YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ LİSANS DÜZEYİNDE FEN VE MÜHENDİSLİK
BİLİMLERİNDE ZORUNLU UYGULAMALI EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE
ÖDENECEK ÜCRETLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Devlet yükseköğretim kurumlarının fen
ve mühendislik bilimlerinde, lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin öğrenimlerinin son
yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge
merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında yapacakları zorunlu uygulamalı eğitimleri süresince
öğrencilere ödenecek ücretlerin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun
53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi kapsamında İşsizlik Sigortası
Fonundan uygulamalı eğitim ücreti olarak karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun Geçici 74 üncü maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a)Dönem: Program süresinin son yılında bir yarıyılı,
b)Fen bilimleri: Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik programlarını,
c)Fon: 4447 sayılı Kanun kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonunu,
ç)İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
d)İşletme: Özel sektör işletmeleri, teknoparkları, araştırma altyapıları, Ar-Ge
merkezlerini ve sanayi kuruluşlarını,
e)Mühendislik bilimleri: Mühendislik unvanı veren programlarını,
f)Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarının fen ve mühendislik bilimlerinde lisans
düzeyinde öğrenim gören öğrencilerini,
g)Uygulamalı eğitim ücreti: Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari
ücretin net tutarının %35’ini,
ğ)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
h)Yükseköğretim Kurumları: Yurt içinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek
teknoloji enstitülerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ve Ödemeler
Genel esaslar
MADDE 4 - (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 74 üncü maddesi
gereğince 1/1/2023 tarihine kadar asgari ücretin net tutarının % 35’i, 4447 sayılı İşsizlik

Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için
ayrılan tutardan bu Usul ve Esaslar kapsamındaki öğrencilere uygulamalı eğitim ücreti olarak
ödenir.
(2) Yükseköğretim kurumları zorunlu uygulamalı eğitimin bilgi, beceri ve yetkinliklerin
tanımlandığı öğrenme çıktılarını, bu öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkisini,
kredisini, bir yarıyıl boyunca uygulanacak müfredatı, bir yarıyıl içerisinde haftada kaç günü
kapsayacağını, ölçme ve değerlendirme hususlarını belirler.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 5 - (1) Bu usul ve esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarının fen ve
mühendislik programlarının son sınıfında eğitim görecek öğrenci sayılarının listesi rektörlükler
aracılığı ile ilan edilen tarihlerde YÖK’e gönderilir.
(2) Rektörlüklerce bildirilen listeler (fakülte, program, her bir programdaki bu kapsama
alınacak öğrenci sayıları) Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan
programlar yükseköğretim kurumlarına bildirilir.
Fondan öğrencilere ödenecek ücretlere ilişkin uygulama esasları
MADDE 6 - (1) Yükseköğretim kurumları Yürütme Kurulu Kararlarına istinaden
zorunlu kılınan uygulamalı eğitimlerinin hangi işletmelerde yapılacağını eğitim öğretim
dönemi başlamadan önce belirler.
(2) Yükseköğretim kurumları işletmelerin ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda
öğrencilerin yerleştirme işlemlerini eğitim öğretim dönemi başladıktan en geç bir hafta
içerisinde tamamlar.
(3) Yükseköğretim kurumları fakülte, bölüm ve program bazında öğrenci sayılarını
dönem başladıktan en geç 15 gün içerisinde YÖK’e bildirir.
(4) YÖK bir döneme ilişkin yararlanıcı sayısını ve ödenecek uygulamalı eğitim ücreti
tutarını İŞKUR’un kaynak planlaması yapabilmesini sağlamak üzere İŞKUR’a bildirir.
(5) Devamsızlığı olan, hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu olan öğrencilerin bu
günlere karşılık gelen ücretleri ödenmez.
(6) Dönem bittikten sonra en geç 15 gün içinde yükseköğretim kurumları tarafından
devamsızlığı ve hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu olan öğrencilere ödenecek uygulamalı
eğitim ücretinden bu günlere isabet eden tutarlar indirildikten sonra kalan net tutar
Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(7) YÖK tarafından, dönem itibariyle ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılacak
toplam uygulamalı eğitim ücreti tutarı en geç bildirimi izleyen ay sonuna kadar İŞKUR’dan
talep edilir.
(8) Talep edilen tutarlar, bildirimin yapıldığı günden itibaren en geç 5 gün içinde
YÖK’ün Muhasebe Birimi hesabına İŞKUR tarafından Fondan aktarılır. Ayın son günü hafta
sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi halinde, aktarma işlemi takip eden ilk işgünü yapılır.
(9) Aktarılan bu tutarlar YÖK muhasebe birimi tarafından bütçesinin (B) işaretli
cetveline “05.9.1.30-2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler”
ekonomik koduna gelir, (A) işaretli cetveline “09.4.1.89-2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü
Maddesi Kapsamında Yürütülecek Hizmetler” fonksiyonel koduna ve “05.2- Hazine
Yardımları” ekonomik koduna ödenek kaydedilir. Ödenek kaydedilen bu tutarlar YÖK
tarafından “05.2.9.90-Diğer Hazine Yardımları” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak
yükseköğretim kurumlarına gönderilir.

