Staj Seferberliği Hakkında Merak Edilen Sorular

1. Kimler başvurabilir?
Örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçmiş olan, ortalaması 4 üzerinden en az 2 ve
üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan T.C. vatandaşları, Mavi Kart sahipleri ve yabancı uyruklu öğrenciler
başvurabilir.
Bunun yanı sıra, aday 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilgili lisans bölümünün son sınıfında eğitim
alacak olmalıdır; ilk dönem içinde veya yıl ortasında mezun olacak adaylar da bu kapsama dâhil
edilecektir.
Maalesef, ön lisans veya açık öğretim adayları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

2. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 4. sınıf öğrencisiyim, yaz döneminde mezun olacağım,
programa başvuru yapabilir miyim?
Hayır, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilgili lisans bölümünün son sınıfında eğitim alacak olmalısın.
Ayrıca; staj sırasında öğrenciliğin devam etmesi gerekmektedir.

3. 2019-2020 eğitim öğretim yılında lisans eğitimimde son sınıf öğrencisiydim. Ancak eğitimimi
zamanında tamamlayamadığım için 2020-2021 eğitim öğretim yılında da öğrenciliğim devam
edecektir, programa başvuru yapabilir miyim?
Evet, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk dönem içinde veya yıl ortasında mezun olacak adaylar da
başvuru yapabilecektir. Bununla birlikte, staj sırasında öğrenciliğin devam etmesi gerekmektedir.

4. Bir lisans bölümünden mezun oldum ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılında çift ana dal
programının son sınıfında eğitim almaya devam edeceğim. Başvuru yapabilir miyim?
Çift ana dal eğitiminde 2020-2021 eğitim öğretim yılında son sınıfa geçen adaylar ile dönem içinde veya
yıl ortasında mezun olacak adaylar da bu kapsama dâhil edileceklerdir.

5. Lisans eğitimimi tamamladım, ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılında yan dal programının son
sınıfında eğitim almaya devam edeceğim. Başvuru yapabilir miyim?
Hayır, başvuru yapabilmek için 2020-2021 eğitim öğretim yılında örgün eğitim veren lisans programında
son sınıfında eğitim alacak olmalısın.

6. Staj ne zaman yapılacaktır?
Stajlar 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Staj tarihleri kabul alacağınız kurum tarafından
belirlenecektir.

7. Değerlendirme nasıl yapılacak?
Kariyer Kapısı'nda doldurmuş olduğunuz başvuru formundaki yetkinlikleriniz ve e-Devlet kapısındaki
özgeçmiş bilgilerinize göre değerlemeden geçtikten sonra işverenler tarafından adaylara dönüş
sağlanacaktır.

8. Staj süresi kaç gün olacak?
Staj süresi en az 20 iş günüdür.

9. Staj yapacağımız kurum neye göre belirlenecek?
Sizin bize sağladığınız bilgiler üzerinden değerleme sonuçlarınıza göre kurumlar sizleri seçecektir.
Birden fazla kurumun sizi seçmesi durumunda son tercihi sizler yapabileceksiniz.

10. Staj yapacağımız şehir neye göre belirlenecek?
Kariyer Kapısı üzerinden başvuru formunu doldururken en az 1 en fazla 5 olmak üzere şehir seçimi
yapabilirsiniz veya "herhangi bir şehirde staj yapmak istiyorum" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
(Seçtiğiniz şehirler arasında tercih sıralaması bulunmamaktadır)

11. Sadece seçtiğim şehirlerdeki staj imkânlarından mı yararlanabilirim?

Şehir tercihleriniz, o şehirlerden birisinde staj yapacağınızı garanti etmemektedir. Bununla beraber
diğer şehirlerdeki staj imkânlarından yararlanmanıza da engel oluşturmamaktadır. Şehir seçimleriniz,
adaylara staj teklifi yapılması aşamasında, staj imkânı sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından dikkate
alınabilecektir.

12. Staj merkezine ulaşım nasıl sağlanacak?
Ulaşım her adayın kendi sorumluluğunda olacaktır.

13. Staj süresince konaklama nasıl olacak?
Konaklama her adayın kendi sorumluluğunda olacaktır.

14. Staj sonrasında ücret ödemesi yapılacak mı?
Evet, staj sürecinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25. maddesi uyarınca stajyere yasal ücret
ödenecektir.

