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8 Mart 2017 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.30
GEÇİCİ BAŞKAN : Özcan ULUPINAR (Zonguldak)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz.
Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları; yeterli çoğunluğumuz vardır.
Mesleki eğitim kapsamında staj gören öğrencilere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması ve
alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonunun ilk toplantısını en yaşlı üye sıfatıyla açıyorum,
herkese hoş geldiniz diyorum.
Bugün burada toplanmamızın nedeni, toplantı davet yazısında da belirtildiği üzere, Alt Komisyon
Başkanını seçmek, çalışma takvimini belirlemek ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden bilgi
almaktır.
Hepinizin bildiği gibi, Dilekçe Komisyonu olarak, 22 Şubat 2017 tarihli Dilekçe Komisyonu
Genel Kurul toplantısında, mesleki eğitim kapsamında staj gören öğrencilere ücret ödenmesindeki
sorunların araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir alt komisyon kurulmasına
karar vermiştik. Bugün burada ilk toplantımızı yaparak hem başkanımızı seçeceğiz hem de çalışma
takvimimizi belirleyeceğiz.
Bu kapsamda, Alt Komisyon Başkanlığı için bir önerge sunmak istiyorum.
Bu önergeyi arkadaşımız, yasama uzmanı Mustafa Bey okuyacak bize.
Önergeyi okutuyorum:
Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması
ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Geçici Başkanlığına
Alt Komisyon Başkanlığı için Bursa Milletvekili Osman Mesten’i aday gösteriyorum.
Arz ve teklif ederim.
Özcan Ulupınar
Zonguldak
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Hayırlı olmasını diliyorum ve toplantının yönetimini seçilmiş olan Alt Komisyon Başkanımıza
devrediyorum.
Başkanım, hayırlı, uğurlu olsun, buyurun.
(Komisyon Başkanlığına Bursa Milletvekili Osman Mesten geçti.)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Gündemimizdeki diğer konu olan çalışma takviminin belirlenmesine geçmeden önce konu
hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak isterim.
Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimize staj çalışmaları esnasında ücretlerin ödenmediği
ve öğrencilere “Staj ücreti almak istemiyorum.” şeklinde belgeler imzalatılarak çeşitli usulsüzlükler
yapıldığına dair şikâyetler gelmiştir. Bu şikâyetler üzerine, Dilekçe Komisyonunda söz konusu konunun
ayrıntılı olarak incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmüş ve konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmak
üzere alt komisyon kurulmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.
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Şimdi çalışma takvimimizi belirlemeye başlayacağız.
Mesleki eğitim kapsamında staj gören öğrencilere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması ve
alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu olarak neler yapabiliriz?
1) Millî Eğitim Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan konuyla ilgili yapmış oldukları
çalışmalar hakkında bilgi alabiliriz.
2) Bu husustaki usulsüzlüklerin ne derecede olduğunu öğrenmek adına ilgili kurumlardan raporlar
isteyebiliriz.
3) Komisyonumuza başvuru yapan dilekçeleri dinleyebiliriz.
4) Konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından yetkin isimleri çağırarak bu
konuyla ilgili neler yapabileceğini birlikte tartışıp değerlendirebiliriz.
Benim aklıma gelen bunlar olduğu için bunları ifade ettim. Sayın milletvekili arkadaşımın bir
önerisi varsa onları da dinleyebiliriz, değerli üyemizin düşünceleri varsa.
ÖZCAN ULUPINAR (Zonguldak) – Yok Başkanım, teşekkür ederim.
BAŞKAN – Peki. Ben teşekkür ederim.
Şimdi sözü Komisyonumuza bilgi vermek üzere katılmış bulunan Millî Eğitim Bakanlığından
yetkili arkadaşımıza devrediyorum.
Buyurun, sizi dinliyoruz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – Sayın
Başkanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Millî Eğitim Bakanlığında mesleki eğitimle ilgili resmî ve özel olmak üzere iki farklı statüde
kurumlarımız bulunmakta. Bu toplantıda konuyla ilgili şikâyetin yer aldığı yazı, özel öğretim
kurumunda işletmede beceri eğitimi yapan bir öğrenciyle ilgili Bakanlığımıza iletildiğinde konudan
haberdar oldum. Konuyla ilgili, Bakanlık içerisinde, resmî ve özel işlemleri takip etmek üzere iki farklı
genel müdürlük bulunmakta. Özel okullardaki öğrencilerin beceri eğitimi ve stajla ilgili işlemlerini
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz takip etmektedir. Bu konuyla ilgili Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı arkadaşımız da birazdan toplantıya katılacak. Ben,
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, resmî kurumlarda beceri eğitimi yapan öğrencilerle
ilgili komisyonumuzu bilgilendirmek istiyorum.
