşma Salonu

Farazi duruşma ve yarışmaların yapılabildiği, hukuk kliniği gibi uygulama yönü 
ağır basan derslerin görüldüğü bu salonla öğrencilerimiz, avukatlık yeteneklerini 
mahkeme ortamında test edebilmektedirler.
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Kütüphanelerimiz

Üniversitemize ait üç ayrı kütüphane mevcut olup bunların iki tanesi Halkalı 
diğeri ise Altunizade kampüsümüzde bulunmaktadır. Halkalı’da bulunan merkez 
kütüphanemiz 13.500 metrekare kullanım alanı ile aynı anda 1.000’den fazla 
kişiye hizmet verebilmektedir. Kütüphanemiz bu vasıflarıyla İstanbul’un en büyük 
kütüphanesidir. 

Konaklama İmkanları

Ulaşım İmkanları

Kampüsümüzde 580 kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci konukevleri mevcut 
olup arzu eden öğrencilerimize emniyet, güven ve huzur içerisinde barınacakları 
bir ortam sunulmaktadır. Apart sisteminde yapılan konukevlerinde 1, 2, 3 ve 4 kişilik 
odalar, mescit, kesintisiz internet, sinema-konferans salonları, etüt sınıfları, kafeterya, 
valiz odası, çamaşırhane, ütü odaları, fitness salonu, revir, isme kayıtlı turnikeli giriş 
sistemi ve 7/24 profesyonel güvenlik hizmetleri bulunmakta olup ayrıca çeşitli sosyal 
faaliyetler tertip edilmektedir. 

Üniversitemiz hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşım ağlarının kesiştiği bir 
noktadadır. Atatürk havalimanına 10 dakika, hızlı tren istasyonuna 5 dakika, yeni 
havalimanına da 20 dakika mesafededir. Yeni havalimanına çalışan servis otobüslerinin 
durağı Halkalı meydanında Üniversitemizin çok yakınında bulunmaktadır. Ayrıca 
Esenler otogarına doğrudan giden belediye ve halk otobüsleri bulunmaktadır. TEM ve 
E5 karayolu çok yakından geçmektedir. Şehiriçi ulaşım bakımından Marmaray Halkalı 
İstasyonu’na beş dakika, Sefaköy metrobüs durağına 10 dakika gibi bir mesafededir. 
Bu istasyonlara otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla ulaşım çok kolaydır. Bu 
vasıtalarla ayrıca metrobüs ve metro hatlarına, Küçükçekmece, Yenibosna, Başakşehir, 
Bakırköy, Aksaray, Avcılar, Topkapı, Mecidiyeköy, Fatih gibi merkezlere de kolayca 
ulaşılabilir. Bunların yanısıra Halkalı Marmaray, Sefaköy, Yenibosna, Kazlıçeşme, 
Başakşehir, Bağcılar, Altunizade ve Fatih gibi merkezlere kampüsümüzden düzenli 
aralıklarla ring seferleri yapmaktadır. Yakın bir zamanda tamamlanması beklenen 
Kirazlı-Halkalı metro hattının hemen üniversitemizin bitişiğindeki istasyon inşaatı 
devam etmektedir. Ayrıca Sefaköy-Yeni İstanbul Hava Limanı metro hattının da 
üniversitemizin hemen yanında bir istasyonunun projelendirilmesi sözkonusudur.  
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İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Hâkimlik ve Savcılık

Mezunlarımızın çok geniş olan çalışma alanlarının başında avukatlık, hakimlik, 
savcılık, noterlik, hukuk müşavirliği gelmektedir. Ayrıca kamuda bürokrat, müfettiş, 
müşavir, uzman, danışman, yönetici, diplomat ve özel sektörde idareci olabilirler.  

Hâkim veya savcı olmak isteyenler sınava girmek zorundalar. Sınavı kazanan 
adaylar bir staj döneminin ardından atanarak hâkim ve savcı olarak mahkemelerde 
çalışabilirler. Bunun yanı sıra tetkik hâkimi ya da Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde 
idari görevli hakim veya savcı da olabilirler.

