TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
DİLEKÇE KOMİSYONU
MESLEKİ EĞİTİM KAPSAMINDA
STAJ GÖREN ÖĞRENCİLERE ÜCRET
ÖDENMESİNDEKİ SORUNLARIN
ARAŞTIRILMASI VE ALINABİLECEK
ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ ALT
KOMİSYONU TUTANAKLARI

Tarih: 26 Nisan 2018 Perşembe

.

...

BİRİNCİ OTURUM
26 Nisan 2018 Perşembe
BAŞKAN: Osman MESTEN (Bursa)
Açılma Saati: 11.02

BAŞKAN – Kıymetli Komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluşlarımızın
değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, basın mensupları; hepiniz hoş geldiniz.
Toplantı yeter sayımız mevcut olduğu için toplantımıza başlıyorum.
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 22/2/2017 tarihli 18 sayılı Kararı’yla kurulan mesleki
eğitim kapsamında staj gören öğrencilere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması ve alınabilecek
önlemlerin belirlenmesi alt komisyonumuzun ikinci toplantısını açıyorum.
Değerli katılımcılar, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimize staj çalışmaları esnasında
ücretlerinin ödenmediği ve öğrencilere “Staj ücreti almak istemiyorum.” şeklinde belgeler imzalatıldığına
yönelik gelen şikâyetler üzerine Dilekçe Komisyonu konunun ayrıntılı olarak incelenmesini teminen
bir alt komisyonun kurulmasına karar vermiştir. Kurulan alt komisyonumuz 8 Mart 2017 tarihinde
yaptığı toplantıda Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim
Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerini dinlemiş ve konuyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığından mesleki
eğitimde staj ücretinin ödenmesinde yaşanan sorunlar ve alınan önlemler hakkında bir rapor istemiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Komisyonumuza talep edilen raporları sunmuştur. Bakanlık
yetkililerine teşekkür ediyoruz.
Mesleki eğitimde stajla ilgili olarak Komisyonumuza yeni başvurular da gelmeye devam
etmektedir. Bu kapsamda, Komisyonumuza, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik
Bölüm Başkanı Sibel Erkal İlhan tarafından yapılan başvuruda bölüm öğrencilerinin müfredatında
dördüncü yıl bahar döneminde on beş hafta süreyle haftada kırk saat seçmeli alan uygulaması dersinin
bulunduğu, yaklaşık sekiz yıldır öğrencilerin bu dersi Türkiye’nin çeşitli hastanelerinde sorunsuzca
uygulamışken 2017-2018 yılında öğrencilerden uygulama alanlarını bildirmeleri istediklerinde seçmeli
alan uygulaması öğrencisi olarak kabul edilmeme sorunlarıyla karşılaştıkları, dilekçesine ek olarak
sunulan 46 dilekçede de öğrencilerin hastanelere yaptıkları başvurularda uygulama alanına kabul
edilmeyeceklerinin bildirildiği, Türkiye’nin çeşitli hastanelerinde kabul edilmeme gerekçesi olarak staj
öğrencilerinin staj ücretinin ödenmesiyle ilgili sorunlar olduğu, meslek lisesi öğrencilerinin öncelikle
kabul edildiği ve kontenjanın dolu olduğu gerekçesiyle öğrencilerin kabul edilmeyeceği bildirildiği
belirtilerek sorunun çözümü için de ilgili kanun maddelerinin incelenerek dönem içi uygulamalarda
ve yaz stajlarında öğrencilere ücret ödeme konusunun belirlenmesi ve karara bağlanması, öğrencilere
yaz stajında ücret ödenmesi için gerekli kaynağın temin edilmesi, Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında
sağlık bilimleri öğrencilerinin yaz stajları konusunda protokol yapılması, seçmeli alan uygulamasına
kabul edilmeyen öğrencilerin sorununun en kısa sürede çözümlenmesi için kamu hastanelerine ücretler
konusunda bilgi verilerek kabullerinin sağlanması talep edilmiştir.
Öğrenciler tarafından Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine verilen dilekçelerde de
öğrencilerin mesleki eğitim kapsamındaki zorunlu staj başvurularının hastane ve sağlık kuruluşlarınca
kontenjan dolu olduğu gerekçesiyle reddedildiği, sözlü olarak da staj ücreti ödemeden kaynaklı sorunlar
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sebebiyle staj başvurularının reddedildiği yönünde ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Uygulamada
okul yönetimi, öğrenci ve velileri tarafından ibraname ya da staj ücreti ödenmeyeceğine ilişkin usulsüz
işlemler yapılmasına yol açan temel sebep bu başvuruda açıkça görülmektedir.
3308 sayılı Kanun’la zorunlu olan staj ücretini ödemek istemeyen işletmelerin öğrenci kabul
etmemeleri sebebiyle mezun olmak için zorunlu stajlarını tamamlamaları gereken mesleki eğitim
kurumu öğrencilerine staj yapabilecekleri işletme bulunmasını teminen okul yöneticileri veya öğrenci
ve velileri tarafından işletmelerin staj ücreti ödememesini sağlayan ibraname benzeri usulsüz işlemler
yapılabilmektedir. Görülmekte ki 3308 sayılı Kanun kapsamında staj ücreti ödenmesinde yaşanan
hukuki ihtilafları gidermek için 2016 yılında yapılan düzenleme tek başına yeterli olmamıştır. Kamu
kurumları ve kamu kurumlarına ait işletmelerin bütçelerinde staj ücreti için ödenek ayrılmasına,
ayrıca özel işletmelerde de öğrenci kabul etmeyen işletmelere yaptırım uygulanmasına, Bakanlıkça
bilgilendirme ve denetimlerin artırılmasına ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
Gündemimizin staj yapılabilecek kurum ve işletmelerin staj ücreti sebebiyle öğrenci kabul
etmemesine yönelik uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşmesine başlıyoruz.
Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Sayın Profesör
Doktor Sibel Erkal İlhan’ın Dilekçe Komisyonuna yaptığı 11156 sayılı dilekçesinde yer alan hususların
değerlendirilmesi ve konuyla ilgili diğer hususların da Komisyonumuza bilgi vermek, görüş, öneri ve
değerlendirmelerde bulunmak üzere kamu kurumlarının temsilcilerine söz vereceğim.
İlk sözü dilekçe sahibi Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Öğretim
Üyesi Sayın Hocamız Profesör Doktor Sibel Erkal İlhan’a veriyorum.
Sayın Hocam, buyurun.
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli katılımcılar;
öncelikle Meclis tatil olduktan sonra bu toplantının yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu
da ifade ederek başlamak istiyorum.
Siz çok güzel özetlediniz Sayın Başkanım. Benim çok fazla ilave edeceğim bir şey yok. Sanıyorum,
yeni bir düzenleme ya da yeni bir yönetmelikle öğrencilerin stajda ücret alabilmelerinin sağlanması,
ayrıca sağlık meslek liseleri kontenjan doluluklarının da değerlendirilmesi ve üniversite öğrencilerinin
de staja kabul edilmesi konularında bir karara varılması gerekecektir.
Benim ilave olarak söyleyebileceğim şeyler yok, siz bütün dilekçeyi de özetlediniz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz. Dilekçede hakikaten ayrıntılı bir biçimde hem tespit
hem sorunun çözüm yolları anlamında da güzel ifadelerde bulunmuşsunuz. Zaten sorun belli, çözüm
yolları da aşağı yukarı belli gibi.
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN – Evet efendim.
BAŞKAN – Ben de emeğiniz için, ilginiz için teşekkür ediyorum.
Şimdi de Yükseköğretim Kurulu temsilcisi Strateji Daire Başkanı Sayın Zerrin Ekiz…
Buyurun efendim.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Sayın Başkanım, 2016’nın
Şubat ayından beri bu konu gündemimizde. Birçok çalıştay yaptık, sağlık bilimlerinde gerçekten
sıkıntılar olduğunu gördük. Millî Eğitim Bakanlığıyla yazışmalarımız oldu, Sağlık Bakanlığıyla
yazışmalarımız oldu. Buradaki asıl sorun, 25’inci maddedeki ücret ödeme zorunluluğu. Yani bir şekilde
kamu kurumu da olsa, özel işletme de olsa bu öğrencilerimize staj ücreti ödenecek. Tabii ki işletmeler
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ödemek istemiyorlar fakat kamu kurumlarına eğer böyle bir zorunluluk getirildiyse Maliye Bakanlığı
tarafından da bu staj ücretlerine ilişkin ödeneklerin bütçelerine konulması gerekiyor diye düşünüyoruz.
Bununla ilgili hatta Maliye Bakanlığına da yazdık, Maliye Bakanlığından cevap gelmedi.
