
ADALET MESLEK YUKSEKOKULU MUDURLUGU
DANI$MA KURULU YILIK OLAEAN TOPLANTI TUTANACI

Toplantr Tarihi
Toplantr Yeri / Saati
Toplantr Konusu
Toplantr Bagkanr

TOPLANTIYA KATILIM LiSTESi :

Yiinetim
0gr.cor. Hatice MESCi
0gr.cor. Selcen DENiZ UZLJNBACAK
0gr.Gctr. Emrah DUMAN
0gr.cor.Dr. Salih KoRKMAZ
Srdrka gule KORKMAZ

Danrsma Kurulu
Yalgrn DUMAN
Nesrin UQGUL
Gizem AgKIN
Vesile GUL
Emre QELiKDEMIR
(Mezun)

27.t0.2021
Microsoft Teams (Online) - 21.00
Adalet MYO Danrgma Kurulu Toplantrsr
Av. Yalgrn DUMAN

Ytiksekokul MijdiirU
YUksekokul Mtidiir Yardrmcrsr
Yi.iksekokul Miidtir Yardrmcrsr
Ogr.Gor. (Katrlmadr)
Yiiksekokul Sekreteri

Ankara Barosu/Avukat
Isparta 7. Noterl i!i/Noter
Manisa Adliyesii Ceza Mahkemesi Katibi (Mezun)
Aydrn Incirliova 2. Noter Katibi (Mezun)
C.Antep Adli)csi /Ti.iketici Mahkemesi Zabrt Kabiribi

Halime Erva QELIKDEMiR G.Antep Adliyesi /icra Katibi (Mezun)

Giindem:
1. Tanrgma

2. Bagkan Segimi
3 Egitim-dgretim arastrrma ve_geligtirme faaliyetlerinin sekrdrel ve toplumsal ihtiyaglara uygunyaptlmasrna katkr sallamak ve Meslek Yiiksekoku lumuzun ig ve efitim di]nyasr gibi temel aktcirler
ile ballarrnr giJglendirmek amacryla yapr labileceklerin miizakere edilmesi.
4. Dilek ve Temenniler
5. Kapanrg.

Adalet Meslek Ytiksekokulu Danrgma Kurulu, Toprantrsr yiiksekokur Miidiiri; ogr.cdr, Hatice
MESCI baqkanhlrnda, yukarrda belirtilen avukat, noter ve kamu galr$anr mezun cilrencilerim izin
katrf rmryla 27.10'2021 Qargamba gunii saat 2l:00'da Microsoft l-eams iizerinden (online)
toplanmr; olup toplantr akrg strecince dile getiriren hususrar agagrda belirtirmigtir.
Ogr.ciir.Hatice MEsci/Adatet Myo Miidii rii
Toplantr olr.Giir' Hatice MESCi'nin toplantr tiyelerini tanrgtrrmasr ire baqlamrg ve Danrqma
Kurullarrnrn Kalite gahgmalarr gergevesinde orugtururdulu bir birgi paydag sisteminin
olugturulmasrna ydnelik bir galrqma oldufu, Alanla ilgili yi.lksekoku lumuza katkr sunabilecek
kiqilerin gdriiglerinin 6nemi, mufredatlarrm rzrn iyiregtirirebirmesi igin paydagrardan gerecek
cinerilerin kaliteli bir egitimin olmazs a ormazt ordugu. hangi konurarda ne gibi yenirikrer
yaprlabilir derslerin igerikleri ve etkilerinin mezunlarrmrzrn mesleklerini icralannda sa$ladrgr



faydalar ve eksiklerin tesbiti ve yapr labilecekler konusunda Danrgma Kurullarrnrn oluqturuldulu
ve Kurulun Meslek Yiiksekokulumuzun Egitim kalitesinin yUkseltilmesi agrsrndan qok rinemli
oldufiundan bahsederek toplantryr baSlattr.

