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ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi

: 16.10.2015 tarihli ve 34878943-135.04-E. 10521897 sayılı yazınız.

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yapılacak ek ders ücreti ödemeleri konusunda
bilgi talebini içeren ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Kararın 8’inci maddesinde; "(1) Bu Kararla belirlenen azami 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 programlan ile
ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme
kurslarında veya programlarında,
2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan
soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan hırslarda,
4) Okııma-yazma kurslarında,
5) işsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim
programlarında,
6) Açık öğretim kurumlan öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yiıze
eğitim uygulamalarında,
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, "hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kararın 5’inci maddesinde, kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli
yönetici ve öğretmenlerin aylıkları karşılığında haftada kaç saat ders okutacakları, 6’ncı maddesinde
Atatürk B lv.

0 66 4 8 K ızıla y /A N K A R A

Elektronik Ağ: w w w .m eb .gov.tr
e-posta: adsoyad @ m eb .gov.tr
B u e v ra k g ü v e n li e le k tro n ik im z a ile im z a la n m ış tır, h ttp ://e v ra k s o rg u .m e b .g o v .tr a d r e s in d e n

A yrıntılı b ilgi için: Z eliha Erdoğan Ş e f
Tel: (0 3 1 2 )4 1 3 13 46
Faks: (0 3 1 2 ) 4 1 8 1 4 4 9

eec2-17ff-38fö-b367-6555

k o d u ile te y it ed ileb ilir.

de, bunların ek ders ücreti karşılığında haftada kaç saate kadar ders okutabilecekleri belirlenmiştir.
Söz konusu Kararın 9’uncu maddesinde ise; “Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıj
öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim
kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel
eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir..." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde "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 içiıı 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen
aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kunımlarda görevli
öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sın ıf öğretmenlerine ve
cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, MilTı Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme
ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla
ödenir." denilmektedir.
Ayrıca, 14.08.2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını
Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin Toplu
Sözleşme” bölümünün 8'inci maddesinde; "Milli 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 %5 ve %15 artırımlı ödenir." ifadesine yer verilmiştir.
Öte yandan, 06.07.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askerlik
Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında
Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;
"1076 sayılı Kanuna tâbi
yükümlülerden, Milfı Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapmak üzere ayrılanlara,
fiilen öğretmenlik görevine başladıkları tarihten itibaren 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar
Milfı Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı
kesilir. Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez." denilmektedir.
İlgi yazı ekinde yer alan somlar, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde cevaplandırılarak
ekte gönderilmiştir.
Diğer taraftan, ek ders ücreti konusunun Genel Müdürlüğümüze yeni devredilmiş olması
nedeniyle yaşanan iş yoğunluğu karşısında, söz konusu seminerde eğitim görevlisi olarak
görevlendirilmek üzere bir isim bildirilmesi bugün itibarıyla mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Hamza AYDOĞDU
Genel Müdür

