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Mesleki Eğitime İlişkin Mevzuat
 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören
Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin
Usul Ve Esaslar
 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün «Mesleki Eğitim Özel Hesabı»
konulu yazısı.
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Mevzuat Hükümleri
 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya
götüren orta öğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ile belge
ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim
kurumlarını ifade eder.
 İşletmelerde Meslek Eğitimi: On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel
sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine
beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı
eğitim yaptırır.
 Ücret: İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve
kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve
üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran
işyerlerinde yüzde onbeşinden aşağı ücret ödenemez.
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Staj Ücretine Devlet Katkısı
 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere;
 Mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere 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 Devlet katkısı olarak ödenir.
 Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
 Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile
öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları
stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.
 Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.
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3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin
Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul Ve
Esaslar
Madde Numarası

Madde Başlığı

İçerik

Madde 8

Yürürlük

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmede mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden
öğrenciler ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin
yaptıkları stajlar bu Usul ve Esasların kapsamı dışındadır.
Öğrenciler bu kapsamda yapılacak ödeme Asgari Ücretin net tutarının %30'undan az olamaz.
(2017 yılı için 1.404,06 x % 30 = 421,22)
İşletmede çalışan sayısı 20'den az ise ödenebilecek en az ücretin 2/3'si (280,81 TL.) Devlet katkısı olarak Fon
kaynaklarından karşılanır.
İşletmede çalışan sayısı 20 ya da 20'den çok ise ödenebilecek en az ücretin 1/3'i (140,41 TL) Devlet katkısı
olarak Fon kaynaklarından karşılanır.
İşletme tutarın tümünü öğrencinin banka hesabına öder.
(Her ayın 10'uncu gününe kadar)
Devlet katkısı tutarları işletmeye ödenir.
(Ayın 25'inci gününe kadar)
Önceki aya ilişkin yararlanıcı ve aylık ödenecek devlet katkısı tutarı İŞKUR'dan yazılı olarak talep edilir.
(Ayın 10'uncu günü sonuna kadar (Tatil gününe gelmesi halinde izleyen iş günü))
Talep edilen tutarlar, bildirimin yapıldığı ay YÖK Muhasebe Birimi adına açılan banka hesaplarına İŞKUR
tarafından Fon’dan aktarılır.
(Ayın 15'inci günü sonuna kadar (Tatil gününe gelmesi halinde izleyen iş günü))
Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmez.
Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
MEB ve YÖK'e iletilen bilgilerin doğruluğundan ve belirlenen süreler içerisinde bildirilmesinden ilgili okul
müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları sorumludur.

Madde 1 (2)

Kapsam

Madde 4 (1)

Uygulama Esasları

Madde 4 (1,2)

Uygulama Esasları

Madde 4 (1,2)

Uygulama Esasları

Madde 4 (3)

Uygulama Esasları

Madde 4 (3)

Uygulama Esasları

Madde 4 (5)

Uygulama Esasları

Madde 4 (6)

Uygulama Esasları

Madde 4 (10)
Madde 4 (11)

Uygulama Esasları
Uygulama Esasları

Madde 5 (1)

Sorumluluk

Madde 5 (3)

Sorumluluk

İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarı ve işletme
payına düşen tutarı, her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemesinden sorumludur.

Madde 6

Diğer Hususlar

MEB ve YÖK tarafından sehven fazla talep edilen Devlet katkısı tutarı, bir sonraki ay talep edilecek tutardan
mahsup edilir.
Zamanında yapılmayan Devlet katkısı talepleri ise, bir sonraki ayda ya da takip eden aylarda yapılır.
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İş Süreci
 Staj başvurusu yapacak öğrencilerin işletmelere verecekleri başvuru formlarında; 3308 sayılı
Kanundan kaynaklanan sorumlulukları hatırlatılmalı. (Md. 18-25-Geçici 12)
 Devlet katkısı tutarının belirlenebilmesi ve işletme hesabına aktarılması işlemleri için oluşturulan
standart form işletme tarafından staj bitiminde onaylanır, öğrenci okuluna teslim eder. (EK:1)

 Gelen formlara (EK:1) göre her ayın 3. işgününe kadar stajını tamamlayan öğrencilere ilişkin Devlet
katkısı talebi için oluşturulan form (EK:2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (SGDB) gönderilir.
 SGDB’ce konsolide edilen talepler YÖK’e iletilir.
 Devlet katkısı tahsilatı için açılan özel hesaba gelen tutarlar SGDB tarafından gelir kaydedilerek
muhasebeleştirilir.
 Harcama birimlerince ödeme evrakları hazırlanarak SGDB’ye gönderilir ve ödeme gerçekleştirilir.
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Örnek Form
EK:1
SÜLEYM AN DEM İREL ÜNİVERSİTESİ
…………………………………. MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ SONU DEVLET KATKI PAYI ONAY FORM U
Öğrencinin Adı Soyadı

:

TC Numarası

:

Doğum Tarihi

:

Program Adı

:

Öğrenci Numarası

:

Staj Başlangıç Tarihi

:

Staj Bitiş Tarihi

:

Sigorta Başlangıç Tarihi

:

Staj Yaptığı Gün Sayısı

:

Devam Etmediği Günler

:

İşletme Bilgileri
İşletme Adı

:

İşletme Telefonu

:

İşletme Adresi

:

İşletmede Çalışan Personel Sayısı

:

Öğrencinin Banka Hesabına Ödenen Ücret

:

Ödenecek Devlet Katkısı Tutarı

:

Ödemenin Yapılacağı Banka Adı:

:

Banka Şubesi:

:

Iban No:

:

Vergi Numarası

:
İşletme Kaşe / İmza
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Örnek Form
EK-2
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci Bilgileri
Sıra
Öğrencinin Adı Soyadı
No

TC No

Doğum Tarihi Okul No

Program Adı

İşletme Bilgileri
Staj
Staj
Sigorta
Devam
Staj Bitiş
Yaptığı
Başlangıç
Başlangıç
Etmediği
Tarihi
Gün
Tarihi
Tarihi
Günler
Sayısı

İşletme Adı

İşletmede
Çalışan İşletme
Personel Telefonu
Sayısı

İşletme Adresi

Talep Edilen
Devlet
Katkısı Tutarı
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