İkinci bir husus -hocamın da özellikle belirttiği gibi- “staj” tanımında; “uygulamalı eğitim”
ve “staj” kavramı çok birbirine karışıyor. Uygulamalı eğitimde geçen yıl Temmuz ayındaki kanun
değişikliği bizim tarafımızdan önerilmişti, bizim tarafımızdan yapılmıştı. Yani “Uygulamalı eğitimlerde
de staj ücreti ödenmesin.” diye hatta afiliye olan hastanelere de biz yazı yazdık. Özellikle üniversitenin
hastanesi yok, öğrenci gidiyor Sağlık Bakanlığının hastanesine, afiliasyon yapılmış bir hastanede
eğitimini tamamlarken özellikle bunlara üniversitenin birimlerinde yapıyormuş gibi -zaten uygulamalı
eğitim- bunlara staj ücreti ödenmemesi konusunda talebimiz yani girişimlerimiz oldu.
Hatta diğer bir konu, küçük illerdeki üniversitelerde de bayağı bir sıkıntı vardı. Koordinasyonu
sağlayan il istihdam meslek kurulları var. Bunlarda da dedik ki: “Sağlıkla ilgili üniversitelerden sağlık
bölümleriyle ilgili hocalar katılsın.” İşletme ya da hastane ile üniversite arasında bir bağ kurulması
açısından üniversitelere de dağıtımlı bir yazımız oldu. Hani, bu tür girişimlerimiz oldu ama buradaki
asıl sorun “staj” tanımının tam anlaşılamaması, anlaşılmış olsa bile öğrencilerin stajı tamamladıktan
sonra dava açtıklarında hâkim ya da yargı öğrenci lehine karar verdiği için, işte “Bunlar stajdır, staj
ücreti de almak zorundadır.” gibi sonuçlarla karşılaştık. Birçok açılmış davalar var ve hepsi de lehe
sonuçlanmış. Bu tür sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz ama yasa tamamen açık diye görünüyor.
Protokol konusuna gelince, Sağlık Bakanlığı ile YÖK’ün böyle bir girişimi olmayacağı bilgisi
verildi üst yönetimden. Protokol çok gerekli gözükmüyor, kanun çok çok açık, 3’üncü maddedeki staj
tanımı, 25’inci maddedeki hususta. “Buna gerek yok.” dendi ama gerekli girişimlerimiz oldu dediğim
gibi Sağlık Bakanlığında.
BAŞKAN – “Uygulamalı eğitim ve staj kavramları çok belirgin hâle getirildiğinde sorun çözülür
büyük oranda.” diyorsunuz herhâlde.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Aslında öyle. Hani, biz
bir belirginleştirdik geçen yıl temmuz ayında ama -hocamın da dediği gibi- hâlâ yanlış anlaşılmalar
ve yönlendirmeler var. “Öğrenci illa ücret alsın, uygulamalı eğitim de olsa ben bunu staj kapsamına
alayım ama işte bir ücret ödensin.” durumları oluyor genelde mahkemelerde, hâkim tarafından verilen
kararlarda ama hocamın da dediği gibi, büyük sıkıntı. Özellikle hastanelerin MEB öğrencilerini
öncelikle kabul etmesinin de açıklaması geldi çünkü üniversite öğrencilerinin mutlaka bağlı olduğu bir
tıp fakültesi var. Tıp fakültesindeki, işte, ne bileyim, eğitim alanları, bölümler bunlar için uygundur ama
işte MEB’den gelen öğrencinin böyle bir imkân yok yani MEB’e bağlı bir hastane olmadığı için tabii ki
doğal olarak Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler lise öğrencilerini öncelikle kabul ediyor, ondan sonra
üniversite öğrencilerini kabul ediyorlar.
Biz -dediğim gibi- elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadığını da görüyorum. Dediğiniz gibi,
belki bir yasal düzenlemede -25’inci maddede olsun, yine 3’üncü maddede- bir değişiklik olabilir ama
sizlerin de takdiriyle bunu gündeme getireceğiz.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.
Sağlık Bakanlığı temsilcisi, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım Meslekleri Daire
Başkanı Sayın Yasemin Şenol.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Biz bir aylık bir görevlendirme neticesinde çiçeği burnunda daire başkanları olarak inşallah
elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışacağız.
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BAŞKAN – Hayırlı olsun diyelim biz de.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Sağ olun.
Şimdi, hocam “staj kavramı” dedi ama bu 7033 sayılı Kanun’la mahkemelerde çok, sürekli
sürüncemede kaldığı için… Net olarak tanımlanmış bir tanım var aslında. Yani uygulamaları, eğitimleri
de mahkeme sürecinde staj olarak kabul ediyor, bu tanımı ayrıyeten yapmamıza gerek var mı, bundan
sonrayı, bilmiyorum.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Zaten o temmuzdaki şeyde
açıklanmış.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – “Yükseköğretim kurumları tarafından
uygulamalı ve pratik eğitimler dışında” dediğimiz zaman o, onu kapsıyordu yani biz orada düzelttik,
dedik ki: “Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan her düzeydeki alana
özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında…” Yani hocamın da bahsettiği gibi, ebelik
-burada çok net- teorik ve uygulamalı bir ders. Bu, staj kavramının dışında olan bir durum yani. Stajı
tanımlamış ama…
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Ama şöyle: Bakanlık olarak
7033 sayılı Kanun kapsamında bize sorulan görüşlere verdiğimiz cevapta uygulamalı eğitimleri de staj
kapsamında değerlendiriyoruz çünkü kanun kapsamında yapılan bir tanımlama, bunun dışına çıkmamız
mümkün değil.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Ama stajda, bakın “dışında” dediği için yani
bu tanımın dışında oluyor. Yani, yanlış mı anlaşıldı?
BAŞKAN – YÖK ile Bakanlık arasında o zaman keskin bir ihtilaf var. Yurt dışındaki uygulamalar
nasıldır?
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Kesinlikle. Şu an onunla ilgili çok net bir
bilgim yok. Ayrıca, mesela afiliye protokolleriyle ilgili 6’ncı maddede zaten afiliye protokolü imzalanan
hastanelerde staj gören öğrencilere ücret ödenmemesine yönelik çok açık ve net…
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Yazımızı yazmıştık zaten,
özellikle…
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Yazıdan ziyade zaten şey hani yönetmelik ve
mevzuat kapsamında da, 6’ncı madde kapsamında da böyle.
Onun dışında, sağlık meslek liselerinin kontenjan değerlendirmesiyle kamu hastanelerimizde biz
yeterince buna yönelik uygulamalarımızı yaptık. Öğrencilerimiz mağdur olmasın diye ilgili alan ve
branş bazında çalışan personelin 1/3’ünü alırken bunu ½’ye çıkardık. Bunun sonucunda gene yeterli
olmaması hâlinde en son 10/10/2017 tarihli müsteşar olurumuz genelgesiyle bu sayıyı ½’nin üzerinde,
30 kilometre alan belirleyerek, öğrencilerin kontenjan sayısını da dikkate alarak kurumun bu sayıyı
artırabileceğine yönelik genelgemizi de yayımladık ama takdir edersiniz ki şimdi, ücret kapsamı
dışında da bu öğrenci sayısını artırdığımızda… Çünkü staj bir eğitim, staj öğrencilerinin mutlaka
orada çalışan bir personel eşliğinde uygulama yapması gerekiyor. Biz bu sayıyı artırdığımızda hasta
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güvenliği, çalışan güvenliği, bunları da risk altına almış oluyoruz. Yani, özet olarak Sağlık Bakanlığı
olarak uygulamaya yönelik yapabileceğimiz her şeyi yapmışız aslında, ücret ödemelerimizde de bir
sıkıntı yok çünkü genel bütçeden ödeniyor artık, eskiden özel bütçedendi.
BAŞKAN – Daha çok özel hastanelerde şu anda bu sorun var herhâlde, öyle anlaşılıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Evet, özel hastanelerden kaynaklı bir
sıkıntımız var.
Onun dışında, bizim Sağlık Bakanlığı olarak üniversite öğrencilerinin tabii ki hani yetmediği
noktada Sağlık Bakanlığı hastanelerinden ya da birimlerinden hizmet alması tabii ki takdir eder ama
öncelikle kendi birimlerinde stajlarını tamamlamaları, onun dışında eğer Sağlık Bakanlığı olarak
bir entegrasyon olacaksa bunun YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol veya vesaireyle
yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyim çünkü biz bunu öğrencilerimize yüklüyoruz, öğrenciler
dilekçeleriyle tek tek kurumları gezerek bunu çözmeye çalışıyorlar. Yani Millî Eğitim Bakanlığında
olduğu gibi belki bir tek tip protokolle böyle bir çözüm olabilir diye düşünüyorum.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Yani protokolde hangi
hükümler olacak? Yani “Öğrenciler ücret almayacak.” diye, öyle bir hüküm mü konulacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Onu hani karşılıklı oturarak belki…
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Çünkü kanun çok açık
olduğu için protokole -hep söylediğim gibi- kesinlikle karşıyız biz, hani Sağlık Bakanlığı ile YÖK
arasında…
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK
BAKIM MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Şöyle: Bizim zaten şu an kamu
hastanelerimizde verilen staj ücretlerinin ödenmesinde herhangi bir sıkıntımız yok, genel bütçeden
ödendiği için hani “Bu, YÖK’ün öğrencisi, üniversite öğrencisi, lise öğrencisi.” falan ayrımına
gitmeksizin bizim ücret ödenmesiyle ilgili kamu hastaneleri olarak bir sıkıntımız ya da bir öngörümüz
yok. Yalnız, biz -dediğim gibi- hizmet, hizmetin kalitesi, süreci, hasta güvenliği, çalışan güvenliği
noktasındaki bu sayıyı bir şekilde netleştirip belki bir oran belirlenebilir ama bu sizinle görüşmelerimiz
neticesinde bir sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum çünkü Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşen
misyonu, vizyonu sonuna kadar yapmışız gibi gözüküyor.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Ama şöyle: Dilekçe
Komisyonuna gelen başvuruda -Hocamınkinde tamamen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler Sayın
Başkanım- özel hastane değil, buradaki konu Sağlık Bakanlığı.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Dediğim gibi, şimdi…
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Hani, şimdi “Sorun
çözülmüş.” derken Hocamın böyle bir şeyi getirmesi demek ki sorunun devam ettiği anlamına geliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Hayır, şöyle, siz de başta şunu söylediniz ya:
Millî Eğitim Bakanlığının herhangi bir staj ya da uygulama eğitimi verebileceği birimleri ve kurumları
olmadığı için kurumlar belki onları öncelikli olarak tanımlıyor. Şimdi, biz o öğrencileri kontenjan
kapsamında aldığımızda ya da onlarla bir protokol imzalanıyor zaten, Millî Eğitim Bakanlığıyla bir
yıl üzerinden protokol imzalandığı için o kontenjanlar bir şekilde aslında doldurulmuş oluyor ve diğer
üniversite öğrencilerimiz başvurduğunda da gerçekten “Kontenjanımız dolu.” cevabıyla karşılaşıyorlar.

7

BAŞKAN – Peki, öneri sahibi olan Hocamıza bir söz verelim, protokol konusunu siz gündeme
getirmiştiniz.
Buyurun efendim.
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN – Ben bir hususu belirtmek isterim. Şimdi, öğrencilerin mezun
olabilmesi için bazı kriterleri tamamlaması gerekiyor ve bir öğrenci 40 doğum yaptırmak zorunda.
Her sene 100 öğrencimiz var, bu her sene 4 bin doğum demek. Şimdi, bizim tıp fakültemizde 4 bin
doğum gerçekleşmiyor ve biz mecburen doğumevlerini kullanmak durumundayız, hatta doğu illerini
yaz stajları için kullanmak durumundayız. Şimdi, sağlık meslek liselerinin doğum yaptırma yetkisi yok.
Öncelikle oralardan öğrenci alınması bu mantıkla bakıldığı zaman çok da mantıklı gelmiyor ve öğrenci
doğum yaptıramadığı sürece… Sezaryen oranları da -zaten malum- çok yüksek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL - İşte, bu dediğim gibi, ancak belki YÖK’le
aradaki görüşmelerle çözebileceğimiz bir… Tabii, önceki süreçte neler geliştiği, neler olduğuyla ilgili
çok bir bilgim yok, nasıl bir cevap verildiğiyle ilgili. Ama karşılıklı görüşme ya da protokoller ya da
-adı her ne ise, tırnak içinde- karşılıklı mutabakatla olabilecek bir süreç diye düşünüyorum.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Daha önce, siz tabii ki
görevli değildiniz, bayağı bir görüşmelerimiz oldu, hatta bize giderken dediler ki: “Tamam, ücretler
ödenecek, hatta kabul de edilecek bütün öğrenciler.” Bu tür sözler verilerek gidildi. Ama her şey söz
aldığı için, yazılı -dediğiniz gibi- herhangi bir husus olmadığı için ki Sağlık Bakanlığının…
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Yazılı olmadığı için, ben herhangi bir şeye
ulaşamadığım için diyorum.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ -…biliyorsunuz, yapısı da
çok geniş olduğu için, hani sadece belki bunlar merkezde kaldı, taşraya ya da diğer illere ulaşmamış bile
olabilir yani. Hatta ben bir örnek getirdim, 2017 yılında kamu hastaneleri demiş ki: “Ücret ödensin.”
