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KAMPÜSÜN TARİHÇESİ

Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat
1895’te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903’tür. Bu tarihin, dönemin Osmanlı padişahı II.
Abdülhamit’in doğum yıldönümüne rastlaması dolayısı ile sembolik bir önemi de vardır. 1933
yılına kadar Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin

(Tıp

Fakültesi) binası olarak hizmet veren yapı, o yıl Milli
Eğitim Bakanlığı'na devredilerek, 1934’te kurulan
Haydarpaşa Lisesi’ne tahsis edilmiştir. 1933-1983
yılları arasındaki 50 yıllık süre boyunca Haydarpaşa
Lisesi olarak kullanılan Tıbbiye binası, 1983 yılında
Marmara

Üniversitesi’ne

verilerek

yeniden

bir

üniversite bünyesine geçmiştir.
Adalet Meslek Yüksekokulumuzun yer aldığı Haydarpaşa Kampüsü; Hukuk, Tıp ve
Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri
Yüksekokulu'na da ev sahipliği yapmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz farklı meslek ve ilgi
alanları bulunan zengin öğrenci yelpazesi arasında öğrenim görme imkânını elde etmektedir.
Selimiye Kışlası ile birlikte İstanbul’un Anadolu Yakası siluetini oluşturan ve kentin
mimari dokusunun en ihtişamlı yapılarından biri olan Haydarpaşa Kampüsü binası, Sultan II.
Abdülhamit döneminde, batıdaki benzerlerinin de ilerisinde bir okul kurmak için inşa
edilmiştir. Eserin mimarları Alexandre Vallaury ve Raimondo D'Aronco'dur.

Üniversitemiz Açısından Önemi
Yükseköğretim

Genel

Kurulu’nun

23.09.2010

kararı

Hukuk

ile

bünyesinde

tarihli

Fakültesi
kurulan

Yüksekokulumuz, Devlet ve Özel
Kurumların

Hukuk

alanındaki

nitelikli ara insan gücü "Adalet
Meslek

Elemanı"

ihtiyacının

giderilmesi açısından önem arz
etmektedir. Yüksekokulumuza ilk yılında ek kontenjanla 46 öğrenci alınmıştır. 2011-2012
yılında ise, Yüksekokulumuz kontenjanı 50 kişi olup, kazanan öğrencilerin tamamı kayıt
yaptırmış, buna ek olarak iki öğrencimiz de af ile programa katılmıştır. Mevcut durumda
toplamda 98 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, Hukuk Fakültesinin zengin kütüphanesinden, okuma salonundan,
öğrenci kafeteryası, yemekhane, spor tesisleri ve binamızda bulunan 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 50 Kişilik Derslik,
1

Adet

50

Kişilik

Bilgisayar

sınıfı

bulunmakta,
Tören, konferans, bilimsel faaliyetler ve
diploma törenlerinde kampüsümüzün büyük
Ord. Prof. Reşat KAYNAR merasim salonu
kullanılmaktadır.

KÜTÜPHANEMİZ
Yüksekokulumuz, Hukuk Fakültesi
kütüphanesini müşterek kullanmakta olup
zengin kitap mevcudu ile öğretim elemanları
ile

öğrencilerin

sürecinde

ihtiyaç

öğretim

ve

duydukları

araştırma
bilgiye

ulaşmalarını sağlamaktadır. Kütüphanede,
yerli ve yabancı olmak üzere toplam 33669
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
veritabanlarına da ulaşma imkanı bulunmaktadır. Kütüphanemiz, fakülte dışından
araştırmacılara da açık olup fotokopi hizmeti verilmektedir.

Yüksekokulumuzun Zemin

katında 64 kişilik Öğrenci Okuma Salonu ve 22 Masalık İnternet Merkezi, 1.Katında yeni
hizmete sunulan 74 kişilik Akademik Araştırma Salonu olmak üzere 2 adet Kütüphanesi
mevcuttur.
Çalışma Saatleri

: 08.30-19.50

Hizmet İmkânları

: 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:
Öğrencilerimiz, kampüste bulunan ve öğlen ve akşam saatlerinde olmak üzere, günde
iki defa yemek çıkmakta olan yemekhaneden ve kafeteryalardan yararlanmaktadır.
Kurumumuzda,

kablolu

internet kullanılmakta olup, bilgisayar
(internet)

odası

bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz

öğrencileri,

üniversitemizin
Kampüsü’nde

Göztepe
yer

alan

Rektörlüğümüze bağlı iki adet kız
öğrenci yurdu ile Yükseköğretim
Yurtlar

Kurumu’nun

çeşitli

mahallerinde bulunan yurtları ile özel
yurtlardan şahsen başvurmaları ve
uygun

görülmeleri

halinde

yararlanmaktadırlar.
Öğrencilerimiz, Haydarpaşa, Anadoluhisarı ve Göztepe Kampüslerinde yer alan çeşitli
spor tesislerinden yararlanabilmektedirler.
Haydarpaşa Kampüsünde bulunan, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı’na bağlı Mediko-Sosyal Merkezi, hem öğrencilerimize hem de personelimize
sağlık hizmeti vermektedir.
Ayrıca, öğrencilerimiz, Üniversitemizin diğer kampüslerindeki olanaklardan da
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,

İletişim Bilgileri
Haydarpaşa Yerleşkesi Tıbbiye Cad. No:38
Haydarpaşa 34688 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon
: (0 216) 349 84 00 -1134
Faks
: (0 216) 338 77 10
E.posta
: adalet@marmara.edu.tr
Elektronik Ağ:http://adalet.marmara.edu.tr