AVUKATLIK

Mezunlarımızın yapabileceği işlerin 
başında serbest bir meslek olan avukatlık 
gelmektedir. Aynı zamanda bir kamu 
hizmeti olan avukatlığı tercih edenler kendi 
bürolarını açarak dava takibi ve hukuki 
danışmanlık hizmeti verebilirler.

Bunun yanı sıra ortak bir hukuk 
bürosunda başka avukatlarla birlikte 
veya bir avukatın yanında ücret karşılığı 
çalışabilirler. Ayrıca ülkemizde danışmanlık 
hizmeti veren yabancı avukatlık şirketleri, 
başta İngilizce olmak üzere yabancı dil 
bilen mezunlarımıza milletlerarası sahada 
çalışma imkanı sunmaktadır. 

İlerleyen zaman içerisinde Yargıtay gibi yüksek yargı organlarında veya ileri 
seviyede İngilizcesi olanlar milletlerarası teşkilatlar ve mahkemelerde Türkiye’yi 
temsilen vazife alabilirler.

Fakültemiz mezunları hâkimlik ve savcılık giriş sınavlarında önemli başarılar 
elde etmektedir. En son tapılan ve 20.000’den fazla adayın katıldığı sınava giren 
mezunlarımın gösterdiği başarı, yeni kurulmuş bir hukuk fakültesi için gurur vericidir.
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Mezunlarımız, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin sürekli 
avukatlığını da yapabilirler. Zira bazı şirketlerin kendi hukuk birimleri ve şirket avukatları 
bulunmaktadır. Bu şekilde çalışacak avukatların özellikle ticaret, sözleşme, borçlar, 
iş ve icra-iflas hukuku gibi sahalardaki bilgi ve tecrübeleri önem taşımaktadır. Bazı 
şirketler ise yabancı dil bilen ve başta İngilizce olmak üzere yabancı dilde hazırlanmış 
sözleşmeleri inceleme ve düzenleme yeteneğine sahip avukatları tercih etmektedirler.

Dünyada meydana gelen ekonomik gelişmelere paralel olarak avukatlar, farklı 
sektörlerdeki şirketlere enerji, madencilik, yol, havaalanı, köprü ya da kanal gibi dev 
projelerde hukuki danışmanlık yapmaktadır. Bu hizmet genellikle yüzde veya saat 
üzerinden ücretlendirilmekte ve avukatlar harcadıkları her bir saat için müvekkillerinden 
döviz üzerinden ücret talep edebilmektedir.

Ülkemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşavirliği bulunmakta 
ve mezunlarımız Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, müdürlükler, devlet kurum ve 
kuruluşları, enstitüler, müsteşarlıklar, başkanlıklar, belediyeler, üniversiteler gibi kamu 
birimlerinde avukat olarak çalışabilirler.

NOTERLİK

ARABULUCULUK

Noterlik de hâkimlik, savcılık ve avukatlı gibi yalnızca Hukuk Fakültesi mezunlarına 
açık bir kamu görevidir. Noterlik, hakimlik, savcılık ve avukatlıkta belli bir kıdem 
kazanıldıktan sonra girilebilen bir hukuk mesleğidir.

Arabuluculuk ve uzlaştırmacılık, hukuk ve ceza davalarının mahkemeye gitmeden 
çözülmesine imkan sunan alternatif bir usuldür. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme 
sahip avukatlar arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığı’nın yaptığı 
yazılı sınavda başarılı olmak şartı ile arabulucu olabilirler. 

Arabuluculuk ve uzlaştırmacılık günümüzde avukatlar için cazip bir iş sahası 
haline gelmiştir. Mesela iş sözleşmelerine dayanan davalar veya bazı ticari davalar 
arabulucuya başvurmadan açılamamaktadır. Arabulucular ve uzlaştırmacılar sunmuş 
oldukları hizmetin ve yaptıkları masrafların karşılığı olarak ücret talep etme hakkına 
sahiptirler.



28 29

AKADEMİSYENLİK

DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI

Yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan mezunlarımız öğretim görevlisi, doktor, 
doçent ve profesör gibi unvanlarla üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Bunlara ilave olarak kamuda valilik, kaymakamlık, müfettişlik, uzmanlık gibi 
bürokratik veya büyükelçilik, konsolosluk gibi diplomatik görevlerde ya da bakanlıklar 
ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında daire başkanı, genel müdür ve müsteşar 
gibi üst düzey görevler de mezunlarımızın çalışma alanları arasındadır. Ayrıca özel 
veya kamu statüsünü haiz şirketlerde yönetici veya yönetim organlarında üye olarak 
ta vazife alabilirler.

HUKUK KLİNİĞİ DERSİ

Seçimlik olarak verilen ve teoriden ziyade uygulamaya yönelik olan bu ders 
olaylar, dilekçeler ve mahkeme kararları gibi pratiğe yönelik çalışmalar ile hukuk 
eğitimini zenginleştirmektedir. Böylece işi yaparak öğrenmeye, yani lisans eğitimi 
süresince alınan teorik bilgilerin pratiğe dökülmesine imkan sunar. Uygulamalı 
öğrenme olarak ta tarif edilen bu ders kısaca öğrencilere avukat olmayı öğretmektedir. 

Yabancı Dil Eğitimi

Üniversitemizin en temel hedeflerinden birisi, öğrencilerimizin en az üç dil bilerek 
mezun olmasıdır. Bu maksatla öğrencilerimize İngilizce ve Arapça başta olmak 
üzere Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, Japonca ve Rusça gibi dilleri 
öğrenme imkânı sunulmaktadır. 

Ayrıca Üniversitemizin yabancı dil hazırlık sınıfları olup arzu eden öğrencilerimiz 
bir yıl süreyle İngilizce eğitimi alabilirler.

Üniversitemiz İngilizce 
seviyesini tespit etmek 

maksadıyla dünya genelinde 
yapılan TOEFL imtihanın 

yapıldığı merkezlerden birisidir. 
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Hukuk İngilizcesi Dersi
Konuşmadan ziyade okuma ve yazma ağırlıklı olan “Hukuk İngilizcesi” dersi 

öğrencilerimize seçimlik olarak verilmektedir. Akademik seviyede bir İngilizcenin 
verildiği bu ders sayesinde öğrencilerimiz ticari sözleşmeler başta olmak üzere 
İngilizce hukuk metinlerini okuma ve anlama becerisini kazanabilmektedir.

İngilizce Eğitimi

Üniversitemizde bulunan hazırlık sınıfları ve ücretsiz kurslara ilave olarak 
Fakültemizin birinci sınıfında genel İngilizce ve daha sonraki senelerde ise seçimlik 
hukuk İngilizcesi ve İngilizce hukuk dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca 
Avrupa Birliği Erasmus ve Üniversitemizin anlaşmalı olduğu diğer ülkelerdeki hukuk 
programlarına katılarak yurt dışında bir dönem öğrenim görme imkanına sahiptir. 

İngilizce Verilen Hukuk Dersleri

Fakültemizde seçimlik olarak “Introduction to Law”, “International Criminal Law”, 
“Comparative Law”, “Arbitration Law”, “Introduction to Common Law”, “Human Rights 
Law” gibi dersler verilmektedir. Tamamen İngilizce olarak görülen bu dersler sayesinde 
öğrencilerimiz hukuk bilgisi, genel ve akademik İngilizce ile mesleki terminolojiyi aynı 
anda alabilmektedirler.

Osmanlı Türkçesi Dersleri
Seçimlik olarak verilen bu dersle öğrencilerimize muazzam medeniyetimizin ve 

kelime zenginliğine sahip, letafet ve zerafet dolu lisanımızın kaynaklarını okuma ve 
anlama imkanı sunulmaktadır. Yazma ve hitabet kabiliyetinin gelişmesine de vesile 
olabilecek dersimiz bu yönüyle mesleki açıdan da önem arzetmektedir. Ayrıca Arapça 
ve Farsça gibi medeniyet, tarih ve coğrafyamızın mühim lisanları için de ciddi bir temel 
atılmaktadır. 
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Milletlerarası Öğrenci Değişim Anlaşmaları
(Erasmus+)

Erasmus+ programı, Avrupa Birliği bünyesinde bilhassa gençlere eğitim, staj 
ve spor alanlarında destek vermek amacıyla kurulmuş bir programdır. Erasmus+ 
programı, 15 milyar Euro gibi bir bütçeye sahip ve 4 milyon üzerinde öğrencinin 
faydalandığı büyük bir organizasyondur. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu yabancı 
üniversitelerin bazıları aşağıdadır.

Messina Üniversitesi (İtalya)

Messina Üniversitesi 1548 yılında İtalya’nın Messina şehrinde kurulmuş bir devlet 
üniversitesi olup, Hukuk Fakültesinin de kurulduğu 13. yüzyıla kadar dayanan köklü 
bir kültür ve eğitim geçmişine sahiptir. İdari binalar ile İktisat, Siyaset Bilimi, Hukuk ve 
Eğitim Fakülteleri Messina’nın merkez kampüsünde yer almakta olup Üniversitenin 4 
ayrı kampüsü daha bulunmaktadır. 

Ferrara Üniversitesi (İtalya)

Ferrara Üniversitesi kuzey İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki Ferrara 

şehrinde 1391 yılında kurulmuş olup, İtalya’nın en eski üniversitelerindendir. 

Üniversitenin kimliği, Kopernik ve Paracelsus gibi önemli şahsiyetlerin katkıda 

bulunduğu tarihi ve kültürel geleneğe dayanmaktadır. 

Görkemli Orta Çağ ve Rönesans mimarisiyle öne çıkan çok sayıda kentsel 

dokusu halen muhafaza edilen Ferrara, 1955’ten bu yana UNESCO Dünya Kültürel 

Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Ferrara Hukuk Fakültesi ise Avrupa’nın en eski 

Hukuk Fakültelerinden biri olup 1391 senesinde Marquis Alberto V d’Este tarafından 

kurulmuştur. Köklü gelenek ve modern hukuk öğretimini bir araya getiren Fakülte’nin 

2000 öğrencisi olup Erasmus öğrencilerine çok sayıda İngilizce ders alma imkânı 

sunulmaktadır.
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Hukuk Fakültesi öğrencilerinin istifadesine sunulmak üzere, Babeş-Bolyai 

Üniversitesi (UBB) ile Üniversitemiz arasında, Erasmus programı çerçevesinde ikili 

anlaşmanın tamamlanmasına yönelik çalışmalarda son safhalara gelinmiştir. 1959 

senesinde bir Romen ve bir Macar üniversitesinin birleşmesi neticesinde kurulmuş ve 

bir devlet üniversitesi olan UBB, Bükreş’ten sonra Romanya’nın ikinci büyük yerleşim 

merkezi olan Cluj şehrinde faaliyet göstermektedir. Bu birleşime katılan Romen 

Cluj Üniversitesinin tarihi 1500’lü yıllara kadar gitmektedir. UBB’nin, International 

Association of Universities, European University Association, Agence universitaire 

de la Francophonie gibi uluslararası kurumlarla bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca 

dünya üzerindeki 50 ülkeden 210 kadar üniversite ile ortak çalışmalar yapılmakta olup 

öğrenciler, Romence, Macarca, Almanca, İngilizce ve Fransızca lisanlarında ders 

alabilmektedirler.

