
ZORUNLU STAJ REHBERİ 

 

 

 



 
 ADYÜ-FRM-105/01 Staj Başvuru Formu (1 sayfa) 
 [Staj işlemlerinde tüm birimlerde kullanılması gereken zorunlu 

form] 
 
 ADYÜ-FRM-109/00 Zorunlu Staj Uygulaması İçin Kurum 

Üstyazısı Formu (1 sayfa) 
 [İhtiyaç Halinde İlgili Birimler Tarafından Kullanılacak] 
 
 ADYÜ-FRM-201/00 Zorunlu Staj İşletme Kabul Formu (1 sayfa) 
 [İhtiyaç Halinde İlgili Birimler Tarafından Kullanılacak] 
 
 ADYÜ-FRM-290/00 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (1 

sayfa) 
 [İhtiyaç Halinde İlgili Birimler Tarafından Kullanılacak] 
 
Formlar elden ıslak imza ile alınacak. 

Bu yıl (2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı) 

kullanacağımız formlar: 







1. Staj Formunun, Staj Koordinatörü 

Veya Bölüm Başkanı Onayı 

 

2. Staj Formunun İş Yerine  Onayı ve 

İşyeri ile Ücret Sözleşme 

İmzalanacak 

 

3. Staj Formunun Danışman Onayı 

 

4. Bölüm Sekreterliğine Teslim 



 
Stajyer Öğrenci  SGK  İşe  Giriş  
Yapılacak  



STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU 
KATKISI 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) arasında 10.02.2017 tarihinde 
imzalanarak yürürlüğe giren; 

 

“3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 
İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin 
Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan 
Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 4 üncü 
maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan hüküm gereği 
Yükseköğretim Kurumlarında Staj Eğitimine tabi tutulan 
öğrenciler için staj yaptıkları işletmelerde İşsizlik 
Fonundan kaynak aktarımı gündeme gelmiştir. 

 



Fondan öğrencilere ödenecek ücretlere ilişkin uygulama esasları: 

MADDE 4: 

(1) 3308 Sayılı Kanunun Geçici 12. Maddesi gereğince, 
öğrencilere aynı Kanunun 25. Maddesinin 1. Fıkrası 
kapsamında yapılacak ödemeler, asgari ücretin net 
tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Mesleki Eğitim 
görülen işletmelerde yirmiden az personel çalışıyor ise 
ödenebilecek en az ücretin üçte ikisi, 20 ve üzerinde 
personel çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin üçte 
biri, 4447 Sayılı Kanunun 53. Maddesinin 3. Fıkrasının 
(B) Bendinin bir alt bendi için ayrılan tutarda Devlet 
katkısı olarak ödenir. 

 

(2) Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, 
Devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon 
kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanır. 

 

 



(3) İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede 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. 

.......... 

………. 

………. 

(10) Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan 
öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmez. 

 

(11) Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek 
ücretler her türlü vergiden müstesnadır.  

 



Sorumluluk: 

MADDE 5: 
(1)Okul Müdürlükleri ve Yükseköğretim Kurumları 

tarafından MEB ve YÖK’e iletilen bilgilerin 
doğruluğundan ve belirlenen süreler içerisinde 
bildirilmesinden ilgili okul müdürlükleri ve 
Yükseköğretim Kurumları sorumludur. 

 

(2)İŞKUR’a yapılan yanlış, yersiz ve hatalı bildirimler 
nedeniyle yapılacak ödemelerden İŞKUR sorumlu 
değildir. 

 

(3)İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen 
öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarı ve İşletme 
payına düşen tutar, her ayın onuncu gününe kadar 
öğrencinin banka hesabına ödemekle sorumludur. 


