İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Sayı:
Konu:

93258777-TESK.İESOB.GSK.EĞİTİM.2021/114-3917
3308 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hk.

İzmir, 29/12/2021

ODALARA 100 SAYILI GENELGE
İlgi : TESK’in 27.12.2021 tarih, 177 sayılı genelgesi.
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik
yapan “7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25 Aralık 2021
tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre;
 Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari
ücretin 3'te 1'i kadar tutarın tamamı, artık devlet tarafından ödenecektir. Ayrıca
12.sınıf öğrencilerinin aldıkları ücret de asgari ücretin 3'te 1'inden yarısına
yükseltilmiştir.

 Ustalık yeterliliği kazanmış olanlar mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını
belgeledikleri takdirde, Bakanlık tarafından açılan iş pedagojisi kursu sınavına
doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilecektir.

 Sigorta prim ödemelerini on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı
yetkilidir.

 Devlet katkısı ödemeleri, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.
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 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak
herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.

Söz konusu değişiklikler ile ilgili genelge sureti ektedir. Bilgilerinizi ve üyelerinize
duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır
Serkan CEYLAN
Genel Sekreter

e-imzalıdır
İbrahim BAYRAM
Başkan Vekili

EK: İlgi genelge
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EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
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Konu :

51617450-775.05-185/177
3308 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hk.

27.12.2021

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/177 SAYILI GENELGE

Bilindiği üzere, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun
bazı maddelerinde değişiklik yapan “7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına 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 sonra gelmek üzere, “kalfalık
yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari
ücretin yüzde ellisinden” ibaresi eklenmiştir.

* 3308 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar mesleklerinde en az on yıl
çalıştıklarını belgelendirdikleri takdirde Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi
kursu sınavına doğrudan katılabilirler. Başarılı olanlara usta öğreticilik
belgesi verilir.”

* 3308 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere
aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde
mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere,
25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari
ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki
eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin
yüzde ellisinden az olamaz. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul
ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;
yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde
personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi
programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı
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25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan
Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve
öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj yapacak
işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri
ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim
öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu
kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.”
“Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi
takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden
İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır.
Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler
sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe
dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.”
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve
sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Sinan ÖZKAN
Genel Sekreter

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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