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HUKUK 
FAKÜLTESİ 
Hukukun üstünlüğü ve adalet değerlerini 
özümsemiş, bütüncül ve karşılaştırmalı 
bir hukuki bakış açısını kazanmış, insan 
hakları ve yargı etiği bilincine sahip, 
geleceğin donanımlı ve saygın hukukçularını 
yetiştirmek temel hedeflerimizdendir.

Geleneksel hukuk eğitiminin yanı sıra ulusal 
ve uluslararası hukuk alanındaki güncel 
gelişmeleri de dikkate alarak hazırladığımız 
müfredatımız, öğrencilerimizin mesleki 
yaşamlarına en iyi şekilde hazırlanmalarına 
olanak vermektedir.

Hukukun ve hukukçunun rolünün 
giderek önem kazandığı günümüzde, 
Üniversitemizin güçlü kurumsal kimliği ile 
Fakültemizin her alanda sahip olduğu çok 
boyutlu ve dinamik yaklaşım, öğrencilerimizi 
bir adım öne taşımaktadır.

ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN 
ANKARA MEDİPOL HUKUK

Berke Kahraman
‘’Kıymetli akademik kadrosu, güçlü 
teknolojik altyapısı ve öğrenciyi her 
zaman ön planda tutan anlayışıyla 
Ankara Medipol Üniversitesi, çok 
kısa bir sürede Türkiye’nin seçkin 

üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Hukuk 
Fakültemizde temel hukuk eğitimi dışında bizlere yönelik 
yapılan konferanslar  ve etkinliklerle kendimizi hukukun 
çeşitli alanlarında geliştirme fırsatı da yakalıyoruz.’’

Aybars Karakaya
‘’Fakültemizde klasik hukuk 
eğitiminin yanında güncel hukuki 
sorunlara değinen ve gelişmekte 
olan hukuk disiplinlerine yönelik bir 
eğitim programı uygulanmaktadır. 

Üniversitemizin Ankara’da olması ve kampüsünün 
merkezi konumda bulunması da biz öğrencilere birçok 
avantaj sağlamaktadır.’’

Esra Taşinen
‘’Neden Ankara Medipol Hukuk?” 
sorusuna verebileceğim en iyi cevap, 
hocalarımızın da dile getirdiği bir 
cümle olabilir aslında: “Bizler hukuk 
kuralını sadece uygulayan değil, 

aynı zamanda norm yaratan hukukçular yetiştirmeyi 
hedefliyoruz.” Fakültemizde verilen eğitimle, bu sözün 
tam anlamıyla hayata geçirildiğini düşünüyorum. 
Çeşitli alanlarda verilen eğitimler ve kulüp etkinlikleri 
de bunu destekliyor. Bu sayede teoriyle uygulamayı 
birleştirebilen, olaylara farklı açılardan bakabilen çok 
yönlü hukukçular olarak yetişiyoruz.’’

Beyzanur Alagöz:
‘’Ankara Medipol Üniversitesini tercih 
etmemde öncelikle Üniversitemizin 
Ankara’nın merkezinde bulunması ve 
ulaşımın çok rahat olması etkili oldu. 
Fakültemiz yeni kurulmuş olmakla 

birlikte almış olduğumuz eğitim ve derslerimize giren 
Hocalarımızın ilgisi, bu tercihimin ne kadar doğru 
olduğunu gösterdi. Sonuçta bilgiye sahip olmak kadar 
bilginin aktarılması da önemlidir. Ankara Medipol 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi bunu başarıyor.’’



Öğretim Üyelerimizin Gözünden 
Ankara Medipol Hukuk

Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç
Dekan-Medeni Hukuk Anabilim Dalı
“Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi olarak yenilikçi eğitim 
modelimiz ile hukukun teorik ve teknik 
bilgisinin yanında uygulama becerisine 

sahip, muhakeme yöntem ve ilkelerine hakim, toplumsal 
hukuki sorunlara duyarlı, iletişim ve bilgi teknolojilerinin 
kullanımında yetkin, bilgili ve donanımlı hukukçular 
yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Doç. Dr. Ergin Ergül
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
“2020-2021 akademik yılında öğretime 
başlayan genç ve dinamik bir eğitim 
kurumu olarak Fakültemiz, hukukun 
nihai amacı olan adalet değerini 

uygulamada toplumun yargıya olan güvenini sağlayacak 
şekilde hayata geçirecek bir yargı sistemi için gerekli 
nitelik ve donanımda hukukçular yetiştirmektedir.”

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Göçgün
İdare Hukuku Anabilim Dalı
“Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencileri, gerek içinde 
yaşadıkları toplumda ortaya çıkan 
gerekse uluslararası nitelikteki 

hukuki sorunların çözümüne farklı şekillerde katkı 
sağlayabilecek donanıma ve bakış açısına sahip 
hukukçular olarak yetişmekteler. Ayrıca verdiğimiz 
çok yönlü ve nitelikli eğitimi de göz önünde 
bulundurduğumda; öğrencilerimizin Ankara’nın 
merkezinde yer alan bir hukuk fakültesinde öğrenci 
olmanın sağladığı birçok avantajdan en üst seviyede 
yararlandıklarını gönül rahatlığıyla ifade edebilirim.”

Dr. Öğr. Üyesi Z. Feyza Eker Ayhan 
Milletlerarası Özel Hukuk 
Anabilim Dalı
“Fakülte olarak, mezunlarımızın hukuk 
disiplininde yetkin olmalarının yanı 
sıra, disiplinler arası alanlarda uygun 

çözümler geliştirebilecek donanıma sahip olmalarını 
da hedefliyoruz. Bu doğrultuda lisans eğitimi sürecinde 
güncel konularda sertifika programları düzenliyoruz. 
Uluslararası ilişkiler ve işbirliklerini geliştirmek de 
bizim için özel öneme sahip, zira öğrencilerimizin 
küreselleşmiş dünyada alanında yetkin ve etkili 
hukukçular olarak yetişmelerini önemsiyoruz.”

MEDİPOL EĞİTİM VAKFI (MEV) BURSU
ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları 
Sınavında (YKS) ilk 1000’e giren öğrencilere ve yıl 
içerisindeki eğitimde başarı gösteren öğrencilere 
durumlarına özel başarı bursları ve yurtdışında 
yabancı dil eğitim destekleri verilmektedir. Diğer burs 
ve indirim olanakları hakkında üniversitemizin web 
sayfasından bilgi alınabilmektedir.

BÜTÜNLEŞİK PROGRAM
Lisans eğitimi döneminin ilk iki yılında başarı 
kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz lisans ile bütünleşik 
olarak yüksek lisans ve/veya doktora programına 
başlayabilmekte, kariyer hedeflerine daha kısa sürede 
ulaşabilmektedir.

FAKÜLTE OLANAKLARI
 X Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun 
olarak akıllı tahta ve projeksiyon cihazları 
bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yararlanacağı 
bilgisayar laboratuvarları, toplantı ve seminer 
salonları mevcuttur.

 X Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası hukuk 
veri tabanları ile desteklenen Ankara Medipol 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nden 
yararlanabilmektedir.

 X Öğrencilerimiz, Socrates/Erasmus başta olmak 
üzere ulusal ve uluslararası öğrenci değişim 
programlarından yararlanabilmektedirler.

 X  Üniversitemizde öğrencilerimiz için yemekhane ve 
kafeteryalar bulunmaktadır.

 X Öğrencilerimiz, Üniversitemizin sunduğu sosyal, 
sportif ve kültürel etkinlikler ile sağlık, danışma ve 
rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
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