İSDEMİR üniversite öğrencilerine, öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen
mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş
hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla staj imkânı
sağlamaktadır.
1 Şubat - 31 Mart 2018 tarihleri arasında www.isdemir.com.tr üzerinden yapılan staj
başvuruları, başarı kriterine bağlı olarak değerlendirmiştir. Staj kabul listeleri,
başvurularınız sırasında verdiğiniz bilgilerin doğruluğu esasına dayanılarak
hazırlanmıştır. Yanlış beyan tespiti durumunda öğrenci kesinlikle staja kabul
edilmeyecektir.
Staja kabul edilen öğrencilerin ya da veli/yakını aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak
21 Mayıs 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Eğitim Müdürlüğüne elden teslim
etmeleri gerekmektedir.
Postayla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.
İstenilen Belgeler:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)
Öğrencinin adına Garanti Bankası’ndan açılmış, hesap numarası ve IBAN’ı
gösteren belge
Çift sorgulu Savcılık Temiz Kâğıdı (Son 3 ay içinde alınmış olmalı ve E-devlet
sisteminden alınıyorsa Resmi Kurum seçilmelidir)
Güncel tarihli İkametgâh ilmühaberi (E-devlet sisteminden alınabilmektedir).
Öğrenci Belgesi
Transkript (Öğrencinin Genel Not Ortalamasını Gösteren Belge)
Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) alınan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli
İşlerde Çalışabileceğine dair Rapor veya Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde
Çalışabileceğine ait Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu (Heyet)
Raporu
Üniversite staj işleri (Devlet katkı payı ödeme) sorumlusu ve iletişim (telefon, eposta, faks) bilgileri
İsdemir Staj Sözleşmesi (3 Nüsha şeklinde doldurulacaktır. Öğrenci ve
Fakülte/Yüksekokul Staj Yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak staja
başlamadan önce teslim edilecektir. İSDEMİR WEB SİTESİNDEN TEMİN
EDİLEBİLİR)
Taahhütname ve Tebellüğ Belgesi (Bu belge kişisel verilerin korunması amaçlı
olup başvurusu yapılan şahıs tarafından doldurulmalı ve mutlaka çift imza
atılmalıdır. İSDEMİR WEB SİTESİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR)

İlk 11 maddede belirtilen evrakları 18.05.2018 tarihine kadar teslim eden
öğrenci/veliye, İSDEMİR 'de staj yapacağını belirtir belge verilecektir.

Ayrıca;
12) Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası)
İSDEMİR tarafından verilen Staj Kabul Belgesinde belirtilen tarihleri kapsayacak
şekilde üniversite tarafından yapılacak olup Staj Başlangıç tarihinden önce İSDEMİR'e
teslim edilecektir.
5510 sayılı yasa gereğince, “yükseköğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan
öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu prim ödeme
yükümlüsüdür.” hükmü gereğince staja başlayacakları tarihten önce öğrenim
gördükleri üniversite tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası’ nın yapılmış
olması şartı aranacaktır.
Üniversite tarafından sigortalama işlemi yapılmayan, sigorta belgesini ve staj
sözleşmesini Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen öğrenci staja başlatılmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.
Eğitim Müdürlüğü
İSDEMİR

