ADALET PROGRAMI
Programımızı Tercih Etmek İsteyen Aday Öğrencilere
Her şeyden önce belirtmeliyiz ki hukuk eğitimi alan bir kişinin asli hukuk meslekleri
(hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik) yanında (doktorluk ve mühendislik gibi teknik
bilgi gerektirenler hariç) genel olarak her türlü mesleği yapabilecek yeteneği
kazanacağına inanıyoruz. Dolayısıyla gerek adalet önlisans gerekse hukuk lisans
eğitimini başarıyla tamamlayan bir kişinin normal şartlarda işsiz kalması sözkonusu
olamaz diye düşünüyoruz.
Adalet programı, adalet hizmetlerinin yürütülmesi için katip, mübaşir, infaz koruma memuru, icra müdürü vb. yardımcı
personel yetiştirilmek üzere açılmış olmakla beraber; DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile hukuk fakültelerini kazanarak adalet
hizmetinin asli unsurları olan hakim, savcı, avukat, noter olarak çalışmak isteyen hukukçu adaylarının da tercih edebileceği
bir programdır.
Hukuk eğitimi zor mudur?
Hukuk eğitimi, özetle hukuk kurallarını öğrenme ve bunları somut olaya uygulama becerisi kazandırma amaçlı bir eğitimdir.
Hayatın her alanında hukuk kurallarının yer aldığını düşünürsek ve çok çeşitli bu kuralların öğrenilmesi ve bunların birbiriyle
olan ilişkileri ve etkileşiminin yanısıra her birini ilgili olaya uyarlayıp uygulamanın ne kadar zor olduğu ortaya çıkacaktır.
Dolayısıyla hukuk eğitimi, temel bir kurallar bilgisi ve bu kuralları isabetli biçimde yorumlama becerisi gerektirir. Bunun
yanında toplum hayatının dinamikliğine paralel olarak bu kuralların değişiminde de belli bir yoğunluk bulunmaktadır. Bu
değişikliklerin takibi de hukuk kurallarına dair bilgilerin güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan hukuk
uygulayıcılarının kurallara yükledikleri anlamlar (içtihatlar) kişiye ve zamana göre değişebildiğinden bu anlam ve yorumların
da daima araştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar hukuk eğitiminin yoğun ve dinamik bir süreçte
gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Sonuç olarak hukuk eğitimi, sadece bu eğitimi almayı ideal edinenler için tercih
edilebilecek bir eğitimdir. Dolayısıyla hukuk eğitimi, hukukçu olma ideali taşıyanlardan belli bir özveri ister.
Hukuk eğitiminde başarılı olmak için ne gerekir?
Hukukçu, birçok hukuk kuralını ezberinde tutabilen kişi değildir. Ancak hukuk biliminin temel kurallarını özümsemiş olması
şarttır. Bir hukukçu, kuralını anlamlandırma, yorumlama, diğer hukuk kurallarıyla ilişkisini tespit edebilme ve somut olaya
isabetle uygulayabilme yani “hukuki düşünebilme” becerisine sahip kişidir. Bu beceriyi kazanmak üzere alınacak hukuk
eğitiminde ise meraklı olmak, sorgulayıcı olmak ve dolayısıyla iyi bir araştırmacı olmak asgari (minimum) niteliklerdir. Bu
nitelikler öncelikle iyi bir kitap okuyucusu olmakla ve toplum hayatını bir hukukçu gözüyle gözlemlemekle elde edilebilir.
Bu aktiviteler sizin için mutluluk verici değilse hukuk eğitiminde (ve hukuk mesleğinde) başarılı olmanız zordur.
Bu konuda özel olarak şunu vurgulamak gerekir ki; hukuk eğitiminde Türk dilini gayet iyi bir şekilde kullanabiliyor olmanız
olmazsa olmaz ön şarttır. Hukuk biliminin çalışma alanı yani nesnesi hukuk metinleridir. Bu metinlerin dili Türkçe’dir.
Ancak bu metinlerin ayrıca bir “hukuk dili” dediğimiz ayrı bir alt dili de barındırdığını belirtmek zorundayız. Şimdiden
söylemiş olalım bu hukuk dilini anlamanız öncelikle Türkçe’yi iyi kullanabilmenize bağlıdır.

MEZUNLARIMIZ Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp
ayrıca Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Adalet Mezunlarımız DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile hukuk
fakültelerini kazanarak adalet hizmetinin asli unsurları olan hakim, savcı, avukat, noter olarak çalışmak isteyen hukukçu
adaylarının da tercih edebileceği bir programdır. Ayrıca başta Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler. Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür
yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren MYO mezunlarının mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü
veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik
bürolarında ise görev alma imkânına ve önceliğine sahiptir. Özellikle son yıllarda özel şirketler ve bankaların hukuk
bürolarında çalıştırılmak için adalet mezunlarına olan talep artmaktadır.

