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Konu: Destekleme ve Yetigtirme Kurslarmda

Tereddiite Diiqiilen Hususlar.

VALiLiG1NE
(il Miili Efitim Mridiirlufu)

Milli Efitim Bakanhfr Orgtin ve Yaygm Egrtimi Destekleme ve Yetigtirme Kurslart
Yonergesi gerefince 20 Ekim 2014 tarlhi itibanyla baglatrlan destekleme ve yetigtirme
kurslarryla ilgili olarak il ve ilge milli e[itim mUdtirliikleri tarafindan Bakanhfrmva intikal
ettirilen sorulann agrkh[a kavugturulabilmesi igin aqafrdaki agrklamantn yaptlmasrna ihtiyag
duyulmuqtur.

Bilindifi iizere Milli Efitim Bakanh[r Yonetici ve Ofretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine Iligkin Karann 8'inci maddesinde; "(1) Bu Kararlabelirlenen azami ek ders gorevi

ve ek ders gorevinden sayrlan ders saatleri drgrnda olmak flzere;

a) Ders yrh iginde;

1) Ilgili mevzuatrna gcire, dcinem iginde herhangi bir nedenle derslerin yaprlamadrfir
gUnler igin donem iginde veya dcinem sonunda diizenlenen elitim faaliyetleri ve yetiqtirme
programlan ile ikinci yanyrl sonunda bazr derslerden yetersizlifii gortilen ofirenciler igin
diizenlenen yetigtirme kurslannda veya programlannda,

2) Tam giin tam yrl efitim yaprlan mesleki ve teknik oku] ve kurumlarda bu

programlar igin,

3) Yurt drgrnda gahgan vatandaglanlmrzrn gocuklanntn, ortak dil ve kUlttir birli[i
bulunan soydaqlarrmrzrn, toplumumuza ve efiitim sistemimize uyumlarmr saflamak amaclyla

agrlan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslannda,

5) Iqsizlikle miicadele projesi gergevesinde yaprlan beceri kazandtrma ile ilgili efiitim
programlannda,

6) Agrk ofiretim kurumlan dfrencilerinin, orgiin egitim kurumlartnda gordiikleri yiiz
yiize e[itim uygulamalarrnda,gorevlendirilen yonetici ve ofretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarryrl Yeyaz tatillerinde;
1) Efitim yaprlan her derece ve tiirdeki orgiin ve yaygrn e[itim kurumlartnda,
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2) (a) bendinin 3 ve 4 numarah alt bentlerinde sayrlan kurslar ile 6 numarah alt

bendinde sayrlan efitim faaliyetlerinde, gcirevlendirilen yonetici ve o[retmenlerden alant

atolye, laboratuvar ve kurs ofiretmenlifi olanlara haftada 44, di$erlerine haftada 30 saate

kadar, ek ders gorevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamrnda belirtilen egitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar giinleri

ile yanyrl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders gorevleri, ek ders ticreti karqth$rnda

verilir.
(3) Cumartesi ve pazar giinleri, bu madde kapsamrndabelirtilen efitim faaliyetlerinde

gorev yapan okul/kurum ydneticilerinden birine fiilen gorev yaptrklarr antlan gtinler igin 2

saat ek ders iicreti odenir. Yrjneticilere, fiilen ders okuttuklart srireler harig olmak iizere

yonetim gorevine bafh olarak bunun drgrnda bu madde kapsamtnda aynca ek ders iicreti
odenmez." hiikmii yer almaktadr.

