MERKEzi

rıuexrux

niniıvıi çeı,ışıvıA BSA SLARI
iş raNıvıLARI vE içnnixırni

I_KADROLII P,ERSONEL MAAŞLARI
1.1.Rutin Durumda
1.2. Yeni başlayan (Nakil veya
Personelin Maaşı

İlk Atama) ve Ayrılan (herhangi bir

sebeple)

1.2.1.İlk defa memuriyete başlayan Personel
|.2.2, Nak|en Atama ile başlayan Personel

t.2.3. Ücretsiz İzin Dönüşü Memuriyete Başlayan (Askerlik, Doğum v.s.)
Personel
1.2.4. Naklen atama yolu ile

kurumlardan ayrılacak Personel

L.2.5. İstifa yolu ile kurumlardan ayrılacak Personel
1.2.6. Ücretsiz izin sebebi (Askerlik, Doğum, Sağlık v.s.) ile kıırumlardan

ayrılacak Personel

2.YABANCI UYRUKLU VE sÖzı,rcşıvıEl.İ PERSONEL Ücnrcri
2.1.Rutin Durumunda
2.2.Y eni Başlayanla rda

3.SOSYAL YARDIM Öonryırcsİ
3.1.Giyim Yardımı
3.2.Doğum Yardımı

4.FAZLA MESAİ

ücnBri
üvnıiĞi ücnpri

s.FİNAL SıNAv
6.JüRi

7.YURT DIŞI TEDAVİ GİDEnİ

Önrııınsİ

8.HARCIRAH. ÖDEMELERi
8.1.Yurt İçi Harcırah Ödemeleri

8.1.1.Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
8.1.2.Yurtiçi Siirekli Görev Yollukları
8.2.Yurt Dışı Harcırah Ödemeleri

9.EK DERS Ö»rc]vırcrnni
9.1.Kadrolu Personel(Kurum İçi-Kurum Dışı) Ek ders Ödemeleri
9.1.1.Dönem Başiamadan Önce ve Rutin Durumda

9.1.2.Telafi Durumunda

g.z.DIŞARIDAN 3l.MADDE

ücnrri ö»nvınsi

İrr çnrtrN

ı.z.r.iıı< Gırış
9.2.2.Rutin Durum
9.2.3.Çıkış İşlemi
l

O.VEKALET ÜCRETİ ÖnpıvıELERi
l0.1.İk Defa Vekil Göreve Atananlar İçin
10.2.Rutin Durumu

1l.rrARÇ

İıonsi

l2.STAJ İŞı-Brvıırn.İ

ÖĞR. ELEMANLARI EK DERS

I-KADROLU PERSONEL MAAŞLARI:
1.l.Rutin Durumda: Maaşlar kurumun kadrolu personellerine her ayın l5 i ile izleyen ayın |4
ü aralığı için ödenmektedir.

personellerin Derece kademe ve kıdem terfileri duzenli olarak personelin kadrosunun
bulunduğu birimle beraber Merkezi Tahakkuk Birimine de evraklar gönderilmelidir.
Birimlerde bulunan tüm personelin Yurt Dışı Görevlendirmeleri, Ücretsiz izinleri, disiplin
cezası(aylıktan kesme) , Açığa alınma durumu, Müstafi sayılma, istifa etmesi, icra kesintisi,
Taşınır Kayıt Yetkilisi (ilk giriş veya kefalet kesintisi ) gibi her türlü maaşında eksiltmeye
sebep olacak durumlar Merkezi Tahakkuk Birimine bildirilmelidir.
Personelin ldari Gorevi, Dil tazminatı, Akademik Teşvik, Aile durumu değişikliği gibi her türlü
maaşından artışa sebep olacak durumlar Merkezi Tahakkuk Birimine bildirilmelidir.

Üniversiteler Arası Kuruldan Doçent Unvan ve Yetkisi alan personel Merkezi Tahakkuk
Birimine bildirilmel idir.
Not: Tüm Personelin Maaş Promosyon talepleri Merkezi Tahakkuk birimine danışılmaksızın
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gerekli ekler ile bildirmelidir. Örnek dilekçe ektedir.
1.2.

Yeni başlayan (Nakil veya İlk Atama) ve Ayrılan (herhangi bir sebeple) Personelin

Maaşı:
1.2.1.İk defa memuriyete başlayan Personel: Göreve başlama ya^g yazılmadan önce lşe
giriş bildirgesi için Merkezi Tahakkuk Birimine şahsen başvurusu gereklidir Bildirgesini
aldıktan sonra kadro birimince göreve başlama yazısı ekinde aşağıdaki belgelerle Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Merkezi Tahakkuk Birimine
bildirilmelidir
Eklenecek Belgeler:
-Onaylı SGK işe giriş bildirgesi

-Aile Durum Bildirimi
-Atama Onayı

Not: Üniversitemiz Anlaşmalı Banka Şubesinden Personele Hesap açtırılması ve Merkezi
Tahakkuk Birimine bildirilmesi gereklidir.
Örnek Aile Durum Bildirimi ekte bulunmaktadır.

