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Yüksekokullarının Adalet Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, öğretim
kurumlarının uygulamalı çalışma ve staj yönetmeliklerinde belirtilen esaslar
doğrultusunda mahkemeler, adalet daireleri ve noterliklerde staj yapma
taleplerinin karşılanması hususu Bakanlığımızın 01/01/2006 tarihli ve 95
sayılı Genelgesiyle tüm teşkilâta duyurulmuştu.
Meslekî eğitim veren yükseköğretim kurumlarının alan ve dal
sayılarının artması, farklı yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj
talebinde bulunmaları karşısında adalet komisyonlarının ayrı uygulamalar
geliştirdikleri yönündeki tespitler sonucunda, uygulama birliğinin temini
amacıyla söz konusu Genelgenin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda; 13/12/1983 tarihli ve 18250 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile
Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğinin 3’üncü
maddesinin (a) bendi uyarınca; yükseköğretim kurumlarının, öğrenim gören
öğrencilerine staj ve uygulama imkânları sağlanması hususunda ilgili
bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlardan talepte bulunmaları mümkündür.
Aynı Yönetmeliğin, “Yararlanmanın sınırı” başlıklı 4’üncü
maddesinde; “Yükseköğretim kurumlarının, ilgili kuruluşların çeşitli
imkânlarından yararlanması amacıyla yapılacak işbirliğinde, işbirliği
yapılacak kurumun hizmetlerinin aksamaması esastır.” hükmü
öngörülmüştür.
Söz konusu Yönetmeliğin “Disiplin kuralları” başlıklı 5'inci
maddesinde ise; “Öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının disiplin
hükümleri yanında, ilgili Bakanlık ile onlara bağlı kurum ve kuruluşun
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disiplin, çalışma ve iş emniyeti ile ilgili kurallarına da tabidirler.” hükmüne
yer verilmiştir.
Bu itibarla;
1- Mahkemelerde ya da adalet dairelerinde staj yapma talebinde
bulunulan Adalet Komisyonu tarafından; öğrencinin öğrenim alanının
Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanı ile ilgili olması ve uygun görülmesi
halinde, Adalet Meslek Yüksekokulları ile Meslek Yüksek Okullarının
Adalet Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra, farklı bölümlerde
okuyan yükseköğretim öğrencilerinin de staj taleplerinin kabul edilebileceği,
2- Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum
ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği’nin 4 ve 5’inci maddeleri göz
önünde bulundurularak, yürütülen hizmet ile disiplin ve çalışma düzeninin
aksamamasına dikkat edilmesi,
3- Staj süresince, öğrencinin meslekî bilgi, beceri, tutum ve
davranışlarını geliştirmesine yardımcı olunması,
4- Staj uygulamasında, ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği
esasların ve kuralların mümkün olduğunca nazara alınması,
Konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
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