Staj Duyuruları, Başvuruları, Değerlendirmeleri ve Kabulleri
Duyuru Şekli
MADDE 12- (1)Staj ile ilgili bilgiler kurumun www.tuvasas.com.tr adlı sitesinde yayınlanır.
İhtiyaç duyulması halinde diğer basılı ve görsel yollarla da duyuru yapılabilir. Tüvasaş,
kontenjan ve staj programlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Başvuru Şartları ve Esasları
(a)Üniversite, yüksekokul ve mesleki teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinden staj
zorunluluğu olan öğrenciler,
(b)İsteğe bağlı staj başvurularında ilgili okul müdürlüğü tarafından öğrenciye sigorta
yapılması şartı aranır.
Başvuru Şekli
(1) Staj başvurusu yapacak olan öğrenciler, “Staj Başvuru Formu’’ nu Kurumun internet
sayfasından temin edebilirler. (www.tuvasas.gov.tr) – Kurumsal-İnsan Kaynakları-Staj
Başvuru Formu)
(2) Stajyer adayları; staj başvuru evrakları ile birlikte TÜVASAŞ Genel Evrak Bürosuna
şahsen müracaat ederek ya da başvuru evraklarını mail, posta ve kargo yolu ile TÜVASAŞ
Genel Evrak Bürosuna ulaştırmak sureti ile staj başvurusu yapabilirler.
(3)Staj başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen adaylar gerekli başvuru evraklarının
eksiksiz bir şekilde info@tuvasas.com.tr adresine mail yolu ile de ulaştırabilirler.
Kurumuzun Genel Evrak Bürosuna iletilen staj başvuru formları, ekteki staj başvuru evrakları
ile birlikte Tüvasaş Evrak Kayıt Sistemine kaydedilerek işleme alınır.
Personel Dairesi Başkanı, başvuru süresince istenecek belgeleri, staj başvuru takvimini
ve başvuru şeklini belirleme hakkını saklı tutar.
Staj Başvurusu İçin Gereken Belgeler
MADDE 15- (1)Staja başvuru için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:
a) Başvuran imzalı Staj Başvuru Formu, (Kurumun sitesinde yayımlanmış olan TPEF-11),
b) Staja başvurulan tarih itibarıyla eğitim kurumlarından temin edilecek öğrenci belgesi,
c) Not çizelgesi (transkript)
d) Adli sicil kaydı
(2) Belgelerin eksik düzenlenmesi durumunda başvurular geçerli sayılmaz, herhangi bir hak
talebinde bulunulamaz.

Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenen Belgeler
a)
b)
c)
d)
e)

Lisans ve önlisans öğrencileri için “Staj Kabul Formu”, lise öğrencileri için sözleşme,
Nüfus cüzdanı sureti,
2 adet fotoğraf (vesikalık),
Lise ya da Üniversite idarelerince stajyere sigorta yapıldığını gösteren belge.
Tehlikeli ve Ağır İşlerde Çalışabileceğini gösterir sağlık raporu.

Eğitim Şube Müdürlüğü, Eğitim Komisyonu Kararlarına istinaden; atölye(üretim sahası)
kısmında staj yapacak öğrencilerden şahsen kullanacakları kişisel koruyucu donanımların
kendileri tarafından temin edilmesini belirleme hakkını saklı tutar. Bu durum staja başlayacak
öğrenciye önceden bildirilir.
Belgelerini eksiksiz teslim eden stajyerlere imza karşılığı giriş-çıkış kartı, stajyer yaka kartı
ve Eğitim Komisyonu kararları çerçevesinde belirlenen kişisel koruyucu donanımları teslim
edilerek kuruma kayıtları gerçekleştirilir.
Öğrencilerin ilgili oldukları birimlere dağılımı ve staj süreçleri ile ilgili işlemler Eğitim
Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Staja Kabul Esasları
MADDE 18- (1) Başvurular, birimlerin imkânları ve çalışma programlarının uygunluğuna
göre, stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak değerlendirilir.
(2) Stajyerlerin okullarındaki bölümü, staja kabul açısından öncelik nedenidir. Bölümü ile
ilgili birim bulunmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvuruda bulunan öğrencilerden engelli kimlik kartına sahip olanlara, 1.ve 2. Derece
şehit yakını olduklarını belgeleyenlere, 1. Derecede TÜVASAŞ yakını olan ve TÜVASAŞ
faaliyet alanına giren konularda eğitim gören öğrencilere öncelik verilir.
(4) Staj yapacak öğrenciler gizlilik derecesi bulunan birimlerin evrak ve arşiv bölümlerinde
görevlendirilemezler.
(5) Staj başvurusu kabul edildiği halde, belge ile ispatı mümkün olmayan bir devamsızlık
sebebi ile staja başlamayıp stajına son verilenler ile her hangi bir neden ile stajını
tamamlamayanlar ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar.
(6) Gizli, ağır ve tehlikeli birimlere stajyer alınmaz.
(7) Staj yapmak isteyen öğrenciler hakkında gerekli görüldüğü takdirde güvenlik soruşturması
yaptırılabilir.
(8) Yapılacak stajın zorunluluk durumu da diğer bir öncelik kriteridir.
(9) Başvuru sonucu, eğitim kurumuna ve staj yapılacak birime resmi yazı ile bildirilir

Staj Dönemleri ve Başvuru Tarihleri
Staj yapacak öğrenciler için başvuru tarihleri ve staj dönemleri aşağıdaki gibidir;
a) Meslek Lisesi Son Sınıf Stajları
Başvuru Tarihi : 15 Mayıs-15 Temmuz
(Temmuz ayı son haftası Mülakat yapılır)
Staj Dönemleri : Okulların açıldığı ilk hafta başlar.
b) 3+1 ve 7+1 Dönem Stajları
Güz Dönemi Başvuru Tarihi : 01 Ağustos-30 Ağustos
Bahar Dönemi Başvuru Tarihi : 15 Ekim -15 Kasım
Staj Dönemleri : Akademik takvime göre okulların açıldığı ilk hafta başlar.
c) Yaz Stajları
Başvuru Tarihi : 15 Mart-15 Nisan
Staj Dönemleri : Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının Pazartesi günleri başlar.
d) Ara Dönem Stajları
Başvuru Tarihi : 15 Ekim -15 Kasım
Staj Dönemleri : Ocak ayının Pazartesi günleri başlar.
Eğitim Şube Müdürü’nün teklifi, Personel Dairesi Başkanı’nın uygun görmesi ve Eğitim
Komisyonu Başkanı’nın onaylaması halinde, Kurumun çalışma programları da göz önünde
bulundurularak yukarıda belirtilen tarihlerin dışında da mesleki eğitim stajı yaptırılabilir.
Not: Staj başvuru tarihlerinin sona ermesinden itibaren 15 iş günü içerisinde eğitim
komisyonu tarafından mülakat yapılır. Mülakat tarihi başvuran adaylara önceden
bildirilir.

