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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLI ĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı :62045208-0-E.10586335 19.10.2015
Konu : Mesleki ve TeknikOrtaöğretim

Hizmetlerinin Yürütülmesinde Dikkat
Edilecek Hususlar

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında verilen
eğitim, öğretim ve yönetimhizmetlerinin, ilgili mevzuat ve Bakanlığımızca uygulamaya
konulan plan ve programlardoğrultusunda, herhangi bir aksamaya meydan vermeden, tüm
paydaşlarla işbirliği içerisinde etkili ve kaliteli olaraksunulabilmesi ve ülkemiz genelinde
uygulama birliğinin sağlanabilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

1.Mesleki ve teknikortaöğretim kurumlarının temel amacı,öğrencileri yükseköğretime
ve hayatahazırlarken, öğrenim gördükleri meslek alanında gerekli bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarını kazandırarak mezuniyet sonrası iş hayatınahazırlamaktır. Mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarındaki tüm faaliyetlerin bu amaçlara en üst seviyede ulaşmak üzere
tasarlanması veuygulanması,

2.Yukarıda belirtilen temel amaca ulaşmak için alan ve dal dersleri ile birlikte genel
bilgi (akademik)derslerindeki başarınınartırılmasına özel bir önem verilmesigerekmektedir.
Bu nedenle,öğrencilerin gerek akademik gerekse meslekderslerindeki başarısının yıl
boyunca izlenerek, başarıyı arttıracaktedbirlerin alınması,

3.Öğrencilerin Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme
Sınavlarındaki (LYS) başarısı takip edilerek, bir plan dâhilinde yıllar itibariylebelirlenecek
hedeflerdoğrultusunda başarı oranlarınıyükseltecek çalışmaların yapılması,

4.Öğrencilerin okula devam durumları düzenli olarak takip edilecek, rehberlik servisi,
yönetici veöğretmenler tarafındandevamsızlık sorunu yaşayanöğrencilerin velileri ile yakın
işbirliği yapılarak gerekli tedbirleralınacaktır. Bu kapsamda, bir plan dâhilinde yıllık olarak
belirlenecek hedefler doğrultusunda devamsızlık nedenine bağlı sınıf tekrarı oranlarının
azaltılması, devamsızlıkları ve okul terklerini en aza indirmek içinöğrencilerin okula aidiyet
duygularını güçlendirecek sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportifetkinliklere önem
verilmesi,
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5.Bakanlığımızca, öğrencilerimizin okul derslerindeki ve YGS/LYS sınavlarındaki
başarıları ile okuladevam-devamsızlıkları; sınıf bazında,okul/kurum, ilçe, il ve ülkemiz
genelinde periyodik olarak izlenmekte vedeğerlendirilmektedir. Okul vekurumlarımıza da
gönderilen izleme vedeğerlendirme sonuçlarının incelenerek gereklitedbirlerin alınması,

6.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaişletmelerde beceri eğitimine giden
öğrenciler ile staj yapanöğrencilerin SGK iş ve işlemlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak
zamanındayapılmasının sağlanması,

7.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaişletmelerde beceri eğitimi için
işletmeye gönderilenöğrencilere ilgili mevzuatı gereğince işletmelerin yükümlülüklerini
yerine getiripgetirmediğinin kontrol edilmesi,

8.2014-2015 eğitim-öğretim yılında 10 uncu sınıfta sınıf tekrarına kalanöğrencilerin,
Millî E ğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 5 inci maddesi ve
01.05.2014 tarihli ve 1736074 (2014/8) sayılı Genelge kapsamında haklarının korunması
gerektiğinden;

a)Meslek lisesinde sınıf tekrarına kalanöğrencilerin kayıtlı olduğu program türünde
ortak derslerini Anadolu meslek programıöğrencileriyle; ortak olmayan derslerini ise öğrenci
sayısınabakılmaksızın kazanılmış hakları korunarak kayıtlı oldukları okul türü ve alandaki
öğrencilerle birlikte görmelerinin sağlanması,

b)Teknik lisede sınıf tekrarına kalanöğrencilerin kayıtlı olduğu program türünde ortak
derslerini Anadolu teknik programıöğrencileriyle; ortak olmayan derslerini ise öğrenci
sayısınabakılmaksızın kazanılmış hakları korunarak kayıtlı oldukları okul türü ve alandaki
öğrencilerle birlikte görmelerinin sağlanması,

9.2014-2015 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi kapsamındaYoğunlaştırılmış Eğitime tabi 10 uncu sınıf
öğrencileri ortak derslerinitamamlayarak 2015 Nisan ayı itibariyle 11 inci sınıfa geçmiş
bulunmaktadırlar. Bu öğrencilerin Beceri Sınavı sonucunda almış oldukları not ile işletmede
yapacakları devamsızlıklar e-Okul sistemine işlenmek üzere kayıt altına alınıp 11 inci sınıfa
işlenmesi,

