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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm 
renkleri ile tek bir kampüste…

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi, 

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada 

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!



• Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 
Adalet Bölümü iki yıllık bir ön lisans programıdır.

• Programın amacı, ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler 
alanında ihtiyaç duyulan nitelikli adli personeli, günümüz ve 
geleceğin mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan 
müfredata uygun olarak yetiştirerek, temel hukuk bilgisine 
sahip, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden öğrenciler 
yetiştirmektir.

• Felsefe, mantık, sosyoloji alanlarına ilgi duyan, sağlam ikna 
gücüne ve seziye sahip, sorumluluk almaktan çekinmeyen biri 
iseniz bu bölüm tam size göre.

• Hukuk ağırlıklı ders içeriklerine ek olarak öğrencileri 
mesleğe/uygulamaya en iyi şekilde hazırlamak için bilgisayar, 
klavye kullanımı, büro yönetimi ve muhasebe dersleri ile 
tamamlanmış hayata hazırlayan müfredat

• Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmak koşulu ile Hukuk 
Fakültelerine dikey geçiş yapabilme imkânı

• İhtiyaç duyulabilecek her türlü kaynağı barındıran yetkin 
kütüphane

Adalet için ATILIM ZAMANI!

• Adalet Bakanlığı bünyesinde, yazı işleri müdürlüğü, 
icra müdürlüğü, icra müdür yardımcılığı, ceza infaz 
kurumları müdürlüğü, ceza infaz memurluğu, zabıt 
katipliği gibi kadrolarda

• Kamu kurumlarındaki hukuk birimlerinde

• Noterlerde

• Bankaların ve diğer özel kurumların hukuk birimlerinde

• Avukatlık bürolarında

• Nitelikli ara eleman olarak çalışabilirler.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

Adil bir dünya tesis etmek için çalışacak korkusuz bir
savaşçıysan…