Hani sürekli gündemde olan aslında kontenjan değil, ücret.
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Şu an için, iki aydır genel bütçeden ödendiği
için herhangi bir sıkıntı, öyle bir geri bildirim yok.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Geçen yıl öyleydi. Evet,
geçen yıl çok sıkıntıydı. Maliye Bakanlığı ödenek vermediği için, işte staj ücreti ödeyemiyoruz, ondan
sonra öğrencinin dava açma sürecinde de hem staj ücretini ödüyoruz hem mahkeme masraflarını
ödüyoruz yani maliyet iki katına çıkıyor gibilerinden öneriler olmuştu. Bu yıl, demek, o sorun çözülmüş
Maliye Bakanlığı tarafından.
BAŞKAN – Peki, bu hususta o zaman kifayetimüzakere yapalım yani aynı şeyi tekrar etmenin çok
fazla bir mantığı yok.
Teşekkür ederim.
Peki, Maliye Bakanlığı Temsilcisi Maliye Uzmanı Sayın Cemil Demir, buyurun.
MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMANI CEMİL DEMİR - Sayın Başkanım, Sayın
Milletvekilim, değerli katılımcılar; hepinizi konuşmadan önce saygıyla selamlıyorum.
Bizim bütçe tahsisi konusunda burada konuyu değerlendirmemiz gerekiyor. Önceki yıllarla ilgili
ödenek konulmadığı söylendi, yine bütçede ödenek olmadığını söyledi YÖK Temsilcimiz, bir yazıyla
bize görüşümüzün sorulduğu… Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, önceki yıllarda hastaneler
döner sermayelerinden ödemekteydi bu stajyer öğrencilerin ücretlerini. Eski Sağlık Bakanımız,
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Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ’ın bu konudaki tespitleri ve Maliye Bakanımızın bize
talimatı doğrultusunda biz 2018 yılı bütçesi için Sağlık Bakanlığında bu yıldan itibaren artık stajyer
öğrencilerin ödeneklerinin bütçeden ödenmesi gerektiğini… Kendilerinin de bu doğrultuda bize gelen
teklifi değerlendirerek geçen seneki ödeneği yaklaşık 20 kat artırdık; 8 milyondu, 200 milyonun üzerinde
bir ödenek koyduk. Tabii, bu ödeneği koyarken Sağlık Bakanlığından gelen teklifi değerlendirdik.
Bizim bu konuda ilerleyen yıllarda da olabilecek talepleri olumlu yönde değerlendirerek yine bütçeye
ödenek koyma konusunda makama iletebileceğimizi söyleyebilirim.
Bunun dışında, stajyer öğrencilerin ödeneklerinin yer aldığı tertip bütçede herhangi bir kadro ve
pozisyona bağlı olmayan bir ekonomik kodda, tertipte yer almakta. Yani sadece stajyer öğrenciler değil,
geçici işçiler de oradan ücretlerini almakta.
Bir kadro ve pozisyona bağlı olmadığı için oradaki ücretler bütçe kanunuyla yıl içerisinde o tertibe
herhangi bir ödenek eklenmesi kanunen engellenmiş. Yani yıl içerisinde, geçen sene de benzer durum
oldu, Maliye Bakanlığının ödenek vermeme durumu kanunen sınırlama getirildiği içindi. Bu sene de
yine ödenek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyoruz çünkü…
BAŞKAN – 20 kat artırdığınıza göre…
MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMANI CEMİL DEMİR – Evet.
…Sağlık Bakanlığında 8 milyonu yaklaşık 204 milyona çıkarmıştık.
Yine, yeterli gelmezse bu sene için de kanunen bir ekleme yapamayacağımız için, Maliye
Bakanlığı olarak konuda bir katkımız olamayacak ama, dediğimiz gibi, ilerleyen yıllarda biz gelen
teklifleri değerlendirerek ilave ödenek verebiliriz.