Ek: Yazı (3 sayfa)
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1- Okulunda haftalık 20 saat fiilen derse giren bir öğretmene, destekleme ve
yetiştirme kurslarında haftada en fazla kaç saat ek ders görevi verilebilir?
Anılan Kararın 5 ve 6'ncı maddelerine göre genel bilgi ve meslek dersi
öğretmenlerinin, aylık ve ek ders ücreti karşılığında haftada 30 saat, destekleme ve yetiştirme
kurslarında ise aynı Kararın 8'inci maddesine göre haftada 10 saat daha olmak üzere haftada
toplam 40 saat ders okutmaları mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda, okulunda rutin müfredat kapsamında haftada 20 saat ders okutan bir
öğretmenin, destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada 20 saate kadar ders okutması
mümkün bulunmaktadır.
2-Aylık karşılığı ders görevini tamamlayamayan (örneğin haftalık 10 saat derse
giren) bir öğretmene destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi veya hafta
sonu 10 saat ders alması durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir?
Yönetici ve öğretmenlerin cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde
fiilen okuttukları derslerin tamamının, aylık karşılığı ders görevlerinin doldurulmuş olup
olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında, hafta içi günlerde okuttukları derslerin
ise öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, hafta içinde 10 saat ders okutan bir öğretmenin bunun üzerine yine hafta
içinde destekleme kursunda okuttuğu derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi
gerektiğinden, bu öğretmenin o hafta için 5 saat, destekleme kursunda hafta sonları 10 saat
ders okutması durumunda ise o hafta için 10 saat ek ders ücretinden yararlandırılması
gerekmektedir.
3- Okul yöneticilerine hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için kurs merkezi
müdürlüğü görevinden dolayı alması gereken günlük 2 saatlik ek ders ücreti %100
fazlasıyla ödenir mi?
Destekleme ve yetiştirme kurslarında cumartesi ve pazar günleri yönetim görevi
yürüten bir yöneticinin bu görevi karşılığında yararlanacağı 2 saatlik ek ders ücretinin, 657
sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 176'ncı maddesine göre yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi
gerekmektedir.
4- Okul yöneticilerine ders saatlerinden sonra ancak mesai saatleri içinde saat
17.00’ye kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilebilir
mi?
Anılan Kararda, okul yöneticilerinin isteğe bağlı ek ders görevlerini yerine
getirmelerinde herhangi bir zaman sınırlaması öngörülmediğinden, yöneticilerin destekleme
ve yetiştirme kurslarında her zaman ders okutabilmeleri mümkün bulunmaktadır.
5- Okul yöneticilerine kurs merkezi müdürlüğü görevinden dolayı hafta içi saat
17.00’den sonra açılan kurslar için yöneticilik görevinden dolayı ek ders ücreti ödenir
mi?
Okulların tür ve özelliklerine bağlı olarak yönetim görevi karşılığında anılan Kararın
10'uncu maddesine göre ders niteliğinde yönetim görevi adı altında ek ders ücretinden
yararlandırılan yöneticilerin, hafta içinde saat 17.00'dan sonra olsa dahi yönetim görevine
bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.
6- Okul yöneticilerinin maaş karşılığı 2 saat fiilen derse girmesi, 10 saat de kurs
kapsamında derse girmesi durumunda kaç saat ek ders ücreti ödenir?
Kararın 6'ncı maddesine göre, okul yöneticileri haftada 6 saat aylık karşılığı ders
okutmakla yükümlü bulunmaktadırlar. Ancak yöneticiler, ek ders görevi almak istemedikleri
takdirde yukarıda belirtilen Toplu Sözleşme gereğince aylık karşılığı olarak haftada 2 saat
ders okutabilmektedirler.
Bu durumda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu derslerin 6
saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilmesi

gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları kısmının ise,
aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders ücreti
karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.
7- Okul yöneticilerine destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu
ders verildiğinde Cumartesi ve Pazar günleri için kurs merkezi müdürlüğü/müdür
yardımcılığı görevinden dolayı anılan günler için 2 ’şer saat ek ders ücreti ödenir mi?
Cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen ders okutan
yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de üstlenenlerin, hem yönetim görevi
karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttukları dersler için öngörülen ek
ders ücretinden birlikte yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.
8- Ders ücreti karşılığı görevlendirilecek öğretmenlere (ücretli öğretmenler)
destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada en çok kaç saat ders görevi
verilebilir? Bu öğretmenlerin ders ücreti %100 fazlasıyla ödenir mi?
Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanmasının mümkün olmadığı
durumlarda bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere,
anılan Kararın yukarıda belirtilen 9'uncu maddesine göre haftada en fazla 30 saate kadar ders
görevi verilmesi mümkün olup, bu konumda olanlara ödenecek ek ders ücretinin yüzde yüz
fazlasıyla ödenmesi ise mümkün bulunmamaktadır.
9- Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen okuldaki derslerden 20 saat
görev almış ise destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında bu öğretmene en çok kaç
saat daha ders görevi verilebilir?
Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere haftada en fazla 30
saat ders görevi verilebileceğinden, rutin müfredat kapsamında 20 saat ders okutan öğretmene
destekleme ve yetiştirme kursunda en fazla 10 saat ders görevi verilmesi mümkün
olabilecektir.
10- Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev verilmesi halinde, ek ders ücreti
ödenir mi?
Askerlik yükümlülüğünü Bakanlığımız emrinde öğretmen olarak yerine getirenlere,
Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine
Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 14’üncü maddesinde yer alan;
"Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.” hükmü karşısında, yetiştirme
kursunda okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.
11- Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ek ders görevi verilen yüksek
lisans yapmış bir öğretmene ek ders ücreti hem %100 hem de %5 fazlasıyla ödenir mi?
Ek ders ücretinin hem %100 hem de %5 fazlasıyla ödenmesi halinde,
- Ek ders ücretinin %100 fazlası hesaplandıktan sonra çıkan ek ders ücretinin
% 5’i hesaplanıp bir önceki ek ders ücretine eklenir,
- Ek ders ücretinin %100 fazlası ve %5 fazlası ayrı ayrı hesaplandıktan sonra
toplanarak arttırımsız ek ders ücretine eklenir,
seçeneklerinden hangisine göre işlem yapılır?
Ek ders ücretine ilişkin artırımlı ödeme, 657 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 176'ncı
maddesinde belirlenen asıl göstergeler (gündüz öğretimi için: 140, bunun dışında kalan süreler
için: 150) üzerinden hesaplanmak durumundadır. Bu nedenle, gerek yüksek lisans yapmış
olanlar bakımından gerekse yetiştirme kursu bağlamında yapılan artırımlı ödemelerin söz
konusu göstergeler dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenmesi ve ödemenin asıl ek ders ücreti
tutarı ile artırımlı tutarların toplamı üzerinden yapılması uygun olacaktır. Bir başka ifadeyle
ödemenin, asıl ek ders ücreti tutarı ile % 105 artırımlı tutarın toplamı üzerinden yapılması
gerekmektedir.
12- Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu görevlendirilen
memur ve hizmetli personele herhangi bir ödeme yapılacak mıdır?

Söz konusu personele, bugün itibarıyla farklı bir ödeme yapılması mümkün
olmamakla birlikte, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve
Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin
“Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 23'üncü
maddesinde yer alan; "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve
Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında 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 iki katı tutarında
fazla çalışma ücreti ödenir." hükmü bağlamında, 01.01.2016 tarihinden itibaren bu kapsamda
normal çalışma saatleri ve günleri dışında fiilen yaptıkları çalışma karşılığında fazla çalışma
ücreti ödenmesi mümkün olabilecektir.
13- Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmenin Saat 18:00’den sonra
veya hafta sonlarında görev yapması durumunda ücreti gece ücreti üzerinden ödenebilir
mi?
Bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, hafta
içi saat 18.00'dan sonra, cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde okuttukları
dersler için ödenecek ek ders ücretinin, gece öğretimi için öngörülen gösterge (150) üzerinden
belirlenmesi uygun olacaktır.
14- Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen azami kaç saat ücret
alabilir? (Toplam 40 ders olabilir mi?) Niçin?
Yukarıda da belirtildiği gibi, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere
görevlendirilenlere, bu kapsamda haftada en fazla 30 saat ders görevi verilmesi mümkün
olabilecektir.
15- Yöneticiler 6 saat aylık karşılığı ders görevinin dışındaki isteğe bağlı ek ders
görevini (ikinci 6 saati) destekleme ve yetiştirme kurslarından alabilir mi?
Yöneticilerin, aylık karşılığı 6 saatlik ders görevini doldurmuş olmaları şartıyla bu kapsamda
isteğe bağlı olarak 6 saate kadar ders görevi alabilmeleri mümkün bulunmaktadır. Yukarıda
da değinildiği gibi, bu durumda haftada toplam 12 saat ders okutan yöneticinin okuttuğu bu
derslerin 6 saatinin aylık karşılığı, geri kalan 6 saatinin ise ek ders ücreti karşılığı
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu derslerden cumartesi ve pazar günleri okuttukları
kısmının ise, aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın ek ders
ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

