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VALiLidi
(il Milli Egitim Miidiirliigiine)
Ilgi : a) 3308 sayfi Mesleki Elitim Kanunu
b) Mesleki ve Teknik Egitim Yiinetneligi
NoIm
c) Milli Egitim BakanhgmaBagL Okul ve KurumlannYdnetici ve Ogretmenlerinin
Kadrolannailigkin YatnetnelikteDegi$iklik YaprlmasmaDair Ydnetmelik
d) 16112/2006tarih ve 26378 sayrh Resmi Gazetedeyaylmlanan Milli Efiitim Bakanlfr
Yiinetici ve OEretmenlerininDersve Ek Ders Saatlerineili$kin Karar
e) Milli Egitim Bakanhlrna BagL Egitim Kururrlanna Ogretmenolaxak Atanacaklan
Atamala na Esasolan Alanlar ile Mezun olduklal Yiksek O$etim Programlanve Ayllk
DegiSiklikYaprlmasrna
Kar$rhg1
Okulacaklarr
Derslereiligkin Esaslarda
Dair Esaslar.
f) 0t/02/2007taih w 8.08.o.PGM.0.23.01.02-32-251
/6572sayfi yazr
Balkanllglmza bagh olarak faaliyetini stirdijren saghkmeslek lisesi 6gencilerinin, meslekleri
ile ilgili igletmelerdekimeslekelitimleri, ilgi(a) Kanun ve ilgi(b) Yiinetmelikhtkiimlerine giire
yiirtitiilmektedir. Sdz konusu okullanmzrn bazrlannda,igletmelerdemeslek efitimi uygulamasrnda
farkh uygulamalaflnoldulu gelenyazrhve sdzlti sorulardananlasrlmalladn.
Bilindili gibi siiz konusu okullanmrzrnbazr meslek derslerininteorik egitimleri okulda pratik
e[itimleri ise uygulamaalanlanndayiiriitiilmektedir. Orne$n; haftalk 8 saat olan "Trbbi Aciller'
dersinin 4 saatlik teorik biiliimiiniin efitimi okulda, 4 saatlik pratik biiliimiiniin eEitimi saghkla
ilgili itletmelerde uygulamah olarab haftada 8 saat olan "Acil Yardrm ve Kurtarma" dersinin 4
saatlik teorik biiliimiinin e#timi okulda, 4 saatlik pratik egitimi satltkla ilgili iqletmelerde
uygulamal olarak yaprlmaktadu.Aynca. llgi(c) Ydnetmeligin6. maddesinin(d) filrasrnda
".. . .. .dersyiikii haftal* dersgizelgesine
gitreher bir srmftaokutulandels mildarnln grup sayrsrile
gaxplmrsonucubulunur.. . .... " denilmektedir.
Bunagdre;
1. Meslek derslerininuygulamahbdliimiiniin h€r birini, ayrr deEerlendirerek,dErencileri
en az 8'erli grup olu$turup her grubun batrna bir koordinatiir iigretmen giirevlendirilmesi
gerekmektedir. Teorik derslerde oldulu gibi koordinatdrliik gdrevlendirmesininde, ilgili
6gretmenlereadil ve dengeli bir qekilde daglt arak, safl*la ilgili igletmedemeslek egitimi yapan
dErencidensorumlu, koordinatdr tigretmenlerin gdrevli olduBu sitelerde, d$encilerin ba$mda
miimktin oldulu kadarbire bir bulunmasrsaglanacaktlr.
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2. iqletnelerde meslek egitimi yapmak iizere sdzlegmeimzalanamayrppratik egitimlerini
okullanmzm laboratuarlanndayapmakzorundakala! iitsencilerimizden sorumlu dFetmenlerin bu
giirevleri, ilgi(b) ydnetmeligin 267. maddesinin (g) fikasrna giire, koordinatdrliik olarak
degerlendirilmeyecek,teo k meslek dersleri gibi delerlendirilerek maag karqrhfr olarak da
verilebilecektir.
3. Salhk meslek liselerinde gdrev yapan ydnetici ve ogretrnenlednders ve ek ders saatlerine
iliSkin hususlar, ilgi(d) karaflar kapsamrnda,y6netici ve iiBretmenlerin atama karamamelerinde
belirtilen branqlanesasalnarak;
a) Ydneticiler, ayhk karq r!r, ilgi(d) esaslann 5. maddesinin (a) fikasrna giire, ders
(c) fikasrmn 1.,4. ve 7. paragrafina,
niteliEindeytinetimgtireviise 10.maddesinin
ek dersgiireviise
(a)
yine aynr esaslann6. maddesinin fikrasn4
b) Ogretmenler,ayhk kargrLfr, ilgi(d) esaslann5. maddesinin(c) fikrasrna gdre, ek ders
gdrcvi, aynl esaslann6. maddesinin(b) fikrasna, dersdrgrhazrrlft gahsmalanise alnl esaslann17.
maddesine,
itletmelerdekimeslekelitimi kaxgrhgise 15.maddekapsamrna,
giire defierlendirilecektir.
4. Saglft mesleklisesi mtidiirllikleri, okullarrndagdrevli ayhk karqrhlrm dolduramayanmeslek
dersle dtsetmenlerinindurumlanm, Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi(d) karanndabelirtilen ayhk
ka$rL$ okutabilecegi,
elitim bdlgelerindekiilk ve orta iiFetim kurumlannm,Salhk Bilgisi, Ilk
Yardrm ve Trafik Bilgisi derslerindendgretmensizliknedeniyleboq gegenveya Ucrct karg lgl
okutulandersleredncelikleaylft karg rpr girmek iizereillilge milli egitim miidiirltiklerine bildirecektir.
Bilgi ve gerelini dca ederim.
M.
Bakana.
Daire Bagkam
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