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Bilindiğ iZere,
"Mesle F.öifimin Fln
Meslek Kuruluşlannın, bu kanunda belirtilen meslek eğitimine ilişkin görevlerini yerine

getirmek için katılım paylannın hesap lanmasında kullanılaı yöntem esas alınaral<, yıil*
galrisafı geliılerinin % 5'ini ayrmak suretiyle eğitim bütçesi yapacağı, odalarırı ayırdıklan

bu payn beşte birini birliğe, beşte birini varsa federasyona, beşte birini Konfederasyon

btinyesindeki Meslek Eğitimi Fonuna hesap yılrn takip eden mart ayı sonuna kadar

ödeyeceği, genye kalan miktannı da kendilerinin mesleki eğitim için kullanacağı, birlik ve

federasyonların §e ayııdıklan bu palın beşte birini Konfederasyon biinyesindeki Meslek

Eğitimi Fonuna ödeyeceği, geriye kalaı mi]<tarrnr da keııdilerinin mesleki eğitim için

f,, e-in,ızalıdır

Sinan ÖZKAN
Genel Sekreteı

f,, e-irnza|ıdır

M.BurhanAKSAK
Genel Başkan Vekili
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kultanacağr, hiikiim altına alınmıştu.

Ancak,Konfederasyonrımr]zMeslekiEğitimFonuhesaplankontrol.edildiğinde,
teşkilat birid;rimizin büyİk bir krsmınıı bu yasal sorumluluğunu tam olarak yerine

getirmediğ görülrnektedir.

Oysa, bu yasal sorumluluklarını tam olarak yerine . c:_ti,*"y,:," t:!\l::
birtmlerüizin İleiie öileyeceklerı eğitım payına gecıkıne zammı ıla İlave edileceğinden,

karşılaşabilecekleri malı- sorumlulu|kda aani pzla olabikcektır, Dolasıyla bu hususun.

t"şİİloİ tll^l"ri*lzce dikkate alınması uİ bo dog,ultuao hareket edilmesi kendi

yararlarına uygun olacaktır.

Bu bağlamtla, BirliklerimLin bağh odalarının_ eğitim bütçelerine ilişkin_ iş ve

işıeııııe.i tltiaiiae takip etıneleri ve odalaidan temin edecekleri "eğitim bitçesi durunı

tablosu, banka dekontu ve mali tabloları" biı üst yazı ekinde Konfederasyonumuza

göndermeleri hususunda gereğ rica oirınuı,

seresı


