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Yaşadığımız yüzyılda her geçen gün artan iyi yetişmiş ve nitelikli ara insan 
gücüne duyulan ihtiyaç her alanda olduğu gibi hukuk alanında da kendisini 
göstermektedir. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak iki yıllık ön lisans eğitimi 
vermek üzere kurulan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü 
Adalet Programı, zengin ve dinamik müfredatıyla öğrenci merkezli, teorik 
bilgilerin pratik çalışmalarla pekiştirildiği, öğrenme ve öğretmeye dayalı bir 
eğitim verme gayreti içerisindedir. Bu anlamda gelişmekte olan bilişim 
teknikleri ile sahip olduğu temel hukuk bilgisini harmanlayarak, içerisinde 
bulunduğumuz iletişim çağında kendisini sözlü ve yazılı olarak en doğru 
şekilde ifade edebilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan programımızda sizleri 
öğrencilerimiz olarak görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

Bölüm Tanıtımı
Adalet Programı kamu ve özel sektörde hukuk hizmetlerinin 
ihtiyaç duyduğu temel hukuk bilgisine sahip nitelikli ara insan 
gücünün yetiştirildiği bir programdır. Tarsus Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde yer alan Adalet Programı genç ve 
dinamik öğretim kadrosu, hukuk hizmetleri sektörü ile kurulan 
yakın ilişkisi, teori ve uygulamaya dayalı dersleri ve kişisel 
gelişime yönelik seçmeli dersleri ile eğitim öğretim faaliyetlerini 
yürütmektedir. Öğrencilerimiz almış oldukları dersler ile ön lisans 
seviyesinde temel hukuk bilgisine sahip olacak ve araştırma, 
yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme işlemlerini 
bilişim tekniklerini kullanarak yapabileceklerdir. 

Dört dönem eğitim veren bölümümüzde teorik dersler staj 
uygulaması ile desteklenmektedir. Böylece mezunlarımızın 
bölgede bulunan adliyelerde, cezaevlerinde, noterlerde ve 
hukuk bürolarında tecrübe edinmesi sağlanmakta ve staj 
süresinin mezun olduktan sonra kendilerine yol gösterici olması 
amaçlanmaktadır. Öğrenim süreçleri boyunca Üniversitemiz 
bünyesinde sunulan değişim programları, projeler, sosyal, 
kültürel ve akademik etkinlikler ile öğrencilerimizin mesleki 
gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri de çok yönlü olarak 
desteklenmektedir.
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

adalet.myo.tarsus.edu.tr

Mezunlarımız
Meslek Yüksekokulu Adalet Programı mezunları özellikle adliyelerde yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü ve zabıt katipliği 
görevlerinde bulunabilecekleri gibi infaz kurumlarında da görev yapabilirler. Mezunlarımız ayrıca noterlerde 
çalışabilecekleri gibi hukuk bürolarında yetişmiş, bilgili, donanımlı, avukat yardımcısı olarak da istihdam edilebilmektedirler. 
Adalet programı mezunlarından yükseköğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetlerinin ardından girdikleri dikey geçiş 
sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültelerinde lisans eğitimi görme imkânına sahip olabilmektedirler. 