(10) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen tutarlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline
“05.9.1.30-2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler” ekonomik
koduna gelir, (A) işaretli cetveline “09.4.1.89-2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi
Kapsamında Yürütülecek Hizmetler” fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan
Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.2.01-Eğitim Amaçlı Diğer
Transferler” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak, uygulamalı eğitim yapılan ayı takip
eden ayın 10’una kadar öğrencinin banka hesabına ödenir.
(11) Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretler damga vergisi hariç
her hangi bir kesintiye tabi değildir.
(12) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerin
mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinde yükseköğretim kurumu içerisinde görevlendirilen
koordinasyon birimleri gerekli tedbirleri alır.
(13) Öğrencilerin zorunlu uygulamalı eğitim süresince sigorta primleri, 5/6/1986 tarihli
ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine
göre karşılanır.
(14) Bu Usul ve Esaslar kapsamına giren öğrencilere aynı uygulamalı eğitim dönemi
için 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12 nci maddesi
hükümleri uygulanmaz.
(15) Devlet katkısının fazladan talep edilmesi durumlarında bir sonraki dönem talep
edilecek tutardan mahsup edilir.
(16) 1/1/2023 tarihinde sonra ilgili eğitim ve öğretim dönemi sonu itibariyle YÖK
tarafından devlet katkısında kullanılmayan tutarlar İŞKUR’ a iade edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 7 - (1) Yükseköğretim kurumları tarafından YÖK’e iletilen bilgilerin
doğruluğundan, belirlenen süreler içerisinde bildirilmesinden, öğrencilere yapılacak fazla ve
yersiz ödemelerden ve ödemelerin tahsilinden ilgili yükseköğretim kurumları sorumludur.
(2) Yükseköğretim kurumları belirlenen uygulamalı eğitim ücretini dönem bittikten
sonraki ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemekle yükümlüdür.
(3) YÖK tarafından talep edilen ancak, İŞKUR tarafından zamanında aktarılmayan ya
da eksik aktarılan tutardan dolayı YÖK sorumlu tutulamaz.
(4) YÖK tarafından İŞKUR’a yapılan yanlış, yersiz ve hatalı bildirimler nedeniyle
yapılacak ödemelerden İŞKUR sorumlu tutulamaz.
(5) YÖK uygulamalı eğitim ücretlerinin yükseköğretim kurumlarına zamanında
aktarılmasından sorumludur.
(6) Yangın, deprem ve su basması gibi afetler sebebiyle uygulamalı eğitim ücretinin
ödenememesinden, yükseköğretim kurumları, YÖK ve İŞKUR sorumlu tutulamaz.
Yetki
MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında, ilgili kuruluşlar arasında işlerin
yürütülmesinde ihtiyaç duyulan hususlarda protokol vb. metinler imzalanabilir.

Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci
döneminden itibaren geçerli olmak üzere Yükseköğretim Kurulu resmi internet sitesinde
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

