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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208/903.07/2977323 18/03/2015
Konu : Koordinatörlük Ders Yükü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında
işletmelerde meslek eğitimi için görevlendirilecek koordinatör öğretmenlerin “işletmelerde
meslek eğitimi ek ders görevi”ne esas olacak haftalık ders yükünün hesabına ilişkin tereddüt
yaşandığı anlaşılmaktadır.

İlgi Yönetmeliğin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88 inci
maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde; “(Değişik:RG-13/9/2014-29118) İşletmelerde
meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği ilgili alanın alan/bölüm,
atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek
ders saatleri toplamı ile işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde
eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.” hükmü, (ç)
bendinde ise; “İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders
yükünün belirlenmesinde, işletmelere öğrenci gönderilen alandaki/dallardaki sınıfların
işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu
sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir….”
hükmü yer almaktadır.

Buna göre, herhangi bir alanda koordinatör öğretmenlere dağıtılabilecek “işletmelerde
meslek eğitimi ek ders görevi”ne esas olacak haftalık ders yükü; yukarıda belirtilen (ç) bendi
hükmüne göre bulunacak alanın toplam ders yüküne, o alandaki alan/bölüm, atölye ve
laboratuvar şeflerinin ek ders görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri
toplamı ilave edilerek bulunacaktır.

Bilgilerinizi ve ilinizdeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına gerekli
bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf ÇİDEM
Bakan a.

Daire Başkan V.
Dağıtım:
B Planı