Bunun dışında, bize gelen bir yazıdan bahsedildi. Eğer yazıyla ilgili bilgi verirseniz ben,
arkadaşlarla iletir, bununla ilgili dönüş yapılmasını sağlayabilirim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.
Maliye Bakanlığının 20 kat artmış olması aslında sorunu büyük oranda, hatta kökünden çözdüğü
anlamına geliyor. Bu yıl içerisinde ödenek sınırlaması olduğundan dolayı… Olmasa bile önümüzdeki
yıllarda bu işin artık tamamen çözüldüğü anlamına geliyor. Kaldı ki seçim var. Seçimden sonra da yeni
bir düzenleme bütçeye eklenerek belki de bu sorun çözülebilir.
Peki, teşekkür ederim.
İlave söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – Başkanım, ilave yapmak
istiyorum Sağlık Bakanlığı yetkilisinin de önünde.
Şimdi ödenek sorunu çözüldüyse kontenjan sorununu nasıl çözeceğiz?
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM
MESLEKLERİ DAİRE BAŞKANI YASEMİN ŞENOL – Şöyle: Bu zamana kadar yapılan süreçte
kontenjanı biz de kendi yetkililerimizle görüşerek belki bir oran belirleme noktasında çözebiliriz
ama benim ileriye dönük önerim de şöyle olacaktır: Üniversitelerimizi ya da Millî Eğitim Bakanlığı
bir şekilde bu öğrenci sayılarını bizim istihdamımıza göre planlarsa bizim kontenjan noktasında da
sıkıntımız olmayacaktır. Çünkü bizim hemşire ihtiyacımız ya da ebe ihtiyacımız –atıyorum- bellidir,
hani bunun bir opsiyonu vardır. Bunun kat kat üstünde öğrenci yetiştirmeye devam ettiğimizde bizim
zaten onlara kontenjan bulmamız ya da onlara staj uygulamamız gibi bir şeyi mümkün olmayacaktır,
söz konusu bile olmayacaktır. Çünkü onları mağdur etmeyelim noktasında hizmet sürecinde bir sürü
aksaklıklar, dediğim gibi, çalışan güvenliği, hasta güvenliği, enfeksiyon riski vesaire vesaire, bunlar
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birbirine bağlı olarak devam edecektir. Ama bu zamana kadar olan noktada, dediğim gibi, belki bir oran
belirlenebilir ama bundan sonraki çalışmalarda eğitim noktasında Sağlık Bakanlığıyla koordineli sayı
belirlenirse daha sağlıklı bir uygulama olacaktır diye düşünüyorum.
BAŞKAN - Bu sorun ücret konusundan daha kolay çözülebilecek bir sorun diye düşünüyorum
ben de.
YÖK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ZERRİN EKİZ – İnşallah.
BAŞKAN – Buyurun.
YÖK AKADEMİK UZMAN ASLI GÜNAY – YÖK bünyesinde bu sanayinin dönüşüm kanunuyla
kurulan Meslek Yüksekokulu Koordinasyon Kurulu ve Eğitim Öğretim Planlama Komisyonu
çalışmalarına başladı. Hatta biz, on beş gün önce, Sağlık Bakanlığına bu sağlık alanındaki programlarla
ilgili istihdam projeksiyonlarını bize iletmelerine dair bir yazı yazdık. Sağlık Bakanlığından gelen
cevaba göre bu alandaki programların kontenjanları artık bunlar dikkate alınarak verilmeye başlayacak.
Bunu belirtmek istedim. Çalışmalar başlamıştır.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz. Evet, o konuda çözüme doğru gidiyor.
Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ
VE SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ SEMRA APİŞ – Mesleki
ve teknik ortaöğretimde de yine 3308 sayılı Kanun gereği öğrencilerimizin mutlaka beceri eğitimi
veya staj çalışmalarını tamamlamaları hâlinde mezuniyetleri söz konusu, yükseköğretimde olduğu gibi.
Öğrenci sayılarımız Sağlık Bakanlığıyla koordineli, özellikle bu meslek alanıyla ilgili, oradan gelen
projeksiyon dikkate alınarak iş ve işlemleri yürüttük.
