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HSK üyesi Köseoğlu: œ15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaş...
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
 Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.
 œ15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız•
 Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
 Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
 Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.      /* see gallery_shortcode() in
wp-includes/media.php */
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HSK üyesi Ali Cengiz Köseoğlu:'15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi ...
Video Özeti
 (BALIKESİR) Balıkesir'in Bandırma ilÇesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun aÇılışında
konuşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 15
Temmuz FETÖ / PDY hain darbe girişiminden itibaren hiÇ durmadan işleyen bir yargı sistemi olduğunu ifade ederek, 'Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
  Video Hikaye
 (BALIKESİR) HSK üyesi Ali Cengiz Köseoğlu:'15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız' BALIKESİR
(İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilÇesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun aÇılışında konuşan
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 15 Temmuz
FETÖ / PDY hain darbe girişiminden itibaren hiÇ durmadan işleyen bir yargı sistemi olduğunu ifade ederek, 'Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle
devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü DoÇ. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması
yaptı. DoÇ. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın aÇış konuşmasını gerÇekleştirdi. Köseoğlu :
'15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız' Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in aÇış konuşmalarının
ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu
Adalet Meslek Yüksekokulu'nun aÇılış dersini gerÇekleştirdi. Köseoğlu, ' Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı Adliye
mekanizması felÇ olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiÇ durmadan işleyen bir yargımız var. Bu Çok büyük bir başarı. Bu
başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili Çalışmalarının sonucudur. Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu
travmayı Çok şükür atlattık. Bu süreÇte, bir takım ihraÇlar yaşanmasından dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak
Çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine
ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik
Çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyeliğim vesilesiyle Çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada
yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5200 kadarı karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam
edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi iÇin öncelikli olarak nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.
Bu bağlamda Adalet Meslek Yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an Bakanlığımızda iki bin 369 Adalet Meslek
Yüksekokulu mezunu Çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak.
Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını iÇselleştirmeniz bu eğitimde edineceğiniz en önemli kazanım
olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca mutlaka hukuk eğitiminin temeli
olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri iÇselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Kanunları
ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni akademik yılın hayırlı
olmasını diliyorum.' diye konuştu. Program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından
gerÇekleşen toplu fotoğraf Çekimi ile son buldu. GerÇekleşen aÇılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar
Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay
Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder YeniÇeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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'Hakim Ve Savcı Sayısı Yıl Sonu 20 Bin Civarına Ulaşacak'
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu:- 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan
personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri
BALIKESİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık.
Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin
yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16
bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.'
Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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Hsk Üyesi Ali Cengiz Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 Bin Hakim Savcımız Varken Şimdi 20 Binlere...
HSK üyesi Ali Cengiz Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'BALIKESİR - Balıkesir'in
Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışında konuşan Hakimler ve Savcılar
Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım...
HSK üyesi Ali Cengiz Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışında konuşan
Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 15 Temmuz FETÖ/
PDY hain darbe girişiminden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargı sistemi olduğunu ifade ederek, 'Mevcut hakim ve savcı sayısı 15
Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi. 
Rektörlük Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni tanıtım filmi
olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.
Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr.
Demirkapı'nın ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.
Köseoğlu : '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in açış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu, '
Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı Adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğim vesilesiyle
çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5200 kadarı karşılanacak.
Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak nitelikli personel
ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda Adalet Meslek Yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda iki bin 369 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. ve
bu sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum.' diye konuştu.
Program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile son
buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri,
Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitemizin
akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.



'HAKIM VE SAVCI SAYISI 20 BIN CIVARINA ULASACAK'
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.adaletbiz.com : 01.10.2018
: http://www.adaletbiz.com/adalet/hakim-ve-savci-sayisi-20-bin-civarina-ulasacak-h224694.html

: Haber
1/5



'HAKIM VE SAVCI SAYISI 20 BIN CIVARINA ULASACAK'

2/5



'HAKIM VE SAVCI SAYISI YIL SONU 20 BIN CIVARINA ULASACAK'
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.pusulahaber.com.tr : 01.10.2018
: https://www.pusulahaber.com.tr/hakim-ve-savci-sayisi-yil-sonu-20-bin-civarina-ulasacak-956471h.htm

: Haber
1/4



'HAKIM VE SAVCI SAYISI YIL SONU 20 BIN CIVARINA ULASACAK'

2/4



HAKIM VE SAVCI SAYISI YIL SONU 20 BIN CIVARINA ULASACAK'
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.sondakika.com : 01.10.2018
: www.sondakika.com/haber/haber-hakim-ve-savci-sayisi-yil-sonu-20-bin-civarina-11288258/