Aynr Karar'rn 5'inci maddesinde, kapsama d6hil orgi.in ve yaygln e[itim
kurumlarmda gorevli yonetici ve ofretmenlerin aylrklan kargrlrfrnda haftada kag saat ders

okutacaklan, 6'ncl maddesinde de bunlann ek ders i.icreti kargrlr[rnda haftada kaE saate kadar

ders olcutabilecekleri belirlenmiqtir.
Soz konusu Karar'rn 9'uncu maddesinde isel "Ofiretmen sayrslntn yetersiz olmast

hAlinde;

a) Yiiksek ofrenimli olmak koquluyla;

1) Bu Karar kapsamrndaki yonetici ve ofretmenler drgrndaki resmi gorevliler ile srnrf

cifretmenlerine ilko[retim okulu 6, '7 ve 8 inci smrflartnda, orta o[retim ve yaygln efitim
kurumlarmda haftada 8 saate,

2) Resmi gorevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul oncesi, ilkofiretim, orta olretim,
ozel e$itim ve yaygrn e[itim kurumlannda haftada 30 saate, kadar ek ders gorevi

verilebilir... " htikmiine yer verilmigtir.
Bu gergevede, destekleme ve yetigtirme kurslannda gorev alan;

1- Yoneticilerin (miidiir, mtidiirbaqyardrmcrsr ve mtidijr yardtmctst), normal miifredat

kapsamrnda okuttuklarr dersler de dAhil olmak iizere haftadaen fazla22saat ders okutmalart

miimkrin olup; bu derslerden hafta iginde okuttuklannrn oncelikle ayhk kargrh[rnda

deferl endirilmesi gerekmektedir.

2- Genel bilgi ve meslek dersi ci[retmenlerinin, normal miifredat kapsamrnda

okuttuklan dersler de dAhil olmak tizere haftada en fazla 40 saat ders okutmalarr miimkiin
olup; bu derslerden hafta iginde okuttuklarrnrn oncelikle ayhk kargrh[rnda de$erlendirilmesi
gerekmektedir,

3- Yonetici ve ofiretmenlerin cumaftesi ve pazaf gtinleri ile yanyrl ve yaz tatillerinde
fiilen okuttuklarr ders gcirevlerinin, ayhk kargrhfr ders gorevlerinin doldurulmuq olup

olmadr[rna bakrlmaksrzrn ek ders iicreti kargrhfrnda deferlendirilmesi gerekmektedir.

4- Ycineticilerden cumartesi ye pazar giinlerinde yonetim gorevini yerine getiren bir
ycineticiye, fiilen gorev yaptrfir anrlan giinler iEin 2'ger saat ek ders iicreti odenmesi

gerekmektedir. Ancak yoneticilere, fiilen ders okuttuklart siireler harig olmak iizere yonetim
gorevine bafih olarak bunun drgrnda bu kapsamda ayrrca ek ders iicreti odenmesi miimkiin
de$ildir.
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5- Yonetici ve o[retmenlerin bu kapsamda Eahqma giinlerinde saat 18.00'dan sonra,

cumartesi ve pazar giinleri ile yanyrl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirdikleri ders
gorevleri iEin odenecek ek ders ticretinin gece olretimi igin belirlenen gosterge tizerinden, bu
siirelerin drgrnda fiilen yerine getirilen ders gorevleri ile ycinetim gorevi kargrhIrnda
odenecek ek ders iicretlerinin ise gtindtiz 6[retimi iEin belirlenen gosterge iizerinden
odenmesi gerekmektedir.

Difer taraftan, ofretmen ihtiyacrnrn kadrolu d$retmenlerce kargtlanmaslnrn mumkiin
olmadrpr durumlarda bu kapsamda ek ders iicreti kargrhfrnda gdrevlendirileceklere haftada
en fazla 30 saate kadar ders gorevi verilmesi miimkiin bulunmaktadtr.

Milli Efitim Bakanhlr Orgiin ve Yaygrn Efitimi Destekleme ve Geligtirme
Yonergesinin 1Il2 maddesinde de belirtildiPiizere, kurslardan beklenen verim ve bagannrn
elde edilebilmesi igin esas itibariyle bu kurslarda branglarmda baganh olan ve o[renci ile
velileri tarafindan da tercih edilen kadrolu ci$retmenlerin gcirevlendirilmeleri amaglanmrgtrr.

Ancak, iliilge milli e[itim miidtirltiklerince yaprlan biitiin araqtlrma ve gahgmalara
ra[men ihtiyacrn kadrolu ogretmenler tarafindan karqrlanamamasr durumunda iicretli
cifretmen gdrevlendirilmesi yoluna gidilebilecektir. Bu konuda yetki ve sorumluluk il/ilEe
milli e gitim miidlirli.iklerin e brrakr lm rgtrr.

