
Değerli Öğrencilerimiz, 
 
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde Staj Seçimlik Dersi açılacaktır. Bu dersi 

6. yarıyılı tamamlamış olan Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz seçebilecektir. Bu seçimlik ders, 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminin sona ermesinden sonra yazın ihtiyari olarak 
staj yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir.  

 
Bu dersin seçilebilmesi için avukatlık bürolarında, şirketlerin hukuk departmanlarında, 

üniversitelerde, noterliklerde, adliyelerde, emniyet müdürlüklerinde, cezaevlerinde veya 
benzeri adalet ve hukuk hizmeti sunan kurumlarda yazın en az 20 ila 40 iş günü staj yapılmış 
olması gerekmektedir. Staj yeri öğrenciler tarafından bulunacak olup, fakültemizin veya 
üniversitemizin bu hususta bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 
Stajın bir avukatlık bürosunda yapılacak olması halinde ilgili avukatın en az 5 yıl süreyle 

baro levhasına kayıtlı ve deneyimli avukat olması gerekmektedir. Keza şirketlerin hukuk 
departmanlarında staj yapılacak olması halinde de ilgili departman yöneticisinin en az 5 yıl 
süreyle baro levhasına kayıtlı ve deneyimli avukat olması gerekmektedir. 

 
Staj süresince bir staj defteri tutulması ve bu defterin açılış ve kapanış sayfalarının Staj 

Yetkilisi’ne onaylatılması gerekmektedir. Staj defteri; günlük olarak öğrenci tarafından 
düzenlenmeli ve staj sırasında görülen işlerin içeriğini, öğrenci tarafından öğrenilen konuları 
ve edinilen tecrübeleri tarih sırasına göre içermelidir.  

 
Öğrenci staj süresince hukuki meselelere ilişkin tahlil ve değerlendirmelerini 

sunabileceği türden iki dosyayı incelemek, bu dosyaların içerik ve aşamalarını detaylı bir 
şekilde raporlamakla yükümlüdür. Öğrenci incelediği bu iki dosya ile ilgili birer sunum 
hazırlayacak ve ders kapsamında sunacaktır. Öğrenci, aynı zamanda staj süresince edindiği 
hukuki deneyim ve tecrübeyi yansıtabileceği yazılı bir ödevi staj defterini esas alarak 
hazırlamakla yükümlüdür. Staj Seçimlik Dersi kapsamında ayrıca, hukuk alanında faaliyet 
gören farklı mesleklere mensup kişiler davet edilmek suretiyle, mesleki tecrübe aktarımının 
sağlanması; avukatlık büroları, mahkeme veyahut kurum ziyareti gibi öğrencinin staj yaptığı 
yerden harici kurum ve kuruluşlara da geziler düzenlenerek mesleki çeşitliliklerin 
gözlemlenmesinin sağlanması planlanmaktadır. 

 
Stajın tamamlanması sonrasında, staj süresini tamamlayan öğrenci, açılış ve kapanış 

sayfaları Staj Yetkilisi tarafından onaylanmış olan staj defterini ve Staj Yetkilisi tarafından 
doldurularak kapalı zarfta öğrenciye teslim edilen Stajyer Değerlendirme Formu’nu (EK 2), 
stajın bitimini takip eden ilk eğitim-öğretim döneminin derslerinin başlamasından itibaren bir 
hafta içerisinde Hukuk Fakültesi Sekreterliği’ne teslim etmelidir.  

 
Yazın staj yapmak isteyen ve önümüzdeki güz döneminde Staj Seçimlik Dersi’ni 

seçmek isteyen öğrencilerin, ekte yer alan Staj Bilgilendirme Formu’nu (EK 1), öğrenci ve staj 
yapılacak kurumdaki Staj Yetkilisi tarafından imzalanmış bir şekilde, stajlarının başlangıcından 
en az 2 hafta önce Hukuk Fakültesi Sekreterliği’ne sunmaları gerekmektedir. 



 
Sağlıklı günler dileriz. 

 
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 
 
EK 1: Staj Bilgilendirme Formu 
EK 2: Stajyer Değerlendirme Formu 
 



TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ  
 

STAJ BİLGİLENDİRME FORMU (EK-1) 
 

Bu form, stajını yapacak olan öğrencilerimizin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin Türk-Alman 
Üniversitesi tarafından yerine getirilebilmesi için ve Fakülte dışında katılım sağlanacak staj 
programında gerekli olan onayın verilmesinde göz önünde bulundurulacak bilgileri içermektedir.  

*Formdaki her bölümün eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 
 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır. 

Öğrencinin Adı Soyadı, Öğrenci 
Numarası 

 

T.C. Kimlik Numarası  
Genel Sağlık Sigortası  Var                             Yok                   

Telefon / E-posta Adresi  

Adresi  

Fakülte/Program/Tamamlanan AKTS Hukuk / Hukuk / …………………. 
Fakülte /   Program  / Tamamlanan AKTS 

Staj Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. 

Staj Yapılacak Kurum: Adı: ………………………………………… 
Adresi: ……………………………………………… 
Sektörü: ……………………………………. 
Faaliyet Alanları: …………………………... 
Kategorisi: 
(Avukatlık Bürosu,   Avukatlık Ortaklığı,     Şirket,     
Mahkeme,      Noter,      Üniversite …) 

Öğrenci için Öngörülen Staj Tarihleri 
(Gün/ Ay /Yıl) 
 

Başlama: …/…/…     Bitiş: …/…/… 
……… saat  

Öngörülen Staj Süresi (20 ila 40 iş günü olmalıdır.) 
Staj Süresince Görev Yapılacak 
Birimler ve Alan: 

 

Görev Tanımı/İçeriği:  
Öğrencinin Kazanması Beklenilen 
Yetkinlikler: 

 

Çalışma Programı ve Sunulan 
İmkanlar:                                            
(konaklama, ulaşım, ücret ...) 

 

Stajyeri Değerlendirmek Üzere Atanan 
Staj Yetkilisi’nin: 

Adı Soyadı: ………………………………… 
Unvanı: …………………………………….. 
E-posta: ………………………………….. 
Telefon: ………………………………….. 

Formu Dolduran Staj Yetkilisi’nin 
İmzası ve (Varsa) Kurumun Kaşesi: 

 

Türk-Alman Üniversitesi – Hukuk Fakültesi tarafından doldurulacaktır. 

Onaylar: Staj Komisyonu Üyesi 
Tarih: 
Ad Soyad, İmza 
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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - HUKUK FAKÜLTESİ   
 

STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU (EK-2) 
 

MESLEKİ YETERLİLİK Çok 
Zayıf 

Zayıf Yeterli Kuvvetli 
Çok 

Kuvvetli 
Geçerli 
Değil 

1)Mesleki ekipmanları 
kullanma becerisi 

      

2)Mesleki araç ve/veya 
bilgisayar programlarını 
kullanma becerisi 

      

3)İşin gerekleri açısından 
yazılı/sözlü Almanca bilgisi 

      

4)Görev tanımı 
doğrultusundaki işleri 
başarıyla tamamlama 
becerisi 

      

5)Teorik bilgileri iş 
uygulamalarına dökme 
becerisi 

      

6)Farklı iş alanları hakkında 
sahip olduğu bilgi ve 
yetkinlik 

      

7)Mesleki problemleri 
tanımlama becerisi 

      

8)Mesleki problemleri 
analiz etme becerisi  

      

9) Mesleki problemleri 
çözme becerisi 

      

10)Stajın ilk gününden son 
gününe kadar gösterdiği 
profesyonel gelişim 

      

11)Öğrencinin mezun 
olduktan sonra 
kurumunuzda çalışabilecek 
mesleki yeterliliklere sahip 
olma düzeyi 

      

 
Mesleki Yeterlilik-Stajyer Öğrencinin Geliştirmesini Gerekli Gördüğünüz Mesleki 
Becerileri/Yetkinlikleri: 

Lütfen Belirtiniz: 
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İŞ TUTUMU Çok 
Zayıf 

Zayıf Yeterli Kuvvetli 
Çok 

Kuvvetli 
Geçerli 
Değil 

1)Görev ve sorumluluk 
bilinci 

      

2)Öğrenme gayreti       
3)İşe karşı ilgisi       
4)İşine gösterdiği özen       
5)İş başlangıç saatlerine 
gösterdiği titizlik 

      

6)İnisiyatif alma ve öneri 
getirme isteği 

      

7)Çalışma arkadaşları ile 
iletişimi 

      

8)Üstlerine ve çalışma 
arkadaşlarına karşı 
davranışlarında gösterdiği 
nezaket ve saygı  

      

9) Verilen görevleri 
zamanında yerine 
getirebilme becerisi 

      

10)Kurum ve iş 
prosedürlerine uygun 
davranabilmesi 

      

11)Öğrencinin mezun 
olduktan sonra 
kurumunuzda çalışabilecek 
iş tutumuna sahip olma 
düzeyi 

      

 
İş Tutumu-Stajyer Öğrencinin Geliştirmesini Gerekli Gördüğünüz İş Tutumları: 
Lütfen Belirtiniz:  
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KİŞİSEL YETERLİLİKLER 
Çok 

Zayıf 
Zayıf Yeterli Kuvvetli 

Çok 
Kuvvetli 

Geçerli 
Değil 

1)Organize olabilme ve 
zamanı etkin kullanabilme 
becerisi 

      

2)Bağımsız karar verebilme 
becerisi 

      

3)Fikir ve önerilerini 
savunabilme becerisi 

      

4)Sözlü iletişim kurma 
becerisi 

      

5)Yazılı iletişim kurma 
becerisi 

      

6)Kendine güveni       
7)İşte öğrenimleri sonucu 
kendini geliştirme becerisi 

      

8)Takım çalışmasına 
yatkınlığı 

      

9)Yaratıcı düşünebilme 
becerisi 

      

10)Eleştirel düşünebilme 
becerisi 

      

11)Öğrencinin mezun 
olduktan sonra 
kurumunuzda çalışabilecek 
kişisel yeterliliklere sahip 
olma düzeyi 

      

 
Kişisel Yeterlilik-Stajyerin Eksik veya Geliştirmesini Gerekli Gördüğünüz Kişisel 
Yeterlilikleri: 

Lütfen Belirtiniz: 

Staj Yeri Yetkilisi 
 

 
Adı Soyadı : …………………………………………………. 
 

Unvanı : …………………………………………………. 
 

E-posta : …………………………………………………. 
 

Telefon : …………………………………………………. 
 
Doldurduğunuz bu formu öğrenciye kapalı zarf içinde ve zarfın kapatılan kısmını 
imzalayarak veriniz.  
Türk-Alman Üniversitesi uygulamalı eğitim felsefesinde önemli bir unsur olan stajyer 
değerlendirmelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.  
 

Türk-Alman Üniversitesi  
Hukuk Fakültesi Dekanlığı 