Babeş-Bolyai Üniversitesi (Roma)

Bu anlaşmalara ilave olarak ayrıca, İngiltere ve Almanya, Polonya ve İspanya 
gibi ülkelerdeki diğer bazı seçkin üniversitelerle de değişim anlaşması yapılması 
hususunda görüşmeler devam etmektedir.

Yurt Dışında Eğitim
Erasmus öğrenci değişim programının yanı sıra üniversitemizin, Amerika Birleşik 

Devletleri’nden Ukrayna’ya, Malta’dan Hindistan’a kadar dünyanın 50’ye yakın 
ülkesindeki önemli üniversitelerle işbirliği bulunmaktadır. 

Mesela öğrencilerimiz Missouri veya Mary Washington gibi Amerikan 
üniversitelerinde öğrenci olarak bulunma, yaz okullarında ders alma veya İngilizce dil 
eğitimlerinden faydalanabilir.

veya Ürdün’deki “The University of Jordan” ve “The World Islamic Science & 
Education University” gibi üniversitelerde Arapçalarını geliştirebilirler.



36 37

Malezyada Hukuk  Eğitimi

Öğrencilerimiz, 1905 yılında kurulan ve Malezya’nın en eski ve tanınmış 
üniversitelerinden olan Malaya Üniversitesi’nde bir yarı yıl hukuk eğitimi alma imkanına 
sahiptirler. Malaya Üniversitesi, bu sene “Times Higher Education” tarafından yapılan 
üniversite derecelendirmesinin Asya kategorisinde 43. sırada ve dünyada ilk 350 
arasında yer almaktadır. İngilizce olarak verilen eğitim süresince öğrencilerimiz 
tercihlerine göre “Introduction to Public International Law” ve “Introduction to Islamic 
Banking and Finance Law” gibi dersleri alabileceklerdir. “University of Malaya” dışında 
“University Utara Malaysia”,  “The Global University of Islamic Finance”, “International 
Islamic University of Malaysia”, “International Islamic University College Selangor” 
ve “Asya Pasific University” gibi Malezya’daki diğer üniversiteler ile de anlaşmaları 
bulunmaktadır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZ

KAMU HUKUKU – DOKTORA

KAMU HUKUKU - 
TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Bu programın gayesi, kendini sürekli geliştirebilen, ulusal ve uluslararası sahada 
meydana gelen hadiseleri takip eden, teorik ve pratik bilgisiyle tahlil edebilme ve 
meselelerin analizini yapabilme kabiliyetine sahip kamu hukuku alanında uzman 
hukukçuların yetiştirilmesidir. 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, aynı zamanda üniversitemizin 
misyonu olan medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa 
hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirme 
misyonundan ödün vermeyen, uzlaşmacı, girişimci ve konularına hâkim uzman 
hukukçuların yetiştirilmesi gayesiyle kamu hukuku alanında tezli ve tezsiz yüksek 
lisans programları açılmış bulunmaktadır. 
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ÖZEL HUKUK - 
TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Son yıllarda özel hukuk alanındaki temel kanunlardan olan yeni Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun kabul 

edilmiş olmasıyla hukuk düzenimizde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca yeni 

Sermaye Piyasası Kanunu, Petrol Kanunu ve İstanbul Tahkim Merkezi Kanun tasarısı 

bu alanda önemle belirtilmesi gereken diğer düzenlemelerdir. Anılan yerel hukuksal 

değişikliklerin yanı sıra küresel ölçekteki hukuksal düzenlemeler de lisansüstü hukuk 

eğitimini tamamlamaktadır. Bu konuların teorik ve pratik uygulamalarının, lisans 

eğitimine ilave olarak araştırılıp yorumlanmasına duyulan ihtiyaç Özel Hukuk Yüksek 

Lisans programını açmamıza neden olmuştur. Bu program söz konusu alanlardaki 

hukuksal sorunları sorgulayıcı bir bakış açısıyla araştıran, yaratıcı ve özgün analizler 

yapıp çözümler üreten hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
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