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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 90349432-843.99-E.25354781 19.12.2019
Konu : Uygulama Sınıfında 
              Tam Gün Eğitim

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi      : a) 3423Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner 
                 Sermayesi Hakkında Kanun. 

      b) Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi            
                  Dağıtımı, Parça Başı  Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği                
                  Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik.

      c) 17/12/2019 tarihli ve 25069137 sayılı yazınız.

  Genel Müdürlüğünüze bağlı meslekî ve teknik ortaöğretim okullarındaki çocuk gelişimi 
alanının atölyesi olan uygulama sınıflarında, döner sermaye kapsamında tam gün eğitim 
yapılıp yapılamayacağı ve fazla çalışma karşılığının görev yapan öğretmene döner 
sermayeden ödenip ödenemeyeceği  hususunda tereddüte düşülmesine ilişkin ilgi (c) yazınız 
incelenmiştir.

   Bu kapsamda, ilgi (a) 3423 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin ikinci paragrafında yer 
alan "Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın 
parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir." hükmü çerçevesinde 
herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın döner sermayenin meri mevzuatına göre 
hareket edilmesi mümkündür. Bu nedenle çocuk gelişimi alanının atölyesi olan uygulama 
sınıflarında, tam gün eğitim yapılması döner sermaye mevzuatı açısından uygundur.

  Ayrıca ilgi (b) Yönetmeliğin "Üretimde Çalışma ve Ücret Esasları" başlıklı 8'inci 
maddesinin birinci fıkrasının 8'inci bendinde yer alan "parça başı ücret esasına göre üretilen 
mal veya hizmetlerin işçiliği aşağıdaki esaslar çerçevesinde ödenir başlıklı bölümde; 
"a) Parça başı ücret ödenmek suretiyle yaptırılan mal veya hizmet üretiminde fiilen çalışan 
personele; sözleşme veya şartnamesinde belirtilen şartlara uygun olarak ay içinde bitirilen, 
geçici muayene ve kabulü yapılan mal veya hizmetlerin işçilik bedelinden, her bir personelin 
alacağı aylık işçilik tutarı, üretime katkıları oranında bölüm/alan veya atölye şefince 
belirlenir ve harcama yetkilisince onaylandıktan sonra ödenir." denilmek suretiyle ilgili 
alan öğretmenlerine, uygulama sınıflarında döner sermayede fiilen çalışması, maliyet 
hesaplarında ödenecek ücretin yer alması, üretime katkısı oranı ve maliyet hesaplarında 
belirtilen işçilik tutarını da aşmamak kaydı ile harcama yetkilisinin onayı doğrultusunda 
ücret ödenmesinde  sakınca bulunmamaktadır.

 Bilgilerinizi ve gereğini  arz ederim.
        İsmail ÇOLAK
    Genel Müdür


