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Cumhurbagkanlr$t insan Kaynaklan ofisi Bagkanlr!r koordinasyonunda, kamu
kurumlart ve ozel sektorden gonull0 igverenlerin Senin igin Seferbiriz temasr altrnda
birlegtifi, universite o!rencilerine yonelik hazrrlanan "Stij Seferbirligi', programr igin
bagvurular bugun bagladr.

Turkiye'nin bolgesel ve kuresel liderlik yolunda atttQt adlmlar igin buyuk onem arz eden
genglelimizin kariyer olanaklartna erigimi, liyakat esaslr, geffaf ve izlenebilir ,,Staj
Seferbirli$i" programr ile desteklenecek.

Programda ftrsat egitli$ini hedefleyen yenilikgi bir yontem izleniyor. Bagvurularrnr
kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tamamlayan oSrenciler, bagvuru s0recinin
tamamlanmaslnln ardlndan kamu ve ozel sektorun erigimine agrlatak olan stajyer
havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarast, e-posta vb. kigisel 

-Oitgiteri 
gizleneiek

aktarllacak. Boylece, stajyer havuzuna erigimi sa$lanan igverenler, o!rencilere kimlik
bilgilerini gormeden, yetkinlik temelli kriterleri uzerinden siaj teklifi gonderecek.

BA$VURU VE DEGERLEME SUneCi

22 $ubat - 22 Marl2o2l tarihleri arasrnda surecek "Staj Seferbirli!i" bagvuru surecinde,
6n lisans 2. slntf, lisans 3ve 4. stntf olmak uzere, not ortalamasr 4 uzerinden 2ve ozeri
(diger sistemlerde dengi) olan tum oQrenciler programa bagvurabilecektir.

Aldtklarr staj teklifleri do$rultusunda istedikleri kurumda veya kurulugta, kargrllklr
belirleyecekleri tarih aralt!tnda ytl sonuna kadar staj yapabilecek olan adaylarrn slnrf
durumlartntn ytl iginde de$igece!i on goruldugunden program; on lisans l. srnrf ve
lisans 2' stntf o!rencilerinin bagvurusuna da agrk olacak, bu ogrenciler iqin staj yapaca$r
tarihlerde bir ust stnrfa gegme gartt aranacaktrr.

Bagvuru de$erlemeleri, Cumhurbagkanlr!r insan Kaynaklarr Ofisi tarafrndan srnrrll stnav
performanstnt olgen bir yontem yerine, liseden lisans son srnrfa kadar sergilenen
performans, yetkinlikleri arttrmaya yonelik yaprlan tum galrgmalar ve elde edilen
bagarrlar 96z on0nde bulundurularak, Akademik / Mesleki, sanltsal / sosyal ve Sportif
Yeterlikleri uzerinden yaprlacaktr r.

iki agamalt gergeklegecek bagvuru surecinde, o!renciler, ilk agamada uE farklt yeterlilik
alantndaki (Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif) bagarrlannr igeren ve
belgelendirme yapabilecekleri bagvuru formunu dolduracaklardrr. ikinci agamada ise,
Kariyer Kaptsl ile entegrasyonu sa$lanmlg olan e-Devlet'e yonlendirilerek, kimlik,
o!renim (universite, bolum, srnrf, aktif o!rencilik, genel not ortalamasr vb.), yabancr dil
puanl, Universite girig stnav sonucu vb. bilgilerini kontrol edip onayladrktan sonra
bagvu ru la nn I ta ma mlayaca kla rdr r.



TURKiYE CUMHURiYETi CUMHURBA$KANLIGI
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Objektif yontemler esas alrnarak yaprlan deSerlemeler sonucunda, bagvuru yapan tum
adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak igverenlerin erigim saQlayabileceSi "stajyer havuzu"
na dahil edileceklerdir. Kamu kurumlart ve ozel sektor kuruluglart, stajyer havuzunda
bulunan adaylara, kigisel bilgilerini giirmeden akademik, sosyal ve sportif
bagarrlanndan olugan yetkinlik puanlartnt baz alarak, liyakat esaslt ve geffaf bir yontemle
staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki o!rencileri kurumlartna kazandtrabilmek igin
yarrgacaktrr.

Staja baglayan olrencilerin yasal haklart Mesleki Elitim Kanunu gere$ince g6zetilerek
sigortalarr universitelerince yaprlacak, staj ucretleri ise ilgili kurumlar taraftndan
odenecektir. Tum bu s0reElerin sistem uzerinden takip edilece$i program ile bu ytl, 50
bini agkrn o!renciye staj imk6nt sa$lanmast hedefleniyor.

cUgLU rUnxive voLUNDA cENgLERiuizix KARiyERLeni igitt BUvUK HRsAr

Co!rafya veya universite farkr gozetmeksizin, 8l ilde tum universitelerden ve
bolumlerden oSrencilerimize frrsat egitligi sallayan "Staj Seferbirli!i" programt ve
degerleme agamalan ile staj sureglerinde onemli paradigma de$igimlerine gidilmigtir.

Programla birlikte, 6!rencilerimizin staj arayan veya kurumlar taraftndan segilmeyi
bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapaca!r kurumu segen yetenekler hAline
gelmesi saSlanmrgttr.

Aynca, universite o!rencilerinin istihdamr igin buyuk onem arz eden stajtn kapsamt,
kamu ve 6zel sektorde yaygrnlagtrrrlarak sadece teknik fakultelerde o$renim goren veya
belirli universitelerde okuyan oQrencilere tantnan bir ftrsat olmaktan gtkartlarak, tum
fa ku lte ve yu ksekoku I la rt ka psayaca k geki lde gen igleti I m igti r.

BASVURU DETAYLAR!

Staj programtna kayrt yapttrmak isteyen universite o$rencileri duyurulart
CumhurbagkanlrQt insan Kaynaklarr Ofisi ve ""Staj Seferbirli$i"" resmi Twitter, Linkedln,
lnstagram ve Facebook hesaplarr (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip
edebilecek. ""Staj Seferbirli$i"" programr bagvurulart ise kariyerkapisi.cbiko.gov.tr
uzeri nden yaptlabilecek.

Kamuoyuna saygt ile duyurulur.


