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I. Adalet Kongresi 

Adalet Bakanlığı ve Adalet Meslek Yüksekokulları İstişare Toplantısı Raporu 

 

03 Mayıs 2019 yılında düzenlenen I. Adalet Kongresi sonunda Adalet Bakanlığı 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Daire Başkanı, Adalet Bakanlığı 

Rize Personel Eğitim Merkezi Müdürü, Adalet Meslek Yüksekokulları müdürleri ve öğretim 

elemanlarının katılımı ile istişare toplantısı düzenlenmiştir (Ek-1 İstişare Toplantı Tutanağı 

Metni). 

Toplantıda tüm katılımcılar F klavye kullanımının önemine değinmişler ve 

öğrencilerin mesleğe girmekte en güçlü argümanları olduğunun altını çizmişlerdir. Ayrıca 

toplantıda UYAP, adliyelerde ve cezaevlerinde çalışan personelin niteliği, mesleğe giriş 

sınavları ve mülakatlara ilişkin görüşler paylaşılmıştır.  

Toplantı sonucunda Adalet Meslek Yüksekokullarının müfredatlarında klavye 

derslerinin artırılması ve mesleğe dönük derslerin çoğaltılması noktasında görüş birliğine 

varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          EK-1 

1. ADALET KONGRESİ 

ADALET BAKANLIĞI VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI İSTİŞARE 

TOPLANTISI RAPORU 

3 MAYIS 2019, RİZE 

 

ÖZNUR NALÇINKAYA: UYAP sıkıntımızı biz defalarca Adalet Bakanlığı bilgi işlem 

merkezine birçok hocamla birlikte dilekçe gönderdik, UYAP programıyla ilgili, eğitim 

paneliyle ilgili. Sizler burada UYAP dersleri veriyorsunuz ve kendi panelinizi 

kullanıyorsunuz fakat bize sadece Adalet Bakanlığı tarafından bir şifre veriliyor. Sadece ben 

dublaj yapıyorum, seslendirme yapıyorum, çocuklara sesi kıstırıp. O yüzden de çok verimli 

olduğumu düşünmüyorum. Aynı zamanda eski paneller kullanılıyor. Hem Adalet 

Bakanlığından bir cevap bekliyoruz. Klavye gibi bizler UYAP programına da çok önem 

veriyoruz. Çocuklarımız için mezuniyet sonrasında sorulan iki şey var, hukuk bilgisinin 

yanında “klavye bilgin nedir ve UYAP programı biliyor musunuz?” Sizlerden de UYAP 

konusunda destek bekliyoruz. Teşekkürler. 

EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI: Benim bulunduğum konum itibariyle onu temsil 

kabiliyetim yok. Adalet Bakanlığı bu konuda gayet hassas davranıyor doğru olarak. O 

bakımdan bu konunun daha uzmanı olan arkadaşımız bugün de sizinle beraber bildiri sunan 

hâkim arkadaşımız burada. Kendisine ben mikrofonu takdim etmek isterim. 

HAKİM BEY: Farklı üniversitelerden de bu konuda talepler geliyor, ben de Ankara Adalet 

MYO’da ders anlatıyorum, benim için de çok sıkıcı geliyor bu konu. Bizim yapısal olarak 

UYAP intranet kullanımına yönelik olduğu için dış kullanıcılara bu hizmeti sunamıyoruz. 

Bu konuyu masaya yatırıp, avukat portal benzeri bir hizmeti sizlere sunmak için elimizden 

geleni yapacağız.  

CTE BAŞKANI: İnfaz güvenlik hizmetleri programında UYAP konusundaki ihtiyaçlara 

karşılık vermek adına eğitici eğitimlerini tamamlamış eğiticilerimiz var. Eğitici ihtiyaçları 

noktasında biz size destek sağlayabiliriz, infaz güvenlik programına yönelik olarak. Her 

üniversitemizi ilişkilendirdiğimiz bir hizmet merkezimiz var. O bölgede görev yapan iyi 

UYAP bilgisine sahip personellerimiz var, onlarla bu konuda size destek olabiliriz.  