: Gündem
1/8



HAKIM VE SAVCI SAYISI YIL SONU 20 BIN CIVARINA ULASACAK'

2/8



'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulasacak'
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.memurlar.net : 01.10.2018
: https://www.memurlar.net/haber/779542/hakim-ve-savci-sayisi-yil-sonu-20-bin-civarina-ulasacak.html

: Kamu/Sosyal Güvenlik

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar
yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi
için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim
ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi <p>Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini
ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.</p><p>Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu
yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet, hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir
ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15 Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala
işliyor.' diye konuştu.</p><p>Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları
kaydetti:</p><p>'Bu başarı, hakim ve savcı larımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir
ülkede bunu göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma
çok şükür atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu.
Ona rağmen insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu
eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına
ulaşacak.'</p><p>Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:</p><p>'Adliyelerde savcı ve hakim
ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda yardımcı personel
ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar
devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları
devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu sayı yetersiz ve bunu
artırmamız gerekiyor.'</p><p>Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır,
Cumhuriyet Baş savcı sı Önder Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.</p><p>Bu haber 9 defa
okundu.</p>
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar
yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi
için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim
ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.'
Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama
bizim 15 Temmuz'dan itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının
sonucudur. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı'nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

'15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.

Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, '15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin
civarına ulaşacak.' dedi.  BALIKESİR
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi'
vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.'
Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, "Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız" dedi. <p>Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi
Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda saygı
duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni tanıtım filmi olan "Sen, Umut Ol!" mottolu tanıtım
filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir
teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı'nın ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını
gerçekleştirdi.</p><p>'15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'</p><p>Rektör Prof. Dr. Süleyman
Özdemir'in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu, "Ülkemizin başına gelenler başka
bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu
çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci
ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından dolayı personel eksikliği söz konusu oldu
ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken
bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya
yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada
yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım
devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak nitelikli personel ihtiyacının karşılanması
gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek
yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak.
Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak "adalet" kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde edineceğiniz en önemli kazanım
olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca mutlaka hukuk eğitiminin temeli
olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Kanunları
ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni akademik yılın hayırlı
olmasını diliyorum" diye konuştu.</p><p>Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin
ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.</p><p>Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler
ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan
Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli
mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu
öğrencilerimiz katıldı.</p>
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˜Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi  Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu,
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma  Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı  konuşmada, törenin ardından œaçılış dersi• vereceğini ve bundan duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.
Türkiyenin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir  fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, œBu süreçte adalet,
hem ciddi  anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede  yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim
15 Temmuz gecesinden itibaren hiç  durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.• diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu  vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
œBu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları  neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok  ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle,  vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık.  Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu.  Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her  türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak  üzereyiz. 15 Temmuzdan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20  bin civarına ulaşacak.•Köseoğlu,
adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Hasan Bülent Kahramanı kabul etti

œAdliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı  personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi
anlamda yardımcı  personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı  personel ihtiyacımızı karşılayacağız.
Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar devam  edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu  anlamda adalet
meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an  itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan
var. Bu  sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.•
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı  Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi  Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu  Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapının yanı sıra idari ve akademik personel ile  öğrenciler katıldı.
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Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu: Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan
personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi.
Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuzdan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20
bin civarına ulaşacak
BALIKESİR (AA) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık.
Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin
yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16
bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' 
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye m  BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede
yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim
hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20
bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
- HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu: - 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan
personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi.
Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20
bin civarına ulaşacak'
BALIKESİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık.
Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin
yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16
bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' 
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak' - HSK İkinci Daire Üyesi Prof.
Dr. Ali Cengiz Köseoğlu: - 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu
oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu
eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
 BALIKESİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık.
Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin
yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16
bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' 
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (sağda), Rektörlük konferans salonunda
gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasının
ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir (sol), Köseoğlu'na hediye takdim etti. 
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu (fotoğrafta), Rektörlük konferans salonunda
gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde bir konuşma yaptı.



