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Bakanhglmlz Mesleki ve Teknik EgitimGenel Miidiirlugiiniin 03.11.20165 tarih 
ve 12336661 sayllt "KootdiriaWrliik Gorevi'! He ilgili yazlSlyaZlmlz ekinde gonderi1mi~tir. 
Ekte gonderilen yazl clogrultusllnda i~letn yapllmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 
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MiLL! EGiTiM BAKANUGI 

Mesieki ve Teknik Egitim Genel Mtidtirltigti 

SaYl ; 6204S208-0-E.1233666I 03.11.2016 

Konu : Koordinatorltik Gorevi 

DAGITIM YERLERiNE 

tigi : a}Milli Egitim Bakanhgl Yonetiei ve Ogretmenlerinin Ders veEk Ders Saatlerine 
ili$kin Karar. 

b) Mini Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan yonetmeligi. 
e) Milli Egitim Bakanhgl (Mesieki ve Teknik Egitim Gehel Mlidtirltigli)'ntin 

\8.03.2015 tarihIi ve 62045208-903.07-E.2977323 saYlh yazlSl. 

Mesleki ve teknik egitim okul ve kurumlanndaogrenim goren ogrenciler, 3308 saYlh 
Mesleki E&itim Kanunu ve ilgi (b) Yonetmelik hliklimleri dogrultusunda ogrenim gordtikleri 

". D 

program ttirlinlin ozelligine gore i~letmelerde mcsleki egitim (beceri egitimi) veya staj 
yapmaktadlrlar. 

i~letl)1elerde yapllan mesleki egitim ve staj, ogreneilerimizin mesleki bilgi, beceri, 
. tutum ve davram~lanm ge1i~tirmelerini, i$ hayatma uyumlarlm, gergekiiretim ve hizmet 
ortammda yeti~melerini ve okulda olmayan tesis, ara9~gereci tammalanm saglayanonemli bir 
mesieki egitim ve ogretiin siirecidir. 

Bilindigi i.izere, i$letmelerdeki mesleki egitimle staj9ah~malannm planh olarak 
ylirtitlilmesi, program;} uygunlugunun izlenmesi, ortaya 91kabilecek sorunlann belirlenmesi, 
ogrencilerill ba~an;devamslzhk ve disiplin durumlanmn izienmesi ve rehberlikte 
bulunulmasl amaclyla atama alahl atOlye ve laboratuvar ogretmenligi (mesieki ve teknik 
egitim a1al1lnda egitimi yapllan meslekalanlan) olan yonetici ve ogretmenler arasmdan 
k.oordihatOrogretmen gorevlendirilmektedir. 

llgi (b) Yonetmeligin 88 inel maddesi geregince yapIlan koordinatorogretmen 
gorevlendirilnlesinde, ogretmenlerin gorev ve sorumluluklanm yerine getirmelerinde ve 
bunlann okul yonetimlerincetakip .ve kontrollerinde farkh uyguiamalann yaplIdlgl 
Bakanhg!!11iZa intikal eden bilgilerden anla~llmaktadlr. 

Bu nedenle, koordinator ogretmenlik gorevinin etkili ve verimli bi~ ~ekilde yerine 
getirilmesini temin etmek amaclyla her kademedeki yoneticiler ile ogretmenler, soz komlsu 
goreveili~k:in i$ vei$lemleri, ilgili mevzuat hiiklimleri ile hirlikte a~aglda yer alan 
a91klama IHra gore yerine getirecekierdir. 
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1. 	 Koordinator ogretmenlerin gorev ve sorumluluklanm ilgi (b) Yonetme!igin 89 uneu 
maddesine gore yerine getirmesi, 

~-.;: 

2. 	 Bir alanda koordinator ogretmenlereek ders gorevi oTarak dagltllabilecek top lam ders 
ytikiinUn ve her birogretmene verilecekekders saati saYlSltun, ilgi (b) Yonetmeligin 88 . 
inci maddesinin 2 nei flkrasmm (a, b, c ve y)bentlerinde aylklandlgl ~ekilde 

belirlenmesi, bu konuda tUm valiliklere gonderilen ilgi ( c) yazldaki aylklamalara uygun 
hareket edilmesi, 

