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İlgi : Başkanlığımızın, 29.05.2017 tarihli ve 73211826-773.99-E.63809 sayılı yazısı.
 

İlgide kayıtlı yazımızda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18'inci ve Geçici 12'nci maddeleri
hükümleri uyarınca staj yapacak öğrencilerimizin anlaşmalı oldukları işletmelere verilecek olan Devlet
Katkısı uygulaması açıklanmış ve gerekli bilgilerin tablo ile Başkanlığımıza bildirilmesi istenmişti.

Uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 
1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmede mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı

eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan
ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim
kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar kapsam dışındadır.

Başka bir ifade ile Üniversitemiz öğrencilerinin stajlarını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
bünyesinde ya da başka bir kamu kurumundayapması halinde, ayrıca öğretim programı gereği staj
yapmak zorunda olmayan öğrencilerin staj yapması durumunda Devlet Katkısı olmayacağı için bu
öğrencilerin bilgilerinin Başkanlığımıza bildirilmesine gerek yoktur.

 
2) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25'inci maddesinde, işletmelerde mesleki eğitim gören,

staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde
personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde
onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez,
hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereğince staj karşılığında ücret ödenmesi işletmelere zorunlu
kılınmıştır.

Devlet Katkısı ödemesi, ücret ödemekte istekli olmayan işletmelere teşvik amacıyla uygulamaya
sokulmuştur. Staj yapan öğrenciye ücret ödenmesi halinde ilgili harcama birimlerinin, işletmenin
yaptığı ödeme ile ilgili    (banka dekontu, bordro vb.) alması gerekmektedir. Gereklikanıtlayıcı belgeyi
bilgilerin ve kanıtlayıcı belgelerin ilgili birim tarafından elde edilmesi halinde Başkanlığımız tarafından
işletmenin hesabına Katkı ödemesi gerçekleştirilecektir.

Eğer işletme, staj yapan öğrenciye ücret ödemiyorsa Devlet Katkısından yararlanamayacaktır. Bu
işletmelerle ilgili bilgilerin Başkanlığımıza bildirilmesine gerek yoktur.
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3) İşletmeler, öğrenci ile yapılan staj sözleşmesinde belirledikleri ücretleri, kanun gereği her ayın

onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder. Ödeme yapan işletmenin hak kazandığı Devlet
Katkısı tutarları, aynı ayın en geç yirmi beşinci gününe kadar Başkanlığımız tarafından işletmenin
hesabına ödenecektir.

İşletmenin staj ücreti ödediği, ilgili birim tarafından, kanıtlayıcı belge ile tespit edilmesi halinde
ilgideki yazımız ekinde bulunan tablonun doldurularak en geç ayın 15'ine kadar Başkanlığımıza
ulaştırılması gerekmektedir.

 
Bu bağlamda, kamu kurumu olmayan bir işletmede, ücret karşılığı staj yapan öğrencilerimizin

ve staj yaptıkları işletmelerin bilgileri EBYS üzerinden ayın 15'ine kadar Başkanlığımıza bildirildiği
takdirde Staj Ücreti Devlet Katkısı ödemesi  yatırılacaktır.işletmenin hesabına

Gereğini ivedilikle rica ederim.
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