'HAKIM VE SAVCI SAYISI YIL SONU 20 BIN CIVARINA ULASACAK'
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.dogruhaber.com.tr : 01.10.2018
: https://dogruhaber.com.tr/haber/310995-hakim-ve-savci-sayisi-yil-sonu-20-bin-civarina-ulasacak/

: Gündem

'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, '15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin
civarına ulaşacak.' dedi.
BALIKESİR - (AA) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Rektörlük konferans
salonunda gerÇekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun aÇılış töreninde yaptığı konuşmada,
törenin ardından 'aÇılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
  Türkiye'nin geÇirdiği süreÇlerde adalet teşkilatının Çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreÇte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felÇ olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiÇ durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
  Yargıyı duraksamadan işletebilmenin Çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
  'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerÇekten özverili Çalışmaları neticesinde ortaya Çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya Çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma Çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraÇlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi iÇin her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak Çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.'
  Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
  'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi
anlamda yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız.
Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet
meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 Çalışan
var. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
  AÇılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
YeniÇeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü DoÇ. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu:- 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan
personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi.
Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20
          01.10.2018 18:36:30 
 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar
yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi
için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim
ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' 
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama...
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.
'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
- HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu: - 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan
personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi.
Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20
bin civarına ulaşacak'
BALIKESİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık.
Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin
yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16
bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' 
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

       (AA)  Yasal Bilgilendirme hukukihaber.net´te yayınlanan bu haber, Anadolu Ajansı (AA)'nın abonelerine gönderdiği haberlerden
otomatik olarak yayınlanmıştır. hukukihaber.net editörleri otomatik akış içinde bu habere editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber
içeriğindeki her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk ilgili ajansa aittir.
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama...
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.
'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.       (İHA)  Yasal Bilgilendirme 
Yasal Bilgilendirme www.hukukihaber.net´te yayınlanan bu haber, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) abonelerine gönderdiği haberlerden
otomatik olarak yayınlanmıştır. www.hukukihaber.net editörleri otomatik akış içinde bu habere editoryal müdahalede bulunmamıştır.
Haber içeriğindeki her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk ilgili ajansa aittir.
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Hsk Üyesi Ali Cengiz Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 Bin Hakim Savcımız Varken Şimdi 20 Binlere...
HSK üyesi Ali Cengiz Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'BALIKESİR - Balıkesir'in
Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışında konuşan Hakimler ve Savcılar
Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım...
HSK üyesi Ali Cengiz Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
  BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışında konuşan
Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 15 Temmuz FETÖ/
PDY hain darbe girişiminden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargı sistemi olduğunu ifade ederek, 'Mevcut hakim ve savcı sayısı 15
Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi. 
Rektörlük Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni tanıtım filmi
olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.
Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr.
Demirkapı'nın ardından Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.
Köseoğlu : '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in açış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersini gerçekleştirdi.
Köseoğlu,'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı Adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının
sonucudur. Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar
yaşanmasından dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut
hakim ve savcı sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil.
Bizler bu sayıyı iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu
Üyeliğim vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5200
kadarı karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda Adalet Meslek Yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu
an Bakanlığımızda iki bin 369 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.
ve bu sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu
eğitimde edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız.
Ayrıca mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi
yetiştirmeniz gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla
uzatmadan yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum.' diye konuştu.
Program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile son
buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri,
Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitemizin
akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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Adalet MYO açılıyor 29/09/2018
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi´ne bağlı Adalet Meslek Yüksek Okulu´nun(MYO) açılış töreni 1 Ekim 2018 Pazartesi günü
gerçekleşecek.
 Rektörlük konferans salonundaki açılış töreni saat 13.30´da başlayacak.
 Açılış dersini, Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) üyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu verecek.
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma  Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı  konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir  fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi  anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede  yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim
15 Temmuz gecesinden itibaren hiç  durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu  vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları  neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok  ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle,  vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık.  Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu.  Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her  türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak  üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20  bin civarına ulaşacak.'
Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:
'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı  personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı  personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı  personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam  edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu  anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an  itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
 sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı  Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi  Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu  Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile  öğrenciler katıldı.
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'Hakim ve savcı sayısında 20 bine ulaşacağız'
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Ülkemizin
başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç durmadan işleyen
bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15
Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi. 
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.  
 '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'  
 Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.  
 Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.  
 Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.   (İHA)
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Ülkemizin
başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama...
  Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Ülkemizin
başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç durmadan işleyen
bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve savcı sayısı 15
Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
 Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.
 '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
 Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
 Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
 Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu: Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, '15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin
civarına ulaşacak.' dedi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerÇekleştirilen
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun aÇılış töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'aÇılış dersi'
vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 Türkiye'nin geÇirdiği süreÇlerde adalet teşkilatının Çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreÇte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felÇ olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiÇ durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
 Yargıyı duraksamadan işletebilmenin Çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
 'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerÇekten özverili Çalışmaları neticesinde ortaya Çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya Çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma Çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraÇlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi iÇin her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak Çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.'
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 Çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
 AÇılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
YeniÇeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü DoÇ. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
 (AA)
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Hsk Üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 Bin Hakim Savcımız Varken Şimdi 20 Binlere Ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA)  Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, œÜlkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felÇ olurdu. Ama bizim 15 Temmuzdan itibaren
hiÇ durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili Çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuzda 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız• dedi.
Balıkesirin Bandırma ilÇesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun aÇılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesinin yeni
tanıtım filmi olan œSen, Umut Ol!• mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü DoÇ. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. DoÇ. Dr. Demirkapının ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın aÇış konuşmasını gerÇekleştirdi.

