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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA STAJ 
YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN (OKUL DÖNEMİ ÜCRETLİ STAJLAR)

Ankara’da  ikamet  etmek  gereklidir.  Başvurular  30  HAZİRAN  da  biter.  Öğrencilerin
www.ankara.bel.tr web adresinden temin edecekleri staj başvuru formu ile Belediyemiz İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekir. Başvuru formu staja
kabul anlamı taşımamaktadır. Belediyemizce her yıl belirlenecek kontenjan durumuna göre,
ekli  listedeki  alan  ve  dallarda  başvuruda  bulunan  öğrenciler  arasından  uygun  bölümlere
stajyer  alınır.  İlgili  Mevzuat  hükümleri  doğrultusunda  staj  yapan  öğrencilere  ücret
ödenecektir. Belediyemizde tabldot usulü ücret karşılığı öğlen yemeği verilmektedir. Başvuru
sonucu  staja  kabul  edilen  öğrencilerin  listesi  10  TEMMUZ  2020  tarihinden  itibaren
www.ankara.bel.tr adresinden ilan edilir. Listede adı yazılı öğrencilerin imzalanmak üzere staj
sözleşmelerini  24  TEMMUZ  2020  tarihine  kadar  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Dairesi
Başkanlığı  Hizmet  İçi  Eğitim  Şube  Müdürlüğüne  getirmeleri  gerekmektedir.  Listede  ilan
edilen  öğrenciler  24  TEMMUZ  2020  tarihine  kadar  gelmediği  takdirde  hiçbir  hak  talep
edemez. Kontenjan dolmadığı takdirde belirtilen tarihlerden sonra da başvuru alınabilir.

ÜNİVERSİTE VE LİSE YAZ DÖNEMİ STAJLARI

Üniversite  öğrencileri  ve  Lise  yaz  dönemi  zorunlu  staj  talepleri  ekli  listedeki
branşlardaBelediyemiz  Daire  Başkanlıklarının  uygun  bölümlerindeki  kontenjan  durumuna
göre  alınmaktadır.  Belediyemiz  www.ankara.bel.tr adresinden  temin  edilecek  form  ile
15NİSAN  2020  tarihinden  itibaren  Belediyemiz  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Dairesi
Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekir. Staja kabul edilen  öğrencilere müracaat tarihinden
itibaren  5  iş  günü  içerisinde  formda  belirttikleri  telefon  numarası  üzerinden  dönüş
yapılacaktır. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda staj yapan öğrencilere ücret ödenecektir.
Belediyemizde  talbdot  usulü  ücret  karşılığı  öğlen  yemeği  verilmektedir.  Okulların
kapanmasından sonra 15 HAZİRAN-15 EYLÜL tarihleri arasında okullarca belirlenen süre
zarfında, (üniversite öğrencilerinin sağlık sigorta primlerinin okullarınca yatırılması şartı ile)
yaz  stajları  kabul  edilmektedir.   Stajı  kabul  edilen  Öğrencilerin  dilekçe  ve  okullarından
getirdikleri staj başvuru belgelerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi
Eğitim  Şube  Müdürlüğüne  teslim  edeceklerdir.Başvuru  formu  staja  kabul  anlamı
taşımamaktadır.
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