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TOPLANTIYA KATILAN DANIŞMA KURULU ÜYELERİ 

ADI SOYADI Ünvanı İMZA 

1- Yalçın DUMAN Komisyon Başkanı KATILDI 

2- Nesrin ÜÇGÜL Üye                          KATILDI 

3- Gizem AŞKIN Üye                 KATILDI        

4- Vesile GÜL Üye                          KATILMADI 

5- Emre ÇELİKDEMİR Üye             KATILDI 

6- Halime Erva ÇELİKDEMİR  Üye      KATILDI  

 

TOPLANTIYA KATILAN MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİ 

ADI SOYADI  Ünvanı    İMZA 

1- Öğr. Gör. Hatice MESCİ     MYO Müdürü    KATILDI 

2- Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK Müdür Yardımcısı  KATILDI 

3- Öğr. Gör. Emrah DUMAN   Müdür Yardımcısı   KATILDI 

4- Öğr. Gör. Işılay KAZANÇ   Bölüm Başk. Yardımcısı KATILDI 

5- Sıdıka Şule KORKMAZ  Raportör    KATILDI 

 

 GÜNDEM 

 

1- Daha önce alınan kararların değerlendirilmesi 

2- Öğrenci kontenjanları konusunda bilgilendirme 

3-  Eğitim-Öğretim yılı hazırlık işlemleri ile ilgili bilgilendirme 

4- Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması 

 

Yukarıda belirtilen gündem gereği Danışma Kurulu Başkanı Av.Yalçın DUMAN 

başkanlığında toplantı yapıldı.  

Danışma Kurulu Başkanı Av. Yalçın DUMAN 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı 

hazırlıkları, öğrenci kontenjanları ve daha önceden alınan kararlarla ilgili yapılan iyileştirmeler 

hakkında Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Hatice MESCİ’den bilgi istedi.  

 

Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Hatice MESCİ, Meslek Yüksekokulumuz Adalet 

Programlarında ÖSYS kılavuzunda okul birincisi kontenjanları ile birlikte birinci öğretim için 

103, ikinci öğretim için 88 kontenjan verildiğini, normal ve ek yerleştirme sonuçlarında verilen 

kontenjanların dolduğunu, boş kontenjan kalmadığını belirtti. Ayrıca 7417 sayılı af kanunu ile 

9 öğrenci yeniden kayıt için müracaat ettiğini ve kanun kapsamında müracaatların henüz sona 

ermediğini açıklayarak çift anadal ve yan dal ile yatay geçiş müracaatları da gözetildiğinde bu 

yıl meslek yüksekokulumuza yaklaşık 220 yeni öğrencinin kaydolduğunu ifade etti.  

Yüksekokul Müdürü ayrıca “Covid-19 Pandeminden kaynaklı olarak 2021-2022 Eğitim 

öğretim yılında eğitimlerin yüz yüze online destekli (hibrit eğitim şeklinde) verilmesi nedeniyle, 



bilgisayar laboratuvarımızda yer alan 56 bilgisayardan 5i işlemcili 14 adet bilgisayarlar 

laboratuvardan alınarak Yüksekokulumuz ve Hukuk Fakültesindeki sınıflara dağıtılmıştı. 

Alınan bilgisayarların yerine Rektörlükten alınanlardan daha düşük işlemcili bilgisayar 

verilerek laboratuvardaki eksilme önlenmeye çalışılmıştı. Normalleşme ile birlikte 2022-2023 

Eğitim ve öğretim yılında yeniden eğitim öğretimin yüz yüze yapılması yöntemine dönülmüştür. 

2021-2022 Eğitim öğretim yılında online destekli yüzyüze eğitim ihtiyacı için dağıtılan 

bilgisayarlarımız geri alınmış ancak dağıtılanların yerine verilen bilgisayarlarda iade 

edilmemiştir. Laboratuvarda geri alınan bilgisayar sayısı kadar kapasite ve işlemcisi en kötü 

bilgisayarlar elemeye tabi tutulmuştur. Eğitim öğretim başlamadan geri alınan bilgisayarlar 

laboratuvara kurulmuş, laboratuvardaki tüm bilgisayarlara bakım yapılmış ve bilgisayar 

laboratuvarımız önceki yıllardan daha da iyi duruma getirilmiştir.”  dedi. 

