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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Millî Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Karar

2022/2023

Bu kitapçık,
16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Karar
ile
bu Kararda;
1- 21/07/2007 tarih ve 26589 sayılı,
2- 10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı,
3- 23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı,
4- 25/07/2010 tarih ve 27652 sayılı,
5- 13/02/2011 tarih ve 27845 sayılı,
6- 10/09/2012 tarih ve 28407 sayılı,
7- 09/10/2012 tarih ve 28436 sayılı,
8- 07/11/2013 tarih ve 28814 sayılı,
9- 24/04/2015 tarih ve 29336 sayılı,
10–03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı,
11–31/08/2018 tarih ve 30521 sayılı,
12–18/04/2019 tarih ve 30749 sayılı,
13–29/11/2019 tarih ve 30963 sayılı,
14–03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı,
15–04/04/2020 tarih ve 31089 sayılı,
16–25/11/2020 tarih ve 31315 sayılı,
17–30/12/2021 tarih ve 31705 sayılı
Resmî Gazetelerde yayımlanan
“Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’lar”
ile
10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele
Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar “
ile yapılan değişiklikleri ve

25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malî ve Sosyal
Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu
Sözleşme”nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu
Sözleşme” bölümündeki bu Kararı ilgilendiren maddelerinin 1/1/2022–
31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak hükümlerini

İçermektedir.

WEB’ DE ÖĞREN
-2-

İÇİNDEKİLER
Madde Başlığı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Genelge 2007/19………………………….………………………………..……………….
Amaç,Kapsam …………………………..…………………………………………………..
Dayanak ………………………………………………………………………………..…….
Tanımlar (Genelge 2007/19-1)…………..……………………………………………...…..
İKİNCİ BÖLÜM
Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler
Aylık karşılığı ders görevi . (Genelge 2007/19-2)….…………………..………………..
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık
karşılığı ders görevi (Toplu Sözleşme/ Madde–10)
Ek ders görevi (Genelge 2007/19-2)………………………………………….……………
Rehber öğretmen ek ders ücreti (Toplu Sözleşme/ Madde–6)
Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti
(Toplu Sözleşme/ Madde–22)
Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri
(Toplu Sözleşme/Madde-27)
Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti (Toplu Sözleşme/Madde–19)
Hizmet içi eğitim faaliyetleri (Genelge 2007/19-3)…….……………..…………………..
Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kursları (Genelge 2007/19-4)……….……………..
Ders ücreti karşılığında görevlendirme …………………………………………………..
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller
Ders niteliğinde yönetim görevi (Genelge 2007/19-5)……………………………...
İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
(Toplu Sözleşme/Madde–7)
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
(Toplu Sözleşme/Madde–21)
Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri (Toplu Sözleşme/Madde–33)
Hazırlık ve plânlama görevi …(Genelge 2007/19-6)…..……………………..………….
Sınav görevi .. (Genelge 2007/19-7)…………………....…………………………………
Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri
(Toplu Sözleşme/Madde–17)
Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü (Toplu Sözleşme/Madde–4)
Millî Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara
ödenecek sınav ücretleri (Toplu Sözleşme/Madde–16)
Belleticilik görevi …(Genelge 2007/19-8)……...…………………………………….
Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti (Toplu Sözleşme/Madde–12)
Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri .. (Genelge
2007/19-9)
(Genelge eğitim
2007/19-2)
Yüzyüze
yapılmayan eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
(Toplu Sözleşme/Madde–29)
İşletmelerde meslek eğitimi …(Genelge 2007/19-10)………..…..……………………..
İşletmelerde meslekî eğitim ve staj görevi (Toplu Sözleşme/Madde–32)
Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller …(Genelge 2007/19-11)…………...………..
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller (Toplu Sözleşme/Madde–2)
Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti (Toplu Sözleşme/Madde–5)
Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı (Toplu Sözleşme/Madde–26)
Ders dışı eğitim çalışmaları ……………………….………………………………………..
Ders dışı eğitim çalışmaları (Toplu Sözleşme/Madde–3)
Okulda bulunma zorunluluğu …(Genelge 2007/19-12)…………...................................
Kurul ve komisyon üyeliği …(Genelge 2007/19-13)…….………………………………
Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti (Toplu Sözleşme/Madde–28)

Madde
No

Sayfa
No

22-23-24
1-2
3
4

5
6
6
6

5

7

*
6
*

7
7
8

*

8

*
*
7
8
9

8
8
10
10-11
12

10

12

*

13

*
*
11
12

13
13
14
15

*
*

15
15

*
13
*
14

16
16
16
17

*
15
*
16
*
*
*
17
*
18
19
*

17
18
18
19
20
21
21
21
21
22
22
23
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İÇİNDEKİLER
Madde Başlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme ……….....................
Geçici görevlendirme …(Genelge 2007/19-14)……..….………..………………………
Vekâlet görevi …(Genelge 2007/19-15)..…………..……….…………………………….
Dağıtım …(Genelge 2007/19-16)……….……………………………….………………...
Alanların tespiti …(Genelge 2007/19-17)………..…………………….………………...
Görevin fiilen yapılması ……………………………………………………………………
Diğer okul ve kurumlarda ders görevi …(Genelge 2007/19-18)……………….………
Ek ders görevini yapmayanlar ……………………………………………………………
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi ………………………………
Ders saatleri çizelgesi ………………………………………..…………………………….
Ek ders birim ücreti ………………………………………………………………………
Ders ve konferans ücretleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/madde-176)
Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti
(Toplu Sözleşme/Madde–8)
Yürürlükten kaldırma …(Genelge 2007/19-19)……….…………………………………
Kazanılmış haklar …………………………………………………………………………..
Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel …(Genelge 2007/19-20)…..……………….
Diğer kurumların bazı eğitim faaliyetleri ………………………………………………..
Geçici Madde 4 ………………………………………………………………………………
Geçici Madde 5 ………………………………………………………………………………
Geçici Madde 6 ………………………………………………………………………………
Ek madde ……………………………………………………………………………............
Yürürlük …(Genelge 2007/19-21)…………………………………………………………
Yürütme ……………………………………………………………………………………
M.E.B. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelge ……

Madde
No

Sayfa
No

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
*

23
23
25
26
26
27
27
27
27
28
28
28

*
31
Geçici -1
Geçici -2
Geçici -3
Geçici-4
Geçici-5
Geçici-6
Ek – 1.
32
33
29

28
28
29
29
29
29
30
03
30
30
31
32

439 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
Ek Madde 1 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/7 md.) …...

(Ek fıkra: 21/3/2006-5473/6 md.) Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin
yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Ders ve konferans ücretleri
Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders
görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz
tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge
rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve
öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf
öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla
ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim
elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

Toplu Sözleşme Hükmü

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel
Madde 20- (1) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma
saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında
ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat
ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)
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GENELGE-2007/19
22- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ncı maddesinin değişik ikinci fıkrasında; “Bu
ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve
yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli
öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlanacaklar; aralarında rehberlik ve araştırma
merkezlerinin de bulunduğu özel eğitim amaçlı açılan her derece ve türdeki eğitim kurumları yönetici
ve öğretmenleri ile bu öğrencilere yönelik olarak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü ilköğretim okulları
bünyesinde açılan özel sınıflarda görevli öğretmenler olacaktır. Bünyesinde özel sınıf bulunan
ilköğretim okulları tümüyle özel eğitim amaçlı olmadıklarından, bu okulların yöneticileri söz konusu
fazla ödemeden yararlanamayacaklardır.
23- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendi kapsamında görev
yapan sözleşmeli öğretmenler; Hizmet Sözleşmesi’nin 5’inci maddesinde yer alan; “Personelden,
sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini tamamlayanlara, emsali
kadrolu öğretmenlere alanları itibarıyla haftada verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek üzere ek
ders görevi verilebilir. Bunlara fiilen okuttukları her ek ders saati için, kadrolu öğretmenlere ödendiği
kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenir.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda sözleşmeli
öğretmenler de fiilen okuttukları ek dersler için bu Genelgede emsali kadrolu alan öğretmenlerine
yönelik olarak yapılan açıklamalar doğrultusunda aynı şekilde ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
24- Millî Eğitim Bakanlığının 25/12/1998 tarihli ve 1998/127 sayılı, 16/06/1999 tarihli ve
1999/50 sayılı, 03/11/1999 tarihli ve 1999/89 sayılı, 18/08/1999 tarihli ve 1999/66 sayılı, 05/10/2000
tarihli ve 2000/95 sayılı, 26/01/2001 tarihli ve 2001/06 sayılı, 26/10/2001 tarihli ve 2001/90 sayılı
Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

-5-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN
DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta
öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları
haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her
derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Karar, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta
Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında
Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik dalını,
b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Ders niteliğinde yönetim görevi:(*)Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve
öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan
süreyi,
f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,
g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile
cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den sonra başlayan yüz yüze
eğitimi,
ğ) Hazırlık ve planlama görevi: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu öğretmenlerinin ders
dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetler gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,
h) Müdür yetkili öğretmen: (Değişik: RG–09/10/2012–28436) Bağımsız müdürlüğü bulunmayan
ilkokullarda sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,
ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
i) Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim ve
öğretim hizmetlerini yürütenleri,
j) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,
k) Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden
azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00
saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,
l) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim
kurumlarını,
m) Yönetici: Bakanlık (**) her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanları,
n) Yüz yüze eğitim: (Değişik: RG–03/07/2017–30113) İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında
yapılan (Değişik ibare: RG–30/12/2021–31705) ders görevleri hariç olmak üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde
belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve
laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını,
ifade eder.