 

 

SORU: Daha önce ikili görüşmelerde başkanım bize bilgi verdi, iki tane mesele var. Bir 

tanesi, adalet MYO mezunlarının zabıt kâtipliği vs. sınavlarında öncelik verme durumu. Bu 

aşamadan bahsederseniz çok seviniriz. Adalet ve infaz güvenlik hizmetleri için. Daha önceki 

sınavlarda bizim öğrencilerin en fazla mağdur olduğu husus bu. Normalde ilanda zabıt kâtibi 

alım ilanında sitede yayınlanan bilgilerde, hukuk fakülteleri ve adalet MYO mezunları ilk 

sıraya konulacak denilmesine rağmen adalet komisyonları tarafından yanlış yorumlanıyor, 

iyi niyetli. Lise mezunu bir öğrencimiz kazanıyor, adalet MYO öğrencimiz kazanamıyor. 

Vuruş sayısı barajı aşmış durumda, aştığı takdirde hukuk fakültesi adalet MYO mezunlarının 

ilk sıraya konulması, kalanının diğer lise mezunlarından tamamlanması gerekiyor aslında. 

Bunun için bir çözüm olabilir mi? İkincisi ceza infaz güvenlik hizmetleri mezunları için, 

infaz koruma memuru olabilmek adına başvurduğu takdirde öncelik olduğundan 

bahsetmiştiniz. O konuda hangi noktaya gelindi? Son olarak da daha önce adalet MYO 

mezunlarından hukuk fakültelerine geçiş için yapılan DGS sınavlarında, bir pozitif 

ayrımcılık yapılıyordu. Örgün öğretim adalet ile açık öğretim adalet arasında bir fark 

yaratılmıştı. Danıştay’a iptal davası açıldı ve iptal edildi, eşitlik ilkesine aykırı olduğu için. 

Benim kanaatimce örgün ve açık öğretim adalet arasında bir fark olmalı. Açık öğretim daha 

kolay, sınavlar daha basit. Artı, devam zorunluluğu olmadığı için açık öğretimde okuyan 

arkadaşımız DGS kurslarına gidebiliyor, matematik kursu alabiliyor, örgün eğitime göre ön 

sıralarda olabiliyor. Son yıllarda açık öğretim mezunlarının daha düşük puanla girmelerine 

rağmen daha yüksek puanlar almaları normal bu konuda Adalet Bakanlığı bir ek puan 

verebilir mi? Örgün eğitimle daha düşük puanla mezun oluyorlar, hocalar da belki daha fazla 

zorluyorlar ama iyi bir eğitim aldıklarına inanıyoruz biz. Örgün öğretimde bir fark yaratılsa 

pozitif ayrımcılık yaratılsa daha isabetli olur diye düşünüyorum. 

CTE BAŞKANI: Hareket sahamız bu alanda çoğunlukla infaz güvenlik programına 

dayanıyor. Adalet MYO mezunlarının özellikle infaz güvenlik programı dışında çalışmalar 

bizim genel müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar olmadığı için doğrudan muhatap 

olarak yorum yapamayacağım. Bizim bakanlığın hareket sahası çok geniş, birimler arasında 

da çok keskin ayrımlar olabiliyor. Ben infaz güvenlik hizmetleri programı yönünden 

yorumlayayım. Aslında sizler açısından bir müjdeydi bizim söylediğimiz, ilk defa da deklare 

ettiğimiz bir şeydi. İnfaz güvenlik hizmetleri programını hayata geçirirken, bazı taahhütlerde 

bulunduk, başında da bu programdan mezun olacak arkadaşları kesinlikle öncelik 

tanıyacağımız şeklinde bir taahhüttü. Bu taahhüde ilişkin olarak planlama bunun üzerine 



 

 

olmazsa kimseyi sevk edemeyiz ve infaz güvenlik hizmetleri programından çok yüksek. 

Genel müdürlüğümüzün infaz sürecine dair kamuoyunun aydınlatılması, üniversitelerin 

akademik katkıda bulunması, sadece öğrenci yetiştirmekten öte genel müdürlüğümüzün 

akademik anlamda gözden geçirilmesi gibi daha üst hedefler var. Programı cazip kılmak 

gerekiyor, bunun için de arkadaşlarımıza öncelik sağlamakla olur. Söz değil önemli olan 

yazıya dökülmesi. O anlamda da iki senedir ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Parametrelerden 

biri de adalet MYO’da bulunan diğer bölümlerden daha avantajlı konuma mı getireceğiz, 

yoksa adalet MYO’lara da mevzuatta öncelik tanınıyor, o öncelik kıstasında seviyesinde mi 

kalsın noktasındaydı değerlendirmeler. Biz her zaman dedik ki bu adalet MYO bünyesinde 

olsun olmasın, süreç içerisinde farklı opsiyonlar ortaya çıkınca şu anda bazı bölümlerimiz 

adalet MYO bünyesinde değil. Biz bu programa has bir öncelik tanıyalım düşüncesiyle 

yoğun bir çaba sarf ettik ve şu an son aşamaya gelindi. Büyük ihtimalle bu ay ya da gelecek 

ay yasalaşmasını bekliyoruz. Öğrencilerimiz mülakatlara girmede öncelik sağlanacak. 

