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EKONOMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU 
 

Zorunlu staj yapacak Ekonomi Bölümü öğrencilerinin dikkatine: 
 

Stajlarınızla ilgili sorularınız ve başvuru formu için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. 

 

➢ Başvuru Formu ve Yönergelerin bulunduğu linkler: 

Staj Başvuru Formu: 

http://econ.mef.edu.tr/tr/staj-bilgileri 

İlgili Yönerge ve Esaslar: 

İİSBF Staj Yönergesi 

http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/4833_7.pdf 

Ekonomi Bölümü Staj Esasları: 

http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/econ.mef.edu.tr/6265.pdf 

 

 

Önemli not: Ders döneminde (kayıtlı olup ders aldığınız herhangi bir dönem, yaz dönemi dahil) staj yapacaksanız haftada 

en az iki tam gün staj yapacağınız işyerine gitmeniz gerekiyor (o günlerde dersinizin olmaması gerekiyor).  

 

İki adet zorunlu stajınız bulunmaktadır (ECON 200 ve ECON 300). ECON 200 stajınız en az 20 işgünü, ECON 300 

stajınız en az 30 işgünü sürmelidir. Bölüm websitemizden temin edeceğiniz Staj Başvuru formunda staj başlangıç ve bitiş 

tarihlerinin, ders kodunun, staj süresinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir (Süre hesaplanırken bayram ve tatil günlerinin 

çıkarılması gerekiyor).  

 

**Eksik veya geç teslim edeceğiniz formlar sürecin aksamasına ve stajınızın başlangıç tarihini ötelemek zorunda 

kalmanıza neden olabilir ** 

 

➢ Zorunlu Stajınızın Onay Süreci: 

 

1. Yukarıdaki linkten temin edeceğiniz Zorunlu Staj Başvuru Formunu eksiksiz doldurup, işyerindeki amirinize/yetkiliye 

ilgili bölümü imzalatmanız gerekmektedir.  

 

2. Formda belirttiğiniz staj başlangıç tarihinden en erken 30 en geç 10 işgünü öncesine kadar formlarınızı Araştırma 

Görevlimiz Selçuk Özaydın’a teslim ediniz 

 

3. Stajınız tarafımızca onaylanınca size e-mail ile haber verilecektir.  

 

4. Aşağıdaki linkte istenilen bilgileri doldurup tarafımızca onaylanmış staj başvuru formunuzu buraya yükleyiniz: 

https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/zorunlustajsgkbildirimformu 

 

5. MEF Üniversitesi IK departmanı SGK girişlerinizi yaptıktan sonra size e-mail ile haber verecek. 

 

***Tüm bu aşamaların staj başlangıç tarihinden 1 hafta önce tamamlanması gerekiyor*** 

 

 

➢ Zorunlu Stajınızın Bitiminde Yapmanız Gerekenler: 

 

Staj bitiminde a) Staj defteri (Türkçe veya İngilizce olabilir) ve b) Staj raporu (İngilizce olmalıdır) teslim etmeniz 

gerekmektedir. Staj defterinizin içeriği: Bir word dosyasında her gün görev ve sorumluluklarınızı, iş akışını kısaca 

anlatmanız beklenmektedir. Staj defterinin son sayfasında şirket yetkilisi/amirin imzası olmalıdır. Amirinizin onayı 

gerekmemektedir.  

 

Bu iki evrak staj dönemini müteakip bir sonraki güz/bahar dönem başlangıcının ilk 2 haftası icinde Selçuk Özaydın'a tek 

bir dosya içinde, kapak ve içerik sayfalarıyla birlikte imza karsiligi teslim edilir. Bu süre içinde teslim edilen dosyaların 

harf notları ilgili dönem transkriptinde görünür. 
 

 

Konuyla ilgili tüm bilgiler yukarıda belirtilen linklerde mevcuttur. Özel sorularınız icin Selçuk Özaydın’a 

(ozaydins@mef.edu.tr) konu başlığı ve sorunuzu yazarak mail atınız. 

