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I. Genel Olarak 

 

Hangi alanda eğitim verilirse verilsin, eğitimin muhatabı insanlar ile doğrudan veya dolaylı etkilenecek kurum ve kuruluşlar ile toplumun 

talep, şikâyet ve beklentilerinden eğitim verenlerin haberdar olması bir zarurettir. Bu nedenle eğitilmiş insan gücünden yararlanacak olanlarla, 

onları eğitecek olanların işbirliği içinde bulunması kaçınılmazdır.  

 

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Birimin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması stratejik planın 

sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artırır. Diğer yandan, yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi hizmetlerin şekillendirilmesi açısından 

önemlidir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması çok önemlidir. 

 

- Dış Paydaşlar: Birimden etkilenen veya Birimi etkileyen Birim dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Birim faaliyetleriyle ilişkisi olan 

diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, Birime girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. 

Müşteriler Birimin ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış 

paydaşların alt kümesidir. Öğrenciler müşterilere örnek olarak verilebilir. 

ifade eder.  

Paydaş analizi ile; 

• Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, 

• Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, 

• Birimin faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için 

stratejiler oluşturulması,  

• Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, 

• Paydaşların Birimin hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla Birimin güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, 

• Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 



• Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın 

uygulanma şansının artması,  

amaçlanmaktadır. 

 

II. Veriler 

Raporumuzun müstenidi olan veriler, Adalet Bakanlığı çatısı altındaki kurumlar olup resmi protokol kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmiş 

ziyaretlerden elde edilmiştir. Bu bağlamda Rize Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü’ne yapılan ziyaretlerdeki istişarelerde dış paydaş toplantı tutanakları tanzim edilmiş ve işbu tutanaklar değerlendirilmiştir.  

Ziyaret edilen dış paydaşlar, Birimimizin paydaşları arasında öncelikli, birlikte çalışılması gereken temel paydaşlarımızdan olup bu 

ziyaretlerde elde edilen veriler, eğitim-öğretim hayatındaki stratejilerimizin belirlenmesinde önemli katkı sunmakta ve aksiyon planlarımızı 

doğrudan etkilemektedir.   

 

- Dış Paydaşların Değerlendirilmesi 

▪ Paydaşlar, Adalet Bakanlığı çatısı altında hukuk hizmeti sunan kamu hizmeti gören kurumlardır. 

▪ Meslek yüksekokulumuz, bu paydaşların yardımcı personel ihtiyacını karşılamak amacı ile eğitim veren bir birim olduğundan, bu dış 

paydaşların aradığı vasıflar, mihenk taşı niteliğindedir.  

▪ Gerek müfredatımız gerekse teorik ve pratik eğitimlerimiz, bu dış paydaşlarımızın faaliyet konularına en üst düzeyde hizmet edecek şekilde 

belirlenmektedir. 

▪ Adaletin tecellisi için hizmet eden kurumlarda nitelikli personel istihdam edilmesi bu amacın gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu nedenle, 

adalet için nitelikli personel şarttır.  

 

- Verilerin toplanması 

Dış paydaşlardan temin edilen veriler “mülakat/toplantı” yöntemiyle temin edilmiş ve ziyarete gidenler tarafından imzalanan tutanakla temin 

edilmiştir.  

- Hangi sorulara cevap aranmıştır? 



 

▪ Birimimizin müfredatında yer almasını istediğini dersler var mıdır? 

▪ Birimimizde olumlu bulduğunuz yönler nelerdir? 

▪ Birimin geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? 

▪ Birimden beklentileriniz nelerdir?  

 

- Beklentiler ve Talepler 

 

a. Veriler, ekte yer alan beş ayrı tutanakta toplanmıştır. Müfredat konusunda paydaşların taleplerinin karşılandığı müşahede edilmiştir. Bu 

bakımdan müfredat değişikliği yapılmasını gerekli kılacak bir durum tespit edilmemiştir.  

b. Üzerinde en fazla durulan konu, öğrencilerimizin f klavyede on parmak doğru ve hızlı yazma becerilerinin geliştirilmesidir.  

c. Temel hukuk bilgisine sahip, adabı muaşereti bilen ve uygulayan adaylar görmek isteyen dış paydaşlar, bu talepleri üzerinde özellikle 

durmuşlardır.  

d. İşbirliğinin daha da ileriye götürülerek sürekli hale getirilmesi konusunda mutabık kalındı.  

 

III. Aksiyon Planı 

 

Elde edilen veriler çerçevesinde; 

a. Bu dış paydaşlarımızın yanında ülkemizin saygın diğer üniversiteleri arasından seçtiğimiz bir kısım üniversitelerin adalet ile ceza infaz 

ve güvenlik hizmetleri programları tek tek incelenerek 2020 yılında önemli bir müfredat değişikliği yapılmıştır. Seçmeli ders havuzu 

genişletilerek amaca uygun hale getirilmiştir. Bu bakımdan birçok üniversiteye örnek olabilecek bir müfredata sahip olduğumuzu 

söyleyebiliriz. Bu sonuca, dış paydaşlarımız ile yaptığımız ziyaretlerden de ulaşmak mümkündür.  

b. Bu bağlamda 2020 yılında yaptığımız müfredat değişikliği ile öğrencilerimizin dört dönem klavye eğitimi almaları temin edilmişti. 

Ayrıca, bilgisayar laboratuvarımız, imkanlar dahilinde öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Böylece öğrencilerimiz, girecekleri 

mülakatlarda doğru ve hızlı yazabilen adaylar haline gelecektir.  



c. Öğrencilerimiz, meslek yüksekokulumuzun hizmet edecek olduğu amaca uygun bir müfredata sahiptir. Bu nedenle ders anlatımlarında 

teorik tartışmalara fazla girmeden uygulamaya yönelik bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Böylece, gerekli olan bilgilerden çok daha 

fazlası değil, gerekli olan bilgilerin tam kavranması için gayret sarf edilmektedir.  

d. Öğrencilerimizin uygulama ile kaynaşması ve motivasyonu için de meslekten kişilerle buluşturacak çalışmalar (söyleşiler, konferanslar, 

seminerler) tertip edilmektedir.  

 

IV. Sonuç 

 

Mütemadiyen dış paydaşlar ile yapılan istişare ve müzakereler, eğitim öğretim planlamamızda ana etkenlerdendir. Bu çerçevede Türk adalet 

sisteminin aradığı ve muhtaç olduğu nitelikli yardımcı personel yetiştirmekle görevli olan adalet meslek yüksekokulumuz, bu amaca hizmet edecek 

her türlü argümanları kullanmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için belirlemiş olduğu hedefler için teknik ve sosyal tüm imkanlarını seferber eden 

okulumuz dinamik bir yapıya sahiptir.  

Bu uğurda dış paydaş ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Gerek Türkiye’de ve gerekse de dünyada rol model olacak bir okul 

haline gelinceye kadar çalışmalarımız devam edecektir.  

 

 