10.Anadolu Teknik ve Anadolu Meslekprogramlarında öğrenim görenöğrencilerin
parasız yatılılıkişlemlerinin, İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu tarafından 2015 yılı
Aralık ayının sonuna kadaryapılması,

11.Okulpansiyonları ve yatılılıkla ilgili i ş ve işlemlerin amacına uygunyürütülebilmesi
ve velilerin öğrencileriyle ilgili pansiyon bilgilerini elektronik ortamdagörebilmelerine
imkân sağlanması amacıyla kullanıma açılan e-Pansiyon Modülüne, öğrenci sayısı esas
alınarak ödenekgönderileceği göz önünde bulundurularak güncel verilerin zamanında
girilmesinin sağlanması,
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12.Nakil olan bursluöğrencilerin e-Okul üzerinden nakliyapıldıktan sonra MEBBİS
e-Burs Modülü üzerinden ayrıldığı okul tarafından bursluluk naklinin de
gerçekleştirilmesi,

13.Valilik/Kaymakamlık oluru gereğince okul dışında düzenlenen sosyal, kültürel,
bilimsel, sanatsal ve sportifetkinliklerle, toplantı, seminer, açılış vb. faaliyetlere öğrencilerin
katılmasının istenilmesi halinde öğrenci velilerinden mutlaka yazılı muvafakat belgesinin
alınması,

14.Kantin, yemekhane, çay ocağı vb. yerlerde satılacak gıdalar ve bu mekanların hijyen
yönündendenetiminin ilgili mevzuat hükmüne göreoluşturulacak komisyon tarafından
yapılması,

15.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayımladığı ve
http://okulsagligi.meb.gov.tr adresindeki okul sağlığı mevzuatı bölümünden deulaşılabilen
Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen KurallarıYönetmeliği kapsamında; kantinlerde, eğitim
almayan kişilerin çalıştırılmaması ve satılacak gıdalar, hijyen ve denetim ile çalışma koşulları
açısından söz konusu Yönetmelikhükümlerinin dikkate alınması,

16.Okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması
ve bu konuda yapılan iyiuygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeye
çıkarılması amacı ile Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında yürütülen
http://okulsagligi.meb.gov.tr internet adresinden deulaşılabilen Beslenme Dostu Okul
Programı İşbirliği Protokolü ve ekleri kapsamında Beslenme Dostu Okulsayılarının
artırılmasına yönelikçalışmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınması,

17.Çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okulda bakımıkonularında
eğitim ve farkındalığın sağlanması, çocuklardaşişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı beslenme
alışkanlıklarının kazandırılması amacı ile hazırlanmış olan ve http://okulsagligi.meb.gov.tr
internet adresinden deulaşılabilen Okulda Diyabet Eğitim Programı İşbirliği Protokolü
kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,

18.Diyabetli öğrencilerle ilgili olarak Bakanlığımızın 24.02.2013 tarihli ve 2013/6
sayılıGenelgesinin göz önündebulundurulması,

19.Tütün, alkol ve maddebağımlılığı ile mücadele kapsamında öğretmen, öğrenci ve
velilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay
Cemiyeti tarafından yürütülen proje, protokol vb. çalışmalar ile uyuşturucu ilemücadelede; İl
UyuşturucuKoordinasyon Kurullarınca hazırlanan “il uyuşturucu eylem planları, çalışma ve
programların” takip edilmesi, söz konusuçalışmalarda Bakanlığımız Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri GenelMüdürlüğünün 15.9.2014 tarihli ve 2014/20 no’luGenelgesinin
göz önündebulundurulması,
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20.Temizlik ve hijyen konusunda tüm personelin veöğrencilerin teşvik edilmesi, okul
sağlığı alanında yürütülen faaliyetlerin daha iyi düzeye çıkarılması amacı ile
http://okulsagligi.meb.gov.tr internet adresinden deulaşılabilen Beyaz Bayrak İşbirliği
Protokolü ve ekleri kapsamında Beyaz Bayrak alan okulsayılarının artırılmasına yönelik
çalışmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınması,

21.Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve
teknik ortaöğretim okullarında http://megep.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan çerçeve
öğretimprogramları ile haftalık dersçizelgelerinin uygulanması ve modüllerinkullanılması,

22.Çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin uygulanmasında
http://megep.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilgili sınıfa aitBakanlığımız Talim ve
Terbiye Kurulunun Kararları ve ekiaçıklamaların okul müdürünce ve zümreöğretmenleri
tarafından incelenerek uygulamanın söz konusuaçıklamalar doğrultusunda yapılmasının
sağlanması,