Giindemin 2. Maddesi olan Danrgma Kurulu Baqkan segimine gegildi. Tek aday olan Av. yalgrn
DUMAN Danrgma Kurulu Baqkanr segilerek toplantrnrn di!er giindemlerini gctrtigmek i;zere
toplantr ydnetim ini devraldr.

Av. Yalgrn DUMAN/ Danrqma Kurulu Bagkanr
Toplanttntn 3. Gtjndemi Egitim-6!retim ara$trrma ve geligtirme faaliyerlerinin sekt<irel ve
toplumsal ihtiyaglara uygun yaprlmasrna katkr sallamak ve Meslek yijksekokulum uzun rs ve
egitim diinyast gibi temel aktdrler ile ba!larrnr giiglendirmek amacryla yaprlabileceklerin
miizakere edilmesi maddesini okuyarak gdrilglerini dile getirdi. Meslek yiiksekokulumuzoa
okutulmakta olan derslerimizi inceledilini segmeli derslerimizden Etkili Konugma ve iletigim
Dersinin gok 6nemli bir ders oldulu, kendisinin yrllarca avukatlrk mesle[ini icra eden bir kiqi
oldufu, ayrrca iki ollunun da avukatlrk meslelini segmig birisi olarak gdrdiim ki kalem personeli
igin olmazsa olmaz konulardan bir tanesi etkili konugma ve iletigim birde bunun yanrnda dilekge
yazma derslerinin dne gtkartlmasr gereklililine delindi. Krigiik bir anektotundan bahsederek yi1ze
yaktn dlrencinin stajrnr yantnda tamamladr!rnr Hukuk Fakiiltesini bitirmig bir 6!rencinin
avukatlrk stajrnr yapmak iizere yanrna geldigini Ankara Barosuna bagvurmak igin direkge yazmar
igin kendisinden yardrm istedi!ini duyunca gagrrdr!rnr bir Hukuk Fakiiltesi cifrencisinin dilekge
yazmadtEtndan hareketle dilekge yazma derslerinin <inemine vurgu yaptt.

Ogr.GOr. Selcen DENiZ UZUNBACAK/yiiksekokul Miidii r yardrmcrsr
Danrgma Kurulu Bagkanl Av Yalgrn DUMAN'rn Adalet Meslek Yijksekokulunda okutulmasrnrn
gereklilili konusunda Hukuk Diri ve Adli yazrqma adlr zorunru bir dersimizin ordugunu o
dersimizde dilekqenin nasrl yazrlacalt ile ilgili dersin verildili, bunlarrn yanrnda miizekkere
yazma hatta icra m0zekkeresi yazma, mahkeme miizekkeresi yazma derslerini verdilini dile
getirdi. Etkili konugma ve iletigim derslerinin g ni.imiizde gergekten <inemri orduluna de[indi.
Giiniimiiz genglerinin kendileri arasrnda yazrgrrken gene|ikle krsa kodrarra yalgmaya krrk
karekterlik yazrgmalarla arararrnda yazrymarar yaptlgrna bununda gengrerde arrgkanrrk harine
geldiiine dikkat gekerek etkili konugma ve ilerigim dersininin etkili olacalr kanaatinde oldu[unu
belirtti.

Nesrin UQGUL /Isparta 7. Noteri/Danrsma Kurulu Uvesi
Nesrin IJQGUL kendisinin Ispanada noterlik yaptrlrnr kendilerine mahkemelerden srk srk belge
isteme yazrlarrnrn geldilini miizekkere yaztrannda yaprran hatarar ve yazrgma dili nedenryre
srkrntr gektiklerini bu nedenre hukuksar yazrgma, m0zekkere ve direkge yazma usuriiniin 6nemri
oldulu bu nedenlede dilekge yazma derslerinin daha gok verirmesi tavsiyesinde burundu.

Gizem AgKINManisa Adriyesi Asriye ceza Katibi/Danrgma Kururu uyesi (Mezun)
Gizem A$KIN, Asliye ceza mahkemesinde gcirev yaptrgrnr kendisininde miizekkerererin
yazrmrnda birgok hatalar yaprldr!rnr bu nedenre direkge ve yazrgmala.n onemine dikkat cekti.



