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: 12/06/2017 tarihli ve 26971 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda,… Hastanesi tarafından Dekanlığınıza gönderilen yazıda kurumlarında
yaz stajı yapmak isteyen Fakülteniz öğrencilerine ödenecek olan ücretin üniversitelerin
bütçesinden ödeneceği beyan edilmiş olup, bu ödemenin üniversitemiz bütçesinden ödenip
ödenemeyeceği, ödenecekse hangi birim tarafından ödeneceği konusunda Başkanlığımızın
görüşü talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3 üncü maddesine göre;
“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 eğitimöğretim kurumlarını…’
staj,’ öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi,beceri, tutum
ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve
hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı…’
işletme,’ mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerini…’
ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı kanunun 25 inci maddesine göre; "Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki
eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek
ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde 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, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret
ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır.
…
Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik
ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan
eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden,
Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu
üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır." denilmektedir.

5510 Sayılı Kanunun "Prim Ödeme Yükümlüsü" başlıklı 87'inci maddesinin e) bendi
"5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim
görenler ile meslek liselerinde staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu
öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan öğrenciler
için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu…" ile yüksek öğrenim kurumu sosyal
güvenlik işlemlerinde prim ödeme yükümlüsü kılınmıştır.
Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner sermaye İşletmeleri Hakkındaki
Yönetmeliğin, Döner Sermaye bütçesinden hangi ödemelerin yapılması gerektiğini gösteren
"Giderler" başlıklı 10'uncu maddesinin t) bendinde "Aday Çırak, çırak ve stajyer öğrencilerinin
ücretleri" yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Üniversitemiz Mesleki ve
Teknik Eğitim bölümlerinde okuyan ve müfredat gereğince zorunlu staja tabii öğrencilerin
ücretleri İşletmeler (Kamu Kurumları dahil) tarafından; bu öğrencilerin SGK primleri ise
öğrencinin öğrenim gördüğü okul bütçesinden ödenmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
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