Geçen ay itibariyle bir değişiklik yapıldı. Alınacak aday sayısının 5 katı kadar artık mülakata 

çağırılıyor. Daha önce 10 katına kadar çağrılıyordu. İnfaz ve güvenlik hizmetleri mezunu 

arkadaşımız bu 5 kata giremezse, onlara da yine çağrılacak adayın, planladığımız hali bu, 

yüzde 50’si oranında ek kontenjan sağlanacak. Çok büyük bir avantajdır. Özellikle büyük 

merkezlerde puanları yüksek olanlar bile sıralamaya giremiyorlar bazen. Bu program 

mezunu arkadaşlarımız büyük merkezlerde ayrı bir kontenjan içerisinde mülakata 

girecekleri için çok büyük bir avantaja sahip olacaklar. KPSS’ye ciddi ağırlık veriyorlar, 

bazen o barajlar çok yüksek puanlarda kapanıyor, şimdi 5 kata indirdik, çok daha yüksek 

puanlarda kapanacak. Bu mezunlar orada büyük avantaj sahibi olacaklar. Bu da onları 

istihdam ederken hem öncelik sağlama gibi aslında iki avantajı birden barındıracak. Mülakat 

sırasında da bu arkadaşlarımız cezaevi nedir, nasıl yönetilir, içeriğe ilişkin birikime sahipler, 

o birikimler mülakatlarda kendilerine öncelik tanımak için büyük avantaj olacak. 

Malumunuz kamuda istihdam gerçekleşirken, güvenlik soruşturmalarına son dönemlerde 

çok önem verilmekte. Bu program mezunu arkadaşlarımızdan güvenlik soruşturması 

anlamında elimizde büyük avantajımız var. Üniversitelerimizden bu arkadaşlarımız 

hakkında çok daha net bilgiler elde etmiş olacağız. Kurumumuza ne kadar fayda sağlar, ne 

ölçüde kabiliyetliler, ne ölçüde uyum sağlar çevresine, kurumumuza, bu tip parametreler de 

onları mülakat sürecinde de yazılı olmayan avantaj olarak ekstra bir avantaj sağlayacak. 



 

 

EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI: Normalde adliye zabıt kâtibi alımında esas yetkili olan 

personel genel müdürlüğü. Bu tür çalışmalar her zaman oluyor orada da. Ama tabi personel 

genel müdürlüğünün yetkisinde olan bir konu olduğu için eğitim daire başkanlığının bir 

çalışanı olarak belki o sahaya girmem yanlış olabilir. Ama şahsi görüşüm; elbette ki meslek 

yüksekokulu yaygın değil örgün eğitim de adalet MYO okuyan arkadaşlarımızın elbette ki 

öncelik tanınması şahsen ben de o görüşün taraftarıyım. Ben bunu eğitimlerimizde gelen 

zabıt kâtiplerinin eğitiminde görüyoruz, gerçek anlamda bu talepler zaten bize iletiliyor. Biz 

de onları notluyoruz, ilgili makamlara arz ediyoruz zaten. İnşallah ben de ümitliyim, kısa bir 

zaman içerisinde CTE yaptığı çalışma gibi personel genel müdürlüğü de yapacak diye ümit 

ediyorum. Bu benim şahsi değerlendirmem, yoksa yetki bakanlık iradesidir.  

CTE BAŞKANI: Personel genel müdürlüğünden sorumlu olan bakan yardımcısı sayın 

Cengiz Öner, CTE programının eskileri bilir, infaz ve güvenlik hizmetleri programının 

kurulması sırasında sorumlu kişi kendisiydi, konulara da vakıf. Bu taleplerinizin personel 

genel müdürlüğünden sorumlu olarak bakan yardımcısına iletilmesi halinde karşılık 

bulacağına eminim. Üniversitelerle çalışma ve araştırma geliştirme aşamasına, yenilikçi 

çözümlere çok açık bakanımız, teşvik ve ısrar eden bir insan. Bu konudaki düşüncelerinizi 

oraya da iletebilirsiniz. Biz de sonuçları iletebiliriz.  

SORU: Öğrencim çok karamsar bir tablo çizdi. Yüksek vuruş yapsam da giremem dedi. 

