2019 YILI İSDEMİR YAZ STAJI KABUL ESASLARI
Yaz Stajı Başvurularının Alınması:
İsdemir, üniversite öğrencilerine öğrendikleri bilgilerin iş hayatındaki pratik uygulamalarını
görme fırsatını yaz stajı olanağı ile sunar. Başvurular, 01 Şubat – 31 Mart 2019 tarihleri arasında
alınır. Bu tarihlerden sonra gelecek başvurular kabul edilmez. Başvuruda bulunacak adaylar
www.isdemir.com.tr adresinde yer alan “Kariyer” menüsündeki “Staj Başvuruları”
bağlantısını kullanacaktır. Açılan sayfada bulunan “TC Kimlik No” ve “Parola” ile sisteme kayıt
yapılarak “Üyelik Formunun” doldurulması gerekmektedir. Üyelik formunda yer alan “Başvurmak
İstediğiniz Şirketimiz” kısmında “İsdemir” seçeneğini seçmelidir.
Yaz Stajı Takvimi:
Yaz Stajı takvimi, Lisans ve Ön-lisans öğrencileri için Haziran – Temmuz - Ağustos aylarında
gerçekleşecek şekilde planlanır.

İSDEMİR
Lisans ve ön-lisans seviyesindeki adaylar için staja
başlama tarihleri:
1. Dönem: 17 HAZİRAN 2019
2. Dönem: 24 HAZİRAN 2019
3. Dönem: 08 TEMMUZ 2019
4. Dönem: 22 TEMMUZ 2019
5. Dönem: 19 AĞUSTOS 2019
İrtibat Tel: 0 326 758 70 01
İrtibat Fax: 0 326 758 70 70
E-posta: egitim@isdemir.com.tr
Yaz Stajı Başvurularının Değerlendirilmesi:
Yaz Stajı başvuruları değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmektedir:
1. Staj başvurularında not ortalaması belirleyici kriter olup, en az 2.00/4.00 olan öğrenciler,
staj için değerlendirmeye alınmaktadır. Not ortalamalarına göre yapılan sıralamada
adaylar, ilgili bölümler bazında belirlenen kontenjan sayılarına göre seçilirler.

2. İsdemir ve Grup Şirketleri çalışanlarımızın birinci derecedeki akrabaları (çocuk, kardeş,
eş) ve emekli personelimizin çocukları için ayrıca kontenjan verilir. Çalışanımızın birinci
derece akrabaları için yapılacak değerlendirmede adayların not ortalaması 2.00/4.00’ın
altında olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmaz.
Yaz Stajı için Gerekli Belgelerin Teslimi:
Yaz stajına kabul edilenlerin listesi en geç 19 Nisan 2019 tarihine kadar ilan edilir. Staj
başvurusu olumlu değerlendirilen stajyer adaylarından aşağıdaki belgeler istenir:
















2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş),
Öğrencinin adına Garanti Bankası’ndan açılmış, hesap numarası ve IBAN’ı gösteren
belge,
Çift sorgulu Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olmalı ve E-devlet
sisteminden alınıyorsa Resmi Kurum seçilmelidir),
Güncel tarihli Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (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 tarafından verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine ait belge veya
Transkript Belgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği dersinden başarılı olmak,
Üniversite staj işleri (Devlet katkı payı ödeme) sorumlusu ve iletişim (telefon, eposta,
faks) bilgileri,
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası),
İsdemir Belirli Süreli Zorunlu Staj Sözleşmesi (3 Nüsha şeklinde doldurulacaktır.
Öğrenci ve Fakülte yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak staja başlamadan
önce teslim edilecektir),
Taahhütname ve Tebellüğ Belgesi (Bu belge kişisel verilerin korunması amaçlı olup
başvurusu yapılan şahıs tarafından doldurulmalı ve mutlaka çift imza atılmalıdır).

Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerden, istenilen belgeleri 24 Mayıs 2019 tarihi mesai
bitimine kadar Eğitim Birimi’ne teslim etmeleri talep edilir. Belgeleri eksik olan öğrenciler
ve başvurusu sırasında verdikleri bilgiler ile getirdikleri belgeler arasında uyumsuzluk
tespit edilen öğrenciler staja başlatılmaz.

Genel Esaslar













Yaz Stajı dönemi Haziran-Ekim ayları arasındaki dönemi kapsar.
Staj zorunluluğu olmayan bölümler için staj imkânı bulunmamaktadır.
Öğrenci, bir staj döneminde sadece bir “staj türü” yapabilir ve staj dönemi tüm
öğrenciler için 15 iş gününden az, 45 iş gününden fazla olamaz.
İlan edilen staja başlama tarihleri haricinde yapılan staj başvuruları kabul edilmez ve
öğrenci staja başlatılmaz.
Stajyer öğrenciler, Oyak Maden Metalurji Grubu çalışanları için geçerli olan Kurumsal
Giyim ve Özel Giyim Eşyaları Prosedürü’ne uymakla yükümlüdür.
Stajyer öğrenciler, işyerine geliş-gidişlerde imkânlar dâhilinde mevcut servislerden
yararlanabilirler.
Stajyer öğrenciler sadece staj yaptığı günlerde, İSDEMİR yemekhanelerinde öğle
yemeklerini ücretsiz yiyebilirler. Şirketimiz Sosyal Tesislerinden imkânlar dâhilinde
yararlanabilirler.
Stajyerler, Pazartesi-Cuma günleri dâhil olmak üzere haftada beş iş günü (08:3016:30 saatleri arasında) çalışırlar.
Staj yapacak öğrencilerin ferdi kaza sigortasına ait primleri, öğrenim gördüğü
üniversitesi tarafından yapılır. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” belgesini getirmeyen
öğrenci staja başlatılmaz.
Stajyer öğrenciler, staj sırasında yaşadıkları her türlü sağlık problemi için İsdemir
Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

