
Bu belge güvenli
Adres : 

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  A.İYİGÜN         
Telefon No : 0 (312) 413 13 90 Unvan :  Şube Müdürü         

  E-Posta: yasin.arslan@meb.gov.tr 
  Kep Adresi  : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: mte_izlemedegerlendirme@me.gov.tr            
Faks:3124131856         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  02ae-d550-342d-a1d7-15f2  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-62045208-903.01-25912112 02.06.2021
Konu : Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerinin

  Planlama ve Bakım-Onarım Görevi
  

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM SENDİKASINA 
(53. Sokak (Misket Sokak) No:14/2 Beştepeler Yenimahalle/ANKARA)

İlgi      : a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. 
       b) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine

      İlişkin Karar.
             c) Milli Eğitim Bakanlığı(Personel Genel Müdürlüğü)'nın 01.12.2020 tarihli ve 17522009 

                  sayılı  yazısı. 
      ç Milli Eğitim Bakanlığı(Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)'nın  31.12.2020 tarihli ve

                18707880 sayılı yazımız.
            d) Milli Eğitim Bakanlığı (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)'nın 28.04.2021 tarihli ve 24784687
                sayılı yazısı.  
            e) 25.05.2021 tarihli ve G.M.1(5).90/36 sayılı yazınız.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021  Pazartesi  gününe kadar 
tam zamanlı uzaktan yapılan eğitim sürecinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan 
alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine "planlama ve bakım-onarım" görevi karşılığı ek ders ücretinin 
ödenmesi talebine ilişkin ilgi (e) yazı incelenmiştir.

İlgi (b) Kararın "Görevin fiilen yapılması" başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası "Bu Karar 
kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden 
sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların 
oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen 
gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin 
gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen 
sorumludur." hükmüne haizdir. Bu sebeple mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan 
alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin planlama ve bakım-onarım görevleri karşılığı ek ders 
ücretlerinin ödenebilmesi, bu görevin fiilen yapılmasına bağlıdır.

Diğer taraftan, uzaktan eğitim sürecinde alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin planlama ve 
bakım-onarım görevi ile bu görevleri karşılığında ödenecek ek ders ücretlerine ilişkin olarak ilgi (c) ve 
ilgi (ç) yazılar ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İlgi (ç) yazıda alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin uzaktan eğitim sürecinde bölüm, atölye 
ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması,  bakımı, 
onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yürütmüş oldukları; atölye ve 
laboratuvarlarda yer alan makine-teçhizat, eğitim/deney seti vb ekipmanların periyodik bakım ve 
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onarımı, bunların öğretime hazır halde bulundurulması, yeni alınan makine-teçhizat ve ekipmanların 
montaj ve kurulumunun yapılması, atölye ve laboratuvarların başka bir yere taşınması, canlı ders anlatımı 
ve video çekimleri gibi uzaktan eğitim çalışmaları için atölye ve laboratuvarlarda eğitim-öğretim 
planlamasının yapılarak öğretmenlerin belirli bir plan dâhilinde atölye ve laboratuvarlardan 
yararlanmalarının sağlanması,  tüm bu çalışmalar için atölye ve laboratuvarların açık halde 
bulundurulması vb. çalışmaların ilgi (b) Kararın 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilebileceği ifade 
edilmiştir.

Buna göre, İçişleri Bakanlığının Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla yayımladığı 
Genelgelerde yer alan kısıtlamalar ve il hıfzıssıhha kurul kararları ile ilgi (e) yazı doğrultusunda, 29 
Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021  Pazartesi  gününe kadar tam zamanlı 
uzaktan yapılan eğitim sürecinde, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında meslek alan ve dal derslerinin 
eğitim-öğretimi ile staj uygulamasının yüz yüze okulda atölye ve laboratuvar ortamında yapılmadığı 
zamanlarda alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ilgi (a) Yönetmeliğin 85 inci maddesinde 
belirtilen görev ve sorumlukları yerine getirmeleri (ilgili mevzuat doğrultusunda düzenleyecekleri 
raporlara bağlı olarak söz konusu çalışmaların okul yönetimlerince uygun bulunması) halinde söz konusu 
şeflere ilgi (b) Kararda öngörülen ek ders ücretlerinin ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi  rica ederim.

                                                         Kemal Varın NUMANOĞLU
 Bakan a.                   

                                                                                                                                     Genel Müdür 