3. 	 ~~orclinator ogretmenleri~, b~tOl~e ve labora.tuyar o~r.~enligi~_¥iine~ci-:-~-
0~le!:-~rasm~,aqJ?~ll~~§1 ~~~E§2"j~~I!el.Q!lgL~~rsl;..2g!~lmenJ!~Y~L 
,ve ogretmenlere kesinlikle koordinat<kllilLgorevt,yerilW.ellle.si, 

4. 	 KoordinatOr 6gretmen gorevlendirilmesi yaplhrken ilgili alan ogretmenleri ve ilgili. 
aJanclan olan yonetieilere oncelik verilmesi,bu ~ekilde ihtiyacm kar~llanamamasl 
halind)c ise oncelik ilgili alana yakm alan ogretmenleri ile aym afimdan yoneticilerde 
olmaklizere, digeralan ogretmenleri Ve alandan olan yoneticilere gorev verilmesi, 

5. 	 Okullkurumda hi~ at61ye ve laboratuvar ogretmeni jle bu kapsamda yonetici 
bulu:lmamasl halinde koordinatorltik gorevinin; varsaaym yerle$iin yerindeki diger 
okul!ku.rumlarda gorevli alam atolye Ve laboratuvar ogretmenligi .olan yonetici ve 
ogrclmenlerce yerine getirilmesi, bunun da mumkUn olh1amasl halinde ise 
koordil1atOtliik kapsammda herhangi bir ek ders ticreti tahakkuk ettirilmeksiziri okul 
yoncticileri tarafmdan (yonetim gorevi kapsammda) yerine getirilmesi, 1 

6. 	 <;e~illi sebeplerle koordinatOrluk gorevini yerinegctiremeyen ogretmenin 
koorcJinatOrluk gorevinindiger .H,m 6gretmenleri tarafmdan yerine getirilmesi,'~ 

7. 	 Okulcla kadrosuz olarakek ders iicreti kar~lhgl gore v yapan ogretmenlere 
koordinat6r1nk gorevi verilmemesi, 

8. 	 3 Ag,ustos 2016 tarih ve 29790 saYl!I Resmi Gazete'de yaYllt11anan Sozle~meli 6gretmen 
istihdamma tli~kin yonetmelik. hUkumlerine . gore atamalarl yapllan atOlyeve 
laboratuvar ogretmenlerinin koordinatOrlUk gorevinin; kadrolu atolye ve laboratuvar 
ogretn:enleri ile aym~ekilde degerlendirilmesi" 

9. 	 Koordinatorltik gorevinin haftahk olarak yerine getirilmesi; aym i~letmede aym alanda 
meslcki egitim goren 15 ogrenciye kadarbir koordinator ogretmen gorevlendirilmesi, bu 
kapsamda ayl'11 ogrenci grubu. i9in haftada bit defa ve yalmz bir ogretmene 
koordinatOrluk gorevi verHmesi; bir i~letmedebir ogrenci dahi olsa bu i~letme ic;in 
koordlnator ogretmen gorevlendirilmesi ve bir ogretmene koordimitorluk. gorevi 
l1edclliyle aym gUn iyinsekiz (8) saatten fazla ek ders· gorevi verilmemesi, . 

10. 	it slillrlan dl~mdaki i~letmele[de mesleki egitim goren ogrencilere kootdinatOrluk 
gorev inin oncelikle mahallinde alanla ilgili egitim yapan okuldaki ogretmenlerle 
kar~jL:nmasl, bu amayla gerekli koordinasyon, yazl~ma ve onay i~lemlerinin iI milli 
e.gi 1iIII mudUrlUklerince yerine getirilmesi, koordinatOr ogretmenin mahallinden 
kar~l!allamamasl halinde ise ogreneinin kaYlth bldugu okul tarafmdan gorevlendirilecek 
ogrctulenlerce bu gorevin yerine getirilmesi, 

1L 	AYl11 it ic;erisinde olmakla birlikte toplu ta~lm araylanyla ula~lm saglanamayan ilye 
. 	 dl~li1daki i~letmelerde mesleki egitim goren ogreneilerin koordinatOrluk gorevi, 

i~Jc[r;Jenin bulundugu yer{e~im biriminde bulunan okullarda gorev yapan ogretmenlerce 
y~lpd~!mal11aSI halinde okul mildtirlilgUnce ilgili .alan ogretmenleri arasmdan 
gore\! endirme yapllarak yerine getlrilmesi, 
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12. 1$1elmede ogrencinin beceri egitiminden sorumlu yeterli say\da ve nitelikte usta ogretici 
vey~: cgitici personel buhmrnamasl durumunda, koordinatOr ogretmenierce durumun 

~'il' 

oln: \ y0netimine biidirilmesi ve ilgi (b) Yonetmeligin 144 uncU maddesi geregince illilve 
gencJi nde i~ pedagoj isi kursu dUzenlenerekilgili personelin kaulImmm saglanmasl, 

13. 	i~lcunelerde yaptlal1 mesleki egitim· ve stajIn ilgili ogretim programma uygun 
yap:1masInI saglamak uzere koordinatOr ogretmenlerce i~letme yetkililerine ve egitici 
persunele gerekli rehberlikte bu1unulmasl, programm uygulanmasmda i~letmelerin 
yeter'ilz oldugunun anla~llmasl halinde ise dururnun okul yonetimine bildirilerek tedbir 
alnn;"::lSIllIll saglannlasl, 

14. 	 inatOr ogretmenin goreve gitmeden oncegerekli koordinatOrlUk evrakmt okul 
ybnc'irninden koordinatOrliik gorevinin oldugu gUn veya bu gbrevinden onceki en son 
del's! il1 oidugl..l giin lniza kar~lhgl teslim almasl, soz konusu evrakl eksiksiz doldurmasl 
ve is,idme yetkilisi ile birlikte imzalayarak koordinatorliik gorevini takip eden iki i~' 
gLinii ivinde okul yonctimine imza kar~lhgl teslim etmesi, 

15. 	KoordinatOrlilk evrakmrokul yonetiminden zamanmda teslim almayan ve/veya 
Z!1H1,111mda tesl im etmeyen, teslim ettigi halde ilgilibolumleri doldurulmadlgl, gerekli 

Ln') bulul1macilgl i9in eksik evrak dlizenleyen koordinatOrogretrnenler hakkmda 
ya;:l:i~lcmlerin gccikmeksizin yapllmasl ve bu gibi durumlarda koordinatOrluk ivin ek 
der:~ ijereti odenmemcsi, 

16. Oku 	 atolye/laboratuvar ve donatlm yetersizligl nedenlyle sektOrle i~birligi 
9.cr~,,'vesinde yapllan protokoI k;apsammda i~letmelerin egitim birimlerinde alan/dal 
dcr::l;;rinin egitim vcogretimi i9in gorevlcndirilen ogretmcnlerin bu gorevlerinin 
kom natijr!uk kapsDmmda degerlendirilmemesi, 

17.1Jgi 	 Karann 8 inci maddesi kapsammda yapJ1an faaliyetler i9in koordinatOrlilk 
gl')j\', inin verilmemcsi, 

18. 	Okll un bUnyesinde bulunan doner sermaye i~letmesinde, ogreneilerin i~letrnede beeeri 
egi t; veya staj 9al1~i11asl yapmasl halinde, bu ogrencilet i9in ilgi (b) Yonetmeligin 88 
inci Inactdesi geregince koordinator ogretmen gorevlendirilmemesi, okul yonetimi 
tar:.1 Ildan gerekJi denetim ve gozetimin yaptlmasJ, 

19. YaJ! ve yaz tatilinde staj ve i$letmelerde beceri egitimine devam edenogrenci 
bu! ![JaSI halinde koordinatarlilk gorevinin istekliolan ilgili alan ogretmenleri ilealam 

ve laboratuvar ogretmenligi olan yonetieilere; bu ~ekilde ihtiyacm 
kar:~l':Hlamamasl halinde iseoneelik bu alana yakm alan ogretmenleri olmak Uzere 
dalan ogretmenieri lIe alam atolye ve laboratuvar ogreLmenligi olan yoneticilere 
vcr! Jnesi, bu gorevi yerine getirmek amaclyla kesinlikle i~letmeden personel talep 

. ediiillcmesl 	 ve herhangi bir ad altmda ileret odenmemesi, okulda yapllan staj 
vak~:nalarmda alan oQretmenlerinin ilgili mevzuat huklimlerine gore gorevlendirilmesi, 

20. 	 12. :1 Ifta i~letmelerde mesleki egitime giden ogreneilerin ders Ylhnm son haftasmda 
smavma almmasmdan dolaYI koordinatOrlilk gore vi de fiilen 

yap: i.imayaeagmdan, belirtilen haftada bu kapsamda ek ders gbrcvi verilmemesi, 

21.S ~:clll$malannda hcrhangi bir aksama ya$aJimamasl baklm1l1dan, ders kesiminden 
sam:: llgi (b) Y onetmeligin 87 nei maddesi geregince yapllall mesleki 9ah~ma ile staj 

l1lalannda gorevlendirileeek ogretmenlerin mumkUn ise programlannm aym gUnde 
'iyle 9akl$maY~lcak ~ekilde planlanmasl, mUmkiln olmamasl halinde ise bir gunde 
.'eek ek dersikrctinin 8 (sekiz) saati ge9l11eyecek~ekilde ilgi (a) Karar geregince 

okutabileceklcri azaml ek ders saatleri kapsammda odenmesi, 
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22. 11G;.;lcki 	 aylkogretim lisesi ogrencileri vie 3308 sayIll Kanunun 35 incimaddesi 

(' 	 hOUI ;111erine gore tdaft egitimi gorenlerin i~letmelerde mesleki egitim: ve staj 
y<l i I i1alan iyin ilgi Ii rnevzuat hilkilrnlerine gore koordinat6r ogretmen gorevlendirilmesi, 

~" 

23.0kul !llUdiirU vekoordirrat6r mildilryard1l11C1Slilln, koordina16r olarak gorevlendirilen 
ii1ellierin gorevlerini ilgili mevzuata UygUll olarak yapnuilanm temin etmekiizere 

gerekii rehberlik ve denetim gorevlerini titizlikle yerine getirmesi, 

24. 	Ogrcncilerim:izin i~ piyasasmm aradlg1 nitelikte bilgi ve becerilere sahip olarak 
yet!~lljclerinde yok biiyilk etkisi olan i~letmede meslek egitirni ve staj yah~malannm 
phl:ibnmasl, uygulal1!TlaSI ve denetiminde gorev alan tilm yonetici ve ogretmenlerin 

.;c1'ini herhangi bir aksamaya mahal vermeden zamamnda yerine getirmeleri, 

\;lektedir. 

Hi icl'inizi ve geregi'lin yukandaki aylklamalara gore yapilmasl iyin konurmn ilinizde 
faaliyeri}!)steren tilm mesleki ve teknik ortaogretim okul ve kunnhlan ile ogretmenlere 
duyurull11!:';11l1, aynca uygulamaya ili~kin helirli arahkla.rla VaIiligin izce gerekli denetimlerin 
yapllm aid ill ricaederim. 

YusufTEKiN 

. Bakan a. 

Milste~ar 

DagItlm: 


Geregi: Bilgi: 


B Planl Rehberlik ve Denetim Ba~kan!lgma 
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