23.Tüm alanlarda daha önce 10 uncu sınıf dersi olarak okutulan Mesleki Gelişim
dersinin, Talim ve Terbiye Kurulunun 12.03.2014 tarihli ve12 sayılı Kararı ile 2014-2015
Eğitim-Öğretim yılından itibaren 9 uncu sınıflardaokutulmasına ve 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılında 10 uncu sınıfta olanöğrencilere ise 2015-2016Eğitim-Öğretim
Yılında bir defaya mahsus olmak üzere Teknik, Anadolu Teknik, Meslek ve Anadolu Meslek
Liselerinin (mülga Anadolu sağlık meslek liseleri hariç) 11 incisınıflarında alan ortak
dersleri arasında haftada 2 ders saati süreli olarakokutulmasına kararverilmiştir.

Bu itibarla, 2014-2015Eğitim-Öğretim Yılında 10 uncu sınıfı okuyup sınıf tekrarına
kalan öğrenciler varsa buöğrencilerin, Millî E ğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 42 nci maddesi 1 inci fıkrası a bendinde düzenlenen sorumluluk hükümleri
doğrultusunda sorumluluksınavlarına alınması,

24.Mesleki ve teknikortaöğretim okullarında uygulanan alan ve dallara ait öğretim
programı geliştirme ve güncellemeçalışmaları ile modül yazım, revize ve inceleme
çalışmalarına öğretmenlerin katılımının sağlanması hususunda okulmüdürlüklerince gerekli
bilgilendirme vehassasiyetin gösterilmesi,

25.Okullarımızda 2014 yılından itibaren uygulamaya konulan DynEdİngilizce Dil
Eğitim Sisteminin aktif olarakkullanımının sağlanması,

26.Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce
http://emezun.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yürütülen mezunların izlenmesi
çalışmasında beklenen amaçlara ulaşılabilmesi için 20.04.2015 tarihli ve
62045208-604.01.03-4197785 sayılı yazıda belirtilen iş ve işlemlerin aksatılmadan yerine
getirilmesi,

27.Okul müdürlüklerince okul/kurum strateji belgelerihazırlanırken, Bakanlığımızın
2015-2019 Stratejik Planı ile Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem
Planı’nın dikkate alınması,
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28.Okul bütçe uygulamalarında Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğünün 18.03.2015 tarihli ve 2994109 sayılı yazısında belirtilentalimatların esas
alınması,

29.Kademeli olarak kapatılan alanlarda öğrenim görmekte olanöğrencilerin tamamının
mezun olmaları veya okuldanayrılmaları halinde; kademeli olarak kapatılan okullarda ise
öğrencilerin mezun olmaları ve personelin diğer okul/kurumlara atanmaları halinde bu
durumun yazılı olarak vemte_egitimortamlari@meb.gov.tr e-posta adresinebildirilmesi,

30.Anadolu Meslek programı bulunmayanalan/dallarda Anadolu Teknik programı için
alan/dal açma teklifiyapılmaması,

31.Alan/dal ve program türüaçma/kapatma tekliflerinin her yıl aralık ayı sonuna kadar
il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararı ile birlikteyapılması,

32.Pansiyon açmatekliflerinin;

•Devlet YatırımProgramından yapılmış ise “Geçici KabulTutanağı”,

•Eğitime %100 Destek Projesi kapsamındahayırseverlerce yapılmış ise “Protokol ve
Geçici KabulTutanağı”,

•Bakanlığımıza bağlı başka birimlere ait binalarda açılmış ise “Tahsis Belgesi ve
maarifmüfettişlerince düzenlenecek İnceleme Raporu”,

•Bakanlığımıza ait olmayan binalarda açılmış ise “İnceleme Raporu, Bina Kullanım
İzni, binanıneğitim-öğretime uygun olduğuna dair Teknik Rapor”

ile yapılması,

33.Pansiyonlarla ilgili açma, kapatma, devir, kapasitedeğişikliği, cinsiyet değişikliği
vb. konularda yapılacakyazışmalarda;

•Milli E ğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğine göre, pansiyonun
cinsiyet durumunun(erkek/kız), kapasitesinin, yapım kaynağının (Devlet Yatırım Programı,
Hayırsever, SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi)
ve pansiyonun hangi okula bağlı olarakaçılacağının belirtilmesi,

•Varsa okulun mevcutpansiyonunun durumu hakkında(kapatılma, devredilme,
dersliğe dönüştürme vb.) açıklıkgetirilmesi,

•Pansiyon kapasite artış veya azalış tekliflerinin maarifmüfettişlerinin inceleme raporu
ile birlikte yapılması, rapor olmadan kapasite artış veya azalış talebindebulunulmaması,
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34.Mesleki ve teknikortaöğretim okullarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer
personele yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerine belirlenen kriterler
doğrultusunda katılımın/başvurunun süresi içindesağlanması,