Vesile GUL/Aydrn incirliova Noter Katibi/Danrgma Kurulu Uyesi (Mezun)
vesile GUL, Noter katibi olarak gdrev yaprrErnr gerek rise dlreniminde gereK
Yiiksekokulumuzda yeterri bilgiyi edindilini ancak mesleline bagladr!rnda reorde
iilrendiklerinin pratik ig hayatrnda biiyiik 6neme sahip oldulunu bunun farkrnda olmamalarr
nedeniyle zorluk gektiklerini belirtti. Aym zamanda bilgisayar word ve excel derslerinin
milfredatta yer almasrnrn gerekli oldulunu belirtti.

Emre QELiKDEMiR/G.Rntep Tiik.Mahkemesi Z.Katibi/Danrqma Kurulu uyesi (Mezun)
Emre QELIKDEMIR, Gaziantep Adliyesi Tiiketici Mahkemesinde zabrt katibi olarak grirev
yaptlgrnr g<irevi nedeniyle millet vekili gibi saygrn insanlarla muhatap olabildilini bu nedenle
Yiiksekoku lumuzda almrg oldulu Hukuk Dili ve Adri yazrgma dersinin ne kadar yerinde ve
gerekli bir ders oldufunu dile getirerek kazandrklarr bilgirerin daha gok pratik yaptrkga elde
ettiklerini dile getirdi.

Ogr.GOr. Emrah DUMAN/yii ksekokul Miidii r yardrmcrsr
Mezunlartmtztn paylagrmlarr ve toplantlya katrlan katrlrmcrlarrn gciruglerinden anlagrlan
bdltimden bafrmsrz olarak Ttirkiyenin genel sorunu teorik ile pratilin egitimle uyugmamasr.
Sorun galgan kiginin meslekte kargrragtrlr detayla.n uyguramasr. pratile ycrnerik bitgire, ue
tecrtibelerin aktanldr!rnr ancak dolrudan kargrlagrlan iginde g<isterilmesi lazrm bu bilgilerin
yetersiz kaldr[rnr sdylerek meslek hayatrnda karqrlagrlan gugliiklerin miit'redata eklenmesi
gerekti!inin anlaqrldr!rnr belirtti.

Dilek ve temenniler

l- Adalet Meslek Yiiksekokulu mezunlannrn Adalet Bakanlrgr tarafindan hemen ve <incelikle
tamamlnln icra miidtlrliiklerinde, mahkeme kalemlerinde, cezaevlerinde gtireve alrnmalrdrr
Adalet mezunu yetmedili takdirde diler okul mezunlarr alrnmalrdrr. Konu adalet Bakanlrlrna ve
CIMER'e rsrarla teklif edilmelidir.

2- Yiiksekokul Miidiirii Hatice MESCi, Danrgma Kurulu iiyesi vesile GuL'un Bilgrsayar
dersinin tinemine dair vurgusuna katrldrlrnr,mi)fredatrmrz igerisinde Universite ortuk siirtit
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanrmr dersinin word-excel a!rrlrklr olarak Enformacik B<1tim
Bagkanlrlrnca pandeme dncesindeki 2 y da yiz yiize verirdi!ini ancak son bir buguk yrrdrr
Covid-19 pandemisi nedeniyle diler birimlerle birlikte online aldrrrldr!rnr belirterek bahar
d6neminde yeniden dersin yiz yize verilmesi igin ilgili birimden talepte bulunacalrmrzr belinti.
3- Etkili Konugma ve iletigim dersinin miifredata zorunlu ders orarak eklenmesi

4- Her d$rencinin stajrnr mahkeme kalemlerinde yapmast.

Adalet MYo toplantrsr, toplanrr ba;kanr Av.yalgrn DUMAN'rn katrrrmcrlara te$ekkiir etmesryle
son bulmugtur.

S rd rka gu le
Adalet MYO Yii












