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Bilindiği üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 18'nci maddesinde "On ve daha fazla personel çalıştıran
İşletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, (. ..) olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesir/er tama ib/ağ olunur" hükmü yer
almaktadır. Bu hüküm gereği tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi kamu ve özel sağlık
kuruluşlarındada mesleki beceri eğitimi yaptınlmaktadır.
Beceri eğitimleri ile ilgili alınan yoğun şikayetler üzerine 03.10.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapılarak konu ile ilgili gelen şikayetler değerlendirilmiştir. Buna göre;
ı. Mesleki beceri eğitimi yapan öğrencilerden veya vetisinden staj ücreti adı altında ücret alındığı duyumları
alınmıştır. 20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 55'inci
Maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Öğrenci ile veli/erinden beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması adı
altında veya 54 üncü madde çerçevesinde tespit ve ilan edilen ücretler dışında herhangi bir ücret talep edilemez."
hükmü gereği öğrencilerden veya velilerinden staj ücreti adı altında hiç bir ücret alınamaz. Bu nedenle mesleki beceri
eğitimi yapan öğrencilerden veya velilerinden kesinlikle ücret alınmaması,
2. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25'nci Maddesinde yer alan "Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek
eğitimi gören öğrencilere ödenecek-ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velfsi veya vasisi veya
kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlzkça belirlenen esaslara göre
düzenleneceksözleşme ile tespit edilir. (Değişikson cümle: 13/2/2011-6111/64 md)Ancak, işletmelerde meslekeğitimi
gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde
30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari
ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez." hükmü gereği yaz stajları hariç mesleki beceri eğitimi yapan tüm
öğrencilere staj ücretinin ödenmesi,
3.2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle mesleki beceri eğitimi yapması gereken öğrenci sayısının fazla
olması sebebiyle staj yeri bulma hususunda yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ile ilgili olarak; 09.09.2015
tarihli ve 355 sayılı Müsteşarlık Makamı Oluru doğrultusunda ve ii Sağlık Müdürlükleri Koordinesinde aile sağlığı
merkezlerİ. toplum sağlığı merkezleri ile özel hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarına dengeli şekilde dağıtımı yapılarak ve gerekirse vardiyalı olarak öğrenim hedeflerine uygun bir biçimde
öğrencilerin stajlarını yapmalarının sağlanması,
Hususlarında bilgilerinizi arz ve rica ederim.
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