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STAJ SEFERBİRLİĞİ 'NDE SENİ N İÇIN SEFERBİRİ Z! 

Cumhurbaşkanlığı  İ nsan Kaynaklar ı  Ofisi Başkanlığı  koordinasyonunda, kamu 
kurumlar ı  ve özel sektörden gönüllü işverenlerin Senin için Seferbiriz teması  alt ı nda 
birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik hazı rlanan "Staj Seferbirliği" programı  için 
başvurular bugün başlad ı . 

Türkiye'nin bölgesel ve küresel liderlik yolunda attığı  ad ı mlar için büyük önem arz eden 
gençlerimizin kariyer olanaklar ı na erişimi, liyakat esaslı , şeffaf ve izlenebilir "Staj 
Seferbirliği" program ı  ile desteklenecek. 

Programda f ı rsat eşitliğini hedefleyen yenilikçi bir yöntem izleniyor. Başvurular ı n ı  
kariyerkapisi.cbiko.gov.tr  adresinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sürecinin 
tamamlanması n ı n ard ı ndan kamu ve özel sektörün erişimine aç ı lacak olan stajyer 
havuzuna ad-soyad, T.C. kimlik numarası , e-posta vb. kişisel bilgileri gizlenerek 
aktarı lacak. Böylece, stajyer havuzuna erişimi sağlanan işverenler, öğrencilere kimlik 
bilgilerini görmeden, yetkinlik temelli kriterleri üzerinden staj teklifi gönderecek. 

BAŞVURU VE DEĞERLEME SÜRECİ  

22 Şubat - 22 Mart 2021 tarihleri arası nda sürecek "Staj Seferbirliğ i" başvuru sürecinde, 
ön lisans 2. sı nı f, lisans 3 ve 4. sı nı f olmak üzere, not ortalaması  4 üzerinden 2 ve üzeri 
(diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler programa başvurabilecektir. 

Ald ı klar ı  staj teklifleri doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşı l ı kl ı  
belirleyecekleri tarih aralığında yı l sonuna kadar staj yapabilecek olan adaylar ı n sı n ı f 
durumları n ı n yı l içinde değ işeceği ön görüldüğünden program; ön lisans 1. sı n ı f ve 
lisans 2. s ı n ı f öğrencilerinin başvurusuna da aç ı k olacak, bu öğrenciler için staj yapacağı  
tarihlerde bir üst sı nı fa geçme şart ı  aranacakt ı r. 

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı  İ nsan Kaynaklar ı  Ofisi taraf ı ndan sı n ı rlı  s ı nav 
performansı n ı  ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans son sı n ı fa kadar sergilenen 
performans, yetkinlikleri artı rmaya yönelik yap ı lan tüm çalışmalar ve elde edilen 
başar ı lar göz önünde bulundurularak, Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif 
Yeterlikleri üzerinden yap ı lacakt ı r. 

İ ki aşamalı  gerçekleşecek başvuru sürecinde, öğrenciler, ilk aşamada üç farklı  yeterlilik 
alan ı ndaki (Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif) başar ı lar ı nı  içeren ve 
belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracaklard ı r. İ kinci aşamada ise, 
Kariyer Kap ı sı  ile entegrasyonu sağlanmış  olan e-Devlet'e yönlendirilerek, kimlik, 
öğrenim (üniversite, bölüm, s ı n ı f, aktif öğrencilik, genel not ortalaması  vb.), yabanc ı  dil 
puan ı , üniversite giriş  sı nav sonucu vb. bilgilerini kontrol edip onaylad ı ktan sonra 
başvurular ı n ı  tamamlayacaklard ı r. 
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Objektif yöntemler esas al ı narak yapı lan değerlemeler sonucunda, başvuru yapan tüm 

adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği "stajyer havuzu" 

na dahil edileceklerdir. Kamu kurumları  ve özel sektör kuruluşlar ı , stajyer havuzunda 

bulunan adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif 

başar ı lar ı ndan oluşan yetkinlik puanlar ı nı  baz alarak, liyakat esasl ı  ve şeffaf bir yöntemle 

staj teklifi sunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlar ı na kazand ı rabilmek için 

yarışacakt ı r. 

Staja başlayan öğrencilerin yasal haklar ı  Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek 

sigortalar ı  üniversitelerince yap ı lacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar taraf ı ndan 
ödenecektir. Tüm bu süreçlerin sistem üzerinden takip edileceği program ile bu yı l, 50 

bini aşk ı n öğrenciye staj imk"ân ı  sağ lanmas ı  hedefleniyor. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA GENÇLERIMIZIN KARİYERLERİ  İ Çİ N BÜYÜK FIRSAT 

Coğrafya veya üniversite fark ı  gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden ve 

bölümlerden öğrencilerimize f ı rsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" program ı  ve 
değerleme aşamalar ı  ile staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidilmiştir. 

Programla birlikte, öğrencilerimizin staj arayan veya kurumlar taraf ı ndan seçilmeyi 
bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı  kurumu seçen yetenekler h5line 
gelmesi sağlanmışt ı r. 

Ayr ı ca, üniversite öğrencilerinin istihdam ı  için büyük önem arz eden staj ı n kapsamı , 
kamu ve özel sektörde yayg ı nlaşt ı r ı larak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya 
belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere tan ı nan bir f ı rsat olmaktan ç ı kar ı larak, tüm 
fakülte ve yüksekokullar ı  kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

BAŞVURU DETAYLARI 

Staj program ı na kay ı t yapt ı rmak isteyen üniversite öğ rencileri duyurular ı  
Cumhurbaşkanlığı  İ nsan Kaynaklar ı  Ofisi ve ""Staj Seferbirliği"" resmi Twitter, Linkedln, 
Instagram ve Facebook hesaplar ı  (©tccbiko ve ©stjseferbirligi) adresinden takip 
edebilecek. ""Staj Seferbirliği"" programı  başvurular ı  ise kariyerkapisi.cbiko.gov.tr  
üzerinden yap ı labilecek. 

Kamuoyuna sayg ı  ile duyurulur. 


