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İLGİLİ MAKAMA
EK-1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksekokularında öğrenim gören öğrencilerin mesleki
bilgi ve becerilerini arttırmaları, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme olanağı bulmaları ve çalışma
ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim – Öğretim Sınav Yönetmeliği"nin 16. maddesi gereğince programları ile ilgili
kuruluşlarda 30 (otuz) iş günü staj yapmasını zorunlu tutmuştur.
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18. Maddesine göre; on ve daha fazla personel çalıştıran
işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim
kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve
tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler
mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir.
Ayrıca; "3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. maddesi gereği işletmelerde staj yaptıran
öğrencilere asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı olmamak üzere işletmeler tarafından ücret ödenecektir"
şeklindeki ibareye istinaden ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca staj yapan öğrencilere işletmeler
tarafından ödenen ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmelere üçte ikisi, yirmiden fazla personel
çalıştıran işletmelere ise üçte biri işsizlik fonundan devlet katkısı olarak geri ödenecektir.
Yukarıdaki belirtilen hükümler doğrultusunda ekte bilgileri yazan Yüksekokulumuz öğrencisinin
kurumunuzda stajını yapabilmesinin uygun görülmesi halinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanuna göre zorunlu staja tabi (iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı kısa vadeli
sigorta primleri kapsamında ) sigorta ve prim işlemleri ile ödemelerinin Yüksekokulumuz tarafından
yapılacağını taahhüt ederiz.
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI
Müdür
Staj Dönemleri:
( ) 16 Temmuz 2019 - 23 Ağustos 2019 (Cumartesi günleri çalışıyorsa)
( ) 16 Temmuz 2019 - 29 Ağustos 2019 (Cumartesi günleri çalışmıyorsa)
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