Benim tanıdığım yok dedi, güneydoğuda bir yerde oturan çiftçi oğlu bir insanım dedi. 

Kazanma şansım zaten yok dedi. Kısmen de olsa bu algı var, bu algıyı nasıl ortadan 

kaldırabiliriz? Gariban birisi de zabıt kâtipliği sınavını kazanmak için illa bir referans mı 

aramak bulmak zorunda? Bu konuda bakanlığımızın nasıl bir çözümü olabilir, yazılı bir 

sınav gibi. Mülakatlarda sübjektif şeyler ön plana çıkıyor. Bu bizim bir yaramız. Mülakatlar 

hakimlik sınavlarında da zabıt kâtipliği sınavında bile gariban bir çocuğun zabıt kâtipliğine 

girememekten korkması, tanıdığım yok ki diye düşünmesine bir sorun var gibi geliyor bana. 

Bu konuda neler yapabiliriz?  

CTE BAŞKANI: Güvenlik soruşturmasında kesinlikle kastım o referans değerlendirmesini 

kastetmedim. Diğer hususta bir bürokrat olarak ben de aynı temenniler içindeyim.  

SORU: Türkiye'de bir mülakat sorunu var. Mülakatta elenme gibi bir endişe var. Gençler 

karamsar. Gençlerde endişe var. Herkes milletvekili, bakan bulmak zorunda mı kalacak bu 

ülkede? Zabıt kâtipliğinde gariban bir vatandaşımızın oğlu kızı zabıt kâtibi olamayacak mı 



 

 

bu ülkede? Ne yapmamız gerekiyor? Ben cesaret ettim, konuştum ama hepimizin içinden 

geçeni söylediğimi düşünüyorum.  

CTE BAŞKANI: Kesinlikle bu değerlendirmeye aynı fikirde olduğumu söyleyerek katkı 

sunuyorum. Sonuçta biz bürokrat olarak belki karşılıklı olarak değerlendirebiliriz ama şu 

platformda temennilerinize can yürekten katıldığımı söyleyebilirim sadece. Bizim istihdam 

politikamızda genel müdürümüz Şaban Yılmaz’ın bu hususta liyakate, önce sorun liyakat, 

mülakat çünkü bir şirkete istihdam yaparken özel şirkette de mülakat yapıyorsunuz, önemli 

olan objektif liyakate uygun yapıyor musunuz, bu husus. En çok şu an istihdam yapan 

birimlerden biriyiz. Her birimin yöneticisinin yoğurt yiyişine göre şekillenir bu. Bu anlamda 

ciddi bir duruş sergilediğini bizzat gören birisi olarak söyleyebilirim. Bizim ihtiyacımız olan 

personeli alın sözünü sürekli komisyonlara zikrediyor. Alınan isabetsiz personeller o refere 

eden kişiyi zarara sokmuyor, alınan isabetsiz personel genel müdürlüğümüzü zora sokuyor, 

biz sıkıntı yaşıyoruz. Bizim cezaevlerinin ve denetimli serbestlik müdürlerinin muhatap 

olduğu kitle itibariyle kolluk kuvvetlerinden sonra en riskli grup bizimkisi. Bir personelin 

hatası çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bizim personellerimiz PGM personelinden çok daha 

fazla soruşturma geçirir. Soruşturma bir lekeleme değildir ama genel olarak 

personelimizdeki düşünce, bizim her yaptığımız soruşturmaya neden oluyor, bakanlık bizi 

neden baskı altında tutuyor oluyor. Çünkü riskli bir alandasınız. Doğrudan hesap sorulacak 

kişi olarak komisyonlara sürekli doğru kişiyi alın diye talimat veriyor.  

EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI: Bu sizin belirttiğiniz hususa ilişkin bu salonda bu 

dileklerinizi herhalde paylaşmayacak kimse yoktur. Söylediklerinizin altına hepimiz 

imzamızı atarız zaten. Ama burada gördüğüm bir şeyi de Rize komisyonunun zabıt kâtibi 

alırken 40’a yakın alırken ne kadar titiz davrandığını bizzat gören biriyim. Bizim komisyon 

başkanımız Özkan Beyin çok hassas bir terazisi oldu. Aldığımız bütün personeli ben kendi 

kâtibim yapacakmışım gibi seçtik. Bugün itibariyle hemen yanı başımda alıp çalıştırabilirim, 

öylelerini almak istiyorum ve gerçek anlamda da en iyilerini seçtiler. Birçoğu da adalet 

MYO mezunu. 

