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İLGİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında akdedilen Protokol ile Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 15.02.2018 tarih ve 33887084-090.05-E.382/23301 sayılı
yazı çerçevesinde; 20 iş günü Ceza İnfaz Kurumlarında, 10 iş günü de Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde
olmak üzere toplam 30 iş günü staj yapmaları konusundaki talebi ve Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi içindeki
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki "Eğitim Uygulama ve Stajlarına ilişkin Esas ve Usuller
Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5’inci
maddesinin b bendinde "b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası,
meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında
zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte
sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ile Yükseköğretim
Kurumları staj görevini yerine getirecek olan öğrencilerini bu düzenleme ile sadece kısa vadeli sigorta kolu (iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası)kapsamında sigortalı yapacak olup diğer sigorta kolları uygulamayacaktır”
hükmü yer almaktadır. Yine aynı Kanun’un 87’inci maddesinin e bendinde yer alan "5 inci maddenin
(b)bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu
staja tabi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar,
yükseköğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu"
şeklindeki hüküm çerçevesinde sosyal güvenlik işlemlerini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.
Hukuk devletinin inşasında hukuk hizmetleri sektöründe çalışan infaz ve koruma memurlarının
(ayrıca, infaz kâtibi ve sair görevlilerin) önemi inkâr edilemez. Meslek Yüksekokulumuzun ana misyonu,
hukuk- adalet hizmetleri sektörüne nitelikli insan gücünü yetiştirip temin etmektir. Nitelikli infaz ve koruma
memuru yetiştirmek, infaz rejimimiz açısından büyük öneme haizdir. Bu bağlamda öğrencilerimiz, teorik ve
uygulamalı dersler almaktadır. Ancak mesleki eğitim ve öğretimde öğrencilerimizin staj uygulamaları yapmak
sureti ile deneyim kazanmaları gerektiği de inkâr edilemez. Özellikle de ceza infaz kurumlarında görev alacak
personelin, görev öncesi teorik bilgilerinin staj eğitimi ile pekiştirilmesi gerektiği izahtan varestedir. Bu nedenle
öğrencilerimizin birinci sınıfın sonunda toplam 30 iş günü staj yapmaları zorunlu kılınmıştır.
Aşağıda bilgileri verilen öğrencimizin, Başsavcılığınız’ın uygun göreceği infaz kurumlarında 08
Temmuz 2019 – 26 Ağustos 2019 tarihleri arasında staj yapabilmesi için desteğinizi bekler, öğrencimizin staj
süresince, ilgili infaz kurumunun sorumluluğunda olmak üzere, çalışma şartlarına ve kendisine verilen staj
programına uyarak, verimli bir staj devresi geçirmesini ve staj sonunda İşyeri Değerlendirme Formu 'nun yine
ilgili infaz kurumu tarafından doldurularak bir suretinin, onaylı devam çizelgesi ile birlikte staj yapılan infaz
kurumunca Müdürlüğümüze gönderilmesini arz/rica ederim.
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