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Bilindiği üzere,5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun

bazı maddelerinde değişiklik yapan "7346 ılı Bazı kanu nlarda D s iklik
Yaoılmasına Dair Kanun" 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

* 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci

maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine "aday çırak ve çırağa yaşına uygun

asgari ücretin yüzde otuzundan" ibaresinden

yeterliğini kozonon mesleki eğitim merkezi
sonra

l2'nci s
gelmek üz
ınıf öörenc

ere, "kolfakk
ilerine asoara

çolıştıklarını beloelendırdıkleri takdirde Bakonlıkço açılocak ğ pedogojısi

kuou ,rnourno doğrudan kotılobilırler. Boşorılı olanlaro usta öğreticilik

belgesi verilir."
* 3308 sayılı kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkrala r eklenmiştir.

'2016-2017 eğitim ve öğretim yıIı sonuno kador uygulonmok üzere

aday çırak ve çıraklor İte 18 incı modde hükümlerı uyarınca işletmelerde

-"iı"iı eğıtim gören, stoj veyo tomomloyıcı eğıtıme devom eden öğrencılere,

25 incı maddenın bırıncı fıkrası kopsamında yopılocok ödemeler osgori

vüzde ellisinden" ibaresi eklenmiştir.

* 3308 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

" lJstalık yeteıIğini kazonmq olonlar mesleklerin de en az on vıl

ücretin net tutor.n.n yüzde otuzundan, kotfotık yeterliğini kozonon mesleki

eğitim merkezi, 12'nci sınıf öğrenciterine yapılocok ödeme[er osgori ücretin

yüzde ellkinden oz olamoz. Meslek,i eöitim merkezi roma dısındoki okul
öğrenc ilere ödenebi lecek en oz üc,ve kurumlo oarenım

DersoneI colıstıron isletmeler acln ucte ikisa. varma ve üzerindevarmıden oz
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25/8/1999 torihli ve ]$/ ıqy 1 İssizlik Siqortas. Konununun 53 üncü
maddesinin ücüncü fıkrasının (B) bendinin (H olt bendi icin avrılon tutordon
Devlet kotkısı olorak ödenir. Bu kapsomdo yopılocak ödemeleri on eğitim ve
öğıetim yıkna kador uzotmoyo Cumhurbaşkanı yetkilidir. Stoj yapacok
işIetme bulunomomosı nedeniyle stajını okulda yapan ortoöğretim öğrencileıi
ile öğretim progrom. gereği staj yopmak zorundo olmoyon yükseköğretim
öğrencilerinin yoptıklon stojlor bu fıkro hükmü kopsomı dışındodır. Kamu
kurum ve kuruluşlorıno Devlet kotkısı ödenmez."

"Bu modde uyonnco ödenen Devlü kotkısı ödemenin yopıldığı torthi
takip eden iki oy içerkinde Çolışma ve Sosyol Güvenlik Bakanlığı bütçesinden
İşsizlik Sigortosı Fonuna ol«tarılır.

Birinci fıkroda bu fıkroyı düzenleyen Konunla yapılan değişikhkkr
sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılındon önceki döneme ilişkin geçmişe
dönük olarak herhongi bir ücret veyo Devkt kotkısı ödemesi yapılmoz."

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalannız aracılığıyla ilgili esnaf ve
sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

§, e-imzalıdır§ e-imzalıdır

Sinan ÖZKAN
Genel sekreter
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Genel Başkan Vekili
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