 

http://econ.mef.edu.tr/tr/staj-bilgileri
http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/4833_7.pdf
http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/econ.mef.edu.tr/6265.pdf
https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/zorunlustajsgkbildirimformu
mailto:ozaydins@mef.edu.tr)
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Zorunlu Olmayan /Gönüllü staj yapacak Ekonomi Bölümü öğrencilerinin dikkatine: 
 

Başvuru Formu: 

 

http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/6314.pdf 

 

1. Yukarıdaki linkten temin edeceğiniz Zorunlu Olmayan Staj Başvuru Formunu eksiksiz doldurup, işyerindeki 

amirinize/yetkiliye ilgili bölümü imzalatmanız gerekmektedir.  

 

2. Formda belirttiğiniz staj başlangıç tarihinden en erken 30 en geç 10 işgünü öncesine kadar formlarınızı Araştırma 

Görevlimiz Selçuk Özaydın’a teslim ediniz 

 

3. Stajınız tarafımızca onaylanınca size e-mail ile haber verilecektir.  

 

4. Aşağıdaki linkte istenilen bilgileri doldurup tarafımızca onaylanmış staj başvuru formunuzu ve *sigorta prim ücretine ait 

dekontu buraya yükleyiniz: 

 

https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/gönüllüstajbildirimformu 

 

* Öğrenciler, gönüllü staj için bölüm / fakülte onayı alındığı takdirde, staj sürelerine tekabül eden sigorta ücretini okul 

banka hesabına 'BAĞIŞ' adı altında yatıracaktır. Başvurular okul tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa 

sigortalanacaktır. 

 

Gönüllü Staj için gerekli banka hesap bilgileri: 

ALICI ADI: MEF Üniversitesi  

BANKA ADI: YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  

ŞUBE ADI : 688-MASLAK ŞUBESİ 

HESAP NO: 51743829  

IBAN: TR78 0006 7010 0000 0051 7438 29 

AÇIKLAMA: BAĞIŞ 

*Staj sürelerine göre sigorta ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

· 1 – 30 takvim günü (1 – 20 iş günü) için 25 TL  

· 31 – 60 takvim günü (21 – 40 iş günü) için 50 TL  

· 61 – 90 takvim günü (41 – 60 iş günü) için 75 TL 

· Yapılacak ödemeler ‘BAĞIŞ’ olarak kabul edileceği için hiçbir durumda ödeme iadesi olmayacaktır.  

· ‘BAĞIŞ’ açıklaması yazılmadan yapılan ödemeler zorunlu olmayan stajlar için kabul görmeyecek ve hiçbir durumda iade 

edilmeyecektir. 

 

5. MEF Üniversitesi IK departmanı SGK girişlerinizi yaptıktan sonra size e-mail ile haber verecek. 

 

***Tüm bu aşamaların staj başlangıç tarihinden 1 hafta önce tamamlanması gerekiyor*** 

 

6. Şirket stajyere bir ödeme yapacak ise, ödemeyi müteakiben MEF Üniversitesi’nden Devlet Katkısı Talep edebilmesi için 

aşağıdaki linkten bilgi ve belgeleri girmelidir. Öğrenci, daha sonra sistemin otomatik oluşturacağı pdf formatındaki belgeyi 
ve eklerini imza ve kaşeli olarak MEF Üniversitesi Mali İşler ve İK Direktörlüğü’ne ulaştırmalıdır: 

https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/_3308DevletKatkısıTalepFormu  

  
  

Sevgili Öğrencimiz, staj yeri bulma sorumluluğu size aittir. Danışma/ rehberlik için Üniversitemiz Profesyonel Gelişim 

Koordinatörlüğü’ne (www.mef.edu.tr/tr/pgk) başvurabilirsiniz.  

 

Stajlarınızda başarılar dileriz. 

 

Ekonomi Bölümü Staj Komisyonu 

 

 

http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/6314.pdf
https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/gönüllüstajbildirimformu
https://www.cognitoforms.com/MEFUniversity/_3308DevletKatk%C4%B1s%C4%B1TalepFormu
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