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İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim, Şartlar, Başvuru, Değerlendirme 

 

Staj işlerinin yönetimi 

MADDE 5-(1) Staj işlemleri İKDH tarafından yürütülür. 

 

Duyuru Şekli  
 MADDE 6-(1) Başkanlıkta stajlara ilişkin esaslar Başkanlığın web sayfasından 

duyurulur. 

 

Başvuru şartları, istenilecek belgeler ve başvuru şekli  
MADDE 7-(1) Başkanlıkta staj yapacak olan öğrencilerde; başvurunun yapıldığı 

tarihte, yurt içinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında 

Başkanlığın görev alanına giren bölümlerde öğrenci olmak şartı aranır. 

(2) Staja başvurusu için istenilecek belgeler şunlardır:  

a) Staj yapma ve staj süresi ile ilgili zorunluluk varsa bunu belirten üniversiteden 

alınmış yazı ya da belge,  

b) Staj başvuru formu (EK-1), 

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

ç) Öğrenim gördüğü okuldan alınacak öğrenci belgesi ile staj süresince üniversitelerce 

veya staj talebinde bulunan öğrenciler tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının 

yaptırıldığını gösteren belge,  

d) Yükseköğretim kurumundan alınan not ortalamasını gösterir transkript ve özgeçmiş,  

e) 2 adet vesikalık fotoğraf.  

 (3) Staj başvurusu; bu yönerge ekinde yer alan (EK-1) Staj Başvuru Formu, 

Başkanlığın web sitesinden temin edilerek doldurulmak ve gerekli belgeler eklenmek 

suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde merkezde Başkanlığa, taşrada taşra teşkilatına şahsen 

yapılır. Başvuru belgelerinin eksik olması veya eksik düzenlenmesi halinde başvurular 

geçersiz sayılır. 

 

Staj dönemleri ve başvuru tarihleri  
MADDE 8-(1) Yaz stajı ve kış stajı adı altında iki dönem uygulanacak olan staj 

programı için başvuru tarihleri ve staj dönemleri aşağıdaki gibidir;  

a) Yaz stajı: Başvuru tarihleri (Başlama - Bitiş) : 15 Nisan - 15 Mayıs  

Staj dönemleri: Haziran – Ağustos  

b) Kış stajı: Başvuru tarihleri (Başlama - Bitiş) : 15 Ekim – 15 Kasım  

Staj dönemleri: Ocak – Şubat  

(2) Staj dönemleri ve başvuru tarihleri yukarıda gösterildiği gibi olmakla birlikte, 

dönemler itibariyle stajyer öğrenci kabulünün yapılıp yapılmayacağı Başkanlığın 

takdirindedir.  

 

Başvuru taleplerinin değerlendirilmesi  
MADDE 9-(1) Son başvuru tarihine kadar yapılan staj talepleri toplanarak, İKDH 

tarafından ilgili birimden görüş alınarak değerlendirilir, staj yapacak stajyerler ve staj 

yapılacak birimler belirlenir. Kabul edilen başvurular Başkanlığın web sitesinden duyurulur.  

(2) Stajyer programına her dönem kurumun ihtiyacı kadar kişi kabul edilir. Staja kabul 

edilme; başvuranların talepleri de dikkate alınarak, birimlerin imkanları ve çalışma 

programlarına uygunluğu doğrultusunda yapılır. Başvuranın üniversitedeki bölümünün 