Atama ile başlayan Personel. Göreve başlama yazısı yazılmadan önce İşe giriş
bildirgesi için Merkezi Tahakkuk Birimine Nakil Bildirimi ile şahsen başnırusu gereklidir.
Bildirgesini aldıktan sonra kadro birimince göreve başlama yazıs| ekinde aşağıdaki belgelerle
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Merkezi Tahakkuk Birimine
bildirilmelidir. Yolluk alacak ise Kadro birimine Ekteki dilekçe ile başvurmalıdır.
1.2.2. Naklen

Eklenecek Belgeler

.

-Onaylı SGK işe giriş bildirgesi

-Aile Durum Bildirimi

-Atama Onayı

-Persoııel Nakil Bildirimi

Not: Üniversitemiz Anlaşmalı Banka Şubesinden Personele Hesap açtırılması ve Merkezi
Tahakkuk Birimine bildirilmesi gereklidir.
Ücretsiz İzin Dönüşü Memuriyete Başlayan (Askerlik, Doğum v.s.) Personel: Göreve
başlama yazısı yazılmadan önce Personelin göreve başlaına Olur 'u ile birlikte tşe giriş
bildirgesi için Merkezi Tahakkuk Birimine şahsen başwrusu gereklidir. Bildirgesini aldıktan
sonra kadro birimince göreve başlama yazı§ ekinde aşağıdaki belgelerle Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Merkezi Tahakkuk Birimine bildirilmelidir.
1.2.3.

Eklenecek Belgeler:
-Onaylı SGK işe giriş bildirgesi

-Aile Durum Bildirimi
-İzin Dönüşü Göreve Başlama Rektorluk OLUR 'u

Not: Üniversitemiz Anlaşmalı Banka Şubesinden Personele Hesap açtırılması ve Merkezi
Tahakkuk Birimine bildirilmesi gereklidir.
yolu ite kurumlardan ayrılacak Personel: Nakil Bildirimi hazırlanması
için Personel Atama Onayı ile birlikte şahsen Merkezi Tahakkuk Birimine başwrmalıdır. Nakil
bildirimini ilgili yerlere imzalattıktan sonra Kadrosunun bulunduğu birim ayrılış yazlslnı
yazmadan once iş yeri ayrılış bildirgesi için Merkezi Tahakkuk Birimine şahsen(Onaylı Nakil
Bildirimi ile) başvurmalıdır.
1.2.4. Nak|en atama

Bildirgesini aldıktan sonra kadro birimince görevden ayrılış yazısı ekinde aşağıdaki belgelerle
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Personel Daire Başkanlığı ve Merkezi Tahakkuk Birimine
bildirilmelidir
Eklenecek Belgeler

.

-Onaylı SGK işten ayrılış bildirgesi
-Atama Onayı
-Personel Nakil Bildirimi

1.2.5. İstifa yolu ile kurumlardan ayrılacak Personel: İstifa Olur'u ile birlikte şahsen
Merkezi Tahakkuk Birimine başwrmalıdır. Ilişik Kesme Belgesini ilgili birimlereimzalattıktan
sonra Kadrosunun bulunduğu birim ayrılış yazıstnı yazmadan önce İş yeri ayrılış bildirgesi iÇin
Merkezi Tahakkuk Birimine şahsen(llişik kesme belgesi ile) başvurmalıdır.

Bildirgesini aldıktan sonra kadro birimince görevden ayrılış ya^g ekinde aşağıdaki belgelerle
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Merkezi Tahakkuk Birimine
bildirilmelidir
Eklenecek Belgeler,
-Onaylı SGK İşten ayrılış bİldİrgesİ

-Istifa Olur'u
Not: Örnek İlişik l<esme Belgesi ektedir.

1.2.6. Ücretsiz izin sebebi (Askerlik, Doğum, Sağlık v.s.) ile kurumlardan ayrılacak
Personel: Ücretsiz İzin Olur'u ile birlikte Kadrosunun bulunduğu birim ayrılış yazısını
yazmadan önce şahsen Merkezi Tahakkuk Birimine başwrmalıdır. İş yeri ayrılış bildirgesi için
Merkezi Tahakkuk Birimine şahsen başr,urmalıdır.

Bildirgesini aldıktan sonra kadro birimince görevden ayrılış ya^y ekinde aşağıdaki belgelerle
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Merkezi Tahakkuk Birimine
bildirilmelidir.
Eklenecek Belgeler:
-Onaylı SGK işten ayrılış bildirgesi
-Ücretsiz İzin Olur'u
Not: Ücretsizizne ayrılacak personelin Rektorlılk Olurundaki süreler ve yasal süreler dikkate
alınarak Genel Sağlık Sigortası Pirimleri SGK'ya ödenecektir. 5434 sayılı kanuna tabi
personelde yasal süreler boyunca; 55l0 sayılı kanuna tabi personelde l yıla kadar GSS pirimleri
kurumumuzca,l yılı aşan sürelerde GSS pirimleri kişilerce ödenecektir.

