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AMAÇ VE KAPSAM  

Madde 1- Yeni Ekonomi Derneği staj programı ile stajyerlerin 21. yüzyıl yetkinlikleri 
doğrultusunda yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu yönetmelik Yeni Ekonomi Derneği 
bünyesinde yapılacak stajlar için ilke ve esasları belirler. 

DAYANAK  

Madde 2- Bu yönetmelik, Yeni Ekonomi Derneği Tüzüğü 2. maddesi O bendine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen, 

§ Dernek: Yeni Ekonomi Derneğini, 

§ Yönetim Kurulu: Yeni Ekonomi Derneği Yönetim Kurulunu, 

§ Program: Staj yapılacak alanları, 

§ Staj Komisyonu: Yeni Ekonomi Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üç 
dernek üyesini, 

§ Staj Sorumlusu: Her stajyer öğrenci için Yeni Ekonomi Derneği üyeleri arasından 
belirlenecek, stajyerlerin faaliyetlerini kontrol etmek, gerekli yönlendirmeleri yapmak 
ve staj defterini onaylamaktan sorumlu bir dernek üyesini ifade eder.  

STAJ ALANI 

Madde 4-  Dernek, teknik ve sosyal alanlarda uygulama ve araştırma yapacak stajyerler alır. 
Staj alanları, dernek ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda Staj Komisyonu tarafından belirlenir. 
Staj ilanının içinde staj ilanı başlığı ve açıklaması yer alır.  

STAJ SÜRESİ  

Madde 5- Staj süresi en az 45 iş günü olmak üzere stajyerin bağlı olduğu program içeriğine 
göre Staj Komisyonunca belirlenir ve derneğin resmî sitesinde başvuranlara duyurulur. Hafta 
sonu iş günü kabul edilmez. Zorunlu staj, lisans eğitiminde yaz döneminde, lisansüstü eğitimde 
ise Staj Komisyonu tarafından belirlenen dönemlerde yapılır. 

BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME 

Madde 6-  Staj ilanlarının yayınlanması, başvurular, sonuçların ilanı ve stajlara dair tüm 
duyurular staj.yed.org.tr internet adresi üzerinden yapılır.  

STAJYERLİĞE BAŞVURU ŞARTLARI  

Madde 7- Staja lisans ve lisansüstü öğrencileri kabul edilir. Staja hangi sınıf öğrencilerinin 
kabul edileceği staj ilanında yer alır. Staj programına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
öğrencilerin yanı sıra yabancı uyruklu üniversite öğrencileri de başvurabilirler. Staj faaliyetleri 
Türkçe yürütüleceği için yabancı uyruklu stajyerlerin de Türkçe bilmeleri zorunludur. 

 



STAJYERLERİN SEÇİLMESİ 

Madde 8- Stajyerlerin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. Öncelikle yapılan online başvurular 
arasından nitelikleri stajyer olmaya elverişli olan kişiler belirlenir. İkinci aşamada ise, bu kişiler 
online veya reel mülakata davet edilerek mülakat neticesinde stajyer olmaya hak kazananlar 
kesin olarak belirlenir. Seçilen stajyerler Yeni Ekonomi Derneği Staj Sözleşmesini imzalayarak 
staja başlamaya hak kazanır.  

STAJ ÇALIŞMALARI  

Madde 9- Her stajyere Staj Komisyonu tarafından bir Staj Sorumlusu atanır. Staj Sorumlusu 
dernek adına staj çalışmalarını denetlemek ve staj evraklarını imzalamaktan sorumludur. 
Stajyer, staj çalışmasını Staj Sorumlusuna bağlı olarak, belirlenecek lokasyonda yapar. 
Yapılacak işlerin niteliği dikkate alınarak ofis dışında çalışmaya Staj Sorumlusu izin verebilir. 
Stajyer 09.00-17.00 saatleri arasında günde sekiz saat çalışmak zorundadır. Stajyerler staj 
yaptıkları ofis bünyesindeki her türlü araca şahsi kusurları nedeniyle vermiş oldukları 
zararlardan sorumludurlar. 

Her stajyer yapmış olduğu faaliyetleri günlük olarak Staj Defteri ile raporlar. Staj Defteri, Staj 
Sorumlusu tarafından incelenir ve onaylanır. 

Dernek, stajyerlerin ihtiyaçlarını karşılamaları için nakdi burs veya ücret ödemesi yapabilir. 
Burs veya ücretlerin ne şekilde ödeneceği staj ilanında yer alır.  

Stajyerler, Yeni Ekonomi Derneğinin sunmuş olduğu imkânlardan ayrıcalıklı olarak 
faydalanırlar, üyelik süreçlerinde ve dernek mekanizmalarına katılımda öncelikli olurlar. Staj 
faaliyetlerini başarı ile tamamlayan stajyerlere dernek bünyesinde araştırmacı olma imkânı 
sunulabilir. Stajyerler yapacakları işlerin yanı sıra, dernek kurullarında yer alan 
profesyonellerden çeşitli konularda eğitim ve danışmanlık alabilirler. 

Stajyerlerin staj süresi boyunca başka herhangi bir iş veya staja devam etmesi yasaktır.  

STAJIN SÜRESİNDEN ÖNCE SONLANDIRILMASI  

Madde 10- Dernek, öğrenmeye açık, iş ahlakı ve disiplini yüksek kişilerle çalışmak 
istemektedir. İşleri bilinçli olarak aksatan, devamsızlık yapan, belirlenmiş gün sayısını 
doldurmayan, staj içeriğindeki çalışmaları tamamlamayan veya belirtilecek toplantı ve 
eğitimlere katılmayan stajyerlerin stajları Staj Sorumlusu tarafından tek taraflı olarak sona 
erdirilir ve stajları onaylanmaz. Stajyerler sona erdirilen stajları için hak talep edemezler. 

STAJ KOMİSYONUN OLUŞTURULMASI  

Madde 11- Staj Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun Derneği temsilen dernek üyeleri arasından 
belirleyeceği üç temsilciden oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile aynı süredir. 
Bu üyeler staj ile ilgili işbu yönetmeliğin dışına çıkmamak kaidesi ile her türlü yetkiye sahiptir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 12- Bu Yönetmelik, Dernek Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini, Dernek Yönetim Kurulu yürütür. 