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletme ve beceri eğitimi ve staj uygulaması iki farklı program
türünde yapılmaktadır. Anadolu meslek ve Anadolu teknik olarak bu programları isimlendiriyoruz.
Anadolu meslek programında öğrencilerimize yoğun olarak mesleki becerilere yönelik bir haftalık
ders çizelgesi uyguluyoruz. Anadolu teknik programında ise, mesleki becerilerden ziyade, teknik teorik
eğitime yönelik bir program uyguluyoruz. Teorik programa ağırlıklı olarak uyguladığımız teknik lise
programlarında öğrencilerimiz haftada kırk altı saate yakın bir haftalık ders yükleri olduğu için staja, beceri
eğitimine gönderemiyoruz. O nedenle, bu öğrencilerimizi haftada üç gün beceri eğitimine göndermek
yerine, mesleki eğitim programında olduğu gibi, sadece bu öğrencileri yarı yıl ve yaz tatillerinde kırk
gün staja gönderiyoruz. Anadolu meslek programında ise, 12’nci sınıftan itibaren öğrencilerimiz okula
gittikleri için beceri eğitimine işletmelerde devam ediyorlar ve üç gün işletmeye, iki gün okula gelmek
suretiyle mesleki becerilerini geliştiriyorlar. Şimdi, beceri eğitimine katılan öğrencilerin ücretlerini
alamadıklarıyla ilgili aynı şikâyetler bize de geldi. Bununla ilgili incelemeleri yaptığımız zaman, genel
olarak, staj ve beceri eğitimi arasındaki ayrımın tam olarak yapılmadığını tespit ettik çünkü Anadolu
Teknik Programı’nda teorik ağırlıklı bir program uygulanan okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz
staj yaptıkları takdirde bununla ilgili ücret ödeneceğine dair 3308 sayılı Kanun’da bir zorunluluk yok;
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yani, işletmenin isteğine bırakıyoruz. “Staja giden öğrencilere istenirse ücret ödenebilir.” deniyor.
Yalnız bu durum 9 Aralık 2016 tarihinde 3308 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeyle tamamen ortadan
kaldırıldı. Bu tarihten sonra, staj, beceri eğitimi, telafi programı, her ne isimle olursa olsun, bir öğrenci
işletmeye gönderildiği takdirde, resmî, özel, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde tüm öğrencilere
ücret ödeme zorunluluğu getirildi. Bundan önceki dönemlerde, değişik zamanlarda, beceri eğitimi için
müracaat eden öğrencilerimiz zorunlu olarak kamu kurumlarında beceri eğitimine katılanlara işletme
bulunamadığı takdirde okulda da beceri eğitimi yaptırılmasıyla ilgili yönetmeliğimizde bir düzenleme
var.
Bu arada Mehmet Baran Bey özel öğretim kurumlarıyla ilgili bilgilendirmek için gelen daire
başkanımız.
Beceri eğitimine katılan öğrenciler eğer beceri eğitimlerini okulda yapıyorlarsa beceri eğitimini
okulda yapan öğrencilere ücret ödemiyoruz.
BAŞKAN – Yönetmelikte de böyle mi yazıyor? “Ayrım olmadan ödenmesi gerekiyor.” demiştiniz
ya biraz önce, mevzuatta öyle mi?
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – Bu on
ikinci aydan itibaren yapılan düzenlemeden sonra Başkanım, ondan öncesinde, özellikle çocuk gelişimi
alanında öğrenimine devam eden öğrenciler uygulamalarını okulun bünyesinde bulunan ana sınıflarında
yapıyorlardı. Ana sınıflarında yaptıkları için bunlara ücret ödemeyle ilgili bir zorunluluk yok çünkü ana
sınıfı okulun bir uygulama atölyesi gibi. Nasıl torna tesviye ya da makinenin atölyesi varsa çocuk
gelişimi alanında atölyesi oradaki ana sınıfıydı. Bize yapılan şikâyetlerin çoğunluğu, bu ana sınıflarında
beceri eğitimi yaptığı hâlde ücretini alamadığıyla ilgili.