35.Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine yönelik açıklama/duyuruların MEBBİS ve
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sayfası Duyurular
bölümünden öğretmen ve yöneticiler tarafından takipedilmesinin sağlanması amacıyla
ilgililerin bilgilendirilmesi,

36.Yönetici ve öğretmenlerimizin çeşitli idari ve hukuki yaptırımlara maruz kalarak
mağdur olmamaları için ABfinansmanlı projelerinhazırlanmasında ve uygulanmasında ilgili
mevzuatla birlikte programotoritesinin talimatlarına uyulması konusunda azamihassasiyetin
gösterilmesi,

37.Birden çok atama alanına (branşa) sahip meslekalanlarında, branşlara göre norm
kadro hesabına esas dersyüklerinin, Bakanlığımızın 10.09.2015 tarihli ve
62045208-10.03-E-9025919 sayılı yazısındaaçıklandığı şekildebelirlenmesi,

38.Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre meslekalanlarında öğretmen normu
oluşturulurken, alanda oluşan ders yüklerinin ilgili atama alanınayansıtılarak normun
belirlenmesi,

39.Verilen bir mahkeme kararına istinaden Talim ve TerbiyeKurulunun mütalaası
gereğince, alanların tamamında okutulan Mesleki Gelişim dersi ile Harita-Tapu-Kadastro
alanında okutulan hukuk ile ilgili dersler (Medeni Hukuk, Ceza Hukuku,İdare Hukuku,
Borçlar ve Ticaret Hukuku, Medeni Usul veİcra Hukuku) uygulamalı ders olarak
değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, söz konusu derslerin gruplara ayrılmadan işlenmesi ve
alanların öğretmen norm kadro hesabının da buna göre yapılmasıgerekmektedir.

Söz konusu derslerin dışında alanların tamamında okutulan alan/dal dersleri uygulamalı
ders olarakdeğerlendirilecek ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici
ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre gruplara
ayrılarakişlenebilecektir.

Ancak, söz konusu derslerin gruplara ayrılarakişlenebilmesi için anılanYönetmeliğin
22. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci alt bendinde yer alan, "...Öğretmenlerin
ayrı fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup çalışması yaptıkları makine, araç ve gereçle
işledikleri dersler gruplara ayrılır, ders yükü de buna görebelirlenir." hükmü göz önünde
bulundurulacaktır.

Buna göre, alan/dalderslerinin gruplara ayrılarakişlenebilmesi için her grubun ayrı
mekânda (atölye/laboratuvar/derslikte) ders işlemesi, veya derslerin aynı mekânda
(atölye/laboratuvarda) gruplara ayrılarakişlenebilmesi için söz konusu mekânın; birden çok
öğretmenin/grubun aynı anda birbirini engellemeyecek şekilde ders/uygulama yapmasını
sağlayacak yeterli büyüklüğe ve dersaraç-gerecine/ makine-teçhizata/ekipmana sahip olması,
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40.Yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı ders görevi ve ek ders görevi verilirken
Milli E ğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı ve
Milli E ğitim Bakanlığı Yönetici veÖğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerineİli şkin Karar
ile bu Karara bağlı olarak yayımlanan 27.07.2007/11707 (2007/19) sayılı Genelge
hükümlerine göre işlem yapılması,

41.Çeşitli sebeplerle Bakanlığımız/Valilik/Kaymakamlık aleyhine açılan her türlü
davalarda okullardan bilgi istenildiği zaman, buna ilişkin bilgi ve belgeler okul
müdürlüklerince dizi pusulasına bağlanarak istenilen makama yasal süresi içerisinde
gönderilmesi,

42.Okul müdürlüklerince okulda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personelin
görevlerinin mevzuatına görebelirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmesi,

43.Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
http://mtegm.meb.gov.tr internet adresinde yer alanduyuruların takip edilmesi, söz konusu
web sayfasında okuluygulamaları kısmında yer alan bilgileringüncellenmesi ve
okul/kurumların resmi e-postaadreslerinin günlük takip edilmesi,

44.Yazışmaların, 02.02.2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi
Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre
yapılması,Bakanlığımız ile doğrudan yazışmayapılmaması,

45.Mevzuatta açık hüküm bulunan konulardaBakanlığımızdan görüş talepedilmemesi,

46.Okul müdürlüklerince ivedi olarak, gündemi yukarıdakiaçıklamaların olacağı ve
tüm yönetici veöğretmenlerin katılacağı bir toplantıda söz konusuaçıklamaların okunarak
mütalaa edilmesi, gerekli kararların alınması ve ilgililereduyurulması,

gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda uygulamaların
yapılabilmesi için İlinizdeki mesleki ve teknikortaöğretim okul ve kurumlarına gerekli
duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Dağıtım:
B Planı