'15 Temmuzda 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemirin aÇılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulunun aÇılış dersini gerÇekleştirdi. Köseoğlu,
œÜlkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felÇ olurdu. Ama bizim 15 Temmuzdan itibaren hiÇ
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu Çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili Çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı Çok şükür atlattık. Bu süreÇte, bir takım ihraÇlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak Çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuzda 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik Çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle Çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi iÇin öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu Çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve
bu sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak œadalet• kavramını iÇselleştirmeniz bu
eğitimde edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız.
Ayrıca mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri iÇselleştirmiş olarak kendinizi
yetiştirmeniz gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla
uzatmadan yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum• diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemirin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğluna günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerÇekleşen toplu fotoğraf Çekimi ile
son buldu.
GerÇekleşen aÇılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
YeniÇeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.

 Etiketler: Temmuz, bugün, Önder, İstiklal Marşı, Ankara, Balıkesir, Bandırma, Balıkesir Haberleri
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu: - 'Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraÇlar yaşandı. Bundan kaynaklanan
personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi iÇin her türlü özveri gösterildi.
Sayısal olarak Çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20
bin civarına ulaşacak'
BALIKESİR (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, 'Birtakım sorunlar yaşadık.
Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin
yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16
bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.' dedi.
  Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
   Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
  'Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.'
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 'Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.'
 Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

 PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da.... Datça'da hortum Vize alamadığı Afgan eşini Türkiye'ye getiremiyor
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'Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak'
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar
yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi
için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim
ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak. dedi.
Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından 'açılış dersi' vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
  Türkiye'nin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, 'Bu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.' diye konuştu.
  Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
  Bu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.
  Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
  Adliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi anlamda
yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız. Önümüzdeki
yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet meslek
yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan var. Bu
sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.
  Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapı'nın yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
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˜Hakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak
HSK İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz KöseoĞlu, '15 Temmuz'dan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin
civarına ulaŞacak.' dedi.
BALIKESİR 
 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından œaçılış dersi•
vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 Türkiyenin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, œBu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.• diye konuştu.
 Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
 œBu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuzdan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.• 
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 œAdliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi
anlamda yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız.
Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet
meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan
var. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.•
 Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapının yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.
 Muhabir: Ahmet Pesen
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Hsk Üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz'da 16 Bin Hakim Savcımız Varken Şimdi 20 Binlere Ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu.
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
  Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi'nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı'nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.
  '15 Temmuz'da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
  Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz'dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz'da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
  Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
  Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı. - BALIKESİR
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HSK üyesi Köseoğlu: '15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
BALIKESİR (İHA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz
Köseoğlu, 'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren
hiç durmadan işleyen bir yargımız var. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur. Mevcut hakim ve
savcı sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız' dedi.
Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılışı dolayısıyla program
düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu´nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, On Yedi Eylül Üniversitesi´nin yeni
tanıtım filmi olan 'Sen, Umut Ol!' mottolu tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Tanıtım filminin ardından Adalet Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Doç. Dr. Demirkapı´nın ardından Rektör Prof. Dr.
Süleyman Özdemir, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi.

