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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208-45.01-E.10856075 18.08.2020
Konu : Uygulama Sınıfında

Görevli Öğretmenler

MERSİN VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İlgi : a) 3423 sayılı MEB’e Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi
Hakkında Kanun.

b) 2020 Yılı Bütçe Kanunu K İşaretli Cetveli.
c) MEB Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı

Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında

Yönetmelik.
ç) Milli Eğitim Bakanlığı (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)'nın 29.06.2020

tarihli ve 90349432-45.01-E.8638476 sayılı yazısı.
d) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
e) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği.
f) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine İlişkin Karar.
g) Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile

kabul edilen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları.
h) Milli Eğitim Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü)'nın 16.06.2020 tarihli ve

28892082-869-E.7911650 sayılı yazısı.
ı) 09.06.2020 tarihli ve 82418910-903.02.01-E.7593136 sayılı yazınız.

İliniz Mezitli Fatma Aliye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi alanına ait uygulama sınıflarında görev yapan Okul Öncesi öğretmenlerinin, aylık ve
ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarının belirlenmesinde tereddüde
düşüldüğüne ilişkin ilgi (ı) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Sözkonusu yazıda yer alan;
1. Okul Öncesi öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders

saati" ile ilgili olarak Personel Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (h) görüş yazısında;
"Bilindiği gibi Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, görev

yaptıkları okulların özelliği ve alanları itibarıyla "okul öncesi ve sınıf öğretmenleri", "genel
bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri" ve "atölye ve laboratuvar öğretmenleri" olmak üzere
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üç grupta toplanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Kararın 5'inci ve 6'ncı maddeleri uyarınca bu öğretmenlerden haftada azamî olarak; "okul
öncesi ve sınıf öğretmenleri" 18 saat aylık karşılığı, 12 saat ek ders ücreti karşılığı; "genel
bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri" 15 saat aylık karşılığı, 15 saate kadar ek ders ücreti
karşılığı; "atölye ve laboratuvar öğretmenleri" ise 20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar ek
ders ücreti karşılığı görev yapmak durumundadır."

2. Okul Öncesi öğretmenlerine döner sermaye kapsamında görev verilip
verilmeyeceği ile ilgili Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (ç) görüş
yazısında da;

"Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik öğretim okullarının bünyesinde faaliyet gösteren
döner sermaye işletmelerinin tamamı ilgi (a) Kanun'a göre kurulmuştur.

İlgi (a) Kanun'un genel ve madde gerekçelerinde özetle; “…bu okullara mütedavil
sermaye verilmesindeki maksat; amelî tedrisat programlarının tatbiki için…”
“…programların tatbikatına bir vasıtadan başka bir şey olmayan mütedavil sermaye
işleri…" “…meslek okullarına verilen mütedavil sermayelerden maksat, talebenin bir sene
zarfında program mucibince yapmak mecburiyetinde oldukları ameli işlerin iptidai
maddelerini Devlet bütçesine yük olmadan temin etmektir.” “…mütedavil sermaye hesabına
bu okulların atölyelerine sipariş alınması bir gaye değil, temrin malzemesi temin etmek üzere
her yıl bütçesinden tahsisat sarf edilmeksizin ameli tedrisat programlarının tatbik
edilebilmesi için bir vasıtadır.” denilmek suretiyle, döner sermayelerin amaç ve
faaliyetlerinin uygulamalı meslekî eğitimden başka bir şey olmadığı belirtilmektedir.

Bu nedenle, ilgi (a) Kanun'un madde gerekçelerinde belirtildiği üzere öğrencilerin bir
sene zarfında atölye ders saatlerinde, alanları ile ilgili uygulamalı meslekî eğitimlerini döner
sermaye işleri üzerinden yapabilecekleri için okul öncesi öğretmenlerinin Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi alanının atölye derslerine mevzuatı gereği girebilmesi esastır ve alanın müfredatının
(modülünün) içeriğine uygun siparişler üzerinden öğrencilere uygulamalı eğitim
yaptırılmasını sağlayabilmeleri gerekmektedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında mevzuatı
doğrultusunda uygulamalı atölye derslerine girebilmeleri, döner sermaye işleri üzerinde
fazla çalışma esasına göre çalıştırılmaları halinde ilgi (b) Kanun K İşaretli Cetvelde
belirlenen hususlar dahilinde veya parça başı üretim esasına göre çalıştırılmaları söz konusu
ise ilgi (c) Yönetmelik kapsamında çalıştırılabilirler."

ifadelerine yer verilmiştir.
İlgi (e) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Güne

başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da
içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim
yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan
okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur." hükmü getirilmiştir.

İlgi (f) Kararın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Okul öncesi ve sınıf
öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda
oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek
ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi
öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki
uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim
yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf
ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez." hükmü getirilmiştir.
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Yukarıda yapılan açıklamalar çercevesinde mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına ait uygulama sınıfında görev yapan Okul
Öncesi öğretmenlerinin ilgi (g) Esaslar eki çizelgeye göre Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının
derslerini okutamayacağı göz önünde bulundurularak, döner sermayeden herhangi bir ücret
ödemesinde bulunulmaması, ayrıca uygulama sınıfında tam gün veya ikili eğitim yapılması
durumu gözönünde bulundurularak okul öncesi öğretmenlerine verilecek ders ve ek ders
görevinin ilgi (f) Kararın 5 inci ve 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür




