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DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 20 nci maddesi gereğince Kurulumuz
Başkanlığınca hazırlanan "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" 17 Haziran
2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim, fen,
mühendislik, sağlık, sanat, spor ve sosyal bilimler alanı öğrencilerinin mesleki beceri ve tecrübelerini
geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir." hükmü bulunmaktadır.
 
Söz konusu Yönetmelikte uygulamalı eğitimler; ,  ve İşletmede Mesleki Eğitim Staj Uygulamalı Ders
olmak üzere üç ana başlıkta ele alınmış olup bu eğitimlere tabi tutulan öğrencilerin not ve/veya kredileri,
kazanımları, eğitim süreleri ve dönemleri, sigortalılık durumları ile eğitim sonunda ücret ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin hususlara yer verilmiştir.
 
Ancak değişik zamanlarda üniversitelerimiz ile çeşitli kurum ve kuruluşlarımızdan; Yönetmeliğin
"Uygulamalı Ders" başlıklı 14 üncü maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında yer alan;

"(4) Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmez.
 (5) Uygulamalı ders yapan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f)

bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar."
hükümleri kapsamında sağlık açısından riskli olduğu düşünülen bazı uygulamalı dersler için 5510

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı
sigortasının uygulanıp uygulanmaması hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek görüş talebinde
bulunulmuştur. 
 
Yukarıda da bahsedildiği üzere Yönetmeliğin "Uygulamalı Ders" başlıklı 14 üncü maddesinin 4 üncü ve
5 inci fıkralarında yer alan hükümlerin açık olması nedeniyle işletmelerde yapılan uygulamalı
eğitimlerin, verilen eğitimlerin vasfı da dikkate alınarak ders plan ve programlarında yönetmelikte geçen
şekliyle uygulamalı ders, staj veya işletmede mesleki eğitim olarak belirtilmesi ve işlemlerin buna göre
yürütülmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

1 / 2

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Fatma CAMGÖZ
Mali Hizmetler Uzmanı

Telefon No:(312) 298 77 14

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 59C83F48-6974-44BC-AEE3-C2DE76CC795F Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys



 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Üniversitelere Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığına

 

2 / 2

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Fatma CAMGÖZ
Mali Hizmetler Uzmanı

Telefon No:(312) 298 77 14

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 59C83F48-6974-44BC-AEE3-C2DE76CC795F Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys


