Staj Seferberliği Hakkında Merak Edilen Sorular

1. Değerlendirme aşaması ne zaman son bulacak, staj yapacağımız tarihler ne
zaman belirlenecek?
Staj Seferberliği programı başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. T.C.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzu, 19.08.2020
itibariyle Kamu ve Özel sektörden işverenlerin erişimine açılmıştır. Staj tarihleri, işverenlerin
imkanları ve sizlerin talepleri doğrultusunda belirlenerek, teklif aşamasında sizlere
sunulacaktır.
2. Staj Seferberliği başvuruları nasıl değerlendirildi?
E-Devlet beyanlarınız ve başvuru formuna yüklemiş olduğunuz bilgi/belgeler doğrultusunda
değerlemeler tamamlanmış olup, değerleme istatistikleriniz Kariyer Kapısı üzerinden sizlerin
ve işverenlerin erişimine açılmıştır. Değerleme detayları için ekranın sol tarafında bulunan
Yöntem Raporu’nu inceleyebilirsiniz.
İşverenler, stajyer havuzundan adayların profillerini inceleyerek ihtiyaçları doğrultusunda
adaylara tekliflerini ileteceklerdir.
3. Staj ne zaman yapılacaktır?
Stajlar 2020 yılı Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. Staj tarihleri, teklif aşamasında
işverenler tarafından sizlere iletilecektir.
4. Staj süresi kaç gün olacak?
Staj süresinin en az 20 iş günü olması önerilmektedir. Ancak teklif veren kurum/kuruluşlara
göre değişiklik gösterebilmektedir.

5. Staj yapacağımız şehir hangi ölçütlere göre belirlenecek, sadece seçtiğim
şehirlerdeki staj imkânlarından mı yararlanabilirim?
Şehir tercihleriniz, Kariyer Kapısı üzerinden başvuru formunu doldururken yapmış olduğunuz
şehirlerden birisinde staj yapacağınızı garanti etmemektedir. Dolayısıyla, diğer şehirlerdeki staj
imkânlarından
yararlanmanıza da engel oluşturmamaktadır. Şehir seçimleriniz, staj
teklifi yapılması aşamasında, kurum ve kuruluşlar tarafından dikkate alınabilecektir. Sizlere
gönderilen tekliflerde stajın hangi şehirde yapılacağı belirtilecektir.
6. Kariyer Kapısında yer alan bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?
Staj Seferberliği başvuru sürecinde e-Devlet üzerinden beyan edilen bilgi/belgeler bu program
için geçerli olup, bu bilgi/belgeleriniz için güncelleme yapılamamaktadır. Gerekmesi
durumunda, staj teklifi veya kabulü aldığınız kuruma gerekli belgeleri ibraz edebilirsiniz.
7. İşverenin Yetenek Havuzu'na eklenmiş olmam ne anlama gelmektedir?
İşverenin, başvuru detaylarınızı (bilgi/belgelerinizi) değerlendirmeye aldığını belirtir. Bu
aşama, sürecin ilk aşamasıdır ve staja kabul alındığı anlamına gelmemektedir.
8. Teklifi kabul ettim. Stajyer olduğum anlamına gelir mi?
Hayır, pandemi koşulları nedeni ile teklifini kabul ettiğiniz işveren, şartlarında değişiklik
olması durumunda stajınızı iptal etmek durumunda kalabilir. Düşük bir ihtimal olsa da, adayları
zor durumda bırakmamak adına bu alternatif de göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle,
teklifi kabul etmeniz durumunda işverene staj durumunu kesinleştirmesi için ek bir süre
tanınacaktır.
9. İşverenin Yedek Aday listesine alınmam ne anlama gelmektedir?
Yedek aday listesine alınmanız, ek kontenjan olması halinde işveren tarafından tekrar
değerlendirilebileceğiniz anlamına gelmektedir.

10. Birden fazla staj teklifi aldım. En fazla kaç staj yapabilirim?
“Staj Seferberliği” kapsamında, tarihleri çakışmamak kaydıyla en fazla 2 staj yapma hakkınız
bulunmaktadır. Ancak sistem size gelen tekliflerden aynı anda 2 tanesinden fazlasını kabul
etmenize izin vermemektedir.
Örneğin, size gelen 5 teklifi kabul edebilirsiniz. Ancak bu
durumda
sizin
kabulünüzü teyit eden ilk iki işveren için staj yeriniz kesinleşir ve diğer 3 işverenin teklifleri
sistem tarafından geçersiz kılınır. Bu nedenle, işverenler tarafından sizlere gönderilen teklifleri
değerlendirirken bu durumu göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.
11.

Staj teklifini kabul ettim. İptal edebilir miyim?

Kabul ettiğiniz staj teklifini geri çekme imkânınız bulunmamaktadır. Bu nedenle size
gönderilen teklifleri dikkatli bir şekilde inceleyerek kabul/ret işlemlerini yapmanızı
önerilmektedir.
12. İşveren tarafından aldığım teklifi değerlendirip, kabul/ret işlemi yapmak için kaç
günüm var?
Teklifi inceleyip işlem yapmanız için işveren tarafından belirlenen süre içerisinde kabul/ret
işlemini yapmanız gerekmektedir. Size tanınan süre içerisinde değerlendirmediğiniz teklifler
geçersiz sayılacaktır.
13. İşveren tarafından mülakata davet edildim, mülakat sürecini nereden takip
edebilirim?
Kariyer Kapısı platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Mülakatlarım" sekmesi
üzerinden mülakatınızın detaylarını inceleyebilirsiniz. Size gönderilen çevrim içi görüşme
tarihinin/saatinin uygun olmaması halinde, staj sorumlusunu bilgilendirmeniz gerekmektedir.
“Çevrim İçi Görüşme” butonuna tıklandığında sistem sizi, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan
Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından geliştirilen CAM platformuna yönlendirecektir. Çevrim
içi görüşme detayları e-posta ile tarafınıza iletilecektir. CAM uygulamasında kullanabileceğiniz
giriş şifreniz “Çevrim İçi Görüşme” butonunun sol tarafında yer almaktadır.

14. Staj yerine ulaşım nasıl sağlanacak?
Ulaşım her adayın kendi sorumluluğunda olacaktır.
15. Staj süresince konaklama nasıl olacak?
Konaklama

her

adayın kendi sorumluluğunda olacaktır.

16. Staj sonrasında ücret ödemesi yapılacak mı?
Evet, staj sürecinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25. maddesi uyarınca stajyere yasal
ücret ödenecektir.
17. Staj sürecinde sigortam karşılanacak mı?
Evet, stajınız "zorunlu staj" kapsamında değerlendirileceği için sosyal güvenlik prim ödemeleri
bağlı olduğunuz üniversite tarafından karşılanacaktır. Bunun için üniversitenizin ilgili birimine
işverenden aldığınız “Staj Seferberliği” programı kapsamında staj yapacağınıza dair yazıyı
iletip işlemleri başlatmanız gerekmektedir.
18. Staj Seferberliği programı kapsamındaki stajlar zorunlu staj kapsamında
değerlendirilebilir mi?
Staj Seferberliği kapsamında, staj programına kabul edilen ve stajı üniversite yönetimi
tarafından onaylanan tüm öğrencilerin stajları, sigorta işlemlerinin yürütülmesi açısından
zorunlu staj kapsamında değerlendirilecektir. Stajın, staj yapılan kurum ve stajın içeriği
bakımından zorunlu staj yerine sayılması ise üniversitenizin ilgili biriminin onayına bağlıdır.

