
 
 
 
 
                             

 

 

KÜMAŞ A.Ş. STAJ KABUL ESASLARI  

 
Staj Başvurularının Alınması:  
 
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. üniversite öğrencilerine öğrendikleri bilgilerin iş hayatındaki pratik 
uygulamalarını görme fırsatını yaz stajı olanağı ile sunmaktadır. Staj başvuruları 01 Ocak – 30 Nisan 
tarihleri arasında alınır. Bu tarihlerden sonra gelecek başvurular kabul edilmez. Başvuruda bulunacak 
adaylar, ik@kumasref.com adresine staj başvurularını iletebileceklerdir.   
 

KÜMAŞ MANYEZİT SANAYİ A.Ş. 

2020 YILI STAJA BAŞLAMA DÖNEMLERİ 

1 Haziran 2020 

8 Haziran 2020 

15 Haziran 2020 

22 Haziran 2020 

29 Haziran 2020 

 6 Temmuz 2020 

13 Temmuz 2020 

20 Temmuz 2020 

27 Temmuz 2020 

4 Ağustos 2020 

10 Ağustos 2020 

17 Ağustos 2020 
24 Ağustos 2020 
31 Ağustos 2020 

 
Staj Başvurularının Değerlendirilmesi : 
 
Staj başvurularında not ortalaması, belirleyici kriter olup, en az 2.5/4.0 olan öğrenciler, staj için 
değerlendirmeye alınmaktadır. Not ortalamalarına göre yapılan sıralamada adaylar, ilgili bölümler 
bazında belirlenen kontenjan sayılarına göre seçilirler.  
 
Staj için Gerekli Belgelerin Teslimi  
 
Mayıs ayının 2. haftası staj başvurularına olumlu yada olumsuz olarak mail yoluyla geri dönüşler 
yapılmaktadır. Stajı olumlu değerlendirilen stajyer adaylarından aşağıda belirtilen belgeler istenir:  
 

• Transkript (Öğrencinin Not Ortalamasını Gösteren Belge)  

• Zorunlu staj olduğuna dair ilgili üniversiteden alınacak form ( iş kazası meslek hastalığına 
karşı sigortanın okul tarafından yapılacağını bildirir belge)  

• Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi  

• 3 Adet Vesikalık Fotoğraf – Son 6 Ay İçinde Çekilmiş  

• Adli Sicil Kaydı – Güncel olarak alınmış  

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

• Cv 

• Banka Hesap Bilgisi 

 

 

 

 



 
 
 
 
                             

 

 

 

Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerden, istenilen belgeleri staj başlangıç gününde eksiksiz olarak 
İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim etmeleri talep edilir. Belgelerinde eksiklik bulunanlar staja 
başlatılmaz. 

 

Genel Esaslar  
 

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

• Okullara staj dönemleri hakkında bilgilendirme amaçlı resmi yazı gönderilir.  

• 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, 40 iş gününden fazla olamaz.  

• İlan edilen staj dönemleri haricinde yapılan staj başvuruları kabul edilmez ve öğrenci staja 
başlatılmaz.  

• Stajyer öğrenciler, Kümaş A.Ş çalışanları için geçerli olan Etik İlkeler ve Çalışma 
Prensiplerine uymakla yükümlüdür.  

• Kümaş A.Ş, stajyer öğrencilere barınma yeri temin etmekle yükümlü değildir.  

• Stajyer öğrenciler, işe geliş-gidiş amacıyla servislerden yararlanabilirler.  

• Stajyer öğrenciler, Kümaş A.Ş çalışanlarına ait yemekhanelerde öğle yemeklerini sadece 
mesai günlerinde ücretsiz yararlanabilirler.  

• Stajyerler, 08:00-12:30 ve 13:30-18:00 saatleri arasında çalışırlar. 12:30-13:30 saatleri ara 
dinleme olarak değerlendirilir. 

• Staj yapacak öğrencilerin iş kazası meslek hastalığına dair okuduğu üniversite tarafından 
sigortaları yapılır. “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” belgesini getirmeyen öğrenci staja 
başlatılmaz.  

• Stajyer öğrenciler, staj sırasında KÜMAŞ A.Ş. Sağlık Birimi’nde muayene olabilirler. Ancak, 
işyeri hekiminin vereceği reçetedeki ilaçları, bedelini ödeyerek herhangi bir eczaneden alırlar.  

• İnsan Kaynakları, iş gücü planlamaları kapsamında, staj sürecini başarı ile tamamlayan 
öğrencileri, mezuniyetleri sonrasında işe alım sürecinde öncelikli olarak değerlendirir.  

 

 
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 