Program değişikliğimiz söz konusu oldu sizlerin de malumu. Sağlık hizmetleri alanında artık
eskisi gibi hemşirelik ya da ebelik ya da diş protez ve benzeri meslek alanlarının dışında sadece 12’nci
sınıflar, son sınıfta beceri eğitimi uygulamamız var. Eğer öğrenci fazlalığı, işletme sayısının yetersizliği
gibi durumlarda beceri eğitimine gidilemiyorsa bunun süresi işte dokuz aylık ya da on aylık süreden
ziyade, kırk iş günüyle de yapılabilir hâle dönüştü. Sağlık hizmetleri alanında artık ortaöğretimde okulda
öğretmen-öğrenci bütünlüğü içerisinde uygulanabilir bir meslek alanına dönüştü. Dolayısıyla beceri
eğitimi ya da staj için sağlık kuruluşlarını tehdit eden bir sayımız olmayabiliyor zaman zaman. Ancak
tabii ki istenen, işletmede mutlaka o personelle olayı bire bir yaşamaları, öğrenmeleri. Dolayısıyla
hem yükseköğretim hem mesleki teknik ortaöğretim yapısında öğrencimiz olduğu için kontenjanlarının
il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla dengeli bir şekilde dağılımının yapılarak her iki grubu da,
öğretim seviyesini de mağdur etmeden planlanması sağlanırsa sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
Bir doğum sayısından bahsediliyor. Programımız, ebe yardımcılığı dalında, ebelik hizmetini
yürüten personelin gözetiminde, sadece onlara yardımcı nitelikte bir program, görev tanımları da öyle.
Henüz mezun vermedik. Bu yıl itibarıyla işlem görecek. Dolayısıyla doğum sayısını belki Türkiye
genelinde planlamayı, uygun işletmeleri değerlendirmeyi önerebilirim çünkü bizim yurt içi, yurt dışı,
il dışı staj imkânlarımız da var yönetmeliğimiz gereği. Yerinde, bölgesinde sorun yaşarsak da il dışına
da öğrencilerimizi il millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde gönderebiliyoruz. Bu da bizim için
sorunu aştığımız noktalar oluyor.
Bütçe konusunda zaten 014 harcama kaleminden ödeme yapılabileceğiyle ilgili Sayın Bakanımız
Nabi Avcı imzasıyla 2013 yılında tüm -Sağlık Bakanlığı da dâhil- bakanlıklara ve ilgili kurumlara
yazımız gönderilmişti. Biz o aşamada bütçe konusunu epey bir aşmıştık. Ancak sağlık alanında öğrenci
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sayısının fazlalığı nedeniyle sorunlar yaşadık. Özel sağlık meslek liselerinin açılışıyla ilgili bazı
sorunlar vardı. Onlar da protokol yapmak durumundalardı özel hastanelerle. O vaatleriyle bazı sorunlar
yaşandı. Onu da çözdüğümüzü düşünüyorum.
Onun dışında, kanun gereği, işletmelerin teşvik edildiği devlet katkısı yönüyle, her aldığı öğrencinin
ödenmesi gereken yüzde 30’luk rakamının yüzde 20’si genel bütçeden devlet katkısı yöntemiyle
ödenebiliyor. Böylece özel işletmeler de teşvik edilmiş oluyor. Eğer sorun varsa bu hastanelerin de bu
yönüyle bilgilendirilmesi, en azından öğrenci sayısının artışını sağlayabilir diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.
Sayın Vekilim?
ÖZCAN ULUPINAR (Zonguldak) – Katkım yok, teşekkür ederim.
BAŞKAN – Eyvallah, biz teşekkür ederiz.
Toplantıdaki görüş ve öneriler doğrultusunda taslak raporda gerekli düzenlemeler yapılarak
hazırlanan raporun Dilekçe Komisyonumuza sunulmasını ve bu konuda tarafımıza redaksiyon hakkı
verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, kamu kurumlarının değerli temsilcileri; gündemimizdeki
konunun görüşmeleri tamamlanmıştır. Toplantıdaki görüş ve önerileriniz doğrultusunda taslak
rapordaki gerekli düzenlemeler yapılarak hazırlanan alt komisyon raporu Dilekçe Komisyonumuza arz
edilecektir.
Bu vesileyle, alt komisyon çalışmalarımıza katkıda bulunan siz değerli arkadaşlarımıza, değerli
temsilcilerimize, Sayın Vekilime ayrıca teşekkür ediyorum.
Raporumuzun ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek toplantımızı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 11.32
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