Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu İşyeri Uygulaması
Öğrenciye Ödenecek Ücretler Hakkında Açıklama Ve Uygulama Özeti
İşyeri Uygulaması Eğitimi







Öğrenciler 11 Şubat 2019 – 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında meslek edinmekte
oldukları programlarına uygun bir şekilde firmalarda/işletmelerde fiilen çalışmak
zorundadırlar.
İşyeri uygulamasına giden öğrenciler yönlendirildikleri işyerlerinde tam zamanlı
çalışmak zorundadır.
Üniversite, öğrenci ve işyeri arasında yapılan sözleşme bulunmaktadır. Ayrıca,
öğrenci bu ders kapsamında hazırlanan yönetmelik, yönerge ve tüm evraklar
konusunda sorumludur.
Öğrenciler bu ders kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almaktadır.

Öğrencilere İşyeri Uygulaması dersi kapsamında 2 değişik şekilde ücret ödenebilir;
1. İŞKUR Vasıtasıyla İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler
•

Katılımcı zaruri gideri her gün için (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46.25 TL,
işsizlik ödeneği alanlar için 30,80 TL) İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ödeme,
katılımcının kendi adına açtıracağı banka hesap numarasına veya PTT’ye
yapılmaktadır.

•

İş Kazası, Meslek Hastalığı Sigortası Primi ve Genel Sağlık Sigortası Primi İŞKUR
tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları
sağlanmaktadır.

Not:
•

Katılımcılar program süresinde emeklilik primlerinin ödenmediğini bilmelidir. Bu
durumu çözebilmek için ise program devam ederken isteğe bağlı sigortalı olarak prim
ödenebilir.

•

İşverenin taahhüt verilen katılımcıları en az 2 ay ya da 60 fiili gün istihdam etme
zorunluluğu bulunmaktadır. (Eğer firma istihdam taahhüdünü yerine getirmez ise 12
ay boyunca tekrar İşbaşı Eğitim Programına başvuruda bulunamaz.)

•

İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programından yararlanabilmek için bağlı bulunduğunuz
İŞKUR Hizmet Merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Karşılanabilecek Giderler
•

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve
tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler İşsizlik Sigortası
Fonundan Devlet katkısı olarak ödenmektedir.

•

Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri de bu kanuna tabi olmaktadırlar.

•

Öğrencilere yapılacak ödemeler, asgari ücretin net tutarının %30’undan az
olamamaktadır (Aylık yaklaşık 480 TL).

•

Mesleki eğitim görülen işletmede 20’den az personel çalışıyor ise ödenebilecek en az
ücretin üçte ikisi (320TL); 20 ve üzerinde personel çalışıyor ise ödenebilecek en az
ücretin üçte biri (160TL) devlet katkısı olarak işletmeye geri ödenirken kalan kısım
işletme tarafından karşılanmaktadır. (Öğrenciye yapılan ödeme dekontunun Başkent
Üniversitesi Kazan MYO’ya iletilmesi gerekmektedir.)

•

İş yeri uygulaması yapan öğrencinin iş ve meslek hastalıklarına karşı yapılan
sigortasına ilişkin prim ödemeleri öğrencinin bağlı olduğu yükseköğretim (Başkent
Üniversitesi) kurumları tarafından yapılır.

3. Ücret Ödenmemesi
•

Öğrenciye ücret ödenmemesi önerilmemekle (cep harçlığı, emek karşılığı olması
dolayısı ile) birlikte firma öğrenciye herhangi bir ücret ödeme zorunluluğunda
değildir. Ücret ödeme durumu firmanın inisiyatifindedir.

Aklınıza takılan soruların olması durumunda ve detaylara ulaşabilmek için Başkent
Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulunu (3+1 Program Koordinatörlerini) arayabilirsiniz
veya İşbaşında Eğitim Uygulamasını tanıtan internet sitemizi inceleyebilirsiniz.
Başkent Üniversitesi Kazan MYO Tel No: 0312 814 19 19 / 110-111-120-123-137-138-140
İnternet Sitesi: http://kmyo.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=520&menu_id=13