Aynca, bu kurslarda dfrencilerin ihtiyaE duyduklarr derslerde desteklenmeleri ve
geligtirilmeleri amaglanmaktadrr. Bu nedenle, kurs verilecek derslerin belirlenmesinde
o[renci ve velilerinden gelen talepler ile ofrencilerin desteklenmelerine gergekten ihtiyag
duyulan derslere oncelik verilmesinin Lrygun olaca[r deferlendirilmektedir. Bu konuda da
yetki ve sorumluluk il/ilEe milli e[itim mUdiirltiklerine brrakrlmrgtrr.

Ote yandan, MEB Ortaofretim Kurumlan Yonetmelifinin 2f inci maddesinde;
"Ortaofretim kurumlarma kaydolmak iEin ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmig
ve ofretim yilrrun baglayacafir tarihte 18 yaqrnr bitirrnemig olma gartr aranlr" denilmektedir.
Yine aynr Yonetmelifin 59. Maddesinde; "Do[rudan, yrlsonu baqarr puanryla veya sorumlu
olarak stnrf gegmeyenlerle devamsrzhk nedeniyle bagansrz sayrlanlar srnrf tekrar eder. Srnrf
tekran hazrrhk srntfi harig, ortaofrenim siiresince en fazla bir defa yaprhr. Ogrenim siiresince
ikinci defa srnrf tekran durumuna diiqen ogrencilerin ders yrh sonunda okulla iligifii kesilerek
AErk dfretim Lisesine veya Mesleki Agrk O$retim Lisesine kayrtlan yaprlrr." denilmektedir,

Yine222 sayrh Ilkogretim ve Efitim Kanununun 3'iincii maddesi ile 1739 sayrh Milli
Efiitim Temel Kanununun 22'nci maddesinde; "Mecburi ilkofretim gafr 6-13 yaq gmbundaki
gocuklarr kapsar, Bu Ea[ gocufun 5 yagrnr bitirdi$i yrhn Eyliil ayr sonunda baglar, 13 yagrnr
bitirip 14 yagrna girdili yrhn ogretim yrh sonunda biter." denilmig ve bu hi.ikme gore
zamarunda bitiremeyenlere ise en fazla + 3 yrl siire tanrnmrgtl'. Olrencinin, toplamda 16

ya$rna kadar ilkofretimi bitirmesi gerekmektedir. 1739 sayrh Milli E[itim Temel Kanununda
da belirtildi$i iizere ilko[retimini tamamlamrg her o[renciye ilgi, istek ve yeteneklerine
uygun orta o[retim imkAnlanndan yararlanma hakkr verilir. Milli E[itim Bakanhfr Agrk
Ofretim Lisesi Yonetmeligi'nin ilkelerbaghkh 6'ncr maddesinde ise; "Ofrenci kayrtlarrnda
ya$ slnrn aranmaz. Ogrenim siiresi srnrrstzd:t.." hiikmii yer almaktadlr.
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Bu itibarla, 16 yagrndan ktqiik olan aErk ofretim ortaokulu, agrk o[retim imamhatip

ortaokulu ve 20 yagrndan kiigiik agrk lise ofrencilerinin o$renim gordiikleri okul tiirleri ve

srnrf seviyelerine ve yag gruplarrna gore il/ilqe milli e[itim mtidiirltiklerince belirlenecek

olan orgtin efiitim kurumlannda, 20 yag i.izerindekiler ile mezun cifrencilerin ise yag

srnrrlamasl gdzetilmeksizin halk efiitimi merkezlerince aEilan kurslara almmalarr gerektifi
de[erlendiri lmekted ir,

Bilgilerinizi ve gerefini rica ederim.

Yusuf BUYUK
Bakan a.

Miistegar Yaldtmctsl

DAGITIM:
81 il ValiliEine

( il MilliEfirim Mudiirlufu)
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