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T.C.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Sayı : E-99601485-200-00012279708 7.09.2022
Konu : Staj Portalı

İadeli-Taahhütlü
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye İş Kurumu Staj Portalı web sitesi hazırlanmış olup; üniversite öğrencilerinin özel sektör

işyerlerinde durumlarına uygun açık gönüllü ve zorunlu staj pozisyonlarını görmeleri ve işverenlerin de

talep ettikleri staj pozisyonlarında aradıkları nitelikteki stajyer adayların firmalarında staj yapma

imkanlarının sağladığı işgücü piyasamıza önemli kazanımlar kazandıracak bir uygulama olup diğer

İŞKUR hizmetlerimiz gibi ücretsiz bir hizmetimiz olarak yeni uygulamaya geçirilmiştir.

Gönüllü veya zorunlu staj yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle bu sistemden yararlanabilmeleri

için İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekir. İş arayan olarak kayıtlı olup olmadıklarını başvuruyu başla

butonuna basarak gidecekleri ekranda sorgulayabilir ve kolay bir şekilde iş arayan kayıtlarını

oluşturabilirler. Staj portalı kullanım klavuzunu ve yönergeleri takip ederek staj portalı hizmetimizden

yararlanabilirler.

Gönüllü veya zorunlu stajyer aday, sistem üzerinden tüm ilanları görerek niteliklerine uygun olan

ilanlara başvuru yapabilmektedir. Sistem üzerinden karşılıklı irtibat kurabileceklerdir.

Türkiye genelinde İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinde açılan staj portalı uygulamasına giriş

yapılabilmesi, Kurumumuza kayıtlı işverenlerden staj ilanlarının alınabilmesi, öğrencilerin ilanları

görüntüleyebilmesi ve ilana başvuru yapabilmesi için https://staj.iskur.gov.tr uzantısını kullanmaları

gerekmektedir.

Hem gençlerin iş gücü piyasasına iyi bir şekilde girebilmesi hem de deneyim kazanabilmesi

amacıyla oluşturulan staj portalı; üniversiteli gençlerimize, firmalarımıza ve dolayısıyla işgücü

piyasamıza önemli faydalar sağlayacaktır.
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Üniversitenizdeki tüm Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarınıza, gönüllü veya zorunlu staj yapmak

isteyen tüm öğrencilerinize, ekteki 'Staj Portalı Bilgi Notu' nun tüm imkanlarınızla

tanıtım/bilgilendirmesinin yapılması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

Feyzullah Eren TÜRKMEN
İl Müdürü

Ek: Staj Portalı Bilgi Notu (1 sayfa)

Dağıtım:
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne


