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Bilindiği ijzere 02.12.20|6 tarih]i ve 6764 sayiı "Milli Eğitim Bakanlığınrn Teşkilat
ve Görevleri Hakkında kanuı Hiikmi.inde kararname ile Baz kanrırı ve kanun Hiikmiinde
Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" nıın 48 inci maddesi ile 3308 sayılı
Kanuna eklenen Geçici 12 nci maddesi gereği; aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci
madde hiikiimleri uyarınca işlenneleıde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime
devam eden öğencilere, 25 inci maddenin birinci fikrası kapsamında yapılacak ödemelerin
asgari ücretin net futannn yüzde otuzundan az o|amayacağı ödenebilecek en az ücretin;
yirmiden az personel çalıştlran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve iizerinde personel çalıştıran
İşletıneler İçin üçte birinin 4447 saylı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 iincü maddesinin üçiincü
fıkrasının @) bendinin (h) alt bendi için aynlan tutardan Devlet katkısı olarak ödeneceği hük--um
altına alınmıştır.

Söz konusu hfüiim kapsamında Milli Eğtim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı arasrnda 10.02.20|7 tarihinde imzalanan "3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa
Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Ögrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik
Fonundan Karşılanmasma İlişkin Usul ve Esaslar" yiiriirlüğe girmiştir.

Anilan Usul ve Esaslann 4 iincü maddesinin 7 nci fikrasında yer alan hiikiim gereği
yükseköğetim kurumlannda staj eğitimine tabi futulaı öğrenciler için staj yaptıklan
işletrrıelere İşsidik Fonrından kalnak aktanmı giindeme gelıniştir. Üniversiteniz tarafindan; staj
eğitimine tabi öğencilere staj ücreti ödeyen işletmeler ve bu işletmelere aliarılacak tutarların
Kurulumuz Başkanlığına bildirilmesi halinde İŞKUR tarafından Başkanlığımız hesaplanna
aktanlan futarlar iiniversiteniz müasebe birimi hesaplarına aktarılacaktn.

Bu nedenle ekte yer alan Usul ve Esaslar üniversiteniz taraflndarı incelendikten sonra
staj eğitimine tabi olan ve staj eğitimlerini Kanı.ında belirtilen işletmelerde yapan öSenciler ile
işletnelere ait bilgileri elie yer alan fomıa uygrın şekilde doldurarak en geç 13.03.2017 tarihine
kadar e-posta (strateii@yok.gov.tr) ve resmi yazı ile Kurulumuz Başkanhğna gönderilmesi
gerekmektedir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. M. İ . Safa KAPICIOĞLU
Başkan Vekili

P§ 1- Usul ve Esaslar (3 Sayfa)
2-Form (1 Sayfa)

DAĞITIM
-Ttim Üniversite Reklörlİ,iklerine
-Vakıf MYO Müdürlfü lerine j>c§7.ı^

\ ı«-S
Üniııersiteler }Iah. 1600. Cad. \o:1 06539 Bilkent /A\ta{R-{
Telefon : (0312) ."9a11 9z-. ...,, ,,,,. Faks: (o3|' .. 26§..+7.59 ..

e-posta :...,..,. .,z9tnn,€ki-,z,..@yok€ov.tr

Ayrıntrtı Bilgi için lrtibat: .......,ZÇ\1IlF.Kiz__ ._____ .

Elektrooik Ağ: rr.ıYw.yok €ov.tr
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3308 §AYILI ME§LEtdEĞİTİM KANI NUNA GÖREİşLETMELERDE MESLEKİ
EĞiTlM GöREN öĞnnxcİınnİx ücntrınnİuİıv nİn ı«srvıır,ırx İşsizılx
siconrısr roNuNDAN KARşILANMAsINA ir,işrix usuı vE EsAsLAR

Amaç ve kapsam
MADDE l- (1) Bu Usul ve Esaslatın amact; 05.06. 1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki

Eğitim Kanununun 18 inci ve Geçici 12 nci maddeleri hükümleri uyarınca aday çırak ve çıraklar ile
işletmelerde mesleki egitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğenci|ere, aynı
Kanunun 25 iıci maddesi gereğince yapılacak ödemelerin bir kısııırun 2518l|999 tarihli ve 4447
sayılı İşsizlik Sigo(ası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkasının (B) bendinin (h) alt bendi
kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan Devlet katkısı olarak karşılarırnasına ilişkin usul ve esaslan
belirlemektir.

(2) Kamu kurum ve kııruluşlaıına ait işletmede mesleki eğitim gören, staj yapan ve
tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işIetme bulunamamasr nedeniyle stajını
okulda yapan oftaöğretim öğrencileri ile öğreıim pıogTıırıu gereği staj yapmak zorunda olmayan
ytiks€köğretimkurumrı öğencilerinin yaptıklaıı stajlar bu Usul ve Esaslann kapsamı dışındadır.

Dıyanak
MADDE 2- (l) Bu Usul ve Esaslar, 3308 sayıiı Kanunıın Geçici 12 inci maddesi ve 4447

sayıIı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılatak hazırlanmrştır.
Tanımlar ve losaltmılar
MADDE 3- (l) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
l ) Bakanl,ık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
2) Fon:4447 sayrlı Kanun kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonunu,
3) Genel Müdürlük: Mesleki ve Teknik Eğltim Genel Müdürlüğünü,
4) İŞKIJR: Tüı,kiye İş Kurumu Genel Müdürtiiğünü,
5) İşletme: Mesleki eğitim yapıIan, mal ve hizmet iiıeten özel kurum, kuruluş ve işyerlerini,
6) İşletmede mesleki eğiüm: Bu Usul ve Esaslar kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul

ve kurıımları öğrencilerinin beceri eğitim[erin[ işletmelerde, teorik eğitimlerini ise
mesleki ve teknik eğitim okrıl ve kurumlannda veya işletme veya kurumlarca tesis edilen
eğitim birimlerinde yaphkları eğitim uygulamalarını,

7) MEB: Milli Eğtim Bakanlığını,
8) MEB ilgili birimleri: Mesleki ve Tekıik Eğtim Genel Müdiirlüğü, Özel Öğretim

Ktırumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlilğü ve
Hayat Boyu Ögrenme Genel Müdürlüğtlnü,

9) Okul: Resmi ve özel mesleki ve teknik anadolu lisesi, çok programh anadolu |isesi,
mesleki ve teknik eğüm merkezi, mesleki eğitim merkezi, mesleki açık öğretim lisesi ile
diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlannı,

l0) Öffenci: Resmi ve özel mesleki ve teknik anadolu lisesi, çok progıamlı anadolu
Iisesi, mesleki ve teknik eğtim merkezi, mesleki eğitim merkezi ve mesleki açık öğetim
lİsesi ile diğer mesleki ve teknik oItaöğretim kunımlarında .öğenim gören öğenciler ile
yükseköğretim kurumu öğencilerini,

l l) Ucret: 3308 saylı Kanunun 25 inci maddesi gereğince öğrencilere ödenen tutaıı,
|2) YÖK: Ynksek Ögretim Kurulunu,
13) Yükseköğretim kurumu: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlaruu,
ifade eder.

Fon'dan öğrencilere ödenecek ücretlere itişkin uygulama esasları
MADDE 4- (1) 3308 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesi gereğince, öğencilere, aynr

Kanunun 25 inci maddesinin birinci fikası kapsamında yapılacak ödemeler, asgari ücreıin net
tutarınrn yüzde otuzrmdan az olamaz. Mesleki eğitim göriilen işletmedei yirmiden az personel

çalışıyor ise ödenebilecek en az ücretin üçte ikisi, yiımi ve tizerinde personel çahşıyor ise
ödenebilecek en az üctelirı iiçte biti, 4447 sayılı Kanunun 53 {incü maddesinin üçüncü fıkıasının (B)

i için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.

ı

bendiniV§tbeüd
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(2) Öğencilere, sözleşme geıeği ödenmesi gereken ücretin, Devlet katkısına ilİşkİn kısmı
İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan futar ise işletmelerce karşılanrr.

(3) İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede beliılenen öğrenci adına gönderilecek Devlet
katkısı tutarı ve işletme paylna düşen tutar, her ayın onuncu giinüne kadar öğrencinin banka

hesabına öder. İşletmeleı,ce ödenen devlet katkrsı tuıarlarr aynı ayın en geç yirmi beşinci gtinüne

kadar işletmelere ödenir.
(4) Genel Müdürli,lk her okul, ilçe, il ile ülke genelinde öğrencilere ödeyeceği toplam ücret

tutarları tespit ederek ihtiyaç duyulan Devlet katkısı tutarlarrnı belirler. Yiikseköğıelim kurumlaıı
taıafından tespit edilen tutarlar YÖK'e bildirilir. YÖK tarafından da, her ay ilgili yilkseköğretim
kuıumlanna aktarılacak toplam Devlet katlosı tutarı belirlenir.

(5) MEB ve YÖK bir önceki aya ilişkin yararlan_ıcı sayısını ve ayhk olarak ödenecek Devlet
katkrsı tutarını her ayın en geç onuncu günil sonuna kadaı İŞKUR'dan yazıh olarak talç eder. Ayın
onuncu gtinünün hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş giinti
bildirim yapılır.

(6) Talep edilen tutarlar, bildirinıin yapıldığı ayuı onbeşinci gününe kadar MEB ile YÖK'l:n
bildirece$ MEB Meıkez Saymanlık Müdilı,lüğü ve YÖK Muhasebe Birimi adına açılan banka
hesaplanna İŞKUR tarafından Fon'dan aktarılır. Ayın onbeşinci g{lnünün hafta sonu tatiline veya
resmi tatile denk gelmesi halinde, aktarma işlemi takip eden ilk işgünü yapılır.

(7) MEB Meıkez Saymanlık Müdürlüği.i ve YÖK Muhasebe Birimi aktanlaıı bu tutarlan
bütçe gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirmeksizin okullar ve yükseköğretim kurumlarının
müasebe birimlerine aktanlmak ilzere emanet hesaplara kaydeder. MEB ilgili birimleri ve YÖK
Stıateji Ge]iştirme Daire Başkanlrğı tarafindan okdlara ve yükseköğretim kurumlarrna aktanm
yapılmasına ilişkin düzenlenen müasebe işleın fişine istinaden emanetler hesabından ol«ıllara ve
yükseköğretim kurumlarına ödemeler gerçekieştirilir. Okul|ara hizmet veren muhasebe birimleri ile
yi.lkseköğretim kurum]arının muhasebe birimlerince işletmelere ödenmek üzere alınan futarlar
açılacak banka hesabına kaydedilerek gelirler hesabına alınır. Okullar ve yükseköğretim kurumlaıı
tarafından muhasebe işlem fişine istinaden giderler lıesabına kaydedilen tutarlaı ilgili muhasebe
birimince işletmelere ödeniı,.

(8) MEB ilgili birimleri ve YÖK Stıaği Geliştirme Daire Başkanlığı ıaraiindan yapılan
ödemeleıde düzenlenecek olan muhasebe işlem fişine okullar ve yükseköğretim kunımlaının adı ile
aktarılacak futaflaıl gösterir onaylı liste ektenir. Okrıllar ve yükseköğetim kurumlan tarafindan
yaPılan ödemelerde kanıtlayıcı belge olarak Merkezi Yönetim flarcama Belgeleri Yönetmeliği
kıyasen uygulaıır.

(9) (a) MEB ilgili birimleri tarafından dilzenleııen muhasebe iştem fişi ile Ezel okullarda
okuyan öğıencilerİn devlet katkısı tutartarı metkez sayman]ık müdilrlüğü aracılığıyla işletmeye
ödeniı.

(b) Vakıf yükseköğetim krırumlan YÖK tarafindan aktaıılan devlet katkısı tutaıIannı
kullanmış olduklan muhasebe sistemine göre muhasebelştiıir.

(10) Devamsızhğı olan, hastal* izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu giinlere kaşılık gelen
ücretleri ödenmez.

(ll) Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretleı her t(lrlü vergiden
mııstesnadrı,

sorunıluluk
MADDE 5-(1) Okul müdüıIükleri ve yiikseköğetim kurumlan tarafından MEB ve YÖK'e

iletilen bilgilerin doğruluğundan ve belirlenen süreler içerisinde bildirilmesinden ilgili okul
müdiirlükleri ve yükseköğretim kurumları sorumludur.

{lA t

ll/ )\l , 2
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(2) İŞKUR'a yapılan yanlış, yersiz ve hatatı bildirimler nedeniyle yapılacak ödemelerden

iŞKUR sorumlu değildir,
(3) İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek Devlet

katkısı tutarı ve işletme payına düşen nıtaı, her ayın onuncu gUnüne kadar öğencinin banka

hesabına ödemekle sorumludıır,
(4) MEB ve YÖK tarafindan talep edilip İŞKUR tarafindan zamanında aktarılmayan ya da

eksik aklanJan tutaıdan dolayı MEB ve YÖK sorumlu tutulamaz.
(5) MEB ve YÖK devlet katkısı nıtarlafl n okullara ve yiikseköğretim kurumlarına

zamarunda aktarılmasından sorum]uduı
Diğer hususlır
MADDtr 6- (l) MEB ve YÖK tarafından sehvcn fazla talep edilen Devlet katkısı tutan, biı

sonraki ay talep edilecek tutardan mahsup edilir. Zamanında yapılmayan Devlet katkısı talepleri ise,

bir sonıaki ayda ya da takip eden aylarda yapılıı
(2) MEB ve YÖK'ttn muhasebe hizmetlerinin yftirtüldüğü muhasebe birimlerince banka

hesaplarırıa İŞKUR tarafindan Fon'dan aktanlan tüara ilişkin bakiye her ay kontrol edilir. Banka
hesabında kalan tutar bulunması halinde, MEB ve YÖK tarafindan yapıIacak talepte, bu bakiye
tutar di§ülitr.

(]) Devlet katkısı uygulamasının Bakanlar Kurulunca uzafilmama§ı haünde, ilgili eğitim ve
öğetim dönemi sonu itibariyle MEB ve YÖK tarafından devtet katkısından kutlanılmayan tutarlar
İŞKUR' a iade edilir.

Yetki
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında, ilgili kurulıışlar arasında işleıin

yürütülmesinde ihtiyaç duyıılan talima! protokol ve benzeri metinleri imzalamaya Genel Müdürlük,
İŞKUR ve YÖK temsilcileıi yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 8- (l) Bu UsuI ve Esaslar, 2016-2017 eğitim-öFetim yıtının ikinci döneminden

geçerli olmak ilzere imzalandığı tarihte yürllrlüğe girer,
(2) Devlet katkısı uygulamasının Bakanlar Kurulunca uzatılması halinde, bu Usul ve

Esaslann uygulanmasına devam olunuı
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslaıı, Milli Eğitim Bakanı ve Çahşma ve Sosyal Güvenlik

Bakam yürütiir.

l0,,a\oon

Dr.Mehmet MÜEZZiNOĞLU

3

Eğitim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanr
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