Ülke genelinde Adalet Programı gelişimini sürdürmeye devam eden bir programdır.
Mesleki eğitimin son yıllarda bir bunalım dönemine girdiği ülkemizde birçok ön lisans
programı öğrenci alımına kapatılırken Adalet Programına büyük bir öğrenci ilgisi olduğu
yapılan bilimsel çalışmalar ile tespit edilmiştir. Adalet Programına olan ilginin temelinde
istihdam olanaklarının diğer ön lisans programlarına kıyasla belirgin bir biçimde gelişmiş
olmasıdır.
Önceki yıllarda en çok ilgi gören ön lisans programlarında öğrenci sayısı azalmaya
başlamıştır. Birçok MYO bünyesinde bulunan programlar ya öğrenci alımına kapatıldığı veya
yeni programlarla takviye edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Buna karşın Adalet
Programlarının sayısı giderek artarken, kontenjanlarının da tamamı ile dolduğu görülmektedir.
Adalet Programları özellikle Adalet Bakanlığı tarafından sayısı binlerle ifade edilen iş
ilanları ile son yıllarda bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Adalet Programı mezunları başta
Kamu sektörü olmak üzere kamu ve özel sektörün çeşitli kademelerinde çalışabilmektedirler.
Kamu sektöründe başlıca pozisyonlar aşağıda sıralanmıştır.
a) Zabıt Kâtibi (Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, İhtisas Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Yüksek Yargı vb yargı
kurumlarında)
b) Seçim Kâtibi (YSK, İl ve İlçe Seçim Kurulları)
c) İnfaz Kâtibi (Ceza İnfaz ve Koruma Müdürlüklerinde)
d) Denetimli Serbestlik Müdür/Müdür Yrd.
e) İcra Müdürü/Müdür Yrd.
f) İcra Memuru
g) İnfaz ve Koruma Memurluğu
h) Avukat Kâtibi (Avukatlık Bürolarında)
i) Noter Kâtibi (Noterliklerde)
j) Mübaşir

k) Kamu kurum ve kuruluşlarının genel idari hizmetler sınıfında
l) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ve icra daireleri meslek
elemanı olarak çalışabilmektedirler.
Kamu sektörünün yanı sıra özel sektörde de birçok alanda işletmelerin hukuki
işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi amacıyla istihdam edilebilmektedirler. Bu alanlardan
başlıca aşağıda sıralanmıştır.
a) Şirketlerin hukuk müşavirlikleri
b) Gümrük Şirketlerinin hukuk bürolarında
c) Avukatlık Bürolarında ve Hukuki danışmanlık şirketlerinde
d) Özel kâtiplik hizmeti verilen işyerlerinde
e) Turizm acentalar’ında ve turizm danışmanlık hizmetlerinde
f) Emlak Bürolarında
Ayrıca Adalet programını bitirenler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde
hukuk fakültesine geçme imkânına sahiptirler. Bunun yansıra mezuniyetin ardından Açık
Öğretim Fakültesi’nin iktisat, işletme ve kamu yönetimi bölümlerinin 3. sınıflarına doğrudan
kayıt yaptırabilmektedirler.
Piyasanın Adalet Programı mezunlarına yönelik ara eleman talebi ülkemizde
gerçekleşen yargı reformları da göz önünde bulundurulunca ihtiyaç oranı yakın zamanda
karşılanamayacak kadar artmaktadır. Günümüzün en önemli çalışma alanlarından biri
danışmanlık ve teknik bilgi destek hizmetleridir. Bu bağlamda mesleki eğitimden mezun olan
öğrencilerin diğer alanlara göre en büyük avantajı istihdama katılım olanaklarının daha geniş
olmasıdır. Meslek elemanı veya ara elaman olarak tabir edilen MYO mezunları ilgili alanda
“mesleki eğitim” aldıkları için kamu veya özel sektörün talep ettiği iş gücü özelliklerini
karşılama potansiyeline sahiptir.
Yukarıda bahsedilen gerek kamu sektörü gerekse de özel sektör istihdam imkânları göz
önünde bulundurulduğunda programdan mezun olan birçok kişi iş imkânı bulabilmektedirler.
Hukuk dairelerinin iş yüküne paralel olarak aynı zamanda ihtiyaç duyulan Adalet Meslek
Elemanı ihtiyacı da artmaktadır. Ayrıca son yıllarda Adalet Bölümü mezunu artmasına
rağmen KPSS de taban puanları artmış olup, 2014 KPSS den yaklaşık 3000 kişiden fazla 80

puan üzerin not almıştır. KPSS’den 80 üzeri not alanların çoğunluğu Adalet Bölümünden
mezun olanlar olmuştur. Puanı daha düşük olanlar Adalet Bakanlığının mülakatla alımlarına
(Mübaşirlik gibi) ve hızlı klavye kullanımı sınavıyla (Kâtiplik) alımlarında iş bulmaktadırlar.
Bunun yanı sıra İcra Dairelerinde, Ceza ve Tevkif evlerinde, Gümrük Müdürlüklerinde,
Avukatlık Bürolarında ve Tüm Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarının Hukuk Servislerinde,
Turizm Acentalarında, Emlak Ofislerinde, Danışmanlık, Teknik Destek ve Aracılık
Hizmetlerinde iş imkânı buldular. Adalet Programı mezunları ayrıca hukuk ofislerinde avukat
yardımcısı ya da takip elemanı olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca bu bölüm mezunlarının
avantajlarından biride Bilgisayar dersleri sayesinde tekrardan Bilgisayar İşletmenliği
Sertifikası almalarına gerek olmadığı için bilgisayar sertifikası isteyen birçok işte istihdam
imkânı bulabilmektedirler.
Sonuç itibariyle Dünyada ve ülkemizde adalete ulaşma talebiyle birlikte özellikle son
zamanlarda mahkemelerin sayısında çok ciddi artış yaşanmış; İstinaf Mahkemeleri gibi yeni
mahkemeler kurulmuş; yargı örgütünde yeni birimler ve kadrolar tahsis edilmiştir. Büyüyen
ve çeşitlenen yargı teşkilatında istihdam edilen kalifiye eleman sayısı hızlı şekilde
artmaktadır. Adli birimlerin yanı sıra hukuk büroları, bankaların hukuk bölümleri, noterler
gibi birçok çalışma alanında uzman kalifiye personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda,
Adalet Programı mezunlarının geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.

