STAJYER O ~ R E N C
BASVURU
~
VE KABUL SARTLARI
TPAO Genel Mudurli~EArama Daire B+nlt&'nda
yaprlmasr gerekenler;

staj yapabilmek +in ilk bapuruda

Bqvurular 1 Ocak-30 Nisan 2011 tarihleri arasmda yap~labilmektedir.Siiresi geqen
bayrular degerlendirilmeye almmaz.
B q m iqin TPAO Arama Daire Bqkanlia Ruhsatlar ve Egitim Mtidiirlugiinden ya
da TPAO web sayfasmdan temin edilecek bqvuru formunun eksiksiz ve do@u
beyanla doldurulmu~olmasi gerekmektedir.
Ba~vurularTPAO Arama Dairesi Bqkanligi Ruhsatlar ve Egitim Miidlirlligiine elden
veyaposta yoluyla y a p ~ hE-pmtayyla
.
yapilan b q d a r k a b n l d i l m e z .

Stnj icin bqvuruda bulunaeak ohn iigrencilerde aranan ~artlar;

iki, uq ve diirdiincii simf iigrencilerinden zorunlu staja tabi olan ve
Transkriptinin (derslerinden aldia notlan gosteren resmi e v r h ) kiimulatif
ortalamasim 4 iizerinden 2,5 ya da 100 iizerinden 70 ve lizerinde olan Bgrenciler
b-da
bulunabilecektir.

Bapuru taleplerinin degerlendiriltnesi;
Stajyer Egitim Programma her diinem iqin (30 Jeoloji+30 Jeofizik) 6 0 iigrenci kabul
edilir ve not ortalamasma gore (en yllksek nottan bqlayarak) sualama yapilu.
Talebi kabul edilenler TPAO web sayfasin& duyurulur.

Stajyer olarak kabul edilen 6&enciIerin yapmasr gerekenler;
O~encilerin,staj talebinin kabiilii halinde stajyer egitim prograrrrrmn bqlayacafj
tarihten en g q 2 hafta iince transkriptinin as11 ya da onayh (irnegini Ruhsatlar ve
Egitim Mudiirlfigiine ibraz etrnesi zorunludur. Stajyer egitim prograum diinemi stajyer
tarafmdan seqilir ve bqvuru yapild~ktansoma tarih degiqtirilemez.
TPAO stajyer egitim programma kabul edildigi halde bqlamayanlar ikinci kez
b m d a bulunamazlar.
Stajyer Egitim Programma her dljnem iqin (30 Jeoloji+30 Jeofizik) 60 6grenci kabul
edilecegi iqin, staj bqvurusunun belirli bir diinemde yogunluk kazanmas~halide
TPAO Genel Miidiirlugii ii&encilerin staj iqin ba~vurduklandonemde diizenleme
yapma yetkisine sahiptir.
Araziye gitmek tamamen iigrencilerin istegine b a a olup, stajm geqerlilijj iqin arazi
y t aranmamaktah.
~
Stajl kabul edilen ogrenciler daha iince "staj bqvuru formu"nda
arazi'ye gitrne talebide bulunmqlarsa bu talepleri not ortalarnalanna giire

degerlendirmeye almlr. Arazi egitimine kablmak isteyen ogrenci saylsmn fazla
olmas~dunununda stajyer tigrencilerde not ortalarnasi siraslna gtire her bir donem igin
ilk on kigi (jeoloji+jeofizik=20) araziye gonderilecektir.
Stajr kabul edilen o@-encilerayrrca qa@daki ~artlarzkabul ederek staj yapmaktadrrlar;

Jeoloji ve jeofizik stajlan Dairemiz unitelerinde tarxfinuzca diizenlenecek bu program
qsrqevesinde ofiste yapilaca!du.
Staj program (I. Donem Haziran-Temmuz) ve (11. Donem Agustos-Eyliil) olmak
iizere 2 d6nem olarak duzenlenecektir.
Programlar iiniversitelerin qogunlugunca kabul giiren 30 iq giinu staj yapma hesabina
gore dkenlenmiqtir.
Belirtilen d6nemlerde giiniinde staja bqlarnayan, zorunlu staj~olmayan ve iiniversite
onayl~staj figini getirmeyen ogrenci kabul edilmeyecektiu.
~grencilereyaz okulu ve yaz kamplna kablrna gibi nedenlerle izin verilmeyecektir.
Stajyerlere
IIcret
Fijziimleyeceklerdir.

tidenmeyecek

olup,

bar~nma sorunlamu

kendileri

Stajyerler, personelimizin tabii oldu@ luhk luyafet ve Disiplin Y6netmeligine
tabidirler.

TURK~YEPET ROLLER^ A.O.
ARAMA DAIRE BA~KANLI~I'NA

ANKARA

.....................................................

~niversitesi

.....................................

Fakiiltesi

........................................Miihendisligi B61bU ........................smf1 .........................no'lu
tigrencisiyim.
Yaz diinemi zorunlu stajunl Daire Ba~kanh@nlz
biinyesinde yapmak istiyorum.

ADRES

...........................
Diinem: ............................

Cep Tel :

Referans :

.........................................

Not Ortalamas~
(4 iizerinden 2,5 1 100 iizerinden 70) :

Arazi lstiyorum:

.............

..,.............