BAŞKAN – İşte, mevzuatta bu anlamda bir istisna var mı yani, her ne ad altında olursa olsun, işte,
“Ücret ödenmesi gerekir.“ diye bir şeyden bahsettiniz ya 12’nci ayda çıkarılan, orada böyle ayrı bir
durum var mı?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – Bu ayrım
şöyle yapılmış Sayın Başkanım: Daha önceden konuyla ilgili, genel müdürlükler bazında valiliklere
talimat gönderilmiş. Bu talimat çerçevesinde, beceri eğitimini okulda yaptığı takdirde öğrencilere
“Ücret ödemeyeceksiniz.” diye bilgilendirme yapmış Millî Eğitim müdürlüklerindeki yetkili okul
müdürü arkadaşlar. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra, onlar da yazıyı ilgi tutarak “Atölyedir, burası
uygulama sınıfıdır. Burada beceri eğitimi yaptıkları için ücret ödemiyoruz.” diye ücret ödememişler.
BAŞKAN – Ama işte bu bilgilendirme şifahi bir bilgilendirme.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – Yazılı.
BAŞKAN – Yani yazılı ama onun bir dayanağı var mı yani o mevzuatta bunun dayanağı var mı?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – İşletmeye
gitmediği için, okulda eğitimin bir devamı olarak görüldüğü için onu işletme olarak tanımlanmadığı
için beceri eğitimi ücreti ödenmemiş.
Daha sonra bu konularla ilgili davalar açılmaya başlandıktan sonra, biz bununla ilgili valiliklere
talimat gönderdik. 2013 yılından itibaren davalar açılmaya başlandı. Her ne şekilde olursa olsun,
eğer bir öğrencinin ücretinin ödenebilmesi için öncelikle kanuna göre öğrenciyle velisi, okul idaresi,
işletme arasında bir sözleşme imzalanması gerekiyor, işletmede beceri eğitimi sözleşmesi. Daha sonra
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bu öğrencinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primlerinin ödenmesi gerekiyor. Bu
koşulları yerine getiren, sözleşmesi olan, sigorta primleri ödenmiş olan öğrencileri tespit ederek eğer
bu öğrencilere daha önceden ödenmiş herhangi bir ücret yoksa bu ücretlerin ödenmesiyle ilgili biz
valilikleri talimatlandırdık. Bu çerçevede gerekli çalışmaları yaparak tüm okullarımızdaki mezunlara
da ulaşarak beceri eğitimi ücreti alması gerekirken almamış olan öğrencilere 2013 yılından beri ücret
ödenmeye devam ediyor yani sürekli olarak bunlar bize de bilgi olarak geliyor. Bakanlığımız Hukuk
Müşavirliği kanalıyla takip ediliyor yani yıllık olarak ilk açıldığı yıl yoğun olarak davalar geliyordu,
2.500 civarında bu konuyla ilgili açılmış ve ücret ödenmiş dava ulaştı bize. Hâlen devam ediyor ama
sayıları azaldı çünkü uzlaşarak, uzlaşıyla çözüm üretildiği için eskisi kadar yoğun bir talep yok.
Benim arz etmek istediklerim bunlar. Başkanımın da ilave etmek istedikleri hususlar varsa…
BAŞKAN – Buyurun Mehmet Bey.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OKULLAR DAİRE BAŞKANI MEHMET BARAN – Sayın Başkanım, öğrencimizin özel okulda
okuduğunu biliyoruz. Özel okulların sağlık meslek lisesi kapsamında, bizdeki bilgiye göre de
Gaziosmanpaşa Hastanesinde, İstanbul’da staj gördüğü gözüküyor. Kayıtlarda da, en azından bize
intikal eden bilgilerde herhangi bir ücret almadığı da yazılıyor. Bu öğrencimizin özeldeki sorunu,
İstanbul’da başlayan, şu anda da kısmen diğer sağlık meslek liselerinde, özel sağlık meslek liselerinde
de devam eden protokol kapsamında dahi olsa, devlet hastanelerimizin bir ücret talep etmesiyle başlayan
bir sıkıntı ama buradaki durum, hem okul özel hem de hastane özel. Dolayısıyla, aralarında herhangi
bir anlaşma var mı, yok mu o da özelde bilinmesi gereken bir durum. Ağırlıklı olarak sağlık meslek
liselerinin açılışında, Sağlık Bakanlığının da talebi doğrultusunda biz bir protokol istiyoruz. On yıllık,
30 kilometrelik bir mesafede bulunan yerlerde bulunan devlet hastanelerinden veya özel hastanelerden
personelinin 1/3’üne tekabül edecek –çünkü daha fazla stajyer almaları mümkün değil- belli bir orandaki
sayıya izin vermesini istiyoruz. İl sağlık müdürlüğünün de onayını talep ediyoruz ki öğrencilerimiz
ileride gittiklerinde herhangi bir staj sorunu yaşamasınlar ama daha sonra bazı devlet hastanelerimiz,
işte, döner sermaye kapsamında bunların olmadığını, devlet okullarında okuyan öğrencilerin maliyetini
devletin üstlendiğini, kendilerine ödeme yapılacağını ama özelden gelenlere bu ödemeyi yapmak
istemediklerini belirttiler. Bu hususta bizim Sağlık Bakanlığıyla da yazışmalarımız oldu ama bu sorunu
özelde aşamadık. Yönetmeliğimizde bir değişiklik yaptık. Özel ve resmî kurumlardaki öğrenciler staja
gittiğinde, öğrenci ve velilerden “staj ücreti” adı altında bir ücret talep edilemeyeceğini belirttik fakat
bazı hastanelerimizin velilerden değil de okullardan bu parayı talep ettiğini de biz biliyoruz. Bu hususta
adli işlemleri takip etmek üzere pek çok davanın da intikal ettiğini biz biliyoruz özellikle İstanbul
merkezli olarak. Bunlar velilerle hastaneler veyahut da okullarla hastaneler arasında oluşan bir sorun
ama özelde de bütün öğrencilerimizin mutlak manada, diplomalarını etkilemeyecek şekilde stajlarını
görmek için de biz gerekli tedbirlerimizi aldık fakat bu staj ücretinin talep edilmesi noktasında bazı
kurumlarda, özelde sıkıntı yaşadıklarını da bize gelen şikâyet dilekçelerinden ve mahkemelerin bilgi
taleplerinden de biliyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Peki, bu şikâyetler üzerine herhangi bir araştırma… Önce şunu sorayım: Bu türlü olgular sürekli
denetime tabi midir yani her yıl denetlemelerde bunlar incelenir mi? Stajlar düzenli yapılmış mı,
yaptırılmış mı, bunların ücretleri ödenmiş mi, ödenmemiş mi, işin bir de sigorta boyutu var. Sigorta
primleri ödenmiş mi, ödenmemiş mi, rutin denetlemelerde bunlar yapılıyor mu? Olumsuz sonuçlarda
da ortaya konulan herhangi bir rapor, bir sonuç var mı?
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – Sayın
Başkanım, öğrencinin eğer işletmede beceri eğitimi yapması gerekiyorsa… Yani tüm öğrenciler
işletmede beceri eğitimi yapmak zorunda değil çünkü aldığı programa göre eğer Anadolu Teknik
Programı’ndaysa beceri eğitimi yerine staja gönderebiliriz. Staja gönderdiğimiz takdirde, kırk iş
günlük yapması gereken stajda ücret ödeme zorunluluğu yok ancak 12’nci sınıfta iki gün okulda, üç
gün işletmede aldığı eğitimi “işletmede beceri eğitimi” olarak adlandırıyoruz. Burada ücret ödenme
zorunluluğu var, sözleşme imzalanması gerekiyor ancak zorunlu hâllerde, işletme bulunamaması
nedeniyle özellikle çok programlı Anadolu liselerimiz gibi, beldelerde yoğun olarak yer alan
Anadolu liselerimiz de civarda yeterli sayıda işletme bulunamaması nedeniyle öğrencilerimizi okulun
atölyelerinde beceri eğitimine alıyoruz. Bu şekilde beceri eğitimi alan öğrencilere de ücret ödeme
zorunluluğu yok ancak işletmede beceri eğitiminin amacı öğrencinin iş hayatını tanıması, mesleki
becerilerini, eksiklerini, yeterliliklerini işletme ortamında görmesi olduğu için okulda beceri eğitimi
yapan öğrencilerin bu deneyimi kazanmaları için kırk gün staja gönderiyoruz. Oradaki eksikliklerini
bu kanalla telafi ediyoruz. Burada bizim gördüğümüz, beceri eğitimi ile staj çok yoğun bir şekilde
birbirine karıştırılıyor. Tüm taleplerde “Ücret ödenmedi, ücret alamadım.” şeklinde söyleniyor ama
ücret ödeme zorunluluğu ancak belirli kriterleri yerine getirdiğinde yapılabilecek bir uygulama.