*10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unva n Eklenmesi ve
Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile) ibaresi
14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
**10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı
Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (merkez ve taşra teşkilâtı ile) ibaresi 14/01/2012 tarihinden
geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
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GENELGE-2007/19
1- Sözü edilen Kararın 4’üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde meslek
eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere,ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen
müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve
laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde
de; gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile
cumartesi ve Pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz
yüze eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.
Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek
eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım onarım, öğrenci sosyal ve
kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin
ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze
eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders
ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler
Aylık karşılığı ders görevi
MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise
ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

Madde 10- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350
sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev
yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

GENELGE-2007/19
2- Kararın 5’inci maddesinde; örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılarının haftada 6 saat, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat, genel bilgi ve meslek
dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ise haftada 20 saat aylıkları
karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları; bu yükümlülüklerini öncelikle alanlarında, alanlarında ders
bulunmaması durumunda ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek
suretiyle yerine getirecekleri hüküm altına alınmıştır.
Ek ders görevi
MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders
görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve
istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.
(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak
zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi
sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız
teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir
öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile
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sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.
(3) (Değişik: RG–29/11/2019–30963) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili
çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada
15 saat ek ders ücreti ödenir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Rehber öğretmen ek ders ücreti
Madde 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden
yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

Toplu Sözleşme Hükmü
Yaygın eğitim kurumları öğretmenlerinin ek ders ücreti
Madde 22- (1) Halk eğitim merkezindeki öğretmenlere, öğretim yılı başında ve sonunda Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yaptıkları
eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışma süreleri için iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapılması kaydıyla
haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm,
atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve
laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve
öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve
laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama
ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.
(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler
hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde
danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber
öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde
“Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik
hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı ek ders ücretleri
Madde 27- (1) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen

öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde
danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube
rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım
çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman
öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti
ödenir.
(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)
Toplu Sözleşme Hükmü
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti
Madde 19- (1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen
yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen
yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

GENELGE-2007/19
2-Kararın 6’ncı maddesinde de; bunlardan aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati
zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere
haftada 24 saate kadar alanlarında ek ders görevi verilebileceği, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya
kısmen verilebilenlere ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebileceği
belirtilmiştir.
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Diğer taraftan 5473 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile 439 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin
sonuna “Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller ile yüz
yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık
karşılığı ders görevlerini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez.” hükmü eklenmiştir.
Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı
ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir.
Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam
dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması
gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini
doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.
Yönetici ve öğretmenlere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye
Kurulu’nun bu yöndeki ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, yöneticiler için öngörülen aylık karşılığı
ders görevi saati dolana kadar aynı sayıda verilecektir. Yönetici ve öğretmenlere alanları dışında aylık
karşılığı veya zorunlu ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilmesinde istekleri aranacaktır. İstekte
bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir.
Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dâhil olmak üzere, yüz yüze yapılan öğretim
dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma
koşulu aranmayacaktır. Ek ders ücretinden yararlanmak için aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma
koşulu, yarıyıl ve yaz tatili dışında yüz yüze yapılan öğretimle sınırlı tutulacaktır.
Öğretmenlerin yüz yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj
kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik
hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevleri karşılığında alacakları ek ders ücretlerinin ödenmesinde,
aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları koşulu aranmayacaktır.
Bu durumlar, daha somut olarak ortaya konulması bakımından aşağıda örneklendirilmiştir:
a) Alanı “sınıf öğretmenliği” olan bir ilköğretim okulu yöneticisi, Talim ve Terbiye Kurulu’nun
ilgili Kararı esas alınarak sınıf öğretmenliği alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler ile
bütün alan öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına bakılmaksızın haftada
6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine ders bütünlüğü dikkate alınarak
verilecek ve istemesi hâlinde bu yöneticiye alanında veya alanı dışında olmak üzere haftada 6 saate kadar da
ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilebilecektir.
b) Alanı “coğrafya” olan bir yönetici, Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilgili Kararı esas alınarak
coğrafya alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler ile bütün alan öğretmenlerince aylık
karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına bakılmaksızın haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı
okutabilecektir. Bu dersler kendisine ders bütünlüğü dikkate alınarak verilecek ve istemesi hâlinde bu
yöneticiye alanında veya alanı dışında olmak üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders
görevi verilebilecektir.
c) Görev yaptığı okulda alanında aylık karşılığı haftada okutacağı 6 saat ders bulunmayan bir
yöneticiye, öncelikle ders bütünlüğü de dikkate alınarak olduğu kadarıyla alanındaki dersler verilecek,
istemesi kaydıyla alanı dışında da aylık karşılığı ders görevi verilebilecektir. Bu konumdaki bir yöneticiye,
isteği olmaksızın alanı dışında ders görevi verilmeyecektir. Ayrıca, aylık karşılığı ders görevini doldurması
amacıyla bir başka eğitim kurumunda da görevlendirilmeyecektir.
d) Görev yaptıkları eğitim kurumunun özelliği nedeniyle aylık karşılığı ders görevi verilemeyen
veya aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticilere, istekleri olsa dahi görevli oldukları eğitim
kurumlarında ilgili müfredatı kapsamında rutin olarak yürütülen eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi
verilmeyecektir.
e) Öğretmenliğe atandığı alan matematik olan ve bu alanda haftada 12 saat ders okutan bir
öğretmenin beden eğitimi alanında da isteği üzerine haftada 6 saat ders verdiği varsayıldığında; haftada
toplam 18 saat derse girmiş bulunan bu öğretmenin 15 saatlik ders görevi aylık karşılığı, bunun üstünde
kalan 3 saatlik ders görevi ise ek ders ücreti karşılığı sayılacaktır.
f) Meslekî ve teknik öğretim kurumunda görevli bir öğretmenin okulunda yapılan programa göre
haftada toplam 14 saat ders okuttuğu ve bu öğretmenin işletmelerde meslek eğitimi kapsamında da haftada
10 saat görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmenin, aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olup
olmadığına bakılmaksızın işletmelerde meslek eğitimi kapsamındaki haftada 10 saatlik görevinin tamamı
için ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir.
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Kararın 6’ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre; öğretmenler, ilgili mevzuatına göre öğretim
yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen
görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanacaklardır. Bu kapsamda yapılacak ek
ders ücreti ödemelerinde alan ayrımı yapılmayacak ve ödeme yapılması için ilgili yönetmeliklerde bu
anlamda düzenleme yapılmış olması gerekecektir.
Örneğin; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim
Kurumları Yönetmeliği’nde bu kurumlarda görev yapan öğretmenler için meslekle ilgili çalışma yapılması
öngörüldüğünden, ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden meslekle ilgili
çalışma yapanlar bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. İlgili yönetmeliklerinde bu yönde
hüküm bulunan diğer eğitim kurumları öğretmenleri de aynı kapsamda ek ders ücretinden
yararlanabilecektir. İlgili yönetmeliklerinde bu yönde hüküm bulunmayan eğitim kurumları öğretmenleri,
genelge ve yazılı talimat doğrultusunda bu görevleri yapsalar dahi, bu kapsamda ek ders ücretinden
yararlandırılmayacaklardır.
Kararın 6’ncı maddesinin (5) numaralı fıkrasında; “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm,
atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili
mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler
ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek
ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla
gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi
verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile
sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer
görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders
ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders
ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte
aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.
Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu öğretmenler
tarafından dönüşümlü olarak okutulan “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik” dersi için ayrıca ek
ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan
öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri
MADDE 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve
seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse
girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders
görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

GENELGE-2007/19
3- Kararın 7’nci maddesinde, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlere yapılacak ek
ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında ders ücretinden yararlanabilmenin öncelikli
koşulu hizmet içi eğitimin Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce düzenlenmiş olmasıdır. Bu
çerçevede olmayan faaliyetler için bu madde kapsamında ek ders ücreti ödenmesi mümkün
bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu faaliyetlerde ders vermek için öğretmen veya belirli başka bir
unvanlı görevde bulunmak gibi bir şart olmayıp, ders vereceği alanda gerekli bilgi, beceri ve öğretme
yeteneğine sahip olmak bu anlamda görevlendirilmek için yeterli olacaktır.

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları
MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri
dışında olmak üzere;
a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem
içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda
bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,
2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
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3) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür
birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve
eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4) Okuma-yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim
uygulamalarında,
7) (Ek: RG–31/08/2018–30521) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve
Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden;
4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren (Değişik ibare: RG–30/12/2021–31705)
2021-2022 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu
dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin
görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,
2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim
faaliyetlerinde,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada
44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,
ek ders görevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz
tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.
(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan
okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir.
Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu
madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

GENELGE-2007/19
4- Kararın 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; “Bu madde kapsamında belirtilen eğitim
faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri,
ek ders ücreti karşılığında verilir.” denilmektedir.
Buna göre; Kararın 8’inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık
karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı
değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine
getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders
ücreti karşılığında verilecektir.
Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında; “Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında
belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları
anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere
yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.”
hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre yöneticilere, sözü edilen madde kapsamında fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak
üzere yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak, cumartesi ve pazar
günleri ile sınırlı olmak üzere, bu madde kapsamındaki eğitim faaliyetlerinde yönetim görevi yapan
yöneticilerinden (okul müdürü/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı) sadece birine, fiilen görev yapması
koşuluyla yönetim görevi karşılığı olarak anılan günler için 2’şer saat ek ders ücreti ayrıca ödenecektir. Bu
nedenle, cumartesi ve pazar günleri bu kapsamda yürütülen eğitim faaliyetlerindeki yönetim görevini yerine
getirmek üzere yöneticilerden sadece birinin görevde olması yeterli olacaktır.
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Ders ücreti karşılığında görevlendirme
MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) (Değişik: RG–09/10/2012–28436) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî
görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim,
orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim
merkezlerinde haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders
görevi verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller
Ders niteliğinde yönetim görevi
MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama,
yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;
a) (*)
b) (**)
c) Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;
1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen
yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati,
2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,
3) Her türdeki Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik ibare:RG10/5/2008-26872) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları
ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati,
4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının
haftada 20 saati,
5) (Değişik:RG-13/2/2011-27845) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür
yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,
6) Her türdeki Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik ibare:RG10/5/2008-26872) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları
ile okul öncesi eğitim kurumları müdür yardımcılarının haftada 20 saati,
7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,
ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3
saati,
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince
haftada 18 saati,
e) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve
grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati,
f) Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım”
bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati,
ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.
(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe
uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.
Toplu Sözleşme Hükmü
İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
Madde 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün
ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim
kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

