HUKUK FAKÜLTESİ
TARİHÇEMİZ
Hukuk Fakültesi;
1978 yılında Ege Üniversitesi’ne bağlı
olarak kurulmuş ve 1982 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemiz,
2016 - 2017 yılından itibaren faaliyetlerine
Tınaztepe Yerleşkesi’nde devam etmektedir. Yeni
yapılan binamız, Türkiye’deki en büyük hukuk fakültesi
binalarından biridir. Gerek tasarımı, gerekse mimarisi ile hem
eğitimin kalitesi hem de öğrencilerin her türlü sosyal faaliyeti için
son derece güzel ve ferah bir yapıdır. Yeni bina ile birlikte, 50.000 ‘i
aşkın yerli yabancı kitabı barındıran kütüphanesi ve çalışma salonları ile
öğrencilerimize güzel bir eğitim ortamı sunmaktadır.
Fakülte, kuruluşundan itibaren üniversite tercihlerinde hemen her zaman ilk
sıralarda yer almış ve bu yerini de korumaya devam etmektedir. Bunun sebebi hem
Fakültenin her yıl yükselen başarısı hem de İzmir ve Buca’nın gerek ekonomik açıdan, gerekse yaşam şartları açısından
öğrenciler için çok uygun bölgeler olmasıdır. Bugüne kadar 12.416 mezun veren fakültemizin mevcut öğrenci sayısı şu anda
2.692’dir.Ayrıca, Georgia State Universitesi ile işbirliği anlaşması imzalanmış olup bu kapsamda öğretim üyesi değişimi
sağlanması yanında yaz okulları düzenlenecek ve öğrencilerimizin uygun koşullarda adı geçen üniversitede lisansüstü eğitim
yapması sağlanacaktır.
Öğrencilerimiz, ELSA (Avrupa Genç Hukukçular Derneği) tarafından yapılan Kurgusal Duruşma Yarışmalarında, Mahmut
Esat Bozkurt Farazi Dava Yarışmalarında ve uluslararası farazi ticari tahkim yarışması (Willem C.Vis International Commercial
Arbitration Moot) gibi yarışmalara katılmaktadır ve yarışmalarda önemli dereceler elde etmişlerdir.
AMACIMIZ
Hukukun temel amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Bunun için hukuk, bir yandan devlet gücünün paylaştırılıp sınırlandırılmasını sağlarken, öte yandan kişilerin özgürlük ve güvenliklerini koruma altına alır. Bu bakımdan hukuk, devletin hem
kendi içinde hem de kişilerle olan ilişkilerini düzenlediği gibi kişiler arası ilişkileri ve menfaat dengelerini organize etmektedir.
Bu bakımdan toplumsal düzenimizde hayatî bir öneme ve yere sahiptir.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR:
Mahkeme Salonu, 50.000’ i Aşkın Yerli / Yabancı Kitabı Barındıran Kütüphane, Okuma - Çalışma Salonları, Bilgisayar
Laboratuvarı
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
Erasmus + ve Farabi Değişim Programları

HUKUK BÖLÜMÜ
Hukuk Fakültesi, hem mevcut düzene ilişkin kuralların ve bu kuralların dâhil olduğu sistematiğin hem de adalet fikri
açısından olması gerekene ilişkin tartışmaların öğrenciye aktarıldığı yerdir. Bu amaçla öteden beri öğretim programında
yer alan klasik dersler okutulduğu gibi yeni gelişmelere ve öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak İngilizce ve Türkçe pek
çok seçimlik ders de müfredatta yer almaktadır.
Hukuk Fakültesi’nde öğrenim süresi 4 yıldır. Eğitim metodu olarak klasik eğitim metodu uygulanmaktadır. Ancak uygulamaya yönelik olarak pratik çalışmalar da yapılmaktadır. Öğrenciler, özellikle “Hukuk Uygulamaları” ve “Arabuluculuk Hukuk Kliniği” seçimlik derslerinde bizzat gerçek olaylarla çalışma imkânı bulabilmektedir.
Fakültemizde özellikle yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı başta olmak üzere, çeşitli konferanslar, seminerler, kariyer günleri, kurgusal duruşmalar düzenlenmektedir.
Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitim programlarımız bulunmaktadır. Oldukça genç
ve dinamik bir akademik kadroya sahip olan fakültemiz, çevresindeki pek çok vakıf üniversitesinin oluşumunda kaynak
teşkil etmiştir. Fakülte öğretim elemanları hem pek çok farklı üniversitede dersler vermekte hem de kanun komisyonlarında yasama faaliyetine de destek olmakta, çok sayıda yayınla bilim dünyasına hizmet vermektedirler.
Hukuk Bölümü’nde Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Sınıf geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır. Mutlak
not değerlendirme sistemi uygulanır. Mesleki İngilizce, Mesleki Almanca, Mesleki Fransızca seçmeli dersleri de mevcuttur.
Kariyer Alanları
Hukuk Fakültesi mezunları yargı organları başta olmak üzere çalıştıkları çeşitli kariyer alanlarında, tercih
edilen yüksek nitelikli kişilerdir. Fakültemiz, 2018 yılı Adlî Yargı Hâkimlik Savcılık sınavında Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri arasında birinci olmuştur.Mezunlar, öncelikli olarak hâkimlik, savcılık ve avukatlık
mesleklerine yönelmektedirler. Ancak bütün özel sektör ve kamu sektörü alanlarında, bürokrasinin
hemen her basamağında müfettişlik, noterlik, kurum avukatlığı, kaymakamlık vb. gibi iş imkânları da
mevcuttur.
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