2.YABANCI UYRUKLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜcRrrİ:
2.1.Rutin Durumunda: Merkezi Tahakkuk Birimince evrakları hazırlanacaktır. Kişilerin var
ise rapor durumları her ay sonu Merkezi Tahakkuk Birimine gönderilmelidir.
2,2.Yeni Başlayanlarda: Göreve başlayacak kişi Sözleşmesi ile birlikte Merkezi Tahakkuk
Birimine şahsen başvurmalıdır. İşe giriş bildirgesini aldıktan sonra görev başlayacağı birime
giderek göreve başlama yazısı ekinde aşağıdaki belgelerle Strateji Geliştirıne Daire Başkanlığı,
Personel Daire Başkanlığı ve Merkezi Tahakkuk Birimine bildirilmelidir

-

Sözleşme

yönetim kurulu kararı
Aile Durum Bildirimi
Geçici Vatandaşlık Kimliği

3.SOSYAL YARDIM Öupnrnsİ
3.1.Giyim Yardımı: PersonelDaire Başkanlığından birimlere gönderilen giyim yardımı almayı
hakeden personelin listesinin Merkezi Tahakkuk Birimine de gönderilmesi sonrası ödemenin
gerçekleştirilmesi.

Not: Bu listeleri Merkezi Tahakkuk Birimine Personel Daire Başkanlığı gönderecektir.
Birimlerin ayrrcagöndermesine gerek bulunmamaktadır.

3.2.Doğum Yardımı: Doğum yardımı alacak personelin Doğum yardımını alabilmesi için Ekte
yer alan başvuru formuıru doldurup Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl lvludurluğüne teslim
etmesi gerekmektedir.

4.F^ZLA MESAİ
Rektörlüğün belirleyeceği faz|a mesaiye kalacak personelin ve Fakulte/Y.O./MYO'larda fazla
mesaiye kalacak personelin Fakülte/Y.O,/MYO. Yönetim Kurulu kararları ve Dekan/Müdür
Olur'ları ve Birim Amirlerinin onaylayacağı Puantajlartn ay sonu itibariyle Merkezi Tahakkuk
Birimine gönderilmesi sonrası ödeme gerçekleştirilecektir.

s.FİNAL SINAv Ücnnrİ
Her final sınavı dönemi sonrası ekteki tablonun birimler tarafindan doldurulup onaylanarak ve
tablonun Merkezi Tahakkuk Birimi mail adresine gönderilmesi ile ödeme yapılacaktır.
Not.

-Aynı tarih ve saatte yapılan sınavlar da öğrenci sayısı birleştirilir.
-Bir final sınavında İ.Ö. dersinin sınavı farklı gün ve saatte yapılmış ise ekteki tabloda Bölümü
kısmında İ,ö. olarak belirtilecektir.
-Ortak Dersler KoordinatörluğU tarafından Merkezi Tahakkuk birimine gönderilmesi gereken
dersler yazılmayacak.

-Dışarıdan 31.madde ile görevlendirilen Ögretim Elemanlarının Sınav ücreti SGK primini
karşılayam ay acağından dolayı Fina| sınav ücreti ödemesi yapıl amayacaktır

o.ıüni üvnı-iĞi ücnuri
Jüri Üyeliği ücreti talebinde bulunacak personel, Ekteki Jüri Ücreti Beyan Formunu doldurarak
Ücret a|acağı birime verecektir İlgill birim Jüri Ücreti Beyan Formu ile ilgili yönetim kurulu
kararını Merkezi Tahakkuk Birimine göndermesi ile ödeme gerçekleştirilecektir.

Jüri Üyeliği ücreti ödemeleri için gerekli belgelerin her ayın 25'ine kadar Merkezi Tahakkuk
Birimine resmi yazı ile ulaştırılması gerekmektedir, Aynı ayın 26-27'si arasında ödeme
evrakları Merkezi Tahakkuk Birimince hazırlanacaktır. Bu tarih aralığı harici herhangi bir juri
üyeliği ücreti ödemesi talep edilmeyecektir.

7.YURT DlŞI TEDAVi GİDERİ Önrcvınsİ
Yurt dışına görevlendirilen personelin 6 aydan az süreli görevlendirmelerde acil durumlar için,
6 ay ve üzeri süreli görevlendirmelerde acil durum şartı aranmaksızın personelin
faturalandırdığı tedavi giderleri ilgilinin dilekçesi ekinde giderleri gösteren evrakların
bulunduğu ülkedeki konsoloslukça onaylanması şaıtıyla Merkezi Tahakkuk Birimine
göndermesi ile ödeme gerçekleştirilecektir.