*

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan
Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca (10. maddenin (a) ve
(b) bentleri) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
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**(…) Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Esas No: 2007/341 sayılı Kararla; fıkrada geçen
“öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla” ibaresinin yürütülmesinin durdurulması üzerine, Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğünün 27/07/2007 tarih ve 49720 sayılı yazılarıyla 19/07/2007 tarihinden itibaren “öğrencilerin sınava girmeleri
kaydıyla” şartı aranmayacağı belirtilmiş, 03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu
ifade yürürlükten kaldırılmıştır.
Toplu Sözleşme Hükmü
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
Madde 21- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı
alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7
numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı
ödenir.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

Toplu Sözleşme Hükmü
Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri
Madde 33- (1) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine,
2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında haftada 15 saat
ödenmekte olan ek ders ücreti hatfada 18 saat olarak uygulanır.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

GENELGE-2007/19
5-Kararın 10’uncu maddesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan ders
niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, merkez ve taşra teşkilatı
bakımından ayrı ayrı olmak üzere tek tek unvanları belirtilmek suretiyle sayılmıştır. Bu nedenle, bu maddede
belirtilmeyen unvanlı görevde bulunanların, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmaları
mümkün bulunmamaktadır. Eğitim kurumu yöneticilerine bu madde kapsamında yapılacak ek ders ücreti
ödemeleri, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.
Bu maddede unvanları sayılan –özelleştirme kapsamında atanmış olanlardan unvanları sayılanlar
dâhil- personel bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. Örneğin; “şef” unvanlı
personelden Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığımıza bağlı diğer eğitim kurumlarında görev
yapanlar, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Söz konusu maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen kurumlardan naklen atananlara ödenecek ek ders ücreti
ile ilgili olarak, daha önce 8/9/2003 tarihli ve 2003/76 sayılı Genelgede yapılan açıklama çerçevesinde 4046
sayılı Kanunun değişik 22’nci maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Maddenin (c) bendinin 1’inci alt bendinde; tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve
müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada 30 saat ek ders
ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir.
Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, ilgili mevzuatı çerçevesinde tam gün tam yıl
eğitim kapsamına alınmış eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcıları olacaktır. Bu kapsamda
yapılacak ek ders ücretleri de yine ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim kapsamında yapılan eğitimin
fiilen yapıldığı süre ile sınırlı tutulacaktır. Bunun dışındaki mutat eğitim sürelerinde, eğitim kurumunun türü
üzerinden yapılan diğer belirlemelere göre ek ders ücreti ödenecek, bu sürelerde tam gün tam yıl eğitim
kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir.
Örneğin; ilgili mevzuatı gereği tam gün tam yıl eğitim kapsamına alınmış bir eğitim kurumunda bu
kapsamda yapılan eğitimin 11 Eylül-7 Ekim 2006 tarihleri arasında sürdürüldüğü, bu tarihten sonra ise mutat
eğitim faaliyetlerinin devam ettiği varsayıldığında, bu kurumun müdür ve müdür başyardımcısı sözü edilen
tarihler arasında 10’uncu maddenin (c) bendinin 1’inci alt bendine göre, 7 Ekim 2006 tarihinden itibaren ise
aynı bendin 3’üncü alt bendine göre ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Aynı maddenin (c) bendinin 2’nci alt bendinde; yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür
başyardımcılarının haftada 30 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirtilmiştir. Müdür ve müdür
başyardımcılarının bu alt bent hükmüne göre ek ders ücretinden yararlandırılmalarında, görev yaptıkları
okulun yatılı/pansiyonlu olması yeterli olup, bunun dışında başkaca bir özellik aranmayacaktır.
Müdür yetkili öğretmenlere, görevlerinin başında bulunmaları koşuluyla yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12
saat, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saat ek ders ücreti bu madde kapsamında ödenecektir. Yarıyıl ve yaz
tatillerinde görevlerinin başında olmayan müdür yetkili öğretmenlere bu madde kapsamında hiçbir şekilde ek
ders ücreti ödenmeyecektir.
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Rehber öğretmenlere, görev yaptıkları kurum ayrımı yapılmaksızın haftada 18 saat, rehberlik ve
araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve
eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerine (görme, işitme, zihin engelliler sınıf öğretmenleri) ise
haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir.
Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama” ve “Tasarım”
bölümlerinde görev yapan öğretmenlere haftada 15 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu bölümlerde görev
yapan öğretmenler, koordinasyon gereği diğer bölümlerde yaptıkları görevlere bağlı olarak ayrıca ek ders
ücretinden yararlandırılmayacaktır. Diğer bölümlerde görev yapan öğretmenlerden zaman zaman bu
bölümlerde görev yapan öğretmenlere de bu kapsamda ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek ve bu bölümlerde
hiçbir şekilde olması gerekenden daha fazla öğretmen görevlendirilmeyecektir.
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının bir kısmında “ders yılı” veya “öğretim yılı” kavramlarından
bağımsız olarak eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Bir başka ifadeyle, bazı eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz
tatili uygulaması bulunmamakta, bu eğitim kurumları bütün bir yıl boyunca aynı eğitim faaliyetlerini
sürdürmektedir. Buralarda görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenler de yarıyıl ve yaz tatili kullanmayıp
yıllık izinlerini genel idare hizmetleri sınıfı personelinde olduğu gibi yıl içinde uygun dönemlerde
kullanmaktadırlar.
Bu durumdaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenler, izinli ve raporlu
oldukları süreler hariç olmak üzere, fiilen görev yaptıkları sürece kendileri için öngörülen ek ders ücretinden
“ders yılı” ve “öğretim yılı” kavramlarından bağımsız olarak yararlandırılacaklardır.
Sözü edilen maddenin (2) numaralı fıkrasında; “Bu madde kapsamında ek ders ücretinden
yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece
miktarı fazla olan dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemelerde
sadece miktarı fazla olan dikkate alınacaktır.
Örneğin; yatılı veya pansiyonlu bir anadolu lisesinde görev yapmakta olan müdür ve müdür
başyardımcıları, sadece bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin 2’nci alt bendi kapsamında haftada
30 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacaklar, aynı bendin3’üncü alt bendinde anadolu lisesi
müdür ve müdür başyardımcıları için haftada 25 saat olarak öngörülen ek ders ücretinden ayrıca
yararlandırılmayacaklardır.

Hazırlık ve planlama görevi
MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her
derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere
Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha
hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.
GENELGE-2007/19
6-Kararın 11’inci maddesinde; “(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili
öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada
3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10
saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.”
denilmektedir.
Buna göre, söz konusu Kararın 10’uncu maddesinde sayılanlara -müdür yetkili öğretmenler hariçhazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir. Müdür yetkili
öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak ödenecek ek ders ücreti, aynı zamanda fiilen sınıf
okuttukları da dikkate alınarak sınıf öğretmenlerinde olduğu gibi belirlenecektir.
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Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek
ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde meslek eğitimi
ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri,
sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede
dikkate alınmayacaktır.
Sınıf öğretmenlerinin bu Kararın 18’inci maddesine göre ek ders görevinden sayılan ders saatleri,
sınıf öğretmenlerine hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde
dikkate alınacaktır. Kararın 16’ncı maddesine göre aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış
sayılanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir. Ayrıca, engelliler sınıf öğretmenlerinden (görme, işitme,
zihin engelliler sınıf öğretmenleri) bu Kararın 10’uncu maddesinde sayılanların dışında kalanlar da, bu
kapsamda ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.
Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretine ilişkin belirlemeler, Bakanlığımıza
bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okutulan her 10 saat ders için 1 saat daha olmak ve
haftada hiçbir şekilde 3 saati geçmemek üzere yapılacaktır.

Sınav görevi
MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince
yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon,
adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, (Mülga ibare:
RG–03/07/2017–30113) öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla ** her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir
sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri
Madde 17- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu
fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav
komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

**(…) Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 19/6/2007 tarihli ve Esas No: 2007/341 sayılı Kararla; fıkrada geçen
“öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla” ibaresinin yürütülmesinin durdurulması üzerine, Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğünün 27/07/2007 tarih ve 49720 sayılı yazılarıyla 19/07/2007 tarihinden itibaren “öğrencilerin sınava girmeleri
kaydıyla” şartı aranmayacağı belirtilmiş, 03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu
ifade yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;
a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15’ten fazla sınav gözcülüğü
görevleri,
Toplu Sözleşme Hükmü
Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü
Madde 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik
öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,
c) Yöneticiler,
için ücret ödenmez.
(3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar
dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması
durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim yılında bir kişiye 12’den fazla sınav
komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz.
(4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin
üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.
(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim
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kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon
sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti
ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.
Toplu Sözleşme Hükmü
Millî Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav
ücretleri
Madde 16- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinde öngörülen
Cumhurbaşkanı Kararının 01/01/2022 tarihine kadar yürürlüğe konulmaması halinde, söz konusu kararın
yürürlüğe gireceği tarihe kadar 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan
sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezî sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar
uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, mülga 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına
devam edilir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak
ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)
GENELGE-2007/19
7-Kararın 12’nci maddesinde, hangi sınav görevlerine bağlı olarak kimlere kaç saat ek ders
ücreti ödeneceği düzenlenmiştir.
Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda komisyon üyeliği veya sınav gözcülüğü
görevinde bulunanlara görevli oldukları her bir sınav için 5 saat ek ders ücreti ödenecektir. Aynı kişinin, aynı
sınavda hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi için ayrı ayrı ek ders ücretinden
yararlandırılması mümkün olamayacağından, aynı sınavla ilgili komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü
görevinin aynı öğretmene birlikte verilmemesi uygun olacaktır. Yine, bu sınavlarda görev alan yöneticilere
bu görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücreti ödenemeyeceğinden, yöneticilere, sınavlarda yönetim
görevlerinin gereği olarak almak durumunda oldukları görevler dışında bu kapsamda ayrıca görev
verilmemesi uygun olacaktır.
Ayrıca bir öğretim yılında bir kişiye; bu maddenin (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen istisna
dışında 12’den fazla sınav komisyonu üyeliği ve hiçbir istisnası olmaksızın 15’den fazla sınav görevi için ek
ders ücreti ödenmeyecektir. Sözü edilen (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen istisna sadece atölye ve
laboratuar dersleriyle, dolayısıyla atölye ve laboratuvar öğretmenleriyle sınırlı tutulacaktır.
Bu maddenin (5) numaralı fıkrasında sayılan sınavlarda görevli olanlara ise, yönetici-öğretmen
ayrımı yapılmaksızın her bir sınav oturumu için maddede öngörülen 5 saat ek ders ücreti ödenecektir. Ancak,
fıkrada da belirtildiği gibi bu görevleri karşılığında döner sermayeden ücret alanlara, bu kapsamda ayrıca ek
ders ücreti ödenmeyecektir.

