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STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 

Aşağıda staj yapmak için izlemeniz gereken adımlar açıklanmaktadır. 

Formlara isminizi eksiksiz biçimde (nüfus cüzdanınızda yazdığı şekliyle) yazmayı 

unutmayınız. 

 
1. ADIM: Form-1, Form-2, Form-3 ve Form-4’ün Doldurulup Adalet

 Program Başkanlığına Teslim Edilmesi 

 

Öncelikle, Adalet Meslek Yüksekokulumuzun web sayfasından erişebileceğiniz staj 

formlarının tümünün (6 adet form) çıktısını alınız. Bu formlara 

https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/yuksekokullar/adalet-meslek-yuksekokulu/staj-

donemi-islemleri-ve-staj-formlari adresinden ulaşabilirsiniz. 

Staj işlemlerinizi başlatmak için Form-1’i Adalet program başkanlığında doldurmanız 

gerekmektedir. 06.06.2022 tarihinden itibaren bu işlemi yapabilirsiniz.  

Başvurunuz üzerine Form-1 imzalanıp tarafınıza iade edilecektir.  

Form-1’i doldurup Program Başkanına imzalattıktan sonra staj yapacağınız yere giderek 

Form-2, Form-3 ve Form-4’ü doldurmanız ve staj başlangıç tarihinizden en geç 10 gün 

öncesine kadar program başkanlığına teslim etmeniz gerekmektedir. 

Bu formları doldururken aşağıda yer alan açıklamalara dikkat ediniz.  

FORM-1’i doldururken dikkat edilecek hususlar: 

Form-1 staj yapmak istediğiniz yere götürmeniz için hazırlanmış, Müdürlüğümüzün rica 

yazısıdır. 

Form-1 üzerinde staj başlama tarihini doğru yazmanız önemlidir; staja bu formda 

belirttiğiniz günde başlamanız gerekir.  

Resmi tatiller, hafta sonları 20 işgünü hesabına katılmaz. Cumartesi günleri “tam gün” 

çalışılan bir yerde staj yapıyorsanız, bunu belgelemek kaydıyla, Cumartesi günlerini de 20 işgünü 

hesabına dahil edebilirsiniz. 

Sınavlar, tatil günleri, yaz okulu tarihleri ile staj tarihleriniz çakışamaz. 20 işgünü 

hesabınızı buna göre yapmanız gerektiğini unutmayın.  

Hastalık veya başka bir sebeple stajda devamsızlık yaparsanız, devamsızlık yaptığınız 

günleri telafi etmeniz gerektiğini unutmayın, 20 işgününü tamamlamak zorundasınız. 
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Bütünleme sınavına kalma ihtimaliniz var ise bütünleme sınavları bittikten sonra 

başlayacak şekilde staj tarihlerinizi belirleyin. 

Yaz okuluna kaydolmayı düşünüyorsanız yaz okulu tarihlerini dikkate alarak staj 

tarihlerinizi belirleyin. Staj tarihleri ile yaz okulu tarihlerinin çakışmaması gerekir.  

FORM-2’yi doldururken dikkat edilecek hususlar: 

Form-2 staj yapmak istediğiniz işyeri tarafından doldurulup imzalanacaktır. 

Staj başlangıç tarihinizi Form-1 ile uyumlu ve doğru biçimde yazmanız gerektiğini 

unutmayın.  

 

FORM-3’ü doldururken dikkat edilecek hususlar: 

Form-3 yalnızca avukat yanında staj yapacak öğrencilerimiz tarafından doldurulacaktır. 

Adliyede ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapacak öğrencilerimizin bu formu 

doldurmasına gerek yoktur. 

Form-3 iki bölümden oluşmaktadır.  

Eğer stajınız karşılığında bir ücret alacak iseniz formun öğrenciye ilişkin bilgiler kısmı ile 

birlikte SADECE 2. Kısmını doldurmalısınız. 

Eğer ücret almıyor iseniz öğrenciye ilişkin bilgiler kısmı ile birlikte SADECE 1. Kısmını 

doldurmalısınız.   

DİKKAT: Staj çalışması karşılığında ücret alan öğrencilerin, stajını tamamladıktan sonra 

belgelerini teslim ederken aynı zamanda ücretin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu da teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

 

FORM-4’ü doldururken dikkat edilecek hususlar: 

Form-4 SGK işlemleriniz için gerekli olan formdur. Bu formdan 2 adet doldurmalısınız. 

Bu form ile birlikte nüfus cüzdanı örneğinizi de teslim etmeniz gerektiğini unutmayın.  

DİKKAT: Bu form el yazısı ile değil, BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurulmalıdır.  

 

DİKKAT: Form-2, Form-3 ve Form-4’ü doldurup teslim ettikten sonra staj değerlendirme 

komisyonu, staj yapmak için önerdiğiniz yerin uygun olup olmadığına yönelik karar alacaktır. Staj 

yeriniz kabul edilmemiş ise, yeni bir işyeri bularak Form-2, Form-3 ve Form-4’ü yeniden 

doldurup program başkanlığımıza iletmeniz gerekir.  
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2. ADIM: Form-5 ve Form-6’nın Doldurulması ve Staj Bittikten Sonra 

Bu Formların Yüksekokul Müdürlüğü’ne Teslim Edilmesi 

Stajınıza başlamadan evvel Form-5 (Staj Defteri) ve Form-6 (Öğrenci Staj Sicil 

Formu)’nun çıktısını alınız.  

Form-5 staj yaptığınız süre boyunca doldurulacaktır,  

Form-6 ise staj sonunda doldurulacaktır. 

Stajınız bittikten sonra Form-5 ve Form-6’yı da Adalet Program Başkanlığına teslim etmeniz 

gerekmektedir.  

 

FORM-5’i doldururken dikkat edilecek hususlar: 

Form-5’in sayfaları staj süresince günlük olarak doldurulacağından Form-5’in çıktısını 

stajınız başlamadan almanız gerekir.  

Form-5’te staj yaptığınız süre boyunca günlük olarak doldurulması gereken sayfalar 

olduğunu unutmayın.  

Form-5’e son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınızı yapıştırmayı unutmayın. 

Form-5’in tamamını stajınız bittikten sonra cilt yapıp derli toplu bir şekilde Program 

Başkanlığına teslim ediniz.  

 

FORM-6’yı doldururken dikkat edilecek hususlar: 

Form-6’ya da vesikalık fotoğrafınızın eklenmesi gerekmektedir. 

Form-6’da öğrenci tarafından doldurulması gereken kısmı doldurup staj yaptığınız işyeri 

temsilcisine bu formu verin. Kalan bölümler işyeri temsilcisi tarafından doldurulacak ve kapalı 

zarf içerisinde size teslim edilecektir. Bu zarfı açmadan kapalı biçimde Program Başkanlığına 

teslim ediniz.  


