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KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 

UYUM EYLEM PLANI 2016 

 

1. GENEL BILGILER 

1.1 KURULUŞUMUZ: 

Adalet Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 

3843 sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.10.2010 gün ve 

4870-36104 sayılı yazıları ile kurulmuştur. 

 

Yüksekokulumuz, kuruluşunun tamamlanması ile birlikte 2010-2011 eğitim öğretim yılında, 

“Adalet” ön lisans programı ile kapılarını eğitim öğretime açmış olup hali hazırda bir adet ön lisans 

programı ile eğitim öğretime devam etmektedir. 

1.2 YERİMİZ VE ULAŞIM. 

 

Binlerce öğrencinin barındığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtların merkezi yerleşke 

içerisinde olması nedeniyle, Atatürk Üniversitesinde ulaşım, problem olmaktan çıkmıştır. Bu yurtlarda 

barınan öğrenciler, ulaşım araçlarına gerek duymadan okullarına gidip gelmektedir. Kent merkezindeki 

yurt, ev ve otellerde kalmayı tercih eden öğrenciler ise her an bulabildikleri toplu taşıma araçları İle 

okullarına ulaşabilmektedirler. Erzurum'a iki kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekokulumuz ile kent 

merkezi arasında belediye otobüsleri her 10 dakikada bir, özel sektöre ait minibüsler her 5 dakikada bir 

sefer yapmaktadır. 

 
1.3 ÜNİVERSİTE YERLEŞKEMİZDEKİ OLANAKLAR: 

Hizmette kalitenin, yatak sayısında da kapasitesinin giderek arttığı resmi yurtlar sayesinde 

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, barınma problemi yaşamadan öğrenimini sürdürmektedirler. Binlerce 

öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na alt yurtlarda barınma olanağı bulurken, ev yaşamını tercih 

edenler ise kiralık ev bulmakta sıkıntı çekmemektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Erzurum'daki 

merkez yerleşkede 5080 yatak kapasiteli bayan; 3220 yatak kapasiteli erkek; Oltu'da 144 Bayan; 

Pasinler'de 120 erkek; Aşkale'de 30 bayan, 50 erkek olmak üzere toplam 10384 yataklı yurt binaları 

mevcuttur. Ayrıca, Hınıs, Narman, Oltu ve ispir Meslek Yüksekokullarının bulunduğu ilçelerde özel 

yurtlar ve öğrenci konukevleri bulunmaktadır. 

            Her yıl yenilenen ve modern görünüm kazandırılarak hizmete sokulan Yurt-Kur'a bağlı 

yurtlarda ranzalı sistemden yataklı sisteme geçilmektedir. Ortalama doluluk oranı yüzde 80 olan Kredi 

ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda öğrenciler dört, altı, sekiz ve onar kişi olarak barındırılmaktadır. Bu 

yurtların bünyesinde ders çalışma salonları, kütüphane, internet kafe, kantin ve kafeteryalar, duş kabin 

sistemli Türk hamamları, spor salonu, kuaför, terzi, kunduracı ve fotokopi üniteleri yer almaktadır. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarını tercih eden öğrenciler masa tenisi, satranç, basketbol, voleybol, 

futbol, bilardo, kros, halk oyunları ve tiyatro gibi çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerden de 

yararlanabilmektedir. 

Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin bulunduğu Erzurum'da Milli Savunma Bakanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kızılay'a ait yurt binaları da üniversite hizmetine sunulmaktadır. 
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1.4 YÜKSEKOKULUMUZDAKİ OLANAKLAR: 
 

Yüksekokulumuzda günümüz teknolojilerine hitap eden ve öğrencilerimizin hiç zorlanmadan 

adapte olabileceği Klavye Kullanımı dersi için 45 bilgisayarlı 90 metre karelik bir bilgisayar 

laboratuarı bulunmaktadır.  

2 - MİSYON VE VİZYON: 

Adalet Meslek Yüksekokulu olarak görevimiz 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal 

koşullarına kolayca adapte olabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, ülke 

ve dünya sorunlarına duyarlı, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, bilişim ve eğitim 

teknolojilerini kullanabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, mesleğini ulusal ve uluslararası 

düzeyde yerine getirebilecek inisiyatif sahibi, sektöründe görev alacak kadrolar yetiştirerek, alanında 

lider bir eğitim kurumu olmaktır. 

 01.10.2010 gün ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2,7/h ve 3843 sayılı 

Kanunun 4. maddesi uyarınca, ön lisans mezunu adalet personeli ara elemanı yetiştirmek üzere kurulan 

Yüksekokulumuz, 2010–2011 eğitim yılından itibaren öğrenci alımına başlamış olup, kuruluşundan 

itibaren, köklü bir geçmişi olan Üniversitemiz imkânları ve idari mekanizmalarının destekleri ile 

eğitim öğretim hiç aksatılmadan yürütülmektedir. 

 

3- PERSONEL DURUMU: 

 

3-1 AKADEMİK PERSONEL: 

 

Öğretim Görevlisi 3 

Okutman 1 

TOPLAM 4 

 

  

3-2 İDARİ PERSONEL: 

 

Genel İdari Hizmetler 6 

Yardımcı Hizmetli 2 

İşçi 1 

İŞKUR 1 

Toplam 10 

 

 

 

 

 

 

 