Belleticilik görevi
MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve
benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4
saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.
Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti (Değişik ibare:
RG–18/04/2019–30749) 56 saati geçemez.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.
Toplu Sözleşme Hükmü
Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti
Madde 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi,
“4 saat”, “56 saati” ibaresi ise “64 saati” olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici
olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kurumu
yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

GENELGE-2007/19
8- Kararın 13’üncü maddesinde, belleticilik görevine ilişkin olarak ödenecek ek ders ücretleri
düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin belleticilik görevinin düzenlendiği Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, söz
-16konusu Yönetmeliğin ilgili hükmüne yer verilerek konunun geniş olarak ele alınmasında yarar görülmektedir.

Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 25/07/2001
tarihli ve 24473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 10’uncu maddesinde; “Yatılı ve
pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüt çalışmaları ve benzeri
hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir.
Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması hâlinde aynı
yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara
öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.
Bir günde;
1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla
öğrenci için 3,
2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci
için 3
belletici görevlendirilmesi esastır.
Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince
hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek öğrencilerin kaldıkları
pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı
pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici
öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece
pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan
belletici öğretmenlere, istemeleri hâlinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet
görevi verilmez.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu çerçevede;
Bir yatılı veya pansiyonlu okul için o okulda görevli öğretmenlerden, o okulda yeterli sayıda öğretmen
olmaması hâlinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli
olanlara öncelik verilmek koşuluyla okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile yeterli sayıda
belletici belirlenecektir. İstekli olanlara öncelik verilmesi, istekli olmayanlara bu kapsamda görev verilmemesi
anlamına gelmeyeceğinden, gerekmesi hâlinde resen belirleme yapılabilecektir.
Belletici olarak belirlenenlerden özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar
2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3; diğer okullarda ise 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve
daha fazla öğrenci için 3 öğretmen o gün belletici olarak görevlendirilecektir. Okul pansiyonunun kız ve erkek
bölümlerinin ayrı ayrı olması farklı bir belirleme yapılmasını gerektirmeyecektir.
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenecek ve bu
öğretmenler 24 saat süresince nöbet görevlerini yerine getireceklerdir.
Bir günde 3’ten fazla olmamak üzere belletici olarak görevlendirilenlere bu görevleri için 4 saat ek
ders ücreti ödenecek, bunlardan nöbetçi olarak belirlenip 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat
daha ek ders ücreti ödenecektir. Belletici olarak görevlendirilmeyen öğretmenlerin çeşitli görevleri
bağlamında yerine getirdikleri diğer nöbet görevleri için ise herhangi bir şekilde ek ders ücreti
ödenmeyecektir.
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden aynı günlerde ders de okutanlar, okuttukları dersin ek
ders ücreti ödenmesini gerektirecek kapsamda olması kaydıyla, her iki görev karşılığı ek ders ücretinden ayrı
ayrı yararlandırılacaklardır.
Okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile bu yönetim görevlerine vekâleten
atanmış olanlara belleticilik görevi verilmeyecektir.

Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri
MADDE 14- (1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam
sanat okulu müdürlükleri, ölçme değerlendirme merkezleri (Değişik: RG–25/02/2022–31761) televizyon ve
radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve
gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına
uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine
haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir.
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Toplu Sözleşme Hükmü
Yüzyüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
Madde 29- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 14 üncü maddesi uyarınca yöneticilere ödenmekte olan ek
ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanır.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

GENELGE-2007/19
9- Kararın 14’üncü maddesinde, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve
öğretmenlerinin yararlanacağı ek ders ücretleri düzenlenmiştir.
Buna göre, maddede sayılan eğitim kurumu yöneticilerine haftada 20 saat, öğretmenlerine ise haftada
18 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu ücretler, akşam sanat okulu statüsündeki öğretmen evi yönetici ve
öğretmenleri de dâhil olmak üzere “akşam sanat okulu” statüsündeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve
öğretmenlere de ödenecektir. Dolayısıyla, akşam sanat okulu statüsünde bulunmayan öğretmen evlerine
yönetici ve öğretmen olarak atananlar bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.
İşletmelerde meslek eğitimi
MADDE 15- (1) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve
kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini
izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak
üzere yaptıkları bu görevler itibaren (Değişik ibare: RG–30/12/2021–31705) ek ders görevi sayılır.
(2) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek
eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar
esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara
göre haftada;
a) Meslekî eğitim merkezlerinde;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,
b) Diğer okul ve kurumlarda;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,
geçmemek üzere okutabilecekleri azamî (Değişik ibare: RG–30/12/2021–31705) ek ders saatleri
kapsamında verilir.
(3) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda
işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan
öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin (Değişik ibare: RG–30/12/2021–31705) ek
ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.
Toplu Sözleşme Hükmü
İşletmelerde meslekî eğitim ve staj görevi
Madde 32- (1) İlgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin
eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde,
2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmaz.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

GENELGE-2007/19
10- Kararın 15’inci maddesinde, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yapılacak çalışmalar
karşılığında ödenecek ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin
işletmelerde meslek eğitimi görevinin düzenlendiği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri ile
birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, konunun bu şekliyle ele alınmasında yarar görülmektedir.
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 267’nci maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmelerdeki
meslekî eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların
belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte
bulunulması amacıyla kurumda norm kadro içinde bulunan atamaya esas branşı atölye, laboratuvar ve meslek
dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir.
Genel kültür branşındaki yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez…” hükmü yer almaktadır.
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Bu nedenle, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede görev yapmayan
yöneticilerin, yönetim görevlerinin gereği olarak yürütmek durumunda oldukları bu kapsamdaki görevlere
bağlı olarak işletmelerde meslek eğitimi adı altında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün
bulunmamaktadır.
Yine, yönetici ve öğretmenlere bu yönde verilecek ek ders görevinin okutabilecekleri azamî ek ders
görevleri kapsamında verileceği göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus olacaktır. Burada geçen
“okutabilecekleri azamî ek ders görevleri kapsamında” ifadesinden ilgi Kararın 6’ncı maddesinde öngörülen
ek ders görevi toplamı anlaşılacak ve bu yönde verilen ek ders görevleri ile mutat eğitim programlarında
yerine getirilen ek ders görevlerinin toplamı meslek dersi öğretmenleri bakımından haftada 15 saati, atölye ve
laboratuvar öğretmenleri bakımından haftada 24 saati geçemeyecektir.
İşletmelerde meslek eğitimi “yüz yüze eğitim” dışında tutulduğundan, bu kapsamdaki görevler aylık
karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında
değerlendirilecektir.
Görüleceği gibi, yönetici ve öğretmenlere işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi
verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi; ancak sözü edilen Yönetmeliğin 267’nci maddesinde
belirtilen esaslara göre görevlendirilmiş ve 268’inci maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine
getirmiş olmaları durumunda mümkün olabilecektir.
Yine aynı maddenin devamında koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde dikkate alınacak esaslar
belirlenmiş; söz konusu Yönetmeliğin 268’inci maddesinde de koordinatör öğretmenlerin görev ve
sorumlulukları sayılmıştır.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan
personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi,
konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince,
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna
ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
Toplu Sözleşme Hükmü

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Madde 2- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş
günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici
ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim
ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan
aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

GENELGE-2007/19
11- Kararın 16’ncı maddesinde, ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller düzenlenmiştir.
Maddenin (a) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan
personelden Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi,
konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacakları ve
buna ilişkin ek ders ücretlerinin kadrolarının bulunduğu kurumca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Hükümden net olarak anlaşılacağı gibi bu bent kapsamında görevlendirilenler, katılmış oldukları
etkinlik için ayrıca ek ders ücretinden yararlanmayacaklar, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu
okul ve kurumlarda kendilerine verilmiş ek ders görevi varsa, bu görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı
olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır.
Örneğin; söz konusu etkinliklerden herhangi birine katılan bir öğretmenin bu etkinliğe katılmak üzere
görevlendirildiği tarihte kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda haftada 12 saat ek ders görevi olduğu
varsayıldığında; bu öğretmen, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki bu ek ders görevini yapmış
sayılarak, karşılığında yine haftada 12 saat ek ders ücretinden kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunca
yararlandırılacaktır.
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Sözü edilen etkinliklere katılmak üzere görevlendirilenlerden görevlendirildikleri tarihte kadrolarının
bulunduğu eğitim kurumlarında hiç ek ders görevi bulunmayanlar, yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders
görevleri olamayacağından bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Yine, söz konusu
görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmî tatil,
yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden
yararlandırılmayacaktır.
Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı
ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler, bu
sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak durumda olanlar ise bu sürelerde de
ek ders ücreti alamayacaklardır.

(21/07/2007 tarih ve 26589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik -b- bendi).
b) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde
görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve
öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan
öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil
edilen günlerde (*) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan
aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
Toplu Sözleşme Hükmü
Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı
Madde 26- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 Ocak ve 1 Mayıs
günlerinde Resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve
öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılırlar..