CTE BAŞKANI: Yeterlilik konusunun görüldüğü aynadır eğitim merkezleri. Bizim de 5 

eğitim merkezimiz de böyle. Yeterlilikler düşük olduğu zaman ilk görüldüğü yerdir. Bu 

alımların son katılımların yeterliliği noktasına eleştirilerimizi zaten zaman zaman dile 

getiriyoruz. Eğitim birimlerinin görevi, belli bir standartlara göre istihdam edilen personelin 



 

 

standartlarını yükseltmektir. Bizim de asli görevimiz bu. Belli standarda göre alınan 

personelin, liyakate göre yapıldığını varsayarak değerlendirdiğimizde, o standarda göre 

alınan kişinin standardını yükseltmek bizim görevimizdir. İnfaz ve güvenlik hizmetleri 

programını başlatırken şöyle bir taahhütte bulunduk; sizin istihdam ettiğiniz personellerin 

standardını yükseltmek bizim görevimizdir ama biraz daha işe burnumuzu sokuyoruz, sizin 

istihdam edeceğiniz personelin standardını da yükseltiyoruz. O vesileyle öncelik hakkını 

kazandırdık. Bizim eğitim daire başkanlığı olarak temel hedefimiz, bir ayrıcalık yapılacaksa 

bu programa yapılsın şeklinde.  

HATİCE MESCİ: Öncelikle zabıt kâtibi alımlarında mevzuat gereği herhangi bir okul 

sınırlaması yok. KPSS’den lise ya da yüksekokul ya da lisans, hangi bölümden mezun olursa 

olsun, sıralamaya girmesini bekliyoruz. 70 sıralamasına girdikten sonra klavye sınavına 

girmesini, klavyeden istenilen 3 dakikada 90’ı geçtikten sonra mülakata girme hakkı var 

öğrencinin. Ve öncelik mevzuat gereği mülakata girip sıralamaya girdiğinde, yerleşme 

sıralarında eşitlik olduğu takdirde ancak adalet MYO mezunu ya da adalet lisesine öncelik 

verilir diyor. Baştan itibaren hiçbir engel yok diğer bölümlerin girmesine. Zaten öğrenci 

mülakat sonucuna kadar bir öncelik hakkına sahip değil. Sahip olmadığı için o aşamaya 

kadar zaten gelemiyor. Çünkü lisans mezunu ya da ön lisans mezunu ya da başka herhangi 

bir lise mezunu, aldığı puan yüksekse bizim öğrencimizin önüne geçiyor. Doğal olarak da 

öncelikle bence mevzuatta bir değişikliğe gidilmeli. İnfaz koruma da böyle, kâtiplikte de 

böyle, icra kâtipliğinde de böyle. Adalet lisesi ya da yüksekokulu mezunu öğrencinin, son 

dakikaya kadar bir öncelik tanınma hakkı olmuyor. Kaç tane öğrenci eşit seviyede kalır da 

son dakikada öncelik hakkına sahip olur, vardır mutlaka ama çok cüzi bir rakam çıkar. 

Alandan bir öğrencinin yerleşme şansını şu haliyle mevzuat gerçekten sınırlıyor. İcra 

kâtipliği, daha önceden değişiklik yapıldı, icra müdür yardımcısı olarak atanıyorlardı ya da 

kurum içerisinde yükselme şeklinde icra müdürlüğüne kadar gidebiliyorlardı. Değişikliğe 

gidildi, doğrudan adalet MYO mezunları herhangi bir pratik tecrübesi olmadan icra müdür 

yardımcısı olarak atandığında yaşanan sıkıntılar gözetilerek icra kâtipliğine alınsın, icra 

kâtipliğinden icra müdür yardımcılığına yükselsin denildi. Haklı bir değişiklik. Ama bu 

yapılırken daha önceden adalet MYO en çok istihdam edilen icra müdürlüğü alanı da 

kısıtlandı. İcra müdürlüğünü hukuk fakültesi ve adalet MYO mezunu ve alanda çalışan 

kâtiplerden ya da yazı işleri müdürlerinden bir yükselme vardı. Ama icra kâtipliğine alımı 

genele döndürdük, normal kâtipliktekinin aynısını benimsemiş olduk. Kâtipliktekinin 



 

 

aynısını benimseyince, son aşamaya kadar her isteyen icra kâtipliğine de girebilir duruma 

geldi. Benim şu anda bir öğrencim, babası icra dairesinde çalışıyor, oraya alınan kâtiplerin 

hiçbirisi adalet mezunu değilmiş. Kendi babası da adliye personeli ve görüyor. Öğrenciler 

gerçekten bir ümitsizliğe kapılıyorlar. Açık öğretimle örgün eğitimin de denk tutulması, açık 

