
2020 YILI STAJ BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU 

 

STAJ BAŞVURU TARİHLERİ: 02.01.2020-31.01.2020 

 

DİKKAT: Staj başvuruları 2 (iki) aşamadan oluşmakta olup staj başvurusunda bulunacak 

öğrencilerin tüm aşamalarda yer alan şartları yerine getirmesi gerekmektedir. 

 Ayrıca sadece 2020 yılında geçerli olmak üzere başvurusunu online olarak yapamayan 

öğrencilerin İl Müdürlüğümüze şahsi başvuruda bulunmaları halinde müracaatları kabul 

edilecektir. 

A-) 1. AŞAMA: ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU) 

1. Staj başvurusu tarihi dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 

2. Stajyer öğrenci başvurusunu öncelikle 02.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında e-devlet 

üzerinden yapacaktır. Öğrenci Ptt şubelerinden almış olduğu e-devlet şifresi ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı /Staj Başvuru kısmından online olarak başvuru yapacaktır. 

3. Üniversite ve Lise öğrencileri Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfası ile İl Müdürlüğümüz 

web ana sayfasında yayınlanan ve EK-3’ te yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde 

doldurup E-Devlet üzerinden sisteme yükleyeceklerdir. Lise öğrencileri okuldan almış oldukları 

onaylı/mühürlü not ortalamasını içeren öğrenci olduklarına dair Beyan Belgesini de sisteme 

yükleyeceklerdir. 

4. Öğrenciler başvuru sırasında son 6 ayda çekilmiş bir fotoğraflarını, varsa şehit yakını ve engelli 

belgelerini de sisteme yükleyeceklerdir. 

5. Başvurunun son kısmındaki başvur butonu tıkladıktan sonra ekranda işleminiz başarıyla 

gerçekleşmiştir yazısı görüldüğünde başvurunuz sisteme kayıt olmuş demektir. 

6. Staj başvuru sonucunu öğrenci kendi e-devlet sistemi üzerinden takip edecektir (Stajyer 

"Başvurularım" butonunu tıklayarak görebilir). 

 

B-) 2. AŞAMA: ŞAHSİ BAŞVURU 

1. Online başvuru işlemini gerçekleştiren öğrenci Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

https://burdur.tarimorman.gov.tr” web adresinde “EK-1” ‘de yayımlanan “Staj Başvuru 

Dilekçesi” ve “EK-2” ‘de yayımlanan “Stajyer Öğrenci Kabulünde İstenilen Belgeler (7 adet 

Belge)” ile birlikte 02.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz “Özlük 

Birimine” şahsen müracaatta bulunarak belgelerini elden teslim etmesi gerekmektedir. 

2. İlçe Müdürlüklerinde staj yapacak öğrencilerde İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklardır. 

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin İlçe Müdürlüklerine görevlendirilmeleri İl Müdürlüğü 

tarafından yapılacaktır. 

3. Staj başvuru süresinin tamamlanmasına müteakip gelen başvurular Şubat ayının ilk haftası İl 

Müdürlüğümüz Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilerek, başvuru sonucu İl 

Müdürlüğümüz https://burdur.tarimorman.gov.tr web adresinde yayımlanacak ve ayrıca 

öğrencinin eğitim gördüğü okuluna bildirilecektir. 

4. Ayrıca Staj başvuru sonucunu öğrenci kendi e-devlet sistemi üzerinden takip edebilecektir. 

(Stajyer "Başvurularım" butonunu tıklayarak görebilir.) 

Ek Dosyalar 

EK-1 Staj Başvuru Dilekçesi (Şahsi Başvuru Yapacaklar İçin) 

EK-2 Başvuru Aşamasında İstenilen Belgeler (Şahsi Başvuru Yapacaklar İçin) 

EK-3 Başvuru Formu (Online Başvuru Yapacaklar İçin) 

https://burdur.tarimorman.gov.tr/
https://burdur.tarimorman.gov.tr/