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

(*)

10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle 16. maddenin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört
günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresinin madde metninden çıkarılması işleminin yürütülmesinin Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/6/2009 tarihli ve YD. İtiraz No: 2009/121 sayılı Kararla durdurulması üzerine; 1) MEB. Personel
Genel Müdürlüğünün 27/08/2009 tarih ve 2207/73665 sayılı yazısı ile bu bend hükmünün değişiklikten önceki şekliyle uygulanmak
durumunda olduğu, 2) MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 09/10/2009 tarih ve 2498/82018 sayılı yazısı ile de bu yöndeki uygulamanın
sözü edilen değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/05/2008 tarihinden itibaren yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra aynı
davada Danıştay İkinci Dairesince verilen 30/11/2011 tarihli ve Esas No: 2008/4867, Karar No: 2011/5943 sayılı kararla davanın reddine
hükmedilmiş ve daha önceki yürütmenin durdurulması kararı üzerine Bakanlıkça yazılan yukarıdaki iki yazı MEB İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğünün 15/06/2012 tarih ve 869-26968 sayılı yazısı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

GENELGE-2007/19
Maddenin (b) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, il düzeyinde millî ve mahallî
bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların
hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık
çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının
yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders
niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir.
Bu bent kapsamında ek ders ücretinden yararlanacaklarla ilgili olarak yapılacak değerlendirmeler
de, (a) bendinde belirtilen etkinliklerde görevlendirilenler için yapılan açıklamalar paralelinde olacaktır.
Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin, sadece yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi,
konferans, kurs ve seminerlerle sınırlı olduğu ve etkinlikler veya (a,b) bentleri ayrı ayrı değerlendirilmeksizin
bir öğretim yılında hiçbir şekilde 90 günü geçemeyeceği de göz önünde bulundurulması gereken diğer bir
husustur.
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c) (Ek: RG–25/11/2020–31315) Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk
oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kapsamında
geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince,
görevlendirildikleri tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevleri yapmış sayılılar ve buna
ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı,
soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.
(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen 2. fıkra).
(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik
onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa
verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler,
Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay
alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve
başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri
kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin
mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele
ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak
üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.
Toplu Sözleşme Hükmü
Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti
Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi
karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı
merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu maddede asli görevleri için
öngörülen yönetim görevleri karşılığı ek ders ücretleri ile 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden
daha yüksek olandan yararlandırılır.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

(07/11/2013 tarih ve 28814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen 3. fıkra).
(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından (Değişik ibare: RG–24/04/2015–29336)Bilişim
Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından
Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel
Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve
öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde
soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her
yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık
karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış
sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda
görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça
belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti
ödenmez.
Ders dışı eğitim çalışmaları
MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili
(Değişik ibare: RG–25/07/2010–27652)dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK)koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik
olarak yürütülen bilim
olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders
ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti
üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir
ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati
sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için
aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul
müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.
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Toplu Sözleşme Hükmü
Ders dışı eğitim çalışmaları
Madde 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde
yer alan “% 5” sınırı, “% 6” olarak uygulanır.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

Okulda bulunma zorunluluğu
MADDE 18- (1) (Değişik ibare: RG–09/10/2012–28436) İl kokul l ar da yöneticilerin veya hizmet içi
eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile
alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul
müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden
sayılır.

GENELGE-2007/19
12- Kararın 18’inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf
öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine
diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve
öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir.
Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde
öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev
verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili
öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için
yeterli olacaktır.
Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı
ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda
bulunmayabileceklerdir.
Kurul ve komisyon üyeliği
MADDE 19- (1) Aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi
öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti
ödenir.

GENELGE-2007/19
13- Kararın 19’uncu maddesinde, aslî görevleri dışında diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı
dil dersi öğretmenlerine verilecek ek ders ücreti ile öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen kurul ve
komisyon üyeliği görevi karşılığında ödenecek ek ders ücreti düzenlenmiştir.
Diploma denklik işlemlerinde her bir denklik işlemi için bir öğretmen görevlendirilecek, dolayısıyla
aynı denklik işlemine bağlı olarak birden fazla öğretmen ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Aynı
öğretmen, sonuçlandırdığı 5 denklik işlemi karşılığında 1 saat ek ders ücretinden yararlanacaktır. Beşin
altındaki denklik işlemine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmeyecektir.
Kurul ve komisyon üyeliği görevi için ödenecek ek ders ücretinin yalnızca yarıyıl ve yaz tatilinde bu
kapsamda yürütülen çalışma sınırlılığında olduğu dikkate alınarak, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki kurul ve
komisyon üyeliği görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Rehber öğretmenlerden öğrencilere bir üst
öğrenime girmeleri yönünde rehberlikte bulunmak üzere yaz tatilinde görevlendirilenler bu kapsamda
değerlendirilerek, fiilen yaptıkları bu kapsamdaki görevleri karşılığında her gün için 3 saat olmak üzere ek
ders ücretinden yararlandırılacaktır.
-22-

(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul
ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz
tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3
saat ek ders ücreti ödenir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Rehber öğretmenlere ilave ek ders ücreti
Madde 28- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber
öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere
yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bu
konumda olanlara aynı günlerde 2006/11350 sayılı Kararın 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme
MADDE 20- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve
kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki
dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan
derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî
eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda
dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az
olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde
büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer
alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine
getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.
(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık
karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara
verilemez.
Geçici görevlendirme
MADDE 21- (23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik kararı ile
yürürlükten kaldırılmıştır).
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14- Kararın 21’inci maddesinde, geçici olarak görevlendirilenlerin yararlanacağı ek ders ücretleri
düzenlenmiştir. Düzenleme merkez ve taşra teşkilatında yapılacak geçici görevlendirmeler için ayrı
uygulama yapılmasını gerektirmektedir.
Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanılabilmesi için öncelikle personelin asıl kadro görevi için ek
ders ücreti öngörülmüş olması gerekmekte olup, merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmelerin Bakan veya
Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmelerin ise Bakan veya valilik onayı
ile yapılmış olması gerekmektedir. Bu yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme işlemleri bu
madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yine, bu kapsamda ek ders ücreti ödemesinin sürdürülebilmesi
bakımından merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden
itibaren bir yıl, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için ise görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden
itibaren altı ay sonunda yeniden aynı usulle onay alınması ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.
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Bu bağlamda, daha önce geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme onayları gözden
geçirilecek ve daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerden merkez teşkilatındakiler bakımından bir yıllık
süreyi, taşra teşkilatındakiler bakımından ise altı aylık süreyi dolduranların görevlendirilme onayları, ihtiyaç
duyulması hâlinde yukarıda belirtilen süreler sınırlılığında olmak üzere en geç 31/03/2007 tarihine kadar
alınacak onaylar doğrultusunda uzatılacaktır. Bu durumda olanlardan ihtiyaç duyulmadığı için
görevlendirilme süreleri uzatılmayanlar aslî görevlerine dönecektir. Bundan sonra bu kapsamda alınacak
görevlendirme onayları da, geçici görevlendirmenin yapıldığı yer dikkate alınarak maddede belirtilen
süreler sınırlılığında düzenlenecektir.
Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen
yönetici ve öğretmenler de bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabileceklerdir. Burada
dikkate alınması gereken husus, yürütülen görevin Bakanlığımızca yürütülmesi öngörülen bir görev
olmasıdır. Bu nedenle, diğer kurumlarda o kurumların aslî görevleri gereği yapmakla yükümlüğü oldukları
görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu madde kapsamında ek ders ücretinden
yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.
Örneğin; Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Bakanlığımıza verilmiş bir görevi yürütmek üzere bir
başka kurum koordinesinde ve o kurum bünyesinde yürütülmek durumunda olan bir görevi yerine
getirmek amacıyla Bakan onayı ile bir başka kurumda geçici olarak görevlendirilen yönetici ve
öğretmenler, bu görevleri süresince bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabileceklerdir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık veya diğer kamu kurumlarında o kurumların aslî görevlerini
yürütmek amacıyla geçici olarak görevlendirilenler ise bu madde kapsamında ek ders ücretinden
yararlandırılmayacaktır.
Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılacak öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu
eğitim kurumunda ek ders görevleri bulunup bulunmadığına bakılmayacaktır.
Alınacak görevlendirme onaylarında personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile
gerekli görülecek diğer hususlar belirtilecektir.
Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personelin aslî görevleri için öngörülen
ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılamayacağı ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders
okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında görevlendirilmeleri ile Kararın 16’ncı maddesinde belirtilen
görevlerin bu madde kapsamında değerlendirilmeyeceği de bilinmesi gereken bir başka husus olacaktır.
Örneğin; maddede belirtilen usule uygun olarak kadrosunun bulunduğu kurum dışında geçici
olarak görevlendirilen bir öğretmen, kadrosunun bulunduğu kurumda kendisine hiç ek ders görevi
verilmemiş veya 18 saatin üzerinde ek ders görevi verilmiş dahi olsa, bu geçici görevi süresince haftada 18
saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacak ve ek ders ücreti kadrosunun bulunduğu kurum
tarafından ödenecektir. Ancak öğretmenlerin ders okutmak üzere kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu
dışındaki bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmeyecek,
geçici olarak görevlendirildikleri okulun öğretmenleri için öngörüldüğü şekilde hak etmeleri hâlinde, ek
ders ücretinden görev yaptıkları eğitim kurumunca düzenlenecek puantaj üzerinden yine kadrolarının
bulunduğu eğitim kurumu tarafından yararlandırılacaklardır.

