BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI ÖĞRENCİ VE İŞVEREN BİLGİ FORMU

FR 1.2.3_07

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici Madde 12 – (Ek: 2.12.2016 - 6764/48 md.): 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar
ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak
ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel
çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet
katkısı olarak ödenir.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarında zorunlu staja tabi tutulan ve özel nitelikli işletmelerde (Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj
yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan öğrenciler ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda
olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu kapsam dışıdır.) ücret karşılığı staj yapan öğrencilere ödenen ücretin yukarıda belirtilen kısmı İşsizlik Fonundan
karşılanacaktır. Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmez.
Dolayısı ile işveren bugünlerin ücretlerine tekabül eden ücret desteğinden faydalanamaz. Anılan ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
Bu form firma tarafından imzalanarak, öğrenci tarafından kendi fakültesinin SGK pirim girişi yapılan birimine gerekli evraklarla birlikte teslim edilecektir.

ÜNİVERSİTE ve FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI: ……………………………………………………………………..
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Öğrencinin
Adı Soyadı

T.C. No

Doğum
Tarihi

Okul No

Bölüm Adı

Staj Başlangıç
Tarihi

Staj
Bitiş
Tarihi

Sigorta
Başlangıç Tarihi

Staj
Yaptığı
Gün Sayısı

Devam
Etmediği
Günler

Öğrenci IBAN No

İŞLETME BİLGİLERİ
Kurum / İşletme Adı
İŞYERİ YETKİLİSİ

İşletmede Çalışan Personel Sayısı
İşletme Telefon / Fax / E-mail

Adı Soyadı:
Ünvanı :

Talep Edilen Devlet Katkısı Tutarı
İşletme Vergi No
İşletme IBAN No

KAŞE/İMZA

İşletme Banka Adı
İşletme Banka Şube Kodu - Hesap No

Staj Kapsamı

İşletme Adresi

Zorunlu

□

İsteğe bağlı □

NOT: Söz konusu ödeme, özel işletmelere aktarım şeklinde yapılacağından, Üniversitemiz öğrencilerinden zorunlu staj eğitimine tabi olup, işletmelerle imzaladığı sözleşme gereği ücret
alanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilebilmesi için Öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontunun ve bu formun eksiksiz olarak doldurulup staj bitiminde veya takip
eden ayın 4’üne kadar Sosyal Bilimler MYO’da bulunan SGK pirim girişi yapan ilgili birime ulaştırılması gerekmektedir.

Dekont göndermeyen işyerlerine ödeme yapılmayacaktır.
İlk Yayın Tarihi: 08.06.2020
Web sitemizde yayınlanan son versiyonu kontrollü okümandır
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