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KAMPÜSÜN TARİHÇESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu, 09.02.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.02.05-1426 sayılı YÖK
kararı ve Dicle Üniversitesi Senatosu’nun 21.03.2012 tarih ve 2012/4-5 sayılı kararı ile 2012-2013
eğitim ve öğretim döneminde açılmıştır.
Yüksekokulumuza her yıl, Normal
Örgün Öğretime 100 ve İkinci Öğretime
100 olmak üzere toplam 200 öğrenci
alınmaktadır.
Yüksekokulumuz
2012
yılında
eğitim-öğretim
faaliyetlerine
başlamasına rağmen, ilk mezunlarının
girdiği 2014 DGS Sınavında Ülkemizdeki
Adalet Meslek Yüksekokulları arasında en
yüksek puan ortalamasına sahip yüksekokul
olmuştur.
Yüksekokulumuzda branş dersleri
Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından
verilmekte olup idari işler ile yardımcı
hizmetler Yüksekokul Sekreteri, 4 memur
ve 1 sekreter ve 1 geçici personel tarafından
yürütülmektedir.
Nitelikli adli personelin adalet hizmetlerinin düzgün, kaliteli ve hızlı işlemesine doğrudan
katkı sağlayacağına kuşku yoktur. Genel hukuk bilgisine sahip, araştıran, irdeleyen, çok yönlü
düşünebilen, vizyon sahibi ve nihayet “Geç Gelen Adaletin, Adalet Olmadığı” ve “Adaletin Mülkün
Temeli Olduğu” ilkelerini özümsemiş bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir

Üniversitemiz Açısından Önemi
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 09.02.2012 tarihli kararı
ile Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan Yüksekokulumuz, Devlet
ve Özel Kurumların Hukuk alanındaki nitelikli ara insan gücü
"Adalet Meslek Elemanı" ihtiyacının giderilmesi açısından önem
arz etmektedir. 2012-2013 yılında

Yüksekokulumuz kontenjanı

örgün ve ikili olmak üzere 50 kişi olup, kazanan öğrencilerin
tamamı kayıt yaptırmış, Mevcut durumda toplamda 100 öğrencimiz
bulunmaktadır.
Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının Devlet Kurumlarınca ve Özel Kurumlarca aranılan
özelliklere uygun tarzda yetiştirilmeleri dolayısıyla Yüksekokulumuza ilgi katlanarak artmaktadır.

Meslek Yüksekokulu Programının Amacı
Yüksekokul, özellikle Adalet Bakanlığı’nın Adli yargı ve infaz kurumlarında, yardımcı
nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olup öğrenim süresi 2 yıldır. Yüksekokul
öğrencilerimize, hukuk alanındaki gelişmelere paralel olarak, özellikle büyük şirketlerdeki hukuk
bürolarında; yetişmiş, bilgili, donanımlı, avukat yardımcısı olarak da önemli iş sahaları açılmaktadır.
Öğrencilerimiz, Merkez Kütüphanesinin zengin kütüphanesinden, okuma salonundan,
öğrenci kafeteryası, yemekhane, spor tesisleri ve Mediko Sosyal Merkezinin sağladığı olanaklardan
yararlanabilmektedir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Adalet meslek yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz
önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Yüksekokulda kamu hukuku ve
özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi,
avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi
hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe, işletme yönetimi, arşiv ve
dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Verilen bu derslerin çok yönlü
ve çeşitli olması, öğrencilerimize geniş bir yelpazede meslek olanakları da sağlamaktadır.

Gereken Nitelikler
Adalet Meslek Yüksekokulu’nda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgi duyan,
Türkçe, derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu
alandaki başarısını artıracaktır.

FİZİKİ DURUM
Yüksekokulumuzda,

2

Derslik

ve

Bilgisayar sınıfı ile öğretim sürdürülmektedir. 2
Adet 80 Kişilik Derslik, 1 Adet 75 Kişilik
Bilgisayar sınıfı bulunmakta, Tören, konferans,
bilimsel faaliyetler ve diploma törenlerinde
kampüsümüzün Kültür ve Kongre Merkezi
salonları kullanılmaktadır.

KÜTÜPHANEMİZ
Yüksekokulumuz, Merkez Kütüphanesini
kullanmakta olup zengin kitap mevcudu ile öğretim
elemanları ile öğrencilerin öğretim ve araştırma
sürecinde ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını
sağlamaktadır. Kütüphanede, yerli ve yabancı
olmak üzere toplam 25000 kitap mevcuttur. yerli
ve yabancı birçok süreli yayın bulunmaktadır.
Katalog tarama yöntemiyle internet üzerinden de
kütüphanemizde mevcut kitaplar hakkında bilgiye
ulaşılabilmektedir.

Öğrencilerimizin

ayrıca

internet üzerinden birçok ulusal ve uluslararası veri
tabanlarına da ulaşma imkânı bulunmaktadır.
Kütüphanemiz, fakülte dışından araştırmacılara da
açık olup fotokopi hizmeti verilmektedir.
Çalışma Saatleri

: 08.30-21.45

HİZMET İMKÂNLARI
Fotokopi, danışma hizmeti, kütüphane kullanımı ile
ilgili soruların yanıtlanması, araştırmayı gerektiren
sorulara verilen hizmet, yayın taraması, güncel
duyuru

hizmeti,

internet

kullanımı,

internet

üzerinden Başbakanlık Mevzuatına erişim ve ayrıca
bilgisayar ortamında kazancı; Hukuk Yayınları
Mevzuatına ve kütüphane kataloglarına erişim.

SOSYAL VE KÜLTÜREL OLANAKLARIMIZ:
Öğrencilerimize kampüste öğlen saatinde öğrenci yemekhanesinde bir defa yemek çıkmakta
ve kafeteryalardan yararlanmaktadır.
Kurumumuzda, kablolu ve wifi internet kullanılmakta olup,
bilgisayar

odası

Üniversitemizin

Kampüsü’nde

Mevcuttur.

Öğrenci yurdu ile Yükseköğretim Yurtlar Kurumu’nun kampüs
içeresinde bulunan yurtları ile özel yurtlardan şahsen başvurmaları
ve uygun görülmeleri halinde yararlanmaktadırlar.
Öğrencilerimiz, Kampüste yer alan çeşitli spor tesislerinden
yararlanabilmektedirler.
Kampüste

bulunan,

Üniversitemiz

Sağlık

Kültür

Başkanlığı’na bağlı Mediko-Sosyal Merkezi, hem öğrencilerimize hem sağlık hizmeti vermektedir.
Ayrıca, öğrencilerimiz, Üniversitemizin tüm olanaklarından faydalanabilmektedirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Çalışma Alanları
Adalet programını bitirenlere "Adalet Meslek Elemanı" unvanı verilir. Adalet meslek
elemanları devlet kademelerinde de görev alabilirler. Özel kuruluş, resmi kurum ve kuruluşların
değişik kademelerinde istihdam olanakları mevcuttur.
•

Devlet bürokrasisinde,

•

Mahkemelerde; Mahkemelerde vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve
Hâkimlerin aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler,

•

Mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı,
zabıt kâtipliği görevlerine atanmaktadırlar,

•

Adalet meslek elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar
yükselebilen görevlere getirilebilirler,

•

Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve
kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde,

•

Özel iktisadi işletmelerde,

•

Noterliklerde,

•

Avukatlık yazıhanelerinde,

•

Şirketlerinin hukuk bölümlerinde, oldukça kolay iş bulabilmektedirler,
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