8.HARCIRAH öonvınLERİ
Harcırah ödemeleri için gerekli belgelerin her ayın 20'sine kadar Merkezi Tahakkuk Birimine
resmi yazı ile ulaştırılması gerekmektedir. Aynı ayın ?1-23'ü arasında ödeme evrakları Merkezi
Tahakkuk Birimince hazırlanacaktır. Bu tarih aralığı harici herhangi bir yolluk ödemesi talep
edilmeyecektir.

8.1.Yurt İçi Harcırah Ödemeleri
8.

1.1.Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

Yolluk ödemelerinde öncelikle ilgili bütçe tertibindeki paranın yeterli olması şartı
yeterli
ise aşağıdaki belgelerle birlikte ödeme gerçekleştirilir.

arantr.

-yönetim kurulu kararı
-Rektorluk Olur'u
-konaklama Alacak ise konaklama Faturası

-Katılım Belgesi (Türkçe olmayanlar Tercüme edilecek, Harcama Yetkilisi imzalayacak)
- Uçakla ulaşım yapılmışsa Uçak

Not:

Bileti (Acente onaylı) ve biniş kartı

E

devlet kullanılmayacak, kişilerin Yolluk Bildirimi Merkezi Tahakkuk birimince
hazırlanacaktır. Bildirimler birimlere diğer belgelerle birtikte imza için gönderilecektir.

İlÇelerden ders görevlendirmesi ile Kampüse gelen Öğretim elemanlarına yapılacak olan
harcırah Ödemeleri için ilgİli Yönetim Kurulu Kararında yolluk-yevmiye alacağı belirtilmelidir
ve Rektörlük Oluru alınmalıdır. Bu belgelerle Merkezi Tahakkuk Birimi her ay 21-23'ünde
yolluk ödeme evraklarını hazırlay acakiır.
8.

1.2.Yurtiçi Sürekli Görev Yollu kları

Naklen atama yolu ile atanan personellerin sürekli görev yollukları aşağıdaki belgelerle birlikte
bütÇe tenibindeki parantn yeterli olması şartıyla her ayın 21-23'ü arasında ödeme evrakları
Merkezi Tahakkuk Birimince hazırlanır.

-iıgiıinln dilekçesi
-Atama Onayı

-Aile Durum Bildirimi
-Personel Nakil Bildirimi

-Evli ve eŞi Çalışıyor ise eşinin diğer kurumdan sürekli görev yolluğu alıp almadığına dair belge
-Göreve Başlama ya^sı
Not: Örnek dilekçe ektedir.

8.2.YURT DIŞI HARCIRAH

Ö»Bıvırlrni

Yolluk ödemelerinde öncelikle ilgili butçe teı,tibindeki paranın yeterli olması şartı

Yeterli ise aşağıdaki belgelerle birlikte ödeme gerçekleştirilir.

aranır.

-yönetim kurulu kararı
-Rektorlılk Olur'u

-Konaklama Alacak
imzalayacak)

ise Konaklama Faturası

(Tercüme edilecek, Harcama Yetkilisi

-Katılım Belgesi (Tercüme edilecek, Harcama Yetkilisi imzalayacak)

-Uçakla ulaşım yapılmışsa Uçak Bileti (Acente Onaylı) ve biniş kartı
Not: Kişilerin Yolluk Bildirimi Merkezi Tahakkuk birimince yapılacaktır Bildirimler birimlere
imza için gönderilecektir.

9.EK DERS ÖnBıvrnınni

9.I.KADROLU PERSONEL(Kurum İçi-Kurum Dışı) EKDERS ÖDEMELERİ
Her ayın

1

i ile 6 sl arası ödeme yapılacaktır.

9.1.l.Dönem Başlamadan Önce ve Rutin Durumda: Birim kadrosunda bulunan Oğretim
Elemanlarının Dönem başlamadan önce ders yükü bildirim formları birimlerce teslim alınarak
imzaları tamamlanıp aşağıdakidosya içerisinde Merkezi Tahakkuk birimine tutanak ile birimler
taraf'ından Toplu olarak teslim edilecektir. Farklı birimlerden de ücret alacak Ögretim
elemanları diğer birimlere her hangi bir ders yıikü vermeyetektir. Sadece kadro birimince
toplanacaktır.(Kadrosu ilçe birimlerde olanlar için ise ilçedeki birimler tarafindan toplu olarak
tutanak ile ders yuklerini gönderecektir.)
Dosya Içeriği:
1-Kapak (Birim adı, Dönemi)
2-Tutanak (Eklerde yer alan form kullanılacaktır.)
3-Ders Yükü Bildirim Formu (Arka Yüzünde Ders Programı olacak şekilde tek nüsha olacak)

