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(Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Ġlgi :

a) 07 Temmuz 2006 tarih ve B.08.0.ÇYG.0.15.02.01/4235 sayılı Makam Onayı
ile yürürlüğe giren Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk
Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler DıĢında Görevli Diğer Personelin Görev,
Yetki ve Sorumlulukları Ġle Belge ve Değerlendirmelere ĠliĢkin Yönerge
b) 01/12/2008 tarih, B.08.0.ÇYG.0.15.04.03/324-007066 sayı ve 2008/80 no’lu
Genelge.
c) 31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim
Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğnide DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”.

Yaygın eğitim faaliyetleri, vatandaĢlarımızın ilgi, istek ve ihtiyaçları göz önüne
alınarak yılın 12 ayında 07.00-24.00 saatleri arasında devam etmektedir. Bu eğitim faaliyetleri
yürütülürken kadrolu öğretmen ve usta öğreticilerin yeterli olmaması hâlinde ihtiyaç ek ders
ücreti karĢılığı görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karĢılanarak yaygın eğitim
hizmetlerinin devamlılığı sağlanmaktadır.
Ancak, Bakanlığımıza çok sayıda yapılan baĢvurulardan; halk eğitimi merkezi
müdürlerinin yaz ve yarıyıl tatillerinde ihtiyaç olmasına rağmen kurs açmadıkları ve ücretli
usta öğretici görevlendirilmesinde mevzuata uymadıkları anlaĢılmaktadır.
Ġlgi (a) Yönergenin 11 inci maddesinde; “Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya
kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karĢılığında görev
yapacak uzman ve usta öğreticilerden karĢılanır. Ek ders ücreti karĢılığında uzman ve usta
öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli
öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan uzman kiĢiler,
emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta
öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi baĢarılı
Ģekilde uzman ve usta öğreticilik yapmıĢ olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip
olup herhangi bir kurum ve kuruluĢta veya kendi adına sigortalı çalıĢanlar, bireysel emeklilik
sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karĢılanır” denilmektedir.
Konuya ilgi (b) Genelge ile de açıklık getirilmiĢ ve yukarıda belirtilen eğitimcilere
öncelik verileceği tekrarlanarak ilgi (a) Yönergede belirtilen özel Ģartların göz önünde
bulundurulmayacağı hükmü bağlanmıĢtır.
Buna göre;
1- Halk eğitimi kurslarının yerel ihtiyaçlar göz önüne alınarak yılın 12 ayında 07.0024.00 saatleri arasında açılmasına özen gösterilmesi,
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2- Ücretli usta öğretici görevlendirilmesinde ilgi (a) Yönerge ve ilgi (b) Genelgede
belirtilen eğitimcilere öncelik verilmesi, bütçe imkanları göz önüne alınarak Bakanlığa bağlı
yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi baĢarılı Ģekilde usta öğreticilik yapmıĢ
olanlara kurs açtırılması,
3- Yapılan rehberlik, denetim ve değerlendirmelerde yetersiz olduğu gözlemlenen usta
öğreticilerin göreve devam ettirilip ettirilmeyeceklerinin ilgi (c)’de kayıtlı Yönetmeliğin 7 nci
maddesine göre hareket edilmesi
gerekmektedir.
Yaygın eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve devamlılığının sağlanması için
yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

imza
Mehmet CAN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
Gereği
:
81 Ġl Valiliğine
(Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)
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