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3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Mesleki Eğitim Kurulu, gündemde bulunan
konuları görüşmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK’in başkanlığında toplanmıştır.
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
1. İnşaat sektöründe, istihdama yönelik mesleki kursların açılması için Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde,
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve sektör temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunca, sertifikaya
yönelik eğitim işbirliği çalışmalarının yapılmasına,
2. Mesleki Yeterlilik Kurumunca belirlenecek meslek standartları ve yeterlilikler dikkate alınarak, yaygın mesleki
eğitim ve öğretimdeki eğitim süreleri ile ilgili gerekli mevzuat çalışmalarının yapılmasına,
3. Kültür ve Turizm Bakanlığından kokartlı rehberlerin kendi alanlarında, bireysel çalışabilmeleri amacıyla, Kültür ve
Turizm Bakanlığınca bir çalışma yapılarak bir sonraki Mesleki Eğitim Kuruluna bilgi sunulmasına,
4. 5450 sayılı yasa ile Millî Eğitim Bakanlığına devredilen Turizm Eğitim Merkezlerinin (TUREM) mezunlarına
geçmişte verilen kurs belgelerinin geçerliliğinin devam etmesi ve bu konunun, 3308 sayılı Kanun kapsamına alınması ile
4848 sayılı Kanuna dayanılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılmakta olan, Yaygın Mesleki Turizm Eğitimi kursları ile
Yaygın Kültür Eğitimi kursları (Geleneksel El Sanatları ve Geleneksel Türk Süsleme Sanatları) sonucunda, Kültür ve Turizm
Bakanlığınca verilen belgelerde standart sağlanabilmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri ile gerekli
koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına,
5. Mesleki ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarına öğretmen yetiştiren, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Mesleki
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmaları amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde, Yüksek Öğretim Kurulu
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasına ve çalışmalara ivedilikle başlanmasına,
6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu koordinesinde, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurullarınca, her ilde işgücü ihtiyaç analizlerinin yaptırılması ve bu analizler doğrultusunda, ilgili birimlerce gerekli
planlama yapılarak mesleki ve teknik okul, kurum ve bölümlerin açılmasına,
7. Çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamında bulunan 131 meslek dalı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde
kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Komisyonu tarafından oluşturulan ve 17 Haziran 2007
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr Kolları listesinin (491 meslek adı) eşleştirilerek, kapsam içi ve dışı
meslek dallarının, ISCED 97 ve ISCO 88 meslek standartları dışında olanların netleştirilmesi amacıyla, Çıraklık ve Yaygın
Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili taraflardan oluşan bir komisyonun kurulması, hazırlanacak komisyon
çalışma raporunun, bir sonraki Mesleki Eğitim Kurulu gündemine getirilmesine,
8. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesi gereğince fen adamlarının görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin
yönetmeliklerinin hazırlanarak çıkarılması zorunluluğu göz önüne alınarak, bu amaçla Bayındırlık ve İskân Bakanlığının
koordinesinde, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımı ile bir
değerlendirme komisyonun kurulması, komisyon çalışmaları sonucunda bir raporunun hazırlanması ve ilgili birimlere
gönderilmesine,
9. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından teklif edilen Kantin İşletmeciliği meslek dalı ile
ilgili, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinesinde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve TESK’ in
katılımıyla oluşturulacak bir komisyonca çalışma yapılmasına,
10. Meslek dallarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına
alınmasından sonr a, ver ilen yasal sürede belge alamayan veya belgesini değiştir emeyenlere, kapsamdaki tüm meslek
dallarında son defaya mahsus olmak üzer e, 3308 sayılı Kanunun geçici 8. maddesine gör e, Resmi Gazete’de
yayımlandığı tarihten itibaren 3 aylık ek bir başvur u sür esinin ver ilmesine,
11. Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim ile meslek yüksekokulları mezunlarının istihdamının sağlanması,
kurumsal imajın artırılması ve cazip hale getirilmesi amacıyla MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün
koordinesinde ilgili sektörlerle birlikte bir çalışmanın yapılmasına,
12. Ülkemizde işsizlik oranın düşürülmesi ve istihdam sağlanmasına yönelik olarak mevcut işsizlerin envanterinin
çıkarılması, bu kitlelerin eğitim seviyelerinin belirlenmesi ve eğitilmeleri konusundaki çalışmanın, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca (Türkiye İş Kurumu) başlatılmasına,
13. Sıcak ve soğuk sistem kaplamacılığı ile kauçuk işlemeciliği meslek dallarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
çıraklık uygulamaları kapsamına alınıp alınamayacağı konusunda, MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve
TOBB temsilcilerinden oluşan bir alt komisyonun bu konu ile ilgili bir rapor hazırlanmasına ve bir sonraki Mesleki Eğitim
Kurulunun gündemine getirilmesine,

