
 

STAJ KABUL ESASLARI 

 

Staj Başvurularının Alınması: 

Erdemir, yaz döneminde, üniversite öğrencilerine, öğrendikleri bilgilerin iş hayatındaki pratik 

uygulamalarını görme fırsatını yaz stajı olanağı olarak sunar. Başvurular 06 Şubat – 31 Mart 

2017 tarihleri arasında alınır. Bu tarihlerden sonra gelecek başvurular kabul edilmez. 

Başvuruda bulunacak adaylar, www.erdemir.com.tr adresinde yer alan “Kariyer” 

menüsündeki “Staj Başvuruları” bağlantısını kullanacaktır. Açılan sayfada bulunan ‘TC 

Kimlik No’ ve ‘Parola’ ile sisteme kayıt yapılarak, ‘Üyelik Formu’nun doldurulması 

gerekmektedir. 

Staj başvurularında ilgili bölümler bazında belirlenen kontenjan sayılarına göre seçim yapılır. 

Staj Takvimi: 

Staj takvimi, Lisans ve Ön Lisans öğrencileri için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında 

gerçekleşecek şekilde planlanır. Staj tarihi olarak 1.önceliğinizi seçiniz. Staj doluluk 

durumuna göre staj başlangıç tarihlerinizde değişiklik yapılabilir. 

Staja Başlama Dönemleri: 

1. Dönem: 19 Haziran 2017  

2. Dönem: 10 Temmuz 2017  

3. Dönem: 31 Temmuz 2017  

Staj için Gerekli Belgelerin Teslimi 

Müracaat süresi bittikten bir ay içerisinde kesin liste ilan edilir. Stajı olumlu değerlendirilen 

stajyer adaylarından aşağıda belirtilen belgeler istenir: 

 Transkript (Öğrencinin Not Ortalamasını Gösteren Belge) 

 Okul tarafından verilen ‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası’ yaptırılacağına dair 

resmi yazı ya da Staj Zorunluluk Belgesi 

 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 

 Öğrenci Belgesi 

 2 Adet Vesikalık Fotoğraf – Son 6 Ay İçinde Çekilmiş  

 Savcılık Temiz Kâğıdı – Son 3 Ay İçinde Alınmış 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabileceğine ait Devlet Hastanesinden alınan 

Sağlık Kurulu Raporu veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden Tehlikeli ve Çok 

Tehlikeli İşlerde Çalışabileceğine Dair Heyet Raporu. 

Bu raporu almak için gerekli tetkikler; 

o Kan Testi (Aç Karnına) 
o Akciğer Filmi 
o EKG 
o Odyo Testi 
o Göz Muayenesi 

http://www.erdemir.com.tr/


 

Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerden, istenilen belgeleri elden teslim edecek olanların, 

belgelerini, 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çelik Konukevi Eğitim Salonu’na (Bekâr 

Lojmanları) teslim etmeleri talep edilir. Belgelerini posta yoluyla teslim edecek adayların, 

belgeleri, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Organizasyonel Gelişim Müdürlüğü 

Uzunkum Cad. No.7 Büyük Ofis 3. Kat Kdz. Ereğli / Zonguldak adresine göndermeleri 

gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik bulunanlar staja başlatılmaz.  

Belgelerin posta yoluyla gönderilmesi sırasında herhangi bir kayıp durumunda 

mesuliyet kabul edilmeyeceğinden, belgelerin elden teslim edilmesi tercih sebebidir. 

Genel Esaslar 

 Staj zamanı her yılın Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemini kapsar. 

 Staj zorunluluğu olmayan bölümler için staj imkânı bulunmamaktadır. 

 Öğrenci, bir staj döneminde sadece bir “staj türü” yapabilir ve staj dönemi tüm 

öğrenciler için 10 iş gününden az, 45 iş gününden fazla olamaz. 

 İlan edilen staj dönemleri haricinde yapılan staj başvuruları kabul edilmez ve öğrenci 

staja başlatılmaz. 

 Stajyer öğrenciler, Erdemir Grubu çalışanları için geçerli olan kurumsal kimliğimize ve 

çalışma koşullarımıza uygun giyinir. 

 ERDEMİR, stajyer öğrencilere barınma yeri temin etmekle ve staj çalışması 

karşılığında ücret ödemekle yükümlü değildir. 

 Stajyer öğrenciler, işe geliş-gidiş amacıyla servislerden yararlanabilirler. 

 Stajyer öğrenciler, ERDEMİR’e ait yemekhanelerde öğle yemeklerini sadece mesai 

günlerinde ücretsiz yararlanabilirler. Bununla birlikte, Sosyal Tesislerinden istifadeleri, 

tesislerimizin imkânları dâhilinde dikkate alınır. 

 Stajyerler, Pazartesi-Cuma günleri dâhil olmak üzere haftada beş iş günü (08:30-

12:00 ve 13:00-17:30 saatleri arasında) çalışırlar. 

 Staj yapacak öğrencilerin ferdi kaza sigortasına ait primleri, okuduğu üniversite 

tarafından yapılır. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” belgesini getirmeyen öğrenci staja 

başlatılmaz. 

 Stajyer öğrenciler, staj sırasında ERDEMİR Sağlık Birimi’nde muayene olabilirler. 

Ancak, işyeri hekiminin vereceği reçetedeki ilaçları, bedelini ödeyerek herhangi bir 

eczaneden alırlar. 

 İnsan Kaynakları, iş gücü planlamaları kapsamında, Grup Şirketleri’nde staj sürecini 

başarı ile tamamlayan öğrencileri, mezuniyetleri sonrasında işe alım sürecinde 

öncelikli olarak değerlendirir. 