4-Akademik Takvim (Aslı Gibidir yapılacak)
5-Yönetim Kurulu Kararı (Ders Görevlendirmeleri, Ders Programı) (Aslı Gibidir yapılacak)
Not:

izinlrapor/eörev bildirimi (puantajı) doldurulup en geç ayın son
gününe kadar üst yazı ile Merkezi Tahakkuk Birimine gönderilecektir. Aksi halde doğacak
- Her ay ekteki forma göre

sayıştay sorguları ve kamu zararından sorumlu olunacaktır.
-Enstitülerde Yapılan Danışman Değişikliklerinin meydana getireceği tüm değişiklikler (ders

yüku bildirim formu, Yönetim Kurulu Kararı, Ders Gorevlendirmesi, Ders programı)
Enstitülerde birleştirilerek tutanak ile Merkezi Tahakkuk birimine teslim edilecektir.

- Kadro birimi Rektorltlk olanların ders yükleri Ortak Dersler Koordinatörlüğünce toplanarak
Merkezi Tahakkuk Birimine teslim edilecektir.
- Kurum Dışından görevlendirilen personelin Rektörluk Olur u eke takılacaktır.

- Birimler

tarafından son tarihe kadar gönderilmesi gereken ders yükleri gönderilmelidir.
Birimine ders yukünü vermeyen personelin ödemesi Ders yıikünü verdiği tarihten sonraki
iz|eyen ay ek ders ücretini alabilecektir. Geç vermesinden dolayı ödenmeyen ek ders ücreti
Dönem sonunda eksik verenlerle birlikte toplu ödenecektir.

9.

1.2.Tela{i Durumunda:

Telafi Dersi yapmak isteyen Oğretim elemanı (mazereti olmak şartı ile

görevli
izinlilraporlulmazeret izinli) telafi etmek istediği dersin bulunduğu bolum başkanlığına ekteki
baŞwru formu ile başwracaktır. Aşağıdaki eklerle birlikte Her ayın son gününe kadar Merkezi
Tahakkuk Birimine evrakların gönderilmesi gerekmektedir.
-yönetim kurulu kararı
-Telafi Dersi Yoklama çize|gesi (Form Ektedir)
Not: -Kişi telafi dersini ders programındaki günden önce yapamaz.

-Yönetim Kurulu kararı Telafi dersinin yapılacağı tarihten önce olmalıdır.

9.2.DIşARIDAN 3l.MADDrc

öopvınsi

İır GELEN ÖĞn. ELEMANLARI EK DERS Ücnnrİ

9.2.1.İık Giriş:

İlgilinin yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Olur u alındıktan sonra göreve başlamadan önce
Merkezi Tahakkuk Birimi tarafından İşe Giriş bildirgesi hazırlanması için şahsen başwru
yapılacaktır. İşe girişi yapılan Personelin çalıştığı birim tarafindan gönderilecek belgeler
aşağıdadır.

-yönetim kurulu kararı(Ders görevlendirmesi, Haft alık ders programı)
_Rektorluk Olur u

-Ilgilinin Diploma, Kimlik Fotokopisi
-Ders Yükü Bildirim Formu(Arka yüzünde haftalık ders programı olacak)

9.2.2.Rutin Durum: İlgilinln izinli olması durumunda ekteki tbrm (izin, görev, rapor bildirimi)
ile bilgi verilecektir

9.2.3.ÇıkıŞ İşlemi: Akademik Takvimdeki Dönem sonunda çıkışlar Merkezi Tahakkuk

birimince yapı l acaktır.

Not. İŞten çıkış işlemi için birimin belirlediği bir tarih olursa Merkezi Tahakkuk birimine yazı
ile bilgi verilerek çıkışı yapılacaktır.
l

0.yEKALET ÜCRETİ ÖnnvıELERİ:

10.l.İk Defa Vekil Göreve Atananlar İçin: Aşağıdaki gerekli belgelerle birlikte Merkezi

Tahakkuk birimine gönderilmesi gereklidir.
-Atama Onayı ya^y.

-Birimde göreve başlama yaz;ıs;l.
1O.2.Rutin Durumu: Personelin izinlerinin Aylık ( l5-14 arası) Merkezi tahakkuk birimine
her ayın l4'üne kadar Merkezi Tahakkuk Birimine gönderilmesi gereklidir.

1l.rrARÇ İaOrcSİ: Aşağıdaki şablon doldurularak gerekli evraklar eke takılarak Merkezi

Tahakkuk birimine gönderilmesi gereklidir.

_iıgiıinin Dilekçesi
-Varsa Dekontu Yok ise Öğrenci İşleri Programındaki Harç Ödeme Durumu Belgesi

-Ekteki Harç İade Formu

Harç iadesi ödemeleri için gerekli belgelerin her ayın 27'sine kadar Merkezi Tahakkuk
Birimine resmi yazı ile ulaştırılması gerekmektedir Aynı ayın 28-29'u arasında ödeme

evrakları Merkezi Tahakkuk Birimince hazırlanaçaktır. Bu tarih aralığı harici herhangi bir harç
iadesi ödemesi talep edilmeyecektir.

l2.STAJ İşrnıvıı,nni

ilgili

Yüksekoğretim kurumlarında mesleki öğrenim gören,
mevzuatlar gereği
yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, (61 l l sayılı kanunla zorunlu staja tabi
ifadesi kaldırılmıştır) 16 06 2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 55l O sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;

o
o

4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır,
5. maddesinin (b) bendi gereği "İş Kazası ve Meslek Hastalığı" sigortası kapsamında
sigortalanacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;

ı
o

81. maddesinin (d) flkrası uyarlnca pirim oranı, pirime esas kazancın %o6'sıdır ve bu
prim oranınıno/o 1'i kısa vadeli sigorta kolları, o/o 5'i genel sağlık sigortası primidir

87. maddesinin (e) fikrası ve 2810912008 tarih ve 27ü l sayılı Resmi Gazete' de
yayımlanan "Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal GUvenlik Kurumuna
Verilmesine ve Primlerinin Ödeme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"
hükümleri uyarınca yükseköğrenim sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim
gördükleri Yükseköğretim Kurumu, prim ödeme yükümlüsü olarak sayılmaktadır.

o

Zorunlu staj dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin sigorta bildirimleri ve prim
ödemeleri de, 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesinde yapılan değişiklikle, zorunlu
staj yapan öğrencilerin durumıında olduğu gibi iiniversiteler tarafından
yapılacaktır. Zorunlu olmasa bile staj yapmak isteyen tiim öğrenciler için sigorta
bildirimi ve prim ödemesi yasal olarak zorunlııdur. Bu nedenle, zorunlu olmadığı
halde staj yapmak isteyen öğrencilerin sigorta bildirimlerinin ve prim
ödemelerİnin zamanında yapılabilmesi için aşağıda belirtilen sürecin izlenmesi
gerekmektedir.

o

Ayrıntılı bilgi 7.madde de bulunmaktadır.

Yükseköğrenimleri sırasında staj yapan Üniversitemiz öğrencileri, 55 l O sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yukarıda belirtilen bolılmleri uyarınca, Universitemiz
tarafından İş kazası ve Meslek Hastalığı sigortası kapsamında ve sigorta prim giderleri
Öğrencinin birimlerin kendi bıltçesinden karşılanacak şekilde sigortalanmaktadır

Bu

doğrultuda öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin eksiksiz ve doğru bir biçimde
yapılabilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirgelerin zamanında ve kurallara uygun olarak
verilebilmesi amacıyla Merkezi Tahakkuk Birimi ile ilgili birimler arasında sağlıklı bir

koordinasyonun sağlanabilmesi
alınması gerekmektedir.

l,

için aşağıda belirtilen yönlendirmelerin önemle

dikkate

Merkezi Tahakkuk Birimi staj yapan öğrencilerin Iş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta
iŞlemlerinin yapılmasından sorumludur Staj yapacak öğrencilerin sigorta işlemlerinin
yapılabilmesi için gerekli olan bilgilerin Merkezi Tahakkuk Birimine bildirilmesi ise
öğrenci lerin bağlı olduklan biri m in sorumluluğundadır.

2. Bu

doğrultuda birimler öğrencilerin kimlik bilgileri ile staj bilgilerini içeren "Stajyer
Öğrenci Bilgileri Formu" nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak zamanında
Merkezi Tahakkuk Birimine ulaştırmalıdırlar. "Stajyer Ögrenci Bilgileri Formu" n da
belirtilen bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda öğrencilerin sigorta girişlerini
yapmak yasal olarak mümkün olmadığından öğrencilerin kimlik ve staj bilgilerini
iÇeren bildirim formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması önemlidir.

2.a. Bu fbrm bilgisayarda okunaklı yazı tipi ve punto kullanarak hazırlanmah ve kesinlikle el
y

a^y ile doldurulmamalıdır.

2.b. Bu form eksiksiz bir şekilde doldurulup yetkili kişi imzaları tamamladıktan sonra üst yazı
ile Dekanhk, Y,O. ve M.Y.O. tarafından, öğrencilerin staja başlama tarihinden en azyirmi (20}
gün önce Merkezi Tahakkuk Birimine usi. yazı ve mail ortamında ulaştırılmalıdır.

2.c. Bir form Merkezi Tahakkuk Birimine ulaştırıldıktan sonra aynı form ekleme yapılmış
olarak tekrar yollanmamalı, yeni öğrenciler için yeni bir "Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu"
hazırlanmalıdır.
Örneğin on beş öğrencinin bilgilerini içeren, tüm işlemleri tamamlanmtş, imzalı, Dekanlık,
Y,O. ve M.Y.O. tarafından üst yazı ile tarafımıza ulaştırılmış forma on altıncı, on yedinci kişi
eklenerek aynı form tekrar Merkezi Tahakkuk Birimine ulaştırılmamalıdır.