öğretimde klavye dersi bile yok. Olmadığı için öğrencilerin klavyeye ayıracakları ekstra 

zamanı DGS sınavına çalışmak ya da KPSS kursuna çalışmak gibi ekstra çalışmalarda 

bulunmalarına fırsat yaratıyor. Bu noktada da zaman açısından da bir farklılık var, eğitim 

açısından da bir farklılık var. Eşitlik ilkesi gereğince açık öğretim ya da örgün ayırt 

edilemiyor, buna rağmen bir şekilde dengeye oturtmamız lazım. En azından icra kâtipliğinde 

bu olmamalıydı. Daha önce Kırıkkale Üniversitesinde adalet sempozyumunda yapılmıştı 

ama uluslararası değildi. O sempozyum için bir bildiri hazırlamıştım ve o bildiride gerçekten 

ümitsiz bir şekilde ne çıkarsa cevap gelmez ama diyerek bakanlığa yazı yazdım. Yargıyla 

ilgili ne kadar yer varsa hepsine yazı yazdım. Ve sordum, kaç tane zabıt kâtibi var, infaz 

koruma memuru var, icra müdürü var, bunun kaç tanesi adale mezunu, örgün mezunu, kaç 

tanesi açık öğretim mezunu diye sordum. Cevap gelmesini beklemiyordum. Her yerden de 

gerçekten cevap geldi, öncelik teşekkür ediyorum bu noktada. Fakat çıkan sonuçlar çok 

vahim diyebileceğim şeklindeydi, yüzde 5’lerde. Adale mezunlarının yerleşme oranı yüzde 

5’lerde çıktı. Aradan zaman geçti, yüzde 100 geçerliliği var demiyorum, bunun ben de 

farkındayım. Ama ne kadar yükseldi bu? Diyanet işleri başkanlığının vaiz alımları oluyor, 

onlar da zaman içerisinde hafızlık belgesi verebiliyor. KPSS ile alsa bile şartlara koyuyor, 

hafızlık belgesi sahibi olacak. Biz bunu kendimize benzetelim dedik. Dedik ki klavye 

yeterlilik sınavı olsun, bu sınavı yetkin bir yer yapsın, gerekirse adalet akademisi yapsın, 3-

4 yıl geçerliliği olsun. Hukuka ilişkin de sınavlar yapılsın. Hem kâtiplik için hem hukuk 

derslerine ilişkin bu sınavlardan başarılı olanlara bir belge verilsin. KPSS yerleştirmelerinde 

KPSS sınav notuyla birlikte bu şart da konulsun. Bu belge sahibi olan yüksekokulu mezunu 

olan kişiler başvurabilsin. Böylelikle hem biraz daha adil bir sistemle yerleşme imkanları 

olur gibi bir düşüncemiz oldu. Ama hiçbir şekilde önerimiz dikkate alınmadı. Bir tane de 

sorum var, mülakat aşamasında öncelik tanıyoruz demiştiniz, mülakattan önceki bir aşamada 

önceliğe ilişkin düzenlemeniz var mı? KPSS ile isteyen herkes başvurup ondan sonra 

mülakat aşamasında mı infaz bölümü mezunları öncelikli olacak, burada ben biraz 

anlayamadım sanki.  



 

 

CTE BAŞKANI: Sondan başlayayım. Oradaki taslak, değişeceğini zannetmiyorum, bizim 

yazılı olarak sirayet eden ve mülakata katılacak adaylar arasına girmesi noktasında öncelik. 

Mülakatta sağlanacak öncelik de yazılı olmayan kurallar, üniversitelerle bizim iş birliğimiz, 

üniversitede bu işin eğitimini alması öncelikleri tamamen yazılı olmayan öncelikler. 

Mevzuatta da kesinlikle mülakatta ek kontenjan tanınacak. Sadece normal mülakata 

çağrılacaklar arkasında giremezse eğer, 70 barajını aşmak şartıyla o bölgede alınacak 5 katı 

aday arasına giremezse infaz güvenlik programı öğrencisi, onlara ek olarak tanınacak 

kontenjandan sadece infaz güvenlik programı mezunları arasındaki sıralama içerisinde bir 

kontenjana tabi tutulacak. Dolayısıyla orada yüzde 50 oranında bir ilave kontenjan 

sağlamayı düşünüyoruz.  