Yüksekokul Müdürü MESCİ, 27.10.2021 tarihindeki Danışma Kurulu kararında 

“Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının Adalet Bakanlığı tarafından hemen ve öncelikle 

tamamının icra müdürlüklerinde, mahkeme kalemlerinde, cezaevlerinde göreve alınmalıdır 

Adalet mezunu yetmediği takdirde diğer okul mezunları alınmalıdır. Konu Adalet Bakanlığına 

ve CIMER'e ısrarla teklif edilmelidir” denildiğini hatırlatarak, Adalet Bakanlığının memur 

atamalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığını, artık adalet mezunlarına öncelikli alan 

düzenlemesi uygulandığını açıkladı. Yapılan düzenleme ile birlikte adalet mezunlarının 

istihdam oranlarında artış olduğu da ifade edildi. Bu nedenle herhangi bir işlem yapılmadığı 

açıklandı.  

Yüksekokul Müdürünce bir önceki danışma kurulu toplantısında danışma kurulu 

üyelerinden Vesile GÜL’ün bilgisayar dersinin önemine vurgu yaparak Temel Bilgi 

Teknolojileri dersinin yüzyüze verilmesine ilişkin teklifte bulunduğu açıklanarak, okulumuzda 

pandemi dönemlerinde Temel Bilgi Teknolojileri dersinin online verildiğini ancak günümüzde 

üniversitemiz tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında temel bilgi teknolojileri dersi online 

olarak verilirken talebimiz üzerine 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Enformatik 

Bölüm Başkanlığınca meslek yüksekokulumuzdaki temel bilgi teknolojileri dersinin yüzyüze 

verildiği belirtilmiştir. 

Etkili konuşma dersini müfredata zorunlu ders olarak eklenmesi önerisi ile ilgili çalışma 

yapıldığı ancak ders plan değişikliklerinde uyulması gereken bir takım (AKTS, seçmeli ders 

sayısı, değişiklik teklifi süresi gibi) kriterler nedeniyle müfredat değişikliğinin tam olarak 

oturtulamadığı, tam oturtulmadan yapılan müfredat değişikliğinin sağlıklı olmayacağı 

düşüncesi ile 2022-2023 yılında değişiklik yapmanın sağlıklı olmayacağı kanaatiyle bu eğitim 

öğretim yılında da aynı müfredatla devam edilmesi yönünde karar alındığını, önümüzdeki yıl 

için sağlam oturmuş bir müfredat değişikliği yapmanın yerinde olacağını gerekçeli olarak 

açıklanmıştır.  

Öğrencilerin eskiden adliyeler dahil tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile 

görüşerek staj yeri ayarladığı ancak günümüzde sistemin değiştiği ve gerek özel sektör gerekse 

kamu kurumlarında staj yapacak öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden Staj 

Seferberliği kapsamında staj başvurusunun alındığı belirtilmiştir. Bu kapsamda staj başvurusu 

yapabilmek için öğrencilerin GNO en az 2.00 olması şart koşulduğundan tüm öğrenciler bu 

şekilde başvuru yapamamaktadırlar. Özetle Adliyelerin de Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği 

kapsamı haricinde artık stajyer öğrenci kabul etmediği, başvuru şartları nedeniyle her 

öğrencinin stajını mahkeme kalemlerinde yapmasına yönelik teklifin uygulanmasının fiziken 

mümkün olmadığı Yüksekokul Müdürü Hatice MESCİ’nin beyanlarından anlaşılmıştır. 

