TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCĠLER
HAKKINDA YÖNERGE
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj
yapacak öğrencilerin belirlenmesi ile staj sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Hizmet Birimlerinin Kuruluş
Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
BaĢkanlık : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,
Kurum : Türkiye İstatistik Kurumunu,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Duyuru, ġartlar, BaĢvuru ve Kabul
Duyuru Ģekli
MADDE 4 – (1) Kurumda yapılacak stajın usul ve esasları, Personel Daire Başkanlığı
tarafından Kurumun www.tuik.gov.tr sayfasında duyurulur.
Stajyerlerde aranan Ģartlar ve baĢvuru Ģekli
MADDE 5 – (1) Kurumda staj yapacak öğrencilerde;
Staja başlayacakları tarihte dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında
3 üncü veya 4 üncü sınıf öğrencisi olmak, şartı aranır.
(2) Staj başvurusu için gereken belgeler.
a) Personel Daire Başkanlığı veya www.tuik.gov.tr sayfasından temin edilerek doldurulmuş
“Başvuru Formu” (Ek-1),
b) Staja başvurulan tarih itibariyle, okuldan temin edilecek not dökümü/transkriptin aslı ya
da onaylı fotokopisi veya aslı ile karşılaştırılarak alınacak fotokopisi,
c) Yükseköğretim kurumlarının staj yapma ve staj süreleriyle ilgili zorunluluğu var ise bunu
belirten yazı ya da belge.
d) Yükseköğretim Kurumlarında zorunlu stajlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05/04/2011
tarihli 2011/36 nolu genelgesi gereğince (“Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan
öğrencilerden okudukları eğitim kurumunda zorunlu staj şartı bulunanlar yanında okul tarafından
staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılacaklardır.”)
sigorta yaptırma şartı getirilmiştir.
(3) Müracaat, yukarıda belirtilen belgelerin Başkanlık Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne veya
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bölge Müdürlüklerine doğrudan verilmesi ya da posta yoluyla
yapılabilir. Belgelerin eksik olması veya Başvuru Formunun eksik doldurulması durumunda yapılan
başvurular dikkate alınmaz.

Staj dönemleri ve baĢvuru tarihleri
MADDE 6 – (1) Stajlar için başvurular 01 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında yapılır. Staj
Dönemleri; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının ikinci Pazartesi günü başlar.
(2) Staj yapılacak birim ve staj dönemi stajyerin de talebi dikkate alınarak Kurum tarafından
belirlenir. Başvuru yapıldıktan sonra tarih ve birim değiştirilemez.
Staj talebinin değerlendirme aĢamaları
MADDE 7 – (1) Kurum Merkez teşkilatındaki birimler 15 Mayıs tarihine kadar 6 ncı
madde’de belirtilen dönemler itibariyle kontenjan sayısını Personel Daire Başkanlığına yazı ile
bildirir. Son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde Personel Daire Başkanlığı tarafından staj
talepleri incelenir, kabul edilenlere ait stajyer listesi ilgili birimlere bildirilir. Kurum Merkez
teşkilatında staja kabul edilenler ve edilmeyenler www.tuik.gov.tr sayfasından duyurulur. Eğitim
Daire Başkanlığına birimler tarafından doldurulup gönderilen Staj Değerlendirme Formlarına
dayanılarak Staj Belgeleri düzenlenir ve stajerlere verilir.
(2) Bölge Müdürlükleri 15 Mayıs tarihine kadar 6 ncı madde’de belirtilen dönemler
itibariyle kontenjanlarını belirler ve başvuru yapanlara bildirir. Staj bitiminde Staj Değerlendirme
Formları doldurulur ve Staj Belgeleri düzenlenerek stajyerlere verilir.
(3) Kurumda staj başvurusu kabul edilmeyenler ikinci kez staj yapmak üzere başvurabilirler.
Staja kabul edilme esasları
MADDE 8 – (1) Staja kabul edilme, stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak, birimlerin
imkanları ve çalışma programlarına uygunluğu doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin üniversite not
ortalamaları ve/veya staja zorunluluk durumu, staja kabul açısından öncelik kriteridir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Süre ve kapsam, Stajyerin Yükümlülükleri ve Değerlendirme
Staj süresi ve kapsamı
MADDE 9 – (1) Staj süresi 20 iş günüdür. Ayrıca bu sürenin belirlenmesinde üniversitelerin
şart koştuğu zorunlu staj süreleri dikkate alınabilir.
(2) Stajın içeriği ilgili birim tarafından belirlenir. Her staj döneminin ilk bölümünde
Kurumun görev ve işlevlerini tanıtmak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla üç
günlük bilgilendirme eğitim programı düzenlenir. Söz konusu eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
yürütmek ve değerlendirmekle görevli birim, Eğitim Daire Başkanlığı'dır. Her stajyer üç günlük
eğitimin ardından 17 iş günü ilgili birimde stajını tamamlayacaktır. Staj süresi içinde geçerli
mazereti olmaksızın devamsızlık yapan stajerin stajı sona erdirilir. Stajyerin devam durumu staj
yaptığı birim tarafından takip edilir.
Mesai saatleri
MADDE 10 – (1) Staj hafta içi, mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır.
Ücret
MADDE 11 – (1) Bu yönerge kapsamında Kurum’da staj yapan stajyerlere ücret ödenmez.

