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İlgi yazınızla, İl Meslek Eğitim Kurulunun belirlediği staj yapmak üzere kurumunuza
yönlendirilen meslek lisesi öğrencileri ile yükseköğretim kurumları öğrencilerine staj ücretinin
zorunlu olup olmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
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 eğitim-öğretim
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 maddesi; "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." şeklindedir.

Bütçe hazırlama rehberine göre ise, Anatilik Bütçe Sınıflandırılmasında "01.4" kod
tanımlaması "Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi veya geçici olarak memur, sözleşmeli veya
işçi statüsünde çalışmamakla birlikte kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici olarak (bir
yıldan az süreli) veya mevsimlik olarak kendilerinden faydalanılan kişilere (vizesiz geçici
işçiler, aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler, usta öğreticiler, 4/C kapsamında çalışanlar ve
diğer geçici personele yapılan ödemeler bu bölüme dâhil edilecektir. " şeklindedir.
Ayrıca 2017 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nun 8 inci maddesi; "…5/6/1986 tarihli ve
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde
meslek eğitimi gören öğrencilere yapılacak ödemeleri…bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda
yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere
ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi
arasındaki aktarmalar ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar hariç)
ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz….." şeklindedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,
1- Müfredatında zorunlu stajı olan öğrencilerden biriminiz tarafından stajer olarak kabul
edilenlere, yapılacak sözleşme ile yasada belirtilen asgari ücret oranından az olmamak üzere
ücret ödenmesi gerektiği,
2- Ödemelerin Analitik Bütçe'nin "01.4" ekonomik kodundan yapılması gerektiği,
3- Ödemelerde Bütçe Kanunu'nun 8 inci maddesinde yer alan kısıtlamaların da dikkate alınarak
biriminiz ödenekleri veya döner sermaye ödenekleri dahilinde yapılması gerektiği mütala
edilmiştir.
Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.
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