3.

"Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu" nun dördüncü sütunu olan T.C./ yU. Kimlik
Numarası bilgisi yabancı uyruklu öğrenciler için doldurulurken, öğrencilerin "99" ile
başlayan Yabançı Kimlik Numaraları ve 5. Sütunda uyruk bilgileri belirtilmelidir. Aksi
takdirde bu öğrencilere sigortalı işe giriş bildirgesi yapılması mümkün olunmayacaktır.

4.

"Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu" nun yedincive sekizinci sütunları öğrencilerin staja
başlaııa ve bitiş tarihlerinin bilgisidir, bu bilgilere dayanarak Merkezi Tahakkuk
Birimince sigortah işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi hazırlanacaktır. Bu
tarihlerin birimler tarafından uygun zamandakesinleştirilmesi gerekmektedir.

4.a. Sosyal Gıivenlik Kurumunun uygulamaları gereği geçmiş tarihli sigortalı giriş işlemi
yapllamamaktadır ve bu durumun cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bu nedenle öğencilerin
staja başlama tarihlerinden sonra Merkezi Tahakkuk Birimine yapılacak bildirimler için
sigortalı girişi yapılması mümkün olmayacaktır,
4.b. "Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu" Merkezi Tahakkuk Birimine ulaşıp öğencilerin bu
formda belirtilen staj başlama tarihine uygun olarak sigortalı giriş işlemleri yapıldıktan sonra
staj başlama tarihinin değiştirilmesi mümkün değildir
4.c. Bitiş tarihinde değişiklik yapmak bitiş tarihi gelmeden önce Merkezi Tahakkuk Birimine
öğrencinin dilekçesinin Birimi tarafından üst yazı ile ulaştırılması ile mümkün olacaktır.

4.d. Öğrencilerin staj başlama ve bitiş tarihleri kesinleşip Merkezi Tahakkuk Birimince

"SGK

e-bildirge sistemi" kullanılarak çıkış işlemi yapıldıktan sonıa staj bitiş tarihinin de
değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Örneğin "Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu" n da 25.0l 20l8 tarihinde staj yapacağı bildirilen
öğrencilerin formunun Merkezi Tahakkuk Birimine en geç 05.01 20l8 tarihinde gönderilmesi
gerekmektedir. 25.01.20l8 tarihli bir sigortalı girişini 24 O1.2018 tarihinden sonra yapmak
hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

5.

"Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu" nun dokıızuncıı siitunu olan staj iş günü süresi
öğrencinin staj dönemi boyunca yapacağı toplam staj iş gününü, onuncu sütun olan
haftalık staj yapılan gün sayısı ise hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere bir haftada
toplam kaç gün staja gittiğini beIirtir Öğrencilerin aylık sigorta prim ödemelerinin
miktarı o ay içinde toplamda staj yapılan gün sayısına göre belirlediği için bu bilgi
önemlidir.

6.

"Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu" nun on ikinci sütunu olan "GSS Durumu" bilgisi
öğrencilerimizin hali hazırda bir sağlık güvenceleri olup olmadığına dair bilgidir
Sigorta işlemleri yapılacak öğrencilerimizin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü
olunan kişi durumunda olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir. Bunun için birim
sorumlularınca öğrencilerden imzalı "Beyan ve Taahhüt Belgesi" alınmalıdır. Beyan
için bakılmakla yükümlü olunan veya olunmayan kişi olmak durumuna göre iki ayrı
taahhütname düzenlenmiştir. Öğrencinin durumuna uygun olanı doldurup imzalaması

ve

bölümüne vermesi gerekmektedir, (Staj danışmanları öğrencilerin E
Devletlerinden alacakları provizyon belgesine göre beyanlarını teyit etmelidir.)

Öğrencilerden edinilen bilgi doğrultusunda birim sorumluIarının stajyer öğrenciler için
doldurulan stajyer bilgi formunda ilgili sütuna beyan bilgisini yazması gerekmektedir.
Bu doğrultuda öğrencinin ailesi taraflndan bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda
olması veya olmaması ha|ine göre Merkezi Tahakkuk Birimince iki farklı işlemin
yapılması gerekeceğinden bu bilginin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. Buna göre;
6,a. Ailesince bakmakla yükümlü

olıınan (ailesinden biri üzerinden sağlık güvencesi bulunan
veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler bu kapsama girdiğinden,
daha önce olduğu gibi yalnızcao/ol oranında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazaları ve

Meslek Hastalıkları) işlemi yapılacak ve ödenecektir.