Danışma Kurulu Başkanı Av.Yalçın DUMAN, bilgilendirme için Yüksekokul 

Müdürüne teşekkür ederek görüş ve önerilerini almak için danışma kurulu üyesi İcra Katibi 

Halime Erva ÇELİKDEMİR’e söz verdi. 

 



Danışma Kurulu Üyesi Halime Erva ÇELİKDEMİR, çalışma şartlarının ağırlığını 

hatırlatarak öğrencilerin DGS’ye yönlendirilmesini tavsiye etti. Ayrıca Adalet Bakanlığında 

çalışan memurların çoğu lise mezunu olduğunu bunun memur atama ve yerleştirmelerinde 

dikkate alınan KPSS Puanlarının sıralamasından kaynaklandığını belirtti. Lise – Önlisans 

Lisans –Mezunlarının KPSS sınavlarının ayrı ayrı yapıldığını, dolayısıyla eğitimle bağlantılı 

olarak soruların ve zorluklarının da değişiklik gösterdiğini ancak memur yerleştirmelerinde 

bunun gözardı edildiğini ve aynı düzeyde kabul edilerek aynı sıralamaya tabi tutularak 

değerlendirildiğini ifade etmiştir. Adil olmayan bu durum nedeniyle adalet mezunlarının işe 

girerken zorlandığını açıklamış ve uygun yer ve zamanlarda bunun ifade edilmesini talep 

etmiştir.   

 

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK söz isteyerek zabıt katibi olarak görev yapan 

mezun öğrencilerimizden Sıdıka KESKİN’in kendisine iletmiş olduğu talebini paylaştı. 

Adliyelerde zabıt katiplerinin UYAP programını kullanıldığını ve UYAP programında 

çalışırken bilgisayar kısa yollarına çok başvurulduğunu, göreve ilk başladıklarında bilgisayar 

kısa yollarına çok hakim olmadıkları için zorlandıklarını ve bu nedenle temel bilgi kullanımı 

derslerinde veya uygun başka derslerde bilgisayar kısa yollarının öğrencilere çok iyi 

öğretilmesinin yararlı olacağını ifade ettiğini, bu konuda gerekli iyileştirme önerisinin olduğunu 

belirtmiştir.  

Ayrıca dış paydaş mezun öğrenci anketlerinde vergi, harçlar ve muhasebe gibi 

müfredatta yer alan ve açılmayan derslerin açılmasının okuyan öğrencilere sağlayacağı fayda 

nedeniyle açılmasının istendiği anlaşıldığından 2022-2023 Eğitim öğretim güz yarıyılında 

Muhasebe seçmeli dersinin açıldığını hatırlatarak meslek yüksekokulumuzun danışma kurulu 

ve dış paydaş görüşlerine önem verdiğini vurguladı.  

 

Danışma Kurulu Başkanı Av. DUMAN, zabıt katibi Emre ÇELİKDEMİR’e söz vererek 

görüş ve önerilerini belirtmesini talep etmiştir.  

 

Danışma Kurulu Üyesi Emre ÇELİKDEMİR, büyük şehirlerde küçük şehirlere göre 

iş yoğunluğunun fazla olduğunu, küçük şehirlerde iş yoğunluğu ile bağlantılı olarak 

dedikodunun yüksek seyrettiğini, zabıt katibi olacak arkadaşların mesleki gelişimini 

sağlayabilmeleri açısından büyükşehirlerde çalışmalarını tavsiye ettiğini belirtmiştir. 

Danışma Kurulu Başkanı Av. Yalçın DUMAN, Danışma Kurulu Üyesi Nesrin 

ÜÇGÜL’e söz vermiştir.   

