DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
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Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmede staj yapan öğrenciler bu Usul ve
Esasların kapsamı dışında bırakılmıştır.

Usul ve Esaslar
MADDE 1- (2) “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmede mesleki eğitim gören,
staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler staj yapacak işletme
bulunmaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim
programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu
öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu Usul ve Esasların kapsamı dışındadır.”
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Öğrencinin İşletmeden aldığı ücret asgari ücretin %30’undan az olamaz.

MADDE 4- (1) “3308 sayılı Kanunun Geçici 12 inci maddesi gereğince, öğrencilere,
aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler,
asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Mesleki eğitim görülen
işletmede; yirmiden az personel çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin üçte ikisi,
yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin üçte biri, 4447
sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi
için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.”
Örnek:
Asgari ücret: 1404,06 TL. (30 günlük) 36 gün için 1684,872 TL
%30’ u 505,4616 TL’dir. (36 günlük tutar)
505,4616 TL. ÷ 36 gün= 14,0406 TL. (günlük bedel)
14,0406 TL. x (staj yaptığı gün sayısı)= öğrencinin aldığı ücret tutarı
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İşletme tarafından ödenecek ücret adı geçen öğrencinin banka hesabına
aktarılması gerekmektedir. Dekont teslim edilecektir.

MADDE 4- (3) “İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmelerde belirlenen öğrenci
adına gönderilecek Devlet katkısı tutarı ve işletme payına düşen tutar, her ayın
onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder. İşletmelerce ödenen
devlet katkısı tutarları aynı ayın en geç yirmi beşinci gününe kadar işletmelere
ödenir.”
MADDE 6- (1) Zamanında yapılmayan Devlet katkısı talepleri bir sonraki ayda ya da
takip eden aylarda yapılır.
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“Teknoloji Fakültesi Kabul ve Sözleşme Formu” taraflarca imzalanarak teslim edilmesi
gerekir.

MADDE 4- (2) “Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, Devlet
katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan tutar ise
işletmelerce karşılanır.” (İşyeri tarafından sözleşme istenirse
örnek
fakültemizden alınabilir)
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 07/03/2017 tarihli, 16923 sayılı ve "Staj Ücretlerine
İşsizlik Fonu Katkısı Hk." konulu yazısı gereğince yazı ekindeki tablonun
doldurularak Üniversitemiz tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ‘na

gönderilmesi gerekmektedir.