'15 Temmuz´da 16 bin hakim savcımız varken şimdi 20 binlere ulaşacağız'
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in açılış konuşmalarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu´nun açılış dersini gerçekleştirdi. Köseoğlu,
'Ülkemizin başına gelenler başka bir ülkede yaşansaydı adliye mekanizması felç olurdu. Ama bizim 15 Temmuz´dan itibaren hiç
durmadan işleyen bir yargımız var. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarı bizim hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarının sonucudur.
Hakim ve savcılarımızın meslek bilinci ve ülke sevgisi ile bu travmayı çok şükür atlattık. Bu süreçte, bir takım ihraçlar yaşanmasından
dolayı personel eksikliği söz konusu oldu ancak nicel olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamladık sayılır. Mevcut hakim ve savcı
sayısı 15 Temmuz´da 16 bin civarındayken bugün 20 bine ulaşacağız. Ancak elbette önemli olan yalnızca nicelik değil. Bizler bu sayıyı
iyileştirmemizin ardından, nitelik artırmaya yönelik çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğim
vesilesiyle çeşitli adliyelere gidiyorum ve orada yardımcı personel ihtiyacı ciddi olarak belirtiliyor. Bu yıl bu ihtiyacın 5 bin 200 kadarı
karşılanacak. Önümüzdeki yıllarda da bu alım devam edecek. Bir ülkede nitelikli adalet hizmeti verilebilmesi için öncelikli olarak
nitelikli personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda adalet meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an
Bakanlığımızda 2 bin 369 adalet meslek yüksekokulu mezunu çalışan bulunmakta. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor. Ve bu
sizin gibi öğrenciler sayesinde olacak. Unutmayın ki, bilgi bir şekilde elde edilir ancak 'adalet' kavramını içselleştirmeniz bu eğitimde
edineceğiniz en önemli kazanım olacaktır. En yakınınızla ilgili bir işlem yapacak bile olsanız adaletten asla ayrılmamalısınız. Ayrıca
mutlaka hukuk eğitiminin temeli olan muhakeme yeteneğini edinmeniz ve etik değerleri içselleştirmiş olarak kendinizi yetiştirmeniz
gerekmektedir. Kanunları ezberleyerek hukuk eğitimi olmaz. Hukuk, muhakeme ve yorum demektir. Sözlerimi fazla uzatmadan yeni
akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.
Program Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir´in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr.
Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu´na günün anısına plaket ve hediye takdim etmesinin ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ile
son buldu.
Gerçekleşen açılışa Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye İlhan, adalet camiasının değerli mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
üniversitemizin akademik ve idari yönetimi ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz katıldı.
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œHakim ve savcı sayısı yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak• 02/10/2018
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, œBirtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar
yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen insan üstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi
için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuzdan önce 16 bin olan hakim
ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.• dedi.
 Köseoğlu, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun açılış
töreninde yaptığı konuşmada, törenin ardından œaçılış dersi• vereceğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 Türkiyenin geçirdiği süreçlerde adalet teşkilatının çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Köseoğlu, œBu süreçte adalet,
hem ciddi anlamda etkilendi, hem yara aldı. Ülkemizin başına gelenler, başka bir ülkede yaşansaydı adliye, adalet, felç olurdu. Bizim 15
Temmuz gecesinden itibaren hiç durmadan işleyen bir yargımız mevcut ve hala işliyor.• diye konuştu.
 Yargıyı duraksamadan işletebilmenin çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:
 œBu başarı, hakim ve savcılarımızın gerçekten özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Başka bir ülkede bunu
göremezsiniz. Çok ciddi travmatik durumlar ortaya çıkmış ama meslek bilinciyle, ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla bu travma çok şükür
atlatılmıştır. Birtakım sorunlar yaşadık. Birtakım ihraçlar yaşandı. Bundan kaynaklanan personel ihtiyacı söz konusu oldu. Ona rağmen
insanüstü bir gayretle adalet hizmetinin yürütülebilmesi için her türlü özveri gösterildi. Sayısal olarak çok şükür bu eksikliğimizi
tamamlamak üzereyiz. 15 Temmuzdan önce 16 bin olan hakim ve savcı sayısı, bu yıl sonu 20 bin civarına ulaşacak.•
 Köseoğlu, adliyeleri ziyaret ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 œAdliyelerde savcı ve hakim ihtiyacından bahsediliyor ama bu, yardımcı personel ihtiyacı, özel olarak belirtiliyor. Şu anda ciddi
anlamda yardımcı personel ihtiyacımız var. Yapılan sınavlar vesilesiyle 5 bin 200 yardımcı personel ihtiyacımızı karşılayacağız.
Önümüzdeki yıllarda da bu alımlar devam edecek. Nitelikli adalet hizmeti üretebilmek nitelikli personel ile olur. Bu anlamda adalet
meslek yüksekokulları ve mezunları devreye giriyor. Şu an itibarıyla Bakanlıkta adalet meslek yüksekokulu mezunu 2 bin 369 çalışan
var. Bu sayı yetersiz ve bunu artırmamız gerekiyor.•
 Açılış törenine, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Vekili Albay Fehmi Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Ertan Demirkapının yanı sıra idari ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.AA
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