Stajyerlerin yükümlülükleri
MADDE 12– (1) Staj yapanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair mevzuatta
devlet memurları için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, staj
yapanın stajyerliğine son verilerek, bu durum ilgilinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna
bildirilir. Ayrıca, o güne kadar tamamlamış olduğu çalışmalar, staj olarak değerlendirilmez.
Stajın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Stajyer hakkında, staj süresinin bitiminde Kurum Merkez teşkilatındaki
birimler/Bölge Müdürlükleri tarafından (Ek-2)’de yer alan “Stajyer Değerlendirme Formu”
doldurulmak suretiyle nihai değerlendirme yapılır. Eğitim Daire Başkanlığı tarafından stajın
tamamlandığına dair “Staj Belgesi” (Ek-4) ve Bölge Müdürlükleri tarafından “Staj Belgesi” (Ek-5)
düzenlenerek Stajyerlere verilir.
(2) Stajyer tarafından staj yaptığı birimi/Bölge Müdürlüğünü değerlendirmek üzere
doldurulan "Stajyerin Birimi Değerlendirme Formu" (Ek-3) Eğitim Daire Başkanlığına teslim edilir.
(3) Mazerete dayalı olmadan iki iş gününden fazla staja devam etmeyen ve/veya stajın
gereklerini yerine getirmeyen stajyere staj belgesi verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Stajyerlere sağlanan hizmetler
MADDE 14 – (1) Stajyerler; kütüphane, bilgisayar, yemek (ücretli) ve diğer hizmetlerden
mümkün olduğu ölçüde yararlandırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Türkiye İstatistik Kurumu Başkanının onayını müteakip
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönergeyi, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

Ek-1

T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
STAJ BAġVURU FORMU
1- KİMLİK BİLGİLERİ
ADI SOYADI
DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ
ADRES

FOTOĞRAF

TELEFON
E-MAĠL
2- EĞİTİM DURUMU
ÜNĠVERSĠTE - BÖLÜM
:
SINIF - NOT ORTALAMASI :
YABANCI DĠLĠ VE SEVĠYESĠ :
KULLANILABĠLEN BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI - DĠLLERĠ :

3- İŞ VEYA STAJ TECRÜBESİ
KURUM ADI

GÖREV

BAġLAMA VE BĠTĠġ
TARĠHLERĠ

4- STAJ TALEP BİLGİLERİ
TARĠHLER - DÖNEM :
DAĠRE BAġKANLIĞI / BÖLGE :
STAJ YAPMA AMACI :
5- HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK AİLE YAKINI OLMAYAN KİŞİLER
ADI SOYADI
TELEFON
ADRES
1.
2.
Söz konusu staj talebim hakkında gereğini arz ederim.
..../..../…..
ADI
SOYADI
ĠMZA
NOT: Bu forma transkript ve Üniversitelerin Staj yapma ve süreleriyle ilgili zorunluluğu var ise bunu
belirten üniversiteden alınmış yazı ya da belgeyi ekleyiniz.

STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU (EK-2)
1- KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Üniversite - Fakülte
Bölümü - Sınıfı

:
:
:

Stajın Başlama ve Bitiş Tarihi
Staj Değerlendirme Tarihi
Staj Süresi

:
:
:

DEĞERLENDİRME(Ġlk 5 soruya 1'den 10'a kadar puan verilecektir.
Kalan sorulara ise 1'den 5'ekadar puan verilecektir.)
A-HİZMET BİLİNCİ VE GÖREVİ İÇİN YETERLİLİĞİ
PUAN
1- Verilen görevleri takip etmesi, zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi
2 - Ġş tanımı dışında kalan görevleri yapma hevesi
3 - Kendine güveni ve sorumluluk alma isteği
4 - Çalışma saatlerine uyumu
5-Muhakeme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve analiz yeteneği
TOPLAM

B-KENDİSİNİ GELİŞTİRMESİ
PUAN
6 - Görevini daha iyi yapmak için eksik yönlerini giderme ve mevcut
kabiliyetlerini geliştirme gayreti
7 - Çalışma isteği, öğrenme arzusu
8-Ġşin gerektirdiği bilgi ve teknolojileri kullanma becerisi,yeniliklere açık olması
TOPLAM

C-BEŞERİ İLİŞKİLERİ
PUAN
9 - Ekip arkadaşları ile iletişimi
10-Takım çalışmasına yatkınlığı
11-Staj süreci içinde sosyal çevre geliştirmesi
TOPLAM

D-BİREYSEL YETERLİLİKLER
PUAN
12 - Farklı çözüm ve öneriler getirebilmesi
13 - Kendisine aktarılan bilgileri tekrar gerektirmeden algılaması
14- Yazılı ifade etme yeteneği
15- Sözel ifade etme yeteneği
TOPLAM

TOPLAM PUAN:.......

2- STAJYER ÖĞRENCİNİN BİRİMDE YAPTIĞI TEMEL ÇALIŞMALAR

3- ELEŞTİRİ VE TAVSİYELER
DEĞERLENDĠRME YAPANIN;

ADI VE SOYADI
ÜNVANI
ĠMZASI

:
:

STAJYERĠN BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU (EK-3)

STAJYER BİLGİLERİ
Cinsiyet

Erkek

Kadın

Üniversite/Fakülte

Bölüm

Staj yaptığınız birimi ve staj sürecini çeĢitli yönleriyle 1-5 arası puan vererek değerlendirmeniz beklenmektedir
Değerlendirmelerinizi size en uygun seçeneği iĢaretleyerek yapınız.
5 - Çok Ġyi

4 – Ġyi

3 – Orta

2 - Ġyi Değil

1 - Hiç Ġyi Değil

BĠRĠMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
5

4

3

2

1. Staj yaptığım birimin faaliyetleri ile okuduğum bölüm uyumluydu.
2. Uygulama için gerekli fırsat verildi
3. Çalıştığım birimdekiler staj süresince yeterli destek verdi
4. İyi bir organizasyon/program yapılmıştı
5. Çalışma ortamı uygundu (Fiziksel ortam, dokümantasyon, donanım vb.)

STAJ PROGRAMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
6. Teorik bilgilerimi pratikte kullanma fırsatı sağladı
7. Takım çalışması yapma becerisi kazandırdı
8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırdı
9. Mesleki özgüven kazandırdı
10. Zayıf olduğum alanlarda farkındalık sağladı
11. Staj programı, mezun olduktan sonra hangi alana yönelmek istediğim konusunda yol gösterdi

1

2

12. Mezun olduktan sonra TÜİK'te çalışmayı düşünür müsünüz?

Evet

Hayır

13. TÜİK'te staj yapmayı arkadaşlarınıza önerir misiniz?

Evet

Hayır

GÖRÜġ VE ÖNERĠLER

1

Ek-3

Ek-4

T.C.
T.C. TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU
BAġKANLIĞI
BAġKANLIĞI

STAJ BELGESĠ
……………………

………………….. – ………………….. tarihleri
kurumumuz

Daire Başkanlığı’ndaki stajını

arasında
başarı

tamamlamıştır.

……………..
BaĢkan a.
Eğitim Daire BaĢkanı

ile

Ek-5
T.C.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU
BAġKANLIĞI

STAJ BELGESĠ
……………………

………………….. – ………………….. tarihleri
kurumumuz

Bölge

Müdürlüğü’ndeki

stajını

arasında
başarı

tamamlamıştır.

……………..
BaĢkan a.
Bölge Müdürü

ile

