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Hukuk, iyi ve adil olanın sanatıdır. 
(Celsus)

   Mezunların İstihdam Profilleri

Hukuk Fakültesi’nde 4 yıllık lisans programını ta-
mamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna 
göre ‘Hakim’, ‘Savcı’ ve ‘Avukat’ unvanları ile görev 
yaparlar. Ayrıca kamu kurumlarında hukuk danış-
manı veya hukuk müşaviri olarak görev yapabilirler.

Yalova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinin Başarıları 

• 2016 yılında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan
Adli Hakimlik ve Savcılık Sınavında, Fakültemiz 
ülkemiz ve KKTC’de bulunan 167 Hukuk Fakültesi 
(devlet, özel, vakıf) arasında 15. sıraya yerleşmiştir.

•Türkiye Barolar Birliği tarafından 18.07.2017 tari-
hinde tespit edilen kriterlere göre Fakültemiz Hu-
kuk Fakülteleri arasında 15. sırada yer almıştır.

Lisansüstü Eğitim

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde, sosyal bilimler 
alanında Kamu Hukuku bölümünde ve Özel Hukuk 
bölümünde ‘Tezli Yüksek Lisans’ ve ‘Tezsiz Yüksek 
Lisans’ programlarına öğrenci kabul etmektedir.

HUKUK 
FAKÜLTESİ



Program Hakkında Genel Bilgi 

Yalova Üniversitesi Hukuk Bölümü’nün amacı 
dünya çapında eğitim veren özel sektör ve kamu 
kurumlarınca kabul edilen uluslararası düzeyde 
hukuk formasyonu kazanmış, hukukun üstünlü-
ğü içselleştirilmiş, fikri ve ahlaki erdemlere sahip 
donanımlı hukukçular yetiştiren saygın bir eğitim 
kurumu olmaktadır. Bölümümüz ayrıca insanlığın 
gelişmesine barış içinde bir arada yaşamasına 
somut katkılar sunacak hukukçular ve akademis-
yenlerin geliştirildiği, hukuk biliminin üretildiği, 
öğretildiği ve geliştirildiği bir merkez haline gel-
mek, 20. kuruluş yıldönümümüze kadar başarı sı-
ralamasında ülkemizin ilk on hukuk fakültesi ara-
sına girmeyi hedeflemektedir.

4 yıldan (8 yarıyıl) oluşan ve Türkçe olarak sunu-
lan eğitim-öğretim planının ilk yıllarında öğrenci-
lere, temel sosyal bilimler dersleri ve alana giriş 
dersleri verilmektedir. İlerleyen yıllarda ise öğren-
cilerimiz çeşitli hukuk dallarında sunulan seçmeli 
derslerden ilgilerine göre seçim yapabilmektedir. 
Öğrencilerimiz mezun olabilmek için bu zorunlu 
seçmeli derslerde oluşan 240 AKTS kredisini ta-
nımlamakla yükümlüdür.

 Derslik İmkanları

• Her biri 208 kişilik 4 amfi mevcut olup, lisans ders-
leri burada yapılmaktadır.
• Her biri farklı kapasitelerde (65,72,90,110 kişilik) 4 
adet küçük derslik seçmeli dersler ve yüksek lisans 
dersleri için kullanılmaktadır.
• Aynı anda 100 kişinin çalışabileceği kütüphanesi 
de mevcuttur.

Misyonumuz: Uluslararası düzeyde hukuk formas-
yonu kazanmış, hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş, 
fikrî ve ahlaki erdemlere sahip donanımlı hukukçular 
yetiştirmek.

Vizyonumuz: İnsanlığın gelişmesine ve barış içinde 
bir arada yaşamasına somut katkılar sunacak hu-
kukçu ve akademisyenlerin yetiştirildiği, hukuk bili-
minin üretildiği, öğretildiği ve geliştirildiği bir mer-
kez haline gelmek, yirminci kuruluş yıldönümümüze 
kadar başarı sıralamasında ülkemizin ilk on hukuk 
fakültesi arasına girmek.

NEDEN YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
HUKUK FAKÜLTESİ

Fakültemiz, üniversitemizin uluslararası vizyo-
nuyla paralel olarak, Avrupa Birliği düzeyinde bir 
hukuk eğitimi hedeflemektedir. Bu amaçla başta 
Avrupa Birliği üyesi olmak üzere tüm dünyadan 
üniversiteler ile uluslararası iş birliklerinin kurul-
ması ve Erasmus Değişim Programı çerçevesinde 
Avrupa’dan hukuk fakülteleri ile öğretim üyesi ve 
öğrenci değişimi imkanı sağlanmıştır.

Fakültemizin belirleyici bir diğer özelliği; uygula-
mayı bilen hukukçular yetiştirme hedefinin olma-
sıdır. Bu hedef doğrultusunda, mahkeme, baro gibi 
adli birimler ile işbirlikleri tesis edilecektir.