Denetim konusunda, eğer öğrenci stajını tamamlamadıysa öğrenci diploma alamıyor, mezun
olamıyor. Mezun olması için mutlaka bu stajını tamamlaması gerekiyor. Tabii, zorunluluktan dolayı
işletmeye gönderilemeyen öğrencilerle ilgili de okulda yapıldığı için bunun da bir denetimi, sürekli
olarak öğrencileri denetim mekanizması şu anda yok, yani böyle bir kontrol mekanizması kurmadık.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OKULLAR DAİRE BAŞKANI MEHMET BARAN – Başkanım şöyle bir durum da söz konusu,
özelikle sağlık meslek liselerinde, hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında staj görmemişse Sağlık
Bakanlığı zaten bu diplomanın mesleki yeterliliğini kabul etmiyor. Dolayısıyla, bu çocukların bir
hastanede veya bir sağlık kuruluşunda mutlak manada stajlarını tamamlamaları gerekiyor. Bu, özellikle
sağlık meslek liseleri için bir zorunluluk. Eğer sağlık alanındaki bir hastanede veya sağlık kuruluşunda
staj yapmıyorsa bir hemşire olarak, sağlık teknikeri olarak kesinlikle çalışamaz. Bu zaten en büyük
kontrol mekanizması.
İkincisi: Okulların rutin müfettişlerimiz tarafından denetimleri yapıldığı zaman da staja gidip
gitmedikleri, hangi okullarda, kurumlarda staja gittikleri noktasında da takip ediliyor. Bir de bildiğim
kadarıyla stajını tamamlasın diye meslek liselerimizde, ben özeller için özellikle söyleyeyim, tahmin
ediyorum resmî kurumlarda da öyledir, çocuğun son sınıfta stajının nasıl yapılacağını okul idaresi
bir şekilde doldurmak zorunda, e-okul sisteminde bu gözükmeli, gözükmediği takdirde bu çocuğun
diploma alması mümkün değil, o da bizim kontrol sistemimiz oluyor.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ederiz.
Değerli üyeler, toparlayacak olursak; ilk toplantımızda alt komisyonun başkanlığına Bursa
Milletvekili olarak Osman Mesten’in seçilmesine, ilgili kurumlardan konu hakkında bilgi alınmasına,
aksi kararlaştırılmadığı sürece alt komisyon toplantılarının basına açık olmasına, alt komisyon
toplantılarında tam tutanak tutulmasına, alt komisyon üyesi milletvekillerinin de görüşleri dikkate
alınarak toplantı gündemini hazırlama ve davet edilecekleri belirleme hususunda alt komisyon
başkanına yetki verilmesine karar verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
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Değerli arkadaşlar, kıymetli üyeler; toplantı gündemimizde yer alan görüşmeler tamamlanmıştır.
Alt komisyonumuzun hayırlı olmasını, başarılı ve faydalı çalışma yapmasını temenni ederek hepinize
hayırlı günler temenni ediyorum.
Şöyle yapalım, biraz önce konuştuğumuz ve benim de sorduğum sorular çerçevesinde bize bir
rapor hazırlarsanız biz başka kurumlara da soracağız ama siz zaten bu olaya muttali oldunuz ve bununla
ilgili de mevzuat bazında, yönerge olabilir yani mevzuatta bir eksiklik olabilir, bundan kaynaklanan
bir şey varsa bunu da kendi içinizde hazırlayabilirsiniz veya önerebilirsiniz. Yani Meclis açısından
yapılabilecek herhangi bir şey olduğunu tahmin etmiyorum, bu anlamda yasal boşluk olduğunu
zannetmiyorum. Bize bir kapsamlı rapor hazırlarsanız memnun oluruz.
Ne kadar sürede şey yapabilirsiniz?
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – Bir haftalık
bir süre içerisinde tüm işletmede beceri eğitiminin yasal mevzuatı, bugüne kadar yapılanlar, yaşanan
sorunlar, bunlarla ilgili almış olduğumuz önlemleri içeren bir rapor şeklinde arz ederiz.
BAŞKAN – Bir de şikâyetlerin yoğunluğu, bugüne kadar var olanlara “Olumlu sonuçlandırıldı.”
dendi, mesela Mehmet Bey’in şeyleri vardı, bunları da dâhil ederseniz memnun oluruz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİ İŞLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANI ERTUĞRUL GEÇGİL – Tabii ki
Başkanım.
BAŞKAN - Teşekkür ederiz.
Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum.
Hayırlı günler.
Kapanma Saati: 14.54
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