
İstihdam Olanakları

Hukuk Fakültesi mezunları; hakimlik, savcılık,

noterlik, arabuluculuk ve avukatlık mesleklerinin

yanında; yöneticilik, danışmanlık gibi iş ve meslekleri

de yürütebilecek temel donanıma sahiptirler. Ayrıca

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılarak

kaymakamlık, kurum avukatlığı, kurumların açtığı

uzman hukukçuluk, hukukçu, hukuk müşavirliği gibi

kadrolara yerleşebilmeleri de mümkündür.

Derslikler

StüdyolarLaboratuvarlar

İZMİR DEMOKRASİ 

ÜNİVERSİTESİ

Alanında uzman genç ve dinamik akademik kadrosu ile İzmir

Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi; niteliği önceleyen,

öğrenci odaklı, interaktif bir hukuk eğitimi sunmayı amaç

edinmektedir. Açıldığı günden bu yana, her yıl %100 doluluk

oranı ile tercih edilen Fakültemiz, yatay geçiş bakımından da

son derece yüksek talep görmektedir. Düşük öğrenci

kontenjanı sayesinde her bir öğrenci ayrıca

önemsenmektedir. Hukuk Fakültesi, öğrencilerine sunmuş

olduğu nitelikli ve çağdaş eğitim sayesinde başarılı bir

hukukçu olma yolundaki ilk adımların atılmasına olanak

sağlamaktadır. Bu bağlamda, mezunlarının gerek ulusal

gerekse uluslararası düzeyde mesleğin önde gelen

temsilcilerinden olması vizyonuyla öğrenci adaylarına

hukukun her alanıyla temas ederek hayallerini gerçekleştirme

şansı tanınmaktadır.

Öğrencilere eğitim süresince ve sonrasında öğretim üyeleri

ile bireysel iletişim ve etkileşim imkanı sunması ise Fakülte

olarak hakimlik ve savcılık gibi mesleki sınavlarda öğrenci

başarı hedefimizi yükseltmektedir.

Pandemi döneminde dahi öğrenci odaklı yaklaşımından ödün

vermeyen Hukuk Fakültesi, uzaktan eğitim sürecindeki

dersleri canlı olarak başarı ile sürdürebilmiştir.

Öğrencilerimizin evlerinde kaldıkları salgın boyunca tüm

öğretim üyelerimiz ile etkileşim ve iletişim içinde kalmaları

sağlanmıştır. Kısa zaman içinde hızla yükselen ulusal bir

değer olmayı hedefleyen Hukuk Fakültesi, mülkün temeli

olan adalet sistemine, gerek liyakatli hukukçular yetiştirmek

gerekse akademik çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle en iyi

şekilde katkı sunmaya devam etmektedir. 2020-2021

akademik yılında da önceki yıllarda olduğu gibi heyecanla

yeni öğrencilerimizin aramıza katılmasını bekliyoruz.



“İzmir’in Merkezinde Öğrenci 

Odaklı Hukuk Eğitimi”

Sevgili Gençler,
Sizler geleceğiniz için hukuk eğitimini seçmekle aslında ideallerinizi de
gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

Hukuk öğrenimi tercihinizi yıllar önce verdiniz ve bu amacınıza
ulaşmak için yoğun çaba harcadınız.

Hukuk mezunu olmanız sizlere kamu ve özel sektörde birçok alanda
çalışma imkânı sağlayacaktır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak 2018-2019 eğitim-
öğretim döneminde ilk öğrencilerimizi alarak eğitim ve öğretim
faaliyetlerine başladık. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ise yatay
geçiş kontenjanının çok üstünde bir taleple karşılaştık. Bu durum
şüphesiz İzmir Demokrasi Üniversitesinin vizyonu ve misyonunun
Hukuk Fakültesine yansımasının bir göstergesidir. Artarak da devam
etmektedir. Siz değerli öğrencilerimizin eğitim sürecinde hiçbir
fedakârlıktan kaçınılmamış ve kaçınılmayacaktır. Amacımız sizleri
evrensel hukuk normlarına göre yetişmiş vicdan sahibi iyi birer
hukukçu olarak yetiştirmektir.

Fakültemiz Türkiye’nin yeni kurulan Hukuk Fakülteleri içinde yer
almasına karşın en çok tercih edilenlerin içinde yer almış olması Sayın
Rektörümüz Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER’in ifadeleriyle İzmir
Demokrasi Üniversitesi yürüyen değil koşan bir üniversite olmasından
kaynaklanmaktadır. Sizleri İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ailesinin bir üyesi olarak görmekten büyük sevinç duyacağız.
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