15. Okuduğum bölümde zorunlu staj mevcut değil, bu staj programından yararlanabilir miyim?
Evet, bölümünüz kapsamında zorunlu staj bulunmasa da bu staj programından yararlanabilirsiniz.

16. Zorunlu stajımı tamamlamış olsam da bu staj imkânından faydalanabilir miyim?
Evet, staja kabul edildiğin takdirde faydalanabilirsin.

17. Staj sürecinde sigortam karşılanacak mı?
Evet, stajınız "zorunlu staj" kapsamında değerlendirileceği için sosyal güvenlik prim ödemeleri bağlı
olduğunuz üniversite tarafından karşılanacaktır.

18. Başvuru sonucunda kurum ya da firmalardan teklif gelmesi halinde biz o kurum/firmada staj
yapmak zorunda mıyız?
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra sürecinizi iptal etmek isterseniz; kurumlardan gelebilecek staj
tekliflerini kabul etmeyerek sürecinizi sonlandırabilirsiniz. Staj teklifini kabul ettikten sonra
başvurunuzu iptal etmek isterseniz kabul aldığınız kuruma mazeretinizi beyan ederek sürecinizin
sonlandırılmasını talep edebilirsiniz.

19. Staja katılamayacak olmam durumunda sürecimi iptal edebilir miyim?

Başvuru aşamasında 3 Ağustos 2020 tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvurunuzu geri çekebilirsiniz.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ise kurumlardan gelebilecek staj tekliflerini kabul etmeyerek
sürecinizi sonlandırabilirsiniz. Staj teklifini kabul ettikten sonra başvurunuzu iptal etmek isterseniz
kabul aldığınız kuruma mazeretinizi beyan ederek sürecinizin sonlandırılmasını talep edebilirsiniz.

20. "Ulusal alanda yapılmış bir kongre / konferans vb. programlara katıldınız mı? " sorusuna izleyici
olarak katıldığım konferansları ekleyebilir miyim?

Ulusal ve uluslararası kongre, konferans vb. programlara dinleyici/izleyici olarak katılmak da
belgelenmesi durumunda yeterli olacaktır.

21. Yüksek lisans ya da doktora öğrencisiyim, sistemde aktif öğrenci olarak görünüyorum yine de
başvurabilir miyim?

Maalesef, ön lisans ve açık öğretim ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları bu kapsamda
değerlendirilmeyecektir.

22. Bu stajımı üniversitemdeki zorunlu staj yerine saydırmam mümkün mü?

Staj Seferberliği kapsamında, staj programına kabul edilen ve stajı üniversite yönetimi tarafından
onaylanan tüm öğrencilerin stajları, bölüme bakılmaksızın 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
kapsamında "zorunlu staj" statüsünde değerlendirilecektir. Stajın, staj yapılan kurum ve stajın içeriği
bakımından zorunlu staj kapsamında değerlendirilmesi üniversite yönetiminin onayına bağlıdır. Bu
kapsamda, başvuruları kabul edilen adayların; staj kurumunu seçme aşamasında üniversitelerindeki
zorunlu stajın gerekliliklerini göz önünde bulundurması önem arz etmektedir.

23. Lisans eğitimimde son sınıfa geçtim ancak e-Devlet'teki bilgilerim güncel değil. Ne yapmalıyım?

Bilgilerinizin güncel olmadığını düşünüyorsanız, öncelikle ÖSYM-Aday İşlemleri sayfasındaki "Eğitim
Bilgilerim" kısmından güncelleme yapmanız veya üniversitenizin öğrenci işleri ile iletişime geçmeniz
gerekmektedir. Ayrıca bu konu ile ilgili ‘Başvuru Formu’na eklediğiniz bilgi/belgeler, üniversitenizin
kariyer merkezi tarafından kontrol/tasdik edilecektir.

24. Değerlendirme aşaması ne zaman son bulacak, staj yapacağımız tarihler ne zaman belirlenecek?

3 Ağustos 2020 tarihinde, ilan süresi sona erdikten sonra üniversite kariyer merkezleri (ÜKM), beyan
ettiğiniz belgeleri kontrol edeceklerdir. Sonrasında işveren değerleme süreci başlayacak ve staj
tarihleri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenerek tarafınıza bildirilecektir.

