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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208-869-E.15165893 20.10.2020
Konu : Mehmet AKSOY

KONYA VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi    : a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
              b) Milli Eğitim Bakanlığı (mülga) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün
                  09/02/2010 tarihli ve B.08.ETÖ.0.07.02.00.902.01/96/599 sayılı yazısı.
              c) 08/07/2014 tarihli ve  62045208/903.99/2859633 sayılı yazımız.
              ç) 09.10.2020 tarihli ve 75438100-903.03.01-E.14509049 sayılı yazınız.
              d) Milli Eğitim Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)'nın 15.10.2020 tarihli ve
                  14908076 sayılı yazısı.

İliniz EreğliMimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev
yapmakta  iken  Ereğli  Mesleki  ve  Teknik  Anadolu  Lisesinde  müdür  yardımcısı  olarak
görevlendirildiği belirtilen Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmeni Mehmet AKSOY'a, bu
görevi süresince ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceği ile koordinatörlük
görevi verilip verilemeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi (ç) yazı ve ekleri
incelenmiştir.

Adı geçen müdür yardımcısının,
1.İlave  eğitim  öğretim  tazminatından  yararlanıp  yararlanamayacağı  hususunda

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğününilgi (d) yazısında; "05.05.2006 tarihli ve 26159
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; Bakanlığımıza
bağlı Ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye,
laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşa ve gördükleri
yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim-öğretim
tazminatının ayrıca ödeneceğinin hüküm altına alındığı,

Aynı Karara ekli III Sayılı Cetvelin A. Eğitim Öğretim Tazminatı/II bölümünde de;
“Milli  Eğitim Bakanlığına bağlı  ek V Sayılı  Cetvelde sayılan mesleki  ve teknik öğretim okul
ve  kurumlarına,  atölye,  laboratuar  veya  meslek  dersleri  öğretmeni  olarak  Eğitim ve  Öğretim
Hizmetler i  Sınıf ına  dâhil  Öğretmen  unvanlı  kadrolara  atananlara,  atandıkları  branşa  göre
aşağıdaki  oranlarda  i lave  Eğit im  Öğretim  Tazminatı  ayrıca  ödenir .  Mesleki  Açık  Öğretim
Lisesi  ile  Mesleki  ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere,
branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat  ödenmez.” hükmüne yer verildiği ,
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Diğer taraftan, 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 160 Seri
Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, ilave eğitim-öğretim tazminatından
yararlanabilmek için;

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak,
- V sayılı Cetvelde sayılan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim

okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak,
- Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak,
- Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında

bulunanlar hariç olmak üzere branşlarında fiilen derse girmek,
şartlarının bir arada bulunması gerektiğinden bahisle
 Kadrosu V sayılı Cetvelde sayılmayan anadolu lisesinde bulunan ve bu yönüyle "V

sayıl ı  Cetvelde  sayılan  Mill î  Eğit im  Bakanlığına  bağlı  mesleki  ve  teknik  öğret im  okul  ve
kurumlarına  atölye,  laboratuar  veya meslek dersleri  öğretmeni  olarak atanmış  olmak" şartını
taşımayan  ilgilinin,  bu  görevi  süresince  ilave  eğitim  öğretim  tazminatından
yararlandırılmasının  mümkün  bulunmadığının  değerlendirildiği"

belirtilmiştir.
İşletmelerde meslek eğitimi kapsamında koordinatörlük görevi verilip verilmeyeceği

hususunda ise,
 Bakanlığımız  (mülga)  Erkek  Teknik  Öğretim  GenelMüdürlüğünün  ilgi  (b)   yazısında
belirtilen; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde Kimya Teknolojisi alanı
bulunan okullara Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmeni olarak atananlar Kimya dersleri ile
birlikte  bu alanın  derslerini  aylık  karşılığı  okutmakla  yükümlüdür.  Söz konusu okul  ve
kurumlarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin
atölye  ve  laboratuvar  öğretmeni  olarak  değerlendirilmesi,  Kimya  Teknolojisi  alanı
bulunmayan bu okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin ise genel bilgi ve meslek dersi
öğretmenleri  kapsamında  değerlendirilmesi  gerektiği"  şeklinde  görüşün  aynı  şekilde
uygulanmasına  devam  edileceğiilgi  (c)  yazıda  da  belirtilmiştir.
 Konya Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kimya Teknolojisi alanında eğitim
yapılması sebebiyle adı geçenin Kimya Teknolojisi alanının derslerini aylık karşılığı okutması
sebebiyle atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilerek, ilgi (a) Yönetmeliğin 88
inci  maddesinin ikinci  fıkrasının (a)  ve (b)  bentleri  doğrultusunda işletmelerde mesleki
eğitimde koordinatörlük görevi  verilebileceği  değerlendirilmektedir.
 Bilgilerinizi ve konuyla ilgili gerekli değerlendirmenin yukarıda yer verilen açıklamalar
çerçevesinde yapılması hususunda gereğini rica ederim.

                         Kemal Varın NUMANOĞLU
          Bakan a.
                          Genel Müdür


