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ADALET PROGRAMI STAJ DEĞERLENDİRMESİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun 03.06.2022 tarih ve 176 sayılı 

kararı ile belirlenen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Staj Yönergesi”ne istinaden 

2021/2022 yaz döneminde stajını 30 (otuz) işgünü olacak şekilde 18.07.2022-26.08.2022 

tarihlerini kapsayan zaman diliminde fiilin stajını gerçekleştiren öğrencilerin staj dosyaları 

Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu tarafından incelenmiş olup Adalet Programı 

öğrencilerinden toplamda 66 (atmışaltı) öğrencinin stajı kabul edilmiştir. Adalet Programı 

öğrencileri zorunlu stajlarını avukatlık ofislerinde avukat yanında veya Adalet Bakanlığı 

uhdesinde adliyelerde gerçekleştirmişlerdir. 2022 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 olarak çok iyi olmak üzere 

değerlendirmeler yapıldığı) görülmüştür. 

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi aracılığıyla kamu kurumlarında 

(Adliyelerde) stajını tamamlayan öğrenci sayısı 20 (yirmi) iken, özel sektörde, avukatlık 

ofislerinde stajını tamamlayan öğrenci sayısı ise 46 (kırkaltı)’dır. 

CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI STAJ 

DEĞERLENDİRMESİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu’nun 03.06.2022 tarih ve 176 sayılı 

kararı ile belirlenen “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Staj Yönergesi”ne istinaden 

2021/2022 yaz döneminde stajını 30 (otuz) işgünü olacak şekilde 18.07.2022-26.08.2022 

tarihlerini kapsayan zaman diliminde fiilin stajını gerçekleştiren öğrencilerin staj dosyaları 

Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu tarafından incelenmiş olup Ceza İnfaz ve 

Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencilerinden toplamda 36 (otuzaltı) öğrencinin stajı kabul 

edilmiştir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri öğrencileri 2022 yılı zorunlu stajlarını Adalet 

Bakanlığı uhdesinde Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü’nde gerçekleştirmiştir. 

2022 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 olarak çok iyi olmak üzere değerlendirmeler yapıldığı) görülmüştür. 



SONUÇ 

Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü uhdesinde Adalet Programı ile Ceza 

İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin zorunlu 

stajları, geçen yaz döneminden farklı olarak sadece fiili şekilde gerçekleştirilmiş olup staj 

dosyasının tarafımıza teslimi suretiyle de 2022 yılı yaz dönemi stajı tamamlanmıştır. 

Adalet Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerden toplam 66 (altmışaltı); 

Ceza ve Güvenlik Hizmetleri Programında öğrenim görmekte olan öğrencilerden ise toplam 

36 (otuzaltı) öğrenci stajını tamamlayarak staja ilişkin dosya da tarafımıza teslim edilerek 

ilgili evrak staj komisyonunca incelenmiş ve tamamının stajının uygun görülmesi 

neticesinde stajlar kabul edilmiştir. Adalet Programında öğrenim gören öğrencilerden 20 

(yirmi) tanesinin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın 22 Şubat 2021 

tarihinde başlattığı 'Staj Seferberliği' programı kapsamında ve ilgili Başkanlık tarafından 

uygun görülen yerlerde 30 işgünü olacak şekilde fiilini stajını gerçekleşmiştir. Geriye kalan 

46 (kırkaltı) öğrenci ise avukatlık bürolarında avukat yanında yine 30 işgünü olacak şekilde 

stajını fiilen tamamlamıştır. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencilerinden 

36 (otuzaltı) tanesinin de yine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi aracılığıyla İnfaz 

Kurumların ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 30 işgünü olacak şekilde 

stajlarını fiilen tamamlamıştır. Her iki program öğrencilerin staj evrağında eksiklik olmadığı 

staj yaptıkları resmi kurum tarafından yapılan değerlendirmelerde de kendilerine verilen 

puanlamanın neredeyse tamamın da çok iyi not (100-85) olduğu ayrıca görülmüştür. 

Her yaz döneminde gerçekleştirilecek olan stajın, Covid-19 Pandemi koşulları 

yaşanmadığı müddetçe, başta genel sağlık olmak üzere kamu güvenliği, genel asayiş, kamu 

hizmeti gerekleri gözetilerek alınacak tedbirler kapsamında öncelikle fiili stajın 

yapılmasının mesleki gelişime katkı sağladığı gözlemlendiğinden zorunlu stajın fiilen 

gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.  