Vekâlet görevi
MADDE 22- (1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle (Değişik ibare: RG–09/10/2012–28436) ilkokullarda
görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının
tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.
(10/09/2012 tarih ve 28407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen 2. fıkra).
(2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil)
asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten
atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan
örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir.
-24-

Dağıtım
(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik madde).
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15- Vekâlet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22’nci
maddesinde; “(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin
aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin
ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.
(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile
atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili
amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti
vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin olarak
öncelikle “boş kadro”, asaleten atanma şartlarının taşınması”, “atamaya yetkili amir” ve “vekâleten atama”
gibi kavramların ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir.
a) Boş kadro: O ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm,
emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış kadro
demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekâleten atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi ile yıllık
izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre görevinin başında olamaması kadronun boş
olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu nedenler sona erdiğinde ilgilisinin kadrosuna geri
döneceği açıktır.
b) Asaleten atanma şartlarının taşınması: Bir göreve vekâleten atanmak için o göreve asaleten
atanacaklarda aranacak şartların tümünün taşınması gereği, genel kabul görmüş hukuk ilkelerindendir. Bu
nedenle, vekâleten atanılacak göreve ilişkin olarak o göreve asaleten atanacaklar için ilgili mevzuatında
öngörülen nitelik, hizmet süresi, en son bulunduğu görev, nüfus sayısına göre doğduğu veya belirli bir süre
yaşadığı yerde bazı görevlere atanamama, bazı görevlere atanmak için belirli yerlerde belirli sürelerde görev
yapmış olma ve benzeri şartların eksiksiz olarak tümünün taşınması gerekmektedir.
Sınav öngörülen görevler için sınavı kazanma veya sınava girmiş olma şartı vekâleten atanacaklarda
aranmayacak; yukarıda belirtilenler de göz önünde bulundurularak sınava girme şartlarının eksiksiz olarak
tümünün taşınması yeterli olacaktır.
c) Atamaya yetkili amir: Bakanlığımız personelinin atamaları, atama yapılacak görevler itibarıyla;
müşterek karar ya da Bakan, Müsteşar, Personel Genel Müdürü veya valilik onaylarıyla yapılmaktadır. Bu
çerçevede, vekâleten atamaların da atanılacak kadro itibarıyla atama yetkisine sahip makam tarafından
yapılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, Kararın yukarıda sözü edilen 22’nci maddesinde de
münhasıran belirtildiği gibi, müşterek karar ile atanılması gereken görevlere yapılacak vekâleten atamaların
Bakan onayı ile yapılmasının yeterli olacağıdır.
ç) Vekâleten atama: Boş bulunan bir kadroya, o kadroya yukarıda belirtilenler sınırlılığında asaleten
atama yapma yetkisine sahip makam tarafından ve yine yukarıda belirtilenler sınırlılığında o kadroya
asaleten atanacaklarda aranan şartları taşıyanlardan birinin vekâleten atanmasıdır.
Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün
olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri
geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda olanların ek ders ücreti ödemeleri bu
Kararın 21’inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

-25-

MADDE 23- (1) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Bu Kararın 10, 14 üncü maddeleri ile 16 ncı
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır.
Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.
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16- Kararın 23’üncü maddesinde; “(1) Bu Kararın 10, 14 ve 21’inci maddelerindeki ek ders saati
sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati
sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, yalnızca Kararın 10, 14 ve 21’inci maddelerinde belirtilen görevlilerin ek ders saati
sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacak, bunun dışında kalanların ek ders saati sayıları,
öncelikle aylık karşılığı kısmı değerlendirilmek üzere o hafta okuttukları derslerin tamamı üzerinden
belirlenecektir.
Şöyle ki; sınıf öğretmenliği alan öğretmenleri de dâhil olmak üzere, öğretmenlerin hafta içinde
okuttukları dersler aylık karşılığı ders görevlerini doldurdukları saate kadar aylık karşılığı olarak
değerlendirilecek, bunun üzerine okuttukları dersler ise ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir.
Yüz yüze eğitim kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan öğretmenlere, yine yüz yüze
eğitim kapsamında ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bu nedenle, bu durumdaki öğretmenlerin ek ders
saatleri önceden belirlenmeyecek, o hafta içinde okuttukları ders saati sayıları esas alınarak hafta
sonunda belirlenecektir. Herhangi bir nedenle ders görevini yerine getiremeyen öğretmenin yerine
derse girenler de bu görevi öncelikle aylık karşılığı olarak yerine getirecektir.

Alanların tespiti
MADDE 24- (1) Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve kurumlarda hangi dersleri
alanları içinde okutabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenir.
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17- Kararın 25’inci maddesinde; “(1) 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.
(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği
anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır. (3) Bu Kararın 10, 14 ve 21’inci
maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun
izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.
Görüleceği gibi ek ders ücreti ödenmesinin temel koşulu; Karar kapsamında öngörülen ek ders
görevinin fiilen yapılmış olması ya da Kararda belirlendiği şekliyle ek ders görevinden sayılan veya ek
ders görevinin yapılmış sayılacağı hâllerin gerçekleşmiş olmasıdır. Ek ders ücreti ödenebilmesi için
öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş
olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş görevler için, bu yönde alınan onaylara bağlı
olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Bu hususlara uyulmaksızın yapılacak ek ders ücreti ödemelerinin; 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
görevlilerinden yasal faizi ile birlikte geri alınacağının unutulmaması gerekmektedir.
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Görevin fiilen yapılması
MADDE 25- (1) 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.
(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek
ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.
(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişik fıkra).
(3) (Değişik: RG–03/07/2017–30113) Bu Kararın 10, 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli
ve raporlu olunan sürelerde ödenmez. (*)
Diğer okul ve kurumlarda ders görevi
MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve
aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı
okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders
görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi
okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından
haftada 10 saati geçemez.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu
maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır.
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18- Kararın 26’ncı maddesinde, diğer okul ve kurumlarda ders görevi verilmesi düzenlenmiştir. Bu
maddeye göre ders görevi alacak yönetici ve öğretmenlerin, öncelikle aslî görevlerinin gereğini tam olarak
yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuatında kendileri için öngörülen çalışma saatleri
içerisinde bu madde kapsamında diğer kurumlarda ek ders görevi alınması mümkün olmadığı gibi, normal
çalışma saatleri dışında kendisiyle ilgili yapılmış bulunan herhangi bir çalışma programı olanlar bakımından
bu saatler içinde görev alınabilmesi de mümkün değildir. Ayrıca, bu madde kapsamında alınacak ek ders
görevlerinde, ek ders görevi alınacak kurumların özel mevzuatında belirlenmiş bulunan sınırlamaların da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ek ders görevini yapmayanlar
MADDE 27- (1) Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın
bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.
(Değişik başlık: RG–04/04/2020–31089)
Okullarda rehberlik uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi
MADDE 28- (1) (Değişik fıkra: RG–04/04/2020–31089) Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı arasında imzalanan Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim
Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile Uygulama
Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik
Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik
meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Rehberlik
Uygulamaları ve Alan Çalışması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında yapmaları
amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere
"öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir.
(2) (Değişik fıkra: RG–04/04/2020–31089) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik Uygulaması,
Okullarda Rehberlik Uygulamaları ve Alan Çalışması derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü
uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, uygulama öğrencisinin
Öğretmenlik Uygulamaları, Okul Deneyimleri, Alan Çalışması ve Okullarda Rehberlik Uygulamaları dersinin
uygulanmasına ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine öğrenci değerlendirmelerinin işlenmesine yönelik
iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
a) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
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ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.
(3) (Değişik fıkra: RG–04/04/2020–31089) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II
ve Alan Çalışması derslerinin her birinden haftada 4’er saat, Öğretmenlik Uygulaması ve Okullarda Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık derslerinin her birinden haftada 6’şar saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama
öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.
(4) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın
yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir.
Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında
sayıları; Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları
Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama
sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda
değerlendirilir.
(5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir.

*10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli
(I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendi uyarınca (22. maddenin 2. fıkrası ile 25. maddenin 3. fıkrasının son cümlesi) 14/01/2012
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Ders saatleri çizelgesi
MADDE 29- (1) Yönetici ve öğretmenlerin haftalık ders ve ek ders saatleri ekli çizelgede gösterilmiştir.
Ek ders birim ücreti
MADDE 30- (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ders görevi verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657
sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Ders ve konferans ücretleri
Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)
(Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine
ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için
150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek
ders ücreti ödenir.
(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim
ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel
sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın
Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100
fazlasıyla ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen
öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
Toplu Sözleşme Hükmü
Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti
Madde 8- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev
yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için
ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir.

(Bu hüküm, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır.)

Yürürlükten kaldırma
MADDE 31- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.
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Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1- ()


10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli
(I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendi uyarınca (Geçici 1. madde) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmış, Geçici 3. maddeden sonra gelmek üzere Geçici 4. madde eklenmiştir.

GENELGE-2007/19
19- Kararın geçici 1’inci maddesinde; “(1) Mülga araştırma planlama ve koordinasyon kurulu
uzmanlarının 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile verilmiş bulunan
hakları saklıdır.” denilmiştir. Buna göre, üzerinde (mülga) araştırma planlama ve koordinasyon kurulu
uzmanlığı kadrosu bulunanlar, bu durumları süresince haftada 15 saat üzerinden ek ders ücretinden
yararlandırılmaya devam edeceklerdir. Bu durumda bulunanlardan başka bir göreve atananlar ise, yeni
görevlerine atandıkları tarihten itibaren atandıkları görevler için öngörülen haklardan yararlandırılacaklar,
dolayısıyla bu durumda bulunanlar bakımından ek ders ücreti ödenmesi yönüyle eski kadrolarının
herhangi bir anlamı kalmayacaktır.

Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların
Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev
Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri
kapsamında değerlendirilir.

GENELGE-2007/19
20- Kararın geçici 2’nci maddesinde; “(1) 26/01/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner
Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında
atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Sözü edilen 5450 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza devredilen personelden
Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın
uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilecek ve bunlarla ilgili
uygulama Karar sınırlılığında olmak üzere öğretmen unvanlı atölye ve laboratuvar öğretmenlerinde olduğu
gibi yürütülecektir.

Diğer kurumların bazı eğitim faaliyetleri
GEÇİCİ MADDE 3- (1) 31/7/2007 tarihine kadar, 31 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 98/12120
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici
ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’ın 8 inci maddesinde yapılan atıflar
yönünden uygulanmasına devam olunur.

() GEÇİCİ MADDE 4- Bu Karar uyarınca Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerinde görevlendirilen ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 42 nci maddesine göre
ödenen ilave ek ödeme tutarından yararlanmakta olan öğretmenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 11 inci maddesine istinaden ilave ek ödeme tutarından kaynaklı fark tazminatından
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yararlananlara, 14 üncü madde ve 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ek ders ücretleri söz konusu
tazminat tutarından yararlandıkları sürece ödenmez. 15/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden
görevlendirilen öğretmenlere, söz konusu geçici 11 inci maddede öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkan
bulunmadığından bu karar kapsamında ek ders ücreti ödenir.


10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli
(I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendi uyarınca (Geçici 1. madde) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmış, Geçici 3. maddeden sonra gelmek üzere Geçici 4. madde eklenmiştir.

(09/10/2012 tarih ve 28436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenen madde).
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik
faaliyetleri kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, görevlendirildikleri tarihte
kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ulusal bayram ve tatiller ile cumartesi,
pazar, yarıyıl ve yaz tatili de dâhil olmak üzere fiilen görev yaptıkları her gün için 3 (üç) saat ek ders görevi
yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir. Alınacak
onayda görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.
(2) Birinci fıkra hükmü bu Karar’ın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden iki öğretim yılı ile
sınırlı olmak üzere uygulanır ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele aynı günlerde asıl görevi
için öngörülen ek ders ücreti ayrıca ödenmez.
(03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenen madde).
GEÇİCİ MADDE 6- (1) 2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını
nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak
karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.
(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan
eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine
getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler
geri tahsil edilir.
Kararın Geçici 6. maddesi 23/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikle eklenen madde).
EK MADDE 1 – (*)
Yürürlük
MADDE 32- (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, 1/7/2006 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

*

10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli
(I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendi uyarınca (Ek 1. madde) 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır
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HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI
OKUL/KURUM
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
1- Müdür

MADDE NO

AYLIK KARŞILIĞI
DERS GÖREVİ

DERS
NİTELİĞİNDE
YÖNETİM
GÖREVİ

ZORUNLU
EK DERS
GÖREVİ

İSTEĞE
BAĞLI
EK DERS
GÖREVİ

ÖĞRENCİ
SOSYAL VE
KİŞİLİK
HİZMETLERİ

HAZIRLIK VE
PLÂNLAMA
GÖREVİ

ÜCRET
KARŞILIĞI
TOPLAM
EK DERS SAATİ

5, 6, 10

6

25

6

25, 31

2- Müdür yardımcısı
3- Öğretmen (tam gün eğitim yapanlar ile mesleki

5, 6, 10

6

20

6

20, 26

ve teknik öğretim okullan bunyesinde olanlar)

5, 6, 11

18

24

3

27

4- Öğretmen

5, 6, 11

18

12

3

15

İLKÖĞRETİM KURUMLARI (Değişik : RG-09/10/2012-28436)
1- Müdür, müdür başyardımcısı (YİBO-PİO)

5, 6, 10

6

30

6

30, 36

2- Müdür yardımcısı (YİBO-PİO)

5, 6, 10

6

22

6

22, 28

3- Müdür, müdür başyardımcısı
4- Müdür yardımcısı
5- Müdür yetkili öğretmen

5, 6, 10
5, 6, 10
5, 6, 10,11

6
6
18

20
18
3, 12*

6
6

6- Sınıf öğretmeni
7- Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11
5, 6, 11

18
15

8- Rehber öğretmen

12
12
6

9

2

3

20, 26
18, 24
12, 18

3
3

15
18, 20

*

18

10

18

ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
1- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

25

6

25, 31

2- Müdür yardımcısı

5, 6, 10

6

20

6

20, 26

3- Gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve
eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmeni

*

15

10

15

4- Sınıf öğretmeni
5- Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11
5, 6, 11

18
15

6- Atölye ve laboratuvar öğretmeni
7- Rehber öğretmen

5, 6, 11
10

20

LİSE VE DENGİ OKULLAR
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)

5, 6, 10

6

30

6

30, 36

2- Müdür yardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)

5, 6, 10

6

22

6

22, 28

3- Müdür, müdür başyardımcısı
4- Müdür yardımcısı
5- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 10
5, 6, 10
5, 6, 11

6
6
15

20
18

6
6
9

20, 26
18, 24
18, 20

6- Rehber öğretmen

12
6

9

20

4

2

3
3

15
18, 20

2

3

27, 29
18

18*

6

2

3

18*

10

18

KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM, TİCARET VE TURİZM
OKUL/KURUMLARI (*)
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)

5, 6, 10

6

30

6

2- Müdür, müdür başyardımcısı
3- Müdür yardımcısı
4- Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 10
5, 6, 10
5, 6, 11

6
6
15

25
20
6

6
6
9

2

3

25, 31
20, 26
18, 20

5- Atölye ve Laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

20

4

2

3

27, 29

6- Rehber öğretmen

30, 36

*

10

18

ANADOLU-FEN-SOSYAL BİLİMLER-SPOR LİSELERİ
1- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

25

2- Müdür yardımcısı
3- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 10
5, 6, 11

6
15

20

18
6
6

6
9

25, 31
2

3

*

20, 26
18, 20

4- Rehber öğretmen
ANADOLU KIZ VE ERKEK TEKNİK, OTELCİLİK
VE TURİZM, AŞÇILIK MESLEK LİSELERİ

10

1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)

5, 6, 10

6

30

6

2- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

25

6

25, 31

3- Müdür yardımcısı
4- Genel bil.mes.dersleri öğretmeni

5, 6, 10
5, 6, 11

6
15

20

6
9

3

20, 26
18, 20

5- Atölye ve Laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

3

27, 29

18

18

6
20

4

30, 36

2
2

18*

6- Rehber öğretmen
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)
2- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10
5, 6, 10

6
6

30
20

3- Müdür yardımcısı
4- Okuma-yazma kursu öğretmeni

5, 6, 10
5, 6, 11

6
18

18

5- Genel bilgi ve meslek dersleri kapsamına
dahil kurs öğretmenleri

5, 6, 11

15

6- Atölye ve lab. dersleri kapsamına dahil kurs öğr.
7- Rehber öğretmen

5, 6, 11
10

20

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)

5, 6, 10

6

30

6

2- Müdür, müdür başyardımcısı
3- Müdür yardımcısı

5, 6, 10
5, 6, 10

6
6

20
18

6
6

4- Genel bilgi dersleri öğretmeni

5, 6, 11

15

6

9

3

18

5- Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 11

20

20

4

3

27

HİZMETİÇİ EĞİTİM ENS. VE AKŞAM SANAT OKULU
1- Müdür, müdür başyardımcısı

5, 6, 10

6

20

6

2- Müdür yardımcısı
3- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni

5, 6, 10
5, 6, 11

6
15

18
6

6
9

3

18, 24
18

20

4

3

27

4- Atölye ve laboratuvar öğretmeni

10

5, 6, 11

18
6
6

30, 36
20, 26

6
12

3

18, 24
15

6

9

3

18

20

4

3

27
18

*

18

20

30, 36
20, 26
18, 24

20, 26

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1- Müdür
2- Müdür yardımcısı

10
10

20
18

20
18

3- Gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve
eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmeni

10

15*

15

4- Rehber öğretmen

10

18*

18

10

15*

15

10

15

15

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ
Olgunlaşma Enstitülerinin öğrenci bulunmayan
"Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım"
bölümlerinde görevli öğretmenler
Kararın 10 uncu maddesinde sayılan ve
yukarıda belirtilenler dışında kalan Bakanlık
merkez v e taşra teşkilatı pers oneli

Mİ LLÎ EĞ İT İM B A K A N L IĞ I Y Ö N E T İC İ VE Ö Ğ R ET M E N L ER İN İN H A FT A LIK D E RS V E EK D E R S S A AT LE R İNE İLİŞ K İN Ç İZE L G E
(*) 10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe ait düzeltme yapılmıştır.
AÇIKLAMALAR:
1- Bu çizelgede yer alan tüm bilgiler Kararın ilgili hükümleri ile birlikte değerlendirilir. Farklılık bulunan veya çizelgede yer verilmeyen hususlarda Kararın ilgili hükümleri dikkate alınır.
2- Bu çizelgede yer almayan, ancak Kararın ilgili madelerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi halinde bu çizelgede belirtilen ek ders saatleri dışında; ayrıca madde hükümlerinde geçen ders saatleri sayısı
kadar ek ders görevi verilebilir ve ücret ödenir.
3- Bu çizelgenin "Ücret Karşılığı Toplam Ders Saati" bölümünde, ilgili müfredatı kapsamında alanlar itibarıyla haftada verilecek azami ek ders saati sayıları belirlenmiştir.
4- (*) Müdür yetkili öğretmenlere, sadece yarıyıl ve yaz tatillerinde ödenir.
5- (**) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin öğrenci
bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevlendirilen öğretmenler ile rehber öğretmenlere ders yılı süresince
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE
HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI

OKUL/KURUM
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ

MADDE NO

AYLIK KARŞILIĞI DERS
GÖREVİ

DERS NİTELİĞİNDE
YÖNETİM GÖREVİ

ZORUNLU EK
DERS GÖREVİ

İSTEĞE BAĞLI EK
DERS GÖREVİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
1- Müdür
2-6 Arası ****
25
5, 6, 10
2- Müdür yardımcısı
6
20
5, 6, 10
3- Öğretmen (tam gün eği m yapanlar ile meslekive teknik öğre m okullan bunyesinde olanlar)
18
24
5, 6, 11
4- Öğretmen
18
12
5, 6, 11
İLKÖĞRETİM KURUMLARI (Değişik : RG-09/10/2012-28436)
1- Müdür, müdür başyardımcısı (YİBO-PİO)
2-6 Arası ****
30
5, 6, 10
2- Müdür yardımcısı (YİBO-PİO)
6
22
5, 6, 10
3- Müdür, müdür başyardımcısı
2-6 Arası ****
20+5*****
5, 6, 10
4- Müdür yardımcısı
6
18+1*****
5, 6, 10
5- Müdür yetkili öğretmen
18
3,12'''
12
5, 6, 10,11
6- Sınıf öğretmeni
18
12
5, 6, 11
7- Genel bilgi dersleri öğretmeni
15
6
5, 6, 11
8- Rehber öğretmen
18*
10
ÖZEL EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI
1- Müdür, müdür başyardımcısı
2-6 Arası ****
25
5, 6, 10
2- Müdür yardımcısı
6
20
5, 6, 10
3- Gezerek özel eği m görevi ve grup göze mi veeği mi görevi verilen engelliler sınıf öğretmeni
15
10
4- Sınıf öğretmeni
18
12
5, 6, 11
5- Genel bilgi dersleri öğretmeni
15
6
5, 6, 11
6- Atölye ve laboratuvar öğretmeni
20
20
5, 6, 11
7- Rehber öğretmen
18*
10
LİSE VE DENGİ OKULLAR
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)
2-6 Arası ****
30
5, 6, 10
2- Müdür yardımcısı (Yatılı-Pansiyonlu)
6
22
5, 6, 10
3- Müdür, müdür başyardımcısı
2-6
Arası
****
20+5*****
5, 6, 10
4- Müdür yardımcısı
6
18+1*****
5, 6, 10
5- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni
6
6
5, 6, 11
6- Rehber öğretmen
15
18*
10
KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM, TİCARET VE TURİZM OKUL/KURUMLARI (*)
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)
2-6 Arası ****
30
5, 6, 10
2- Müdür, müdür başyardımcısı
2-6 Arası ****
25
5, 6, 10
3- Müdür yardımcısı
6
20
5, 6, 10
4- Genel bilgi dersleri öğretmeni
15
6
5, 6, 11
5- Atölye ve Laboratuvar öğretmeni
20
20
5, 6, 11
6- Rehber öğretmen
18*
10
ANADOLU-FEN-SOSYAL BİLİMLER-SPOR LİSELERİ
1- Müdür, müdür başyardımcısı
2-6 Arası ****
25
5, 6, 10
2- Müdür yardımcısı
6
20
5, 6, 10
3- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni
15
6
5, 6, 11
4- Rehber öğretmen
18*
10
ANADOLU KIZ VE ERKEK TEKNİK, OTELCİLİK VE TURİZM, AŞÇILIK MESLEK LİSELERİ
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)
2-6 Arası ****
30
5, 6, 10
2- Müdür, müdür başyardımcısı
2-6 Arası ****
25
5, 6, 10
3- Müdür yardımcısı
6
20
5, 6, 10
4- Genel bilgi dersleri öğretmeni
15
6
5, 6, 11
5- Atölye ve Laboratuvar öğretmeni
20
20
5, 6, 11
6- Rehber öğretmen
18*
10
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)
2-6
Arası
****
30
5, 6, 10
2- Müdür, müdür başyardımcısı
2-6 Arası ****
20+5*****
5, 6, 10
3- Müdür yardımcısı
6
18+1*****
5, 6, 10
4-Okuma-yazma kursu öğretmeni
18
12
5, 6, 11
5-Genel bilgi ve meslek dersleri kapsamına
15
6
5, 6, 11
6- Atölye ve Laboratuvar öğretmeni
20
20
5, 6, 11
7- Rehber öğretmen
18*
10

ÖĞRENCİ SOSYAL HAZIRLIK VE ÜCRET KARŞILIĞI
VE KİŞİLİK
PLÂNLAMA
TOPLAM
HİZMETLERİ
GÖREVİ
EK DERS SAATİ

6
6
2**
2**

3
3

6
6
6

9

2**
2**
2

3
3
3

6
6

9
4
6
6
6
6
9
6
6
6
9
4
6
6
9

6
6
6
9
4

2**
2**
2
2**

2

2
2**

2

2
2**

3
3
3

3

3
3

3

3
3

6
6
6
9
4

25,31
20-26
29
17
30,36
22,28
25,31
19,25
12,20
17
18,20
18
25,31
20,26
17
17
18,20
27,29
18
30,36
22,28
25,31
19,25
18,20
18
30,36
25,31
20,26
18,20
27,29
18
25,31
20, 26
18, 20
18
30,36
25,31
20,26
18,20
27,29
18

3
3
3

30,36
25,31
19,25
18
18
27
18

3
3

30,36
25,31
19,25
18
27

3
3

25,31
19,25
18
27

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
1- Müdür, müdür başyardımcısı (Tam Gün-Tam Yıl)
2- Müdür, müdür başyardımcısı
3- Müdür yardımcısı
4- Genel bilgi dersleri öğretmeni
5- Atölye ve laboratuvar öğretmeni

5, 6, 10
5, 6, 10
5, 6, 10
5, 6, 11
5, 6, 11

2-6 Arası ****
2-6 Arası ****
6
15
20

6
20

6
6
6
9
4

6
20

6
6
9
4

20+5*****
18+1*****

HİZMETİÇİ EĞİTİM ENS. VE AKŞAM SANAT OKULU

5, 6, 10
5, 6, 10
5, 6, 11
5, 6, 11

1- Müdür, müdür başyardımcısı
2- Müdür yardımcısı
3- Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni
4- Atölye ve laboratuvar öğretmeni

2-6 Arası ****
6
15
20

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1- Müdür
10
2- Müdür yardımcısı
10
3- Gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmeni
10
4- Rehber öğretmen

20+5*****
18+1*****

20+5*****
18+1*****
18*
18*

25
19
18
18

10

15*

15

10

15

15

10
OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ

Olgunlaşma Enstitülerinin öğrenci bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım"
bölümlerinde görevli öğretmenler
Kararın 10 uncu maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilenler dışında kalan
Bakanlıkmerkez ve taşra teşkilatı personeli
(*) 10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe ait düzeltme yapılmıştır.

AÇIKLAMALAR:
1- Bu çizelgede yer alan tüm bilgiler Kararın ilgili hükümleri ile birlikte değerlendirilir. Farklılık bulunan veya çizelgede yer verilmeyen hususlarda Kararın ilgili hükümleri dikkate alınır.
2- Bu çizelgede yer almayan, ancak Kararın ilgili madelerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi halinde bu çizelgede belirtilen ek ders saatleri dışında; ayrıca madde hükümlerinde geçen ders saatleri sayısı kadar
ek ders görevi verilebilir ve ücret ödenir.
3- Bu çizelgenin "Ücret Karşılığı Toplam Ders Saati" bölümünde, ilgili müfredatı kapsamında alanlar itibarıyla haftada verilecek azami ek ders saati sayıları belirlenmiştir.
4- (''') Müdür yetkili öğretmenlere, sadece yarıyıl ve yaz tatillerinde ödenir.
5- (*) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin öğrenci
bulunmayan "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" ve "Tasarım" bölümlerinde görevlendirilen öğretmenler ile rehber öğretmenlere ders yılı süresince ödenir.
6- (*****) 25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kolları na Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu
Sözleşme 2. Bölüm Madde 21'e göre düzenlenmiştir
7- (****)25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kolları na Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu
Sözleşme Madde 10'e göre düzenlenmiştir.
8- (***)25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kolları na Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu
Sözleşme 2. Bölüm Madde 33'e göre düzenlenmiştir.
9- (**)25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kolları na Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu
Sözleşme 2. Bölüm Madde 27'e göre düzenlenmiştir.
NOT: Bu çizelgede yer almayan öğretmenevi idarecileri ile ölçme değerlendirme merkezi idarecilerine (müdür, müdür yardımcısı) ek ders kararlarınının 14. maddesi gereği ödenmekte olan 20 saat ek ders ücreti 25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme 2. Bölüm 29. maddesi gereği 4 saat artırımlı ödenmektedir.
Öğretmenevi Müdürü:

24

------Öğretmenevi Müdür Yardımcısı: 24

NOT: 25-02-2022 Tarihli 31761 Sayılı resmî gazetede yayımlanan Cumahurbaşkanlığı Ekders karar değişikliği ile: Bu çizelgede yer almayan ölçme ve değerlendirme merkezi öğretmenlerine 18, idarecilerine ise 20 saat ek ders ücreti ödeneceği
kararlaştırılmıştır. Ölçme değerlendirme merkezi idarecilerine 25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6.
Dönem Toplu Sözleşme 2. Bölüm 29. maddesi gereği 4 saat artırımlı olarak

24 saat ödenmektedir. Ölçme değerlendirme merkezi öğretmenleri ise 18 saat ek ders almaya devam edeceklerdir.

MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN FAALİYET EKDERS ÖDENME DURUM TABLOSU (03.01.2022)

Öğretmen

Yönetici

Öğretmen

Ödenmez Ödenmez

Ödenmez

Ödenir

Kar, Fırtına Vb. Tatili (Ders Yılı
İçerisinde/İş Günlerinde (Hafta İçi))

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

Ödenmez

Ramazan ve Kurban Bayramı
Öncesi/Sonrası İdari İzinli Sayılma (Ders
Yılı İçerisinde/İş Günlerinde (Hafta İçi))

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

Ödenmez

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

Öğretmen

Yönetici

Öğretmen

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

Ödenir

Ödenir

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

Ödenir

Ödenir

30 Ağustos Zafer Bayramı

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

1 Mayıs Emekçiler Bayramı

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

1 Ocak Yılbaşı Tatili

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi
Bayramı

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez Ödenmez

Ramazan ve Kurban Bayramı

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez Ödenmez

Ödenmez

Raporlu

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez Ödenmez

Ödenmez Ödenmez Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Yönetici

Yönetici

Öğretmen

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ders Görevi
Bulunmamakt
adır.

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez Ödenmez Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenmez

Ödenir

Ödenir

Ödenmez Ödenmez

Öğretmen

Ödenir

Ödenir

Ödenir

Hazırlayan:

Habib OCAK

Yönetici

YÜZYÜZE EĞİTİM

Öğretmen

Ödenir

Yönetici

HALK EĞİTİM
MERKEZİ
KURSLARI
Yönetici

Ödenir

Öğretmen

ŞEFLİK

Öğretmen

Ders Görevi
Bulunmamaktadır.

Yönetici

KOORDİNATÖRLÜK

Ödenir

Ödenir

Ödenir
Şeflik görevi
bulunmamak
tadır.
Ödenir

Resmi Tatillere Halk Eğitim Kursu
Planlaması Yapılmaz

Ödenir

Yönetici

DESTEK EĞİTİM

Yöneticiler Şeflik alamazlar

Ödenir

Öğretmen

EVDE EĞİTİM

Yöneticiler Destek Eğitimde görev alamazlar

Görevli İzinli Bir Faaliyet (Kurs,
Seminer, Konferans ve Eğitsel Gezi
(Sadece bu dört faaliyet) Faaliyetlerine
Katılma Ekders Karar 16.1)

Yönetici

İYEP

DYK

Resmi Tatillere DYK Planlaması
Yapılmaz

Öğretmen

EGZERSİZ

Yöneticiler Egzersizde görev alamazlar

Yönetici

NÖBET

Resmi Tatillere İYEP Planlaması Yapılmaz

EK DERS

Yöneticiler İyepde görev alamazlar

FAALİYET

Ödenmez

Ödenmez

Son Güncelleme

03.01.2022