 

HATİCE MESCİ: Adalet yüksekokulu ya da infaz bölümleri de var, aslında eğitimle ilgili 

sınırlamayı başta koysak, adalet lisesi, adalet yüksekokulu, bunların infaz bölümleri gibi bir 

şart konulsa, yine infaz bölümü mezunları sıralamaya giremediği takdirde onların yine diğer 

okullarla birlikte kendi arasında öncelik tanınsa olamaz mı? Her klavye yazanı ya da her 

boyu posu infaz için yerleştirirsek, bu da bizi sıkıntıya düşürüyor diye düşünüyorum.  

CTE BAŞKANI: Sadece ön lisans programına sağladığımız bir öncelik bu. Akademik 

düzeyde bir gelişme, lise mezuniyeti düzeyinde sağladığımız bir öncelik değil. O alanda 

istifade ediyor olmaları, onlara bir tercih hakkı sunuyor zaten. Bizim amacımız biraz daha 

aslında o programa yönlendirmek. Bizim öngörümüz personelimizin 2023 yılına kadar 100 

bini geçeceği asgari. Maliye Bakanlığından kadroları zor alıyoruz. Bizde kalıcı olan personel 

alınıyor. Dolayısıyla diğer bölümlerden katılmış olmak bir dezavantaj. Biz burada infaz ve 

güvenlik hizmetleri programına ayrımcılık yapıyoruz. Bizim cezaevlerimiz farklı bir özelliği 

var, 7/24 sürekli çalışma esasında. Bu kurum içerisinde sadece infaz koruma alanı yok. 

Bizim cezaevlerimizde 36 tane unvandan personel var ve 100’den fazla aktif görev var 

orada. Bu da bize yelpazeyi geniş tutma zorunluluğu oluşturuyor. Cezaevlerinde çalışan 

personellerin özlük hakları bizim genel müdürlüğümüzün sorumluluğunda. Adalet 

mezunlarının zabıt kâtibi olmaları, icra personeli veya mübaşir alımları falan hep personel 

genel müdürlüğünün şeyi. Sorularınızın tam bir muhatabı şu anda yok. Bu geribildirimleri 

kesinlikle yapacağız. Biz infaz ve güvenlik hizmetlerinde mevzuat değişikliği sözü verdik 

ancak bürokraside her zaman kolay olmuyor. Ankara üniversitesi çok kulis yaptı bu alanda. 



 

 

Bu çok önemli katkı sağladı. Adalet mezunlarına öncelik sağlanması anlamında üniversiteler 

olarak çok büyük yetkiye sahipsiziniz siz de. 

EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI: Ümitvar olmanızı sağlayacak gözlemimi ifade edeyim. 

Burası bir ayna vazifesi görüyor. 2018’de ve 2019’da sözleşmeli zabıt kâtiplerinin eğitimini 

burada yaptık. 2018’de bütün aldığımız zabıt kâtiplerini burada eğitime aldık. Kaçınız 

diyorum adalet mezunuydu, 25 kişilik sınıfta ilk sene 5-6-7’ydi. Beşte biri diyelim. Ama 

geçen sene aldığımızda, hatta bu sene yaklaşık üçte biri oldu. Çok ciddi bir artış söz konusu 

oldu. Üniversitelerimizin o kulis çalışmaları, kamuoyu baskısı ile neticede müspet bir 

beklentinizi karşılayacak bir noktaya yavaş yavaş ama emin adımlarla evirildiğimizi ifade 

etmek isterim. Ekseriyeti sağlamaya yavaş yavaş yaklaştığını görüyorum. İnsan kanyağımızı 

netice itibariyle en donanımlı en etkin eğitim almış konunun uzmanı olarak 

değerlendirdiğimiz yüksekokullarından liselerinden alacağız. İnşallah çok daha bu süreç 

hızlı bir şekilde gelişecek.  

HATİCE MESCİ: F klavye zorunluluğunu uygulamayı düşünüyor mu Adalet Bakanlığı? 

 

EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI: 2018 yılında eğitim dairesi başkanlığı olarak kâtibim 

programı kapsamında adli personele ciddi eğitim verdik. Bu eğitim kapsamında klavye 

çalışmalarını F klavye şeklinde tuttuk.  

