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ILGIU MAKAMA

istanbul Kalkrnma Ajansr; 5449 saytlt Kalktnma Ajanslartntn Kurulu9u, Koorduasyonu
ve Gorevleri Hakkrnda Kanijn'a dayanrlarak 10/1U2008-tarih ve 2008/14306 sayrh Bakanlar
Kurulu Karan ile kurulmugtur. Ajaris, kurulug kanununda da vurgulandl0l Lizere.kamu kesimi,
ozel keslm ve sivil toplurfi kuruluslart arasthdaki isbirli6ini gelistirmek, kaynaklartn yerinde
ve etkin kullanrmrnr'sadlamak ve verel potansiieli harekete qeElrmek suretiyle, ulusal
kalkrnma Dlanr ve orooiamlarda onqdrtiien ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bdlgesel
oelismevi hrzlandrrrhayi, srirdtirU lebiliilidini saElamayt, bolgeler arasi ve bolge igi geligmiglik
far(larrhr azaltmavr amaclamaktadtr. Soz konusu kanun taraflndan tanlmlanan gorev
Vetkileri uyannca Taaliyei qdstermekte olan Ajanstmtztn y0rilttiidtl galtgmalara iliSkin
bilgilere resmi internet siteslnden (www.istka.org.tr) eriSilebilir.

Aiansrmrz: q6revleri, vetkileri ve vUrUttUdl'i Ealtgmalar hakkrnda tiniversite
o6rencilerinin biloilendirilmelsi amactvla hei vtl yaz ve kl9 donemleri igin staj programl
aEzeniemet<te oiJp, staj programtna'iliSkin duyuru metn-i ekte (EK-1) y.eJ alma.ktadtr.
DUzenlemekte oldudumuz staj programt hakklnda universltenlz ogrencllerlnln
bilgilendirilmesi hususunda geregini az ederim.
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isreNsul- KALKTNMA AJANST YAz srAJ PRocRAMT

Ajansrmrz; gorevleri, yetkileri ve y0rutti]di.i Ealtgmalartn tanltllarak [.iniversite
<llrencilerinin bilgilendirilmesi amactyla her yrl yaz ve krg d6nemleri igin staj programlarl
dtizenlemekted ir.

Staj programrna katrlmak isteyenlerin bagvuru tarihinde bir yiiksekooretim
kurumunun Sehir ve B6loe Planlama, Miihendislik ve Uluslararasr iliskiler bdli..imlerinden
birine kayrth oldu!unu ve zorunlu staj yapmalart gerektigini belgelemeleri
gerekmektedir.

Yaz donemi igin staj programtna kattlmak isteyen odrencilerin 18 Mavts 2018
tarihine kadar belirtilen belgeleri Ajanstmtza gahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu

tarihler drgrnda ve posta ve/veya e-posta ile yaprlan bagvurular kabul edilmeyecektir.

Basvuru strastnda istenen beloeler:

o Zorunlu staj yaprlmasr gerektidine dair iiniversiteden altnacak belge,

. Odrenci belgesi,

. Okul tarafrndan onaylr ders programr ve transkript,

o NUfus ctizdan fotokopisi,

. Resimli dzgegmig,

. Staj yaprlmak istenilen konuya ve tarihlere iligkin agrklaytcl bir niyet mektubu.

Staj programrna katrlmaya hak kazanan bagvuru sahipleri, Ajanstmtz birimlerinin
imkanlarr ve ihtiyaqlannrn yant stra staj basvuru sahiplerinin nitelikleri ve talepleri
gergevesinde belirlenen kontenjan dahilinde 22 Mayrs 2018 tarihinde Ajanstmtz internet
sitesinden (www.istka.org.tr) duyu ru laca ktt r.

Staj programrna katrlrm saolayacak stajyerler Ajans personelinin baglr oldudu igyeri
yonetmelikleri, kryafet, ig di.izeni, disiplin, ig giivenlidi.ve gizlili6i ile ilgili kurallara uymak
zorundadrrlar. Stajyerlere staj ddnemi sonrastnda Istanbul Kalklnma Ajansl Stai
Programr Katrhm Belgesi ve rilecektir.


