Önemli: 2017 için staj başvuru süresi sona ermiştir. Başvuran arkadaşlardan ön eleme ardından seçilenlerle görüşmeler yapılacak ve 10
Haziran'a kadar herkese geri dönüş yapılmaya çalışılacaktır. Bunun dışında yarı zamanlı veya gönüllü olarak çalışmak isteyenler her
zaman başvuru yapabilirler, sene içerisinde de sürekli imkan sağlamaya çalışacağız. Herkese başvuruları için çok teşekkür ederim.

Başvuru Formu
Kişisel Bilgiler
İsim:

Soyisim:

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

İkamet Adresi:
Telefon:
E-posta
Sosyal Ağlar (varsa tercihen Linked-in, github,
portfolio):

Eğitim Bilgileri
En son mezun olunan okulun ismi ve
bölüm:
Mezuniyet Tarihi:
Şu anda okunan okul ve bölüm:
Bölümü seçme sebebiniz:
Giriş Tarihi:
Tahmini Mezuniyet Tarihi:
Şu andaki not ortalaması (mezun ise
mezuniyet ortalaması):
İngilizce Seviyeniz :
Bildiğiniz Başka Yabancı diller:
Yeterlilikler / Kazanımlar
Bildiğiniz Programlama Dilleri ve
seviyeniz:
Yoğun olarak Kullandığınız Yazılımlar:
Teknik Rapor, makale, kitap yazabilir
misiniz?
Yurtiçi seyahat engeliniz var mı?

Resim

Yurtdışı seyahat engeliniz var mı?
Dahil olduğunuz sosyal organizasyonlar:
Hobileriniz ve varsa en çok oynadığınız
oyun:

Amaç / Yönelim
Mezuniyet Sonrası Hedefleriniz:
Başvuru Sebebiniz:
Katkı olacağını düşündüğünüz
fikirleriniz/projeleriniz:
Mevcut projelerden dahil
olabilecekleriniz (birden fazla
seçebilirsiniz)

Düşündüğünüz Çalışma Şekli

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kitap
Akademik araştırma/makale
Veri Bilimi Projeleri
Git Hub Yönetimi
Video / Montaj
Video / Kamera Önü
Video / Kamera Arkası
Toplantı / Konuşma
organizasyonları
9) Youtube yönetimi
10)Sosyal ağların yönetimi
a) Tam Zamanlı Ofiste
b) Tam Zamanlı uzaktan
c) Yarı Zamanlı Ofiste
d) Yarı Zamanlı Uzaktan
e) Proje Bazlı
f) Staj (Yaz Dönemi)

Ücret Talebiniz (Varsa talebiniz yoksa
gönüllü olarak belirtiniz)
Referanslar
Ref 1.
Referans olan kişinin ismi
Bu kişiyle olan tanışıklığınız

Çalıştığı yer
Kontak bilgileri

Ref 2.

Referans olan kişinin ismi

Çalıştığı yer

Bu kişiyle olan tanışıklığınız

Kontak bilgileri

Yukarıdaki form, başvuru için yeterlidir ancak istenirse özgeçmiş, yapılan projeleri
anlatan bir proje portföyü veya amaçlarınızı açıklayan bir yazı ekleyebilirsiniz.
Not 1: Bu form ve bu formda verilen bütün bilgiler kişisel gizlilik kapsamında sadece
başvuru yapan kişi ve başvuru yaptığı kurum arasında kalacak ve herhangi bir
üçüncü kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır.
Not 2: Bu form ile başvuran kişiler arasında yapılan eleme sırasında, bilişim
alanında düşük temsile sahip gruplardan kişilere öncelik verilecektir.
Not 3: Bu form yoluyla başvuranlar arasında yapılan ilk elemede kısaltılmış listeye
kalanlar ile bağlantıya geçilecektir, bütün başvurulara geri dönüş yapamayacağımızı
üzülerek belirtiriz.