CELAL AŞKIN: Biz F klavyeyi bakanlık olarak eğitimlerimizde olsun gerek zabıt 

kâtiplerinin girişiminde önem veriyoruz. Kâtibim programını geliştirdik. 2017 yılında 

yaptığımız bir uygulama sonrasında tespit ettik. Yıllar geçtikçe bir gerileme meydana 

geliyor. Bu ihtiyaca yönelik olarak tüm zabıt kâtiplerimizi uygulamaya tabi tuttuk. 90 

kelimeyi geçemeyenleri eğitime aldık. Zabıt kâtiplerimize yönelik olarak MEB ile F klavye 

genelgesini baz alarak modüller oluşturduk. Q klavye kullanan personelimiz de mevcut. 

Öncelikle MEB’den paydaş olarak faydalandığımız için sadece F klavye eğitimi verebildik. 

Onların verdiği tüm eğitimler F klavye. Eğitimin sonunda gelişimlerini tespit edebilmek için 

kâtibim adını verdiğimiz, dünya çapında bir ilk olan ve online kontrol altına alabilecek 

şekilde bir klavye programı güncelledik. Bakan yardımcımıza da gerekli bilgilendirme 

yapıldı. İlerleyen aşamada yeni zabıt kâtibi alımlarında F klavyede bu uygulama yetişir mi 

bilmiyorum. Başbakanlık genelgesi doğrultusunda da böyle bir durum olması yönünde 



 

 

çalışmalar devam ediyor. Eğitim dairesi başkanlığı olarak da takipçisiyiz. Bunu biz ilettik 

sayın bakan yardımcımız ve bakanımızın bilgileri var. 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MYO MÜDÜRÜ: Adliye 

sarayında geçtiğimiz yaz stajı yaptıramadık. Bazı sigorta sorunları var, bu sene komisyon 

başkanı ve başsavcı değişti, yeniden kapılarını çalacağız. Bir hayli zahmet çektik, adalet 

MYO öğrencileri adliye sarayında staj yapamıyor. Bunu çözmemiz lazım. Senatoya getirdik 

gündem olarak. Kamu kurumlarının hukuk birimlerinde yapsınlar istiyorduk, bu defa açtık, 

özel sektöre de açtık. Böyle bir konuyu size iletmiş olayım, belki iletirsiniz.  

SORU: Otobüs kaptanlığı ve şoförlük bölümündeyim. Bu motor ve elektrik gibi bölümlerde 

alım yapılırken alana yönelik alımlar yapılıyor, öncelik tanınıyor. Bizim gibi şoförlük 

bölümü varken kendimizi tanıtmak için geldik, adalet akademisinde bizim bölümden iki kişi 

alındı. Bu bölümü Adalet Bakanlığı değerlendirmemesi gibi ya da değerlendirmek gibi 

düşüncesi var mı? 

CTE BAŞKANI: Yeterli aday yok galiba. Şoför çok alınıyor birimlerimize.  

SORU: Çok kuruma da gittik, öncelik vermesini de talep ettik ancak çok dönüş alamadık. 

CTE BAŞKANI: Genelde mezuniyetleri sizin bölümlerden değil, son dönemdeki 

müracaatlarda çok aday olmadı. İleri sürüş teknikleri vermek için emniyetle sıkı pazarlığa 

giriyoruz ki bize şoför eğitiminde ders versinler diye. Bizde şoför ihtiyacı çok, kurumlarda 

şoför ihtiyacı cezaevlerinde had safhada. Kesinlikle bu işin okulunu okumuş birisini almak 

bizi çok rahatlatır. Bu anlamda CTE’ye yönelin diyorum. 

SORU: Okulumdaki arkadaşlarım adına soruyorum. Geçen seneye oranla ikinci ilanın 

yayınlanması beklenirken, bu sene içerisinde birinci ilan daha yayımlanmadı. Bu ilanı ne 

zaman yayınlanması düşünülüyor? 

CTE BAŞKANI: muhtemel cevap, CTE olarak biz de aynı şeyden mustaribiz, maliye 

bakanlığı kadroları ilan etti. Ocak ayı itibariyle 9 bindi. Bu sene istihdam edilecek 9 bine 

yakın personel istihdamı izni alındı. Maliye bakanlığının yıl içerisinde de onayı gerekiyor. 

Biz de yıl 2019 yılı itibariyle 9 bine yakın istihdam gerçekleştireceğiz. Yıl içerisinde mülakat 

süreçlerini düşünerek ocak ayından beri başlatmayı planlıyoruz. Ekonomi politikalarının da 

bunda etkisi var, maliye bakanlığı bu izni henüz vermedi. Alımları ilan edemedik. PGM için 

de verilen rakam bizim kadar olmasa da bayağı bir rakam vermişti.  