 

Danışma Kurulu Üyesi Nesrin ÜÇGÜL, Adliyede staj yapmak için not ortalaması 

şartı olunca bütün öğrencilerin adliyede staj yapmadığını anladığını ancak bilgilerin gizliliği 

gereği birçok bilgiyi öğrencilerle paylaşamadıklarını dolayısıyla mevzuat gereği, öğrencilerin 

noterlerde de staj yapmalarının zor olduğunu, etkinlik kapsamında derse girdiğinde öğrencilerin 

noter katibi olma konusunda pek istekli ve ilgili olmadıklarını gözlemlediğini, noterlik 

konusunda öğrencilerin eğitimi için UYAP’ın demosu bile yokken noterlerin kullandığı 

programın demosunun olmayacağını düşündüğünü ancak, Türkiye Noterler Birliğinde 2300 

noter var noter katibi alımında Adalet MYO mezunu olması önerilebileceğini, birkaç yıldır 

noter katipliği noterler odasından talep edildiğini, bu mesleği yapan insanlarız, İl odası ve Bölge 

Odasında toplantılarda Adalet Uzmanlarının işe alınması için uygun yer ve zamanda elinden 

gelen gayreti göstereceğini belirterek ekleyebileceği ya da önerebileceği başkaca bir husus 

olmadığını söylemiştir.  

 

Danışma Kurulu Başkanı Yalçın DUMAN, doğrudan alımlar konusunda bütün 

Adliye Teşkilatı, icra, noterlerde Adalet MYO mezunu olması gerektiğinde ısrarcı olunması 



gerektiğini düşündüğünü belirterek adalet mezunu olmayan memurların müzekkere yazmayı 

bilmediğini ve 4 - 5 ayda da yazamadıklarını açıklamıştır. Ayrıca Avukat kökenli hocaların 

hangi derse girerse girsinler bir avukatın talebinin nerede okunacağının anlatılmasını ve dilekçe 

yazma konusununda biraz daha üzerinde durulması gerektiği yönündeki görüş ve önerilerini 

iletmiştir.  

  

Danışma Kurulu Üyesi Gizem AŞKIN; TBT’nin yüzyüze verilmesine sevindiğini 

belirterek, öğrencilerin staj yaparken soru sormaktan çekindiklerini söyledi. Öneri olarak 

öğrencilerin stajlarını yaparken sadece verilen işleri değil diğer konuları da merak etmesi 

gerektiğinin ve yapılan işlerin neden, niçin yapıldığını sorarak öğrenmelerinin kendilerine katkı 

sağlayacağının derslerde hatırlatılmasını istediğini belirtmiştir.   

 

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK, Danışma Kurulu üyesi AŞKIN’ın sözlerine 

katıldığını, 86 staj dosyasının bulunduğunu, en basitinden dosya incelemeye tersten 

başlanacağını bile defalarca kez anlatılmasına rağmen hala bilmeyen öğrencilerin olduğunu,  

maalesef öğrenciler bilgi öğrenme konusunda meraklı olmadığını ifade etmiştir. 

Danışma Kurulu Başkanı Yalçın DUMAN, meslek yüksekokulumuza yeni atanan Öğr. Gör. 

Işılay KAZANÇ hocaya hayırlı olması dileklerini ileterek, kendisini tanıtmasını ve varsa görüş 

ve önerilerini belirtmesini istemiştir.  

 

Öğr. Gör. Işılay KAZANÇ, kendisini tanıtarak, müfredat güncellemesi gerektiğini, 

bunun üzerinde ayrıntılı çalışma gerektirdiği için son zamanlara bırakılmamasının zorunluluk 

olduğunu hatırlatarak gerektiğinde İnsan Kaynakları Ofisinden yararlanılmasının faydalı 

olacağını söyledi. 

 

 Sonuç olarak danışma kurulunda; 

- Temel bilgi teknolojileri ve/veya ilgili derslerde bilgisayar kısa yollarının kullanımı 

üzerinde durulması için gereğinin yapılması,  

- Adliye teşkilatına personel alımında Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu şartının 

konulması hususunda ısrarcı olunması, 

- Yazışma ve usule ilişkin derslere ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Adalet MYO Danışma Kurulu Toplantısı, toplantı başkanı Av. Yalçın DUMAN'ın katılımcılara 

teşekkür etmesi, iyi dilek ve temennileriyle sona erdi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


