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Kasım, 2021 RİZE 

ADALET PROGRAMI STAJ DEĞERLENDİRMESİ 

Adalet Programında öğrenim görmekte olan öğrenciler için Cumhurbaşkanlığı 

tarafından alınan önlemler Yaşanan (Covid-19) Pandemi neden çerçevesinde ve bu dönemle 

sınırlı olmak üzere “Staj Seferberliği” kapsamında belirlenen yer adliye teşkilatlarında fiilen 

staj yapabilme imkanı tanınmış olup bu imkan dahilinde 11 öğrenci stajını fiilen 

gerçekleştirmiştir. 2021 yılı yaz dönemi stajı için teslim edilen staj evrakının içeriği, staj 

yerince değerlendirme formu incelenmiş, her bir öğrencimiz için yüksek puanların verildiği 

(her bir puanlamada ağırlıklı çok iyi olmak üzere değerlendirmeler yapıldığı) görülmüştür.   

Fiilen staj yapma imkanından yararlanmayarak staj yerine geçecek olan ödevi 

hazırlayarak tarafımıza sunan 90 öğrenci bulunmaktadır. İlgili öğrenciler “4fbonj3” 

Classroom koduyla giriş yapmış ve ilgili kısımda kendilerine bildirilen “Ceza ve Hukuk 

Mahkemelerinde Yazı İşleri Müdürlerinin ve Zabıt Katiplerinin Görev, Yetki ve 

Sorumlukları ile  İki Dava Dilekçesi Örneği”  başlıklı staj ödevini ilgili uygulama 

aracılığıyla tarafımıza göndermişlerdir. Ödevlerini teslim eden öğrencilerin evrağı, teker 

teker incelenmiştir. Hazırlanan ödevlerin tamamı da ayrıca incelenmiş olup, ilgili 

incelemeler sonunda hiçbir evrakta olumsuzluk görülmemiş ve böylece Adalet programı 

öğrencilerince gönderilen toplamda 101 öğrencinin stajı başarılı olarak kabul edilmiştir. 

CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI STAJ 

DEĞERLENDİRMESİ 

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri öğrencileri 2021 yılı zorunlu stajlarını Adalet 

Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Ek-1’deki yazı 

doğrultusunda yüz yüze yapamamışlardır.  Okulumuz Yönetim Kurulu kararıyla stajlarını 

ödev şeklinde yapabilmelerine karar verilmiştir. Öğrenciler için aşağıdaki ödev konuları 

belirlemiştir: 

a) Tutuklu ve Hükümlü Kabul İşlemleri 

b) Tutuklu ve Hükümlünün Arama İşlemleri 

c) Tutuklu ve Hükümlünün Kayıt İşlemleri 

d) Tutuklu ve Hükümlünün Ayrıntılı Arama İşlemleri 
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e) Müşahede (Odaya Yerleştirme) İşlemleri 

Staj ödevini toplam 34 öğrenci teslim etmiştir. Ödevini teslim eden tüm öğrencilerin ödevleri 

incelenmiş olup, herhangi bir sıkıntı görülmemiş ve stajdan başarılı kabul edilmişlerdir. 
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SONUÇ 

Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü uhdesinde Adalet Programı ile Ceza 

İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin zorunlu staj 

uygulaması, gerek staj yerine geçecek olan staj ödevlerinin gerekse de fiili staj yaparak staj 

dosyasının tarafımıza teslimi suretiyle 2021 yılı yaz dönemi için gerçekleştirilmiştir.  

 Adalet Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerden toplam 101 (yüz bir), 

Ceza ve Güvenlik Hizmetleri Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerden ise toplam 

34 öğrenci stajını tamamlayarak teslim ettikleri evrak, staj komisyonunca incelenerek 

tamamının stajının uygun görülmesi neticesinde kabul edilmiştir. Bu öğrencilerden Adalet 

Programında öğrenim gören öğrencilerden 11 (on bir) tanesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın 22 Şubat 2021 tarihinde başlattığı 'Staj Seferbirliği' 

programı kapsamında ve ilgili Başkanlık tarafından uygun görülen yerlerde fiili stajını 

gerçekleşmiştir. 30 işgünü olacak şekilde fiilini stajını tamamlayan ilgili öğrencilerin 

evrağında eksiklik olmadığı staj yaptıkları resmi kurum tarafından yapılan 

değerlendirmelerde de kendilerine verilen puanlamanın tamamında çok iyi not (100-85) 

aldıkları görülmüştür.  

  

 Her yaz döneminde gerçekleştirilecek olan stajın, başta genel sağlık olmak üzere 

kamu güvenliği, genel asayiş, kamu hizmeti gerekleri gözetilerek alınacak tedbirler 

kapsamında gerçekleştirilmesi ve sunulan imkanlar dahilinde fiilen staj yapılmasına teşvik 

edilmesinin mesleki gelişim nedeniyle daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

EKLER 

EK-1: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 46003121-090.99-

E.136/77916 sayılı yazısı 

EK-2: Adalet Meslek Yüksekokul Kurulu’nun 28.04.2021 tarih ve 26 sayılı kararı 