14. İllerdeki meslek odaları ve birliklerin bütçelerinin bir kısmını, illerindeki mesleki ve teknik eğitim ve öğretimin
geliştirilmesi ile istihdama yönelik yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ayırmaları, ayrılana bu bütçenin ise il istihdam
ve mesleki eğitim kurullarının planlaması ve önerisi doğrultusunda ilgili oda ve birliğin denetim ve gözetiminde yapılmasının
tavsiye edilmesine,
15. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla, teknolojik alt yapının yenilenmesi için genel bütçe
imkânlarının yeterli olmaması sebebiyle, bütçe dışı kaynakların teminine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, şans
oyunlarından elde edilen gelirlerden belli bir oranda, mesleki eğitime pay ayrılmasının yararlı olacağının ilgili birimlere
tavsiye edilmesine,
16. 81 il’de TİSK ve TÜRKİŞ tarafından çalışması yapılan “yerel düzeyde işgücü piyasasını izleme ve yönlendirme
mekanizmalarının etkinleştirilmesi projesi’nin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının MEB Projeler Koordinasyon Merkezi
Başkanlığının koordinesinde yapılmasına,
17. MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce teklif edilen, örgün mesleki orta öğretim okul ve kurumlarında
uygulanmakta olan aşağıdaki meslek alan ve dallarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına,
Alan adı
El Sanatları Teknolojisi

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri
Tekstil Teknolojisi

Dal Adı
1. Halı Desinatörlüğü
2. Dekoratif El Sanatları
3. Dekoratif Ev Tekstili
Makyaj
Tekstil Laborantlığı

18. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünce teklif edilen aşağıdaki meslek alan ve dalının 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına,
ALAN ADI

DAL ADI

Adalet

İnfaz ve Koruma

19. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 30. maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “ iş yerlerinde alanında
mesleki eğitim almış olanlar istihdam edilir” ifadesi gereği bu uygulamanın gerçekleştirilmesi ve aynı Kanunun 18.
maddesinin sekizinci paragrafında yer alan “on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler bu amaçla bir
eğitim birimi kurar” ifadesi gereği bu uygulamaya ilişkin ilgili birimlerce gerekli önlemlerin alınmasına,
20. MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TESK ve TOBB’dan
oluşturulacak bir komisyon marifetiyle Bahçecilik alanı altında bulunan; Dış Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği ve Peyzaj, İç
Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Sebze Yetiştiriciliği ve Meyve Yetiştiriciliği meslek dalları, Gıda
Teknolojisi alanı altında bulunan; Sebze ve Meyve İşleme, Hububat İşleme, Zeytin İşleme, Çay Üretimi ve İşleme dalları ile
Nakış ve Ev Tekstili alanı altında bulunan; El ve Makine Nakışı, Sanayi Nakışı, Ev Tekstili dallarının kapsama alınması ile
ilgili süre ve öğretim programlarının hazırlanarak Talim Terbiye Kurulunda bu alanlara ait öğretim süresi ve programlarının
kabulünden sonra kapsama alınmasına,
21. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce halen çıraklık uygulamaları kapsamında olan ve aşağıda
belirtilen alan ve dalların mesleki orta öğretim programlarına paralel olarak,
a) Çiçekçilik” alanı isminin “Bahçecilik Alanı” olarak ve “Çiçekçilik” dalının isminin “Çiçek Düzenlemeciliği”
olarak değiştirilmesi,
b) Berberlik” ve “Cilt Bakımı ve Güzellik” alan ve dallarının “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı” olarak tek
alan altında toplanması,
c) Yukarıdaki meslek dallarının listedeki adları ve yerleri değişsede bu meslek alan ve dallarının ilk kapsama alma
tarihlerinin geçerli olmasına,
22. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan “yaşına uygun asgari ücretinin % 30’undan
aşağı ücret ödenemez” ifadesi gereği sağlık meslek liseleri ve diğer mesleki ve teknik öğretim alanında beceri eğitimi gören
öğrencilere ücret ödenebilmesi için öğrencilerin beceri eğitimi yaptıkları işletmelerin bütçelerine ödenek konulması
hususunda gerekli düzenlemelerin ilgili birimlerce yapılmasına,
23. Örgün eğitim kurumlarındaki kız öğrencilerin oranlarının artırılması ve teşvik edilmesine yönelik olarak,
öncelikle kız meslek liselerinin bünyelerinde, kalkınmada öncelikli yöreler başta olmak üzere, kız öğrenciler için
pansiyonların yapılmasının ilgili ve sorumlu birimlerin uygulama planlarına almalarının tavsiye edilmesine,
24. Özel sektör tarafından da mesleki eğitim okul ve kurumları açılmasının teşvik edilmesi hususunun tavsiye
edilmesine,
25. Kurum ve kuruluşlarca mesleki eğitim ve istihdam konularındaki yazılarda ve belgelerde “ara eleman”
kavramının kullanıldığı, bunun belirli bir zaman dilimi ile sınırlandırılması ve bu kavramın yanlış anlaşılmalara neden olması
sebebiyle, bu ifadenin yerine “nitelikli eleman” veya “kaliteli eleman” terimlerinin kullanılmasının daha doğru olacağı
konusunun ilgili birimlere tavsiye edilmesine,

26. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının talep ve önerileri kapsamında; mesleki ve teknik eğitimin bir bütün olarak
ele alınarak, yüksek öğretim boyutunun da dikkate alınması ve bu konuda çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi,
3308 sayılı Kanunun 18. Maddesinin 1. paragrafında yer alan kriterler sabit kalmak üzere, söz konusu kanun kapsamına veya
düzenlenecek bir yasa ile meslek yüksekokullarında da dahil edilmesi, meslek yüksekokullarının rekabet ve sorumluluklarını
yerine getirebilmeleri için Maliye Bakanlığı ve DPT tarafınca desteklenmesi, meslek yüksekokullarınca verilen sertifikaların
tanınması hususundaki güçlüklerin ortadan kaldırılarak mezunlarının iş yeri açabilmeleri ve kendi işyerlerini kurabilmeleri
için bir teşvik sisteminin getirilmesi, 3795 sayılı Kanun ile belirtilen yetki ve sorumlulukların AB yeterlilikler çerçevesi ve
ulusal yeterlilikler sistemi içinde yeniden düzenlenmesi, eğitim programlarının esnek ve modüler hale getirilmesi ve
geliştirilmesinde paydaşların etkin katılımının sağlanması, öğretim elemanlarının endüstri deneyimini artırmaya yönelik
programlara iş dünyasının gerekli katkı sağlamaları hususundaki talep ve önerilerin tüm mesleki eğitim birimlerince dikkate
alınması ve değerlendirilmesinin yararlı ve gerekli olduğu konusunun tavsiye edilmesine,
oy birliği ile karar alınmıştır.
BAŞKAN
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
(İmza)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Muammer Yaşar ÖZGÜL
Salih ÇELİK
(Katılmadı)
Millî Eğitim Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Metin AKDAMAR
Müsteşarı
Müsteşar Yardımcısı
İçişleri Bakanlığı
(İmza)
(İmza)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Hasan ŞAHİN
Arif KORKMAZ
(Katılmadı)
Maliye Bakanlığı
Bayındırlık ve İskân
Sağlık Bakanlığı
(İmza)
Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
(İmza)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Abdullah YAĞLI
Eyüp Şenol ÖMEROĞLU
Kemal Fahir GENÇ
Çalışma ve Sosyal
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güvenlik Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
(İmza)
(İmza)
(İmza)
ÜYE
Yılmaz TUNA
Devlet Planlama Teşkilatı
Daire Başkanı
(İmza)

ÜYE
Hüseyin ACIR
MEB Erkek Teknik
Öğretim
Genel Müdürü
(İmza)

ÜYE
Emine KIRAÇ
MEB Kız Teknik Öğretim
Genel Müdürü
(İmza)

ÜYE
Sadettin SABAZ
MEB Ticaret ve Turizm
Öğretimi
Genel Müdürü
(İmza)

ÜYE
Necmettin YALÇIN
MEB Çıraklık ve Yaygın
Eğitim
Genel Müdürü
(İmza)

ÜYE
Prof. Dr. Sabahattin BALCI
Yüksek Öğretim Kurulu
Temsilcisi
(İmza)

ÜYE
Naci SULKALAR
Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları
Konfederasyonu
Genel Sekreter
(İmza)
Özcan KARABULUT
Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu
Temsilcisi
(İmza)

ÜYE
Cengiz ÖZCAN
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanlığı
Gen Sekreter Yar.
(İmza)

ÜYE
Ferhat İLTER
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
Genel Sekreter Yardımcısı
(İmza)

ÜYE
(Katılmadı)
Türkiye Bankalar Birliği

ÜYE
(Katılmadı)
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî
Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavir Odaları Birliği