6.b. Ailesinden bakmakla yukümlülüğü olunmayan kişiler için o/o1 oranındaki kısa vadeli
sigorta kolları primi ile o/o5 oranında Genel Sağlık Sigortası Primi işlemi yapılacaktır. Bu
öğrencilerin prim oranı Yo6 olarak ödenecektir.
6,c. Yeşil

Kartlı olan öğrencilerde

daha önce yaşanan sorunlar nedeniyle GSS durum bilgisine

yeşil kart olarak aynca yazılacaktır.

Sosyal GUvenlik Kurumuna tescil bildiriminde bulunulması sırasında söz konusu bu bilgilerde
yanlıŞlık bulunması durumunda Üniversitemiz cezai yaptırımla karşılaşacaktır. Kurumun cezai
işlem ile karşılaşması halinde bu ceza işlemin yapılmasında sorumluluğu olan, işlemde kusuru
bulunan birimlere rücu edilecektir. Bölüm sorumlularının cezai durumla karşılaşmamaları için
öğrenci beyanların eksiksiz ve doğru olarak alınmasına, ilgili forma bu bilgilerin hatasız olarak
iŞlenmesine, beyanlarda sonradan oluşan değişikliklerin zamanında bildirilmesinde gerekli
hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

7. "Stajyer Ögrenci Bilgileri Formu" nun oıı üçüncü sütunu stajın

niteliğini
belirtmektedir. Stajın birimin öğretim programı çerçevesinde doğrudan gerekli olup
olmamasına bağlı olarak staj çalışması "zorunlu" ve "seçmeli ders" ya da "isteğe bağlı"
olarak tanımlanmal ıdır.

Zorunlu Staj: Öğretim programının zorunlu olarak gerektirdiği stajlar.

Seçmeli Ders Stajı: Öğretim programının zorunlu olarak gerektirmediği fakat bir seçmeli
dersin, bir akademik çalışmanın parçası olarak yapılan stajlar.
İsteğe Bağlı Staj: Ögretim programı ile doğrudan, bire
öğrenicinin kişisel tercihi ile yapılan stajlar.

bir ilişkisi bulunmayıp yalnızca

Üniversitemiz öğrencilerin "zorunlu staj", "seçmeli ders stajı" ve "isteğe bağlı staj" ların
pirimlerini yatırmakla yUl«lml ıldUr.
Öğrencilerin ya da bağlı oldukları birimin yapılacak stajı hiç bildirmemesi ya da staj tarihini
doğru olarak bildirmemesi nedeniyle İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta prim giderlerinin
ödenemediği durumlarda staj sırasında meydana gelmesi muhtemel iş kazası nedeniyle sigorta
iş|emlerini yapmakla yükümlü olan kurum olarak Üniversitemiz cezai duruma duşecektir. lş
Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta işlemlerinin yapılamamasına sebep olan taraf cezai
yükümlülüğün muhatabı olacaktır.

8.

Sigorta işlemleri yapılmış, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası bulunan stajyer
öğrencinin iş kazasına uğraması durumunda işyeri kazanın olduğu aynı gün bu durumu
derhal öğrencinin bağlı bulunduğu birime bildirmesi gerekmektedir. Staja başlayacak
öğrenciler, staj başlamadan önce iş yerinin bu yukumlülüğü hakkında birimleri
tarafından bilgi|endirilmelidirler SGK belirli evraklar hazırlanarak iş kazasının üç gün
içinde bildirilmesini zorun|u tutmuş, aksi halde cezai yükümlülük bildirmiştir. Stajyeri
sigortalamakla sorumlu kurum olarak SGK' ya bildirimde bulunabilmemiz için §
kazasının avnı gün tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

9. Birimler

"Stajyer Ögrenci Bilgileri Formu" hazırlarken öğrencilerden alacakları tüm
belgeleri kendi l eri muhafaza edeceklerdir.

9.a. Öğrenciler "İşyerine Başwru ve Kabul Formu" nu işyerine onaylattıktan sonra teslim
alacaklar ve birimlerine teslim edeceklerdir. lşyeri bu formu almak isterse bir kopyası
kendilerine verilebilecektir.
9.b. Birimler Oğrencilerini gönderdikleri iş yeri ve kurumlarının taleplerine göre değişiklik
yapabilir

9.c. Fakıllte/Y.O./M.Y O "Işyerine Başvuru ve Kabul Formu" nu ve "Beyan ile Taahhüt
Belgesi" ni Merkezi Tahakkuk Birimine göndermeyeceklerdir.
l0. Birimlerin "Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu" nuhazırlarken öğrencilerin staj başlama
tarihlerine göre aylık gruplamalar yaparak formlar düzenlemeleri rica olunur.
Örneğin staj başlama tarihi01 O1 2018 ile

3l

O1.2Ol8 tarihleri arasında olan öğrenciler için tek
başlama tarihlerine göre sıralama yapılması ve

bir form hazırlanması, bu formda staj
01.02.2018 ile 28.02.20l8 tarihleri arasında staja başlayacak olanlar için ayrı bir
hazırl anması

ri

ca olunur.

form

