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MERSİN VALİLİĞİNE 
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 
İlgi:    a)  Mersin Valiliğinin 26/10/2007 tarihli  ve B.08.MEM.4.33.00.01.232/62196  sayılı 

yazısı. 
b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Karar. 
c) Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507-11707- 
2007/19 sayılı Genelgesi. 
 
Ek ders ücreti ödemelerinde tereddüde düşülen bazı konularda görüş isteğini içeren ilgi (a) 

yazı incelenmiştir. 
 

1- Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin aylıkları karşılığında 
haftada kaç saat ders okutacakları ve bu ders görevlerini ne şekilde yerine getirecekleri ilgi (c) 
Genelgenin 2'nci sırasında örnekler de verilmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanmış olup, söz 
konusu açıklamaları değiştirecek herhangi bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. 

 
Diğer taraftan, Bakanlığımız kadrolarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden 

kimlerin hangi görevleri karşılığında haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ilgi (b) Karar'da belirlenmiştir. Bu Karar'da 
herhangi bir değişiklik yapılması da aynı yöntemle mümkün olup, norm kadro veya başka 
konulara ilişkin olarak yapılan açıklamalara bağlı olarak ilgi (b) Karar'ın farklı uygulanması söz 
konusu değildir. 

 
2- İlköğretim okullarında okutulan seçmeli derslerin kimler tarafından okutulabileceğinin 

ilgili öğretim dairesi olan İlköğretim Genel Müdürlüğünden sorulması gerekmektedir. 
 

3- İlgi (c) Genelge'nin 2'inci sırasında; "Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak 
örgün ve yaygın eğitim kurum/art 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" denilmektedir. 
 

Bu itibarla, sınıf öğretmenliğinin esas olduğu anaokullarında derslerin bir kısmının 
yöneticiler tarafından okutulması ders bütünlüğünü bozacağından, yöneticilerin öğretmeni olan 
sınıflarda aylık karşılığı veya ek ders ücreti karşılığı ders okutmaları uygun görülmemektedir. 
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Diğer taraftan, söz konusu okullarda görev yapmakta olan yöneticilerin aylık karşılığı 
ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine 
getirmeleri, bu anlamda girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders 
görevini yerine getirmek üzere Öğretmeni olan sınıflarda derse girmemeleri uygun olacaktır. 

 
4- İlgi (b) Karar'ın 10'uncu maddesinde hangi okullarda görev yapan hangi yöneticilerin 

yönetim görevleri karşılığında haftada kaç saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılacakları 
okulların türüne ve özelliklerine göre belirlenmiştir. 

 
Bu çerçevede, sağlık meslek liselerinde görev yapmakta olan yöneticilerinin ek ders 

ücretleri, okulun yatılı veya pansiyonlu olması durumu hariç olmak üzere "diğer örgün ve 
yaygın eğitim kurumlan" kapsamında belirlenmesi gerekmektedir. 

 
5- 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 itibarla, Bakanlığımız kadrolarında görev yapan yönetici ve öğretmenler için 

öngörülmüş olan ek ders ücretinin %25 fazlasıyla ödenmesi uygulamasından, öğretmen unvanlı 
olmayan ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerin yararlandırılması 
mümkün olamamaktadır. 

 
6- İlgi  (b)  Karar'ın  6'ncı  maddesinin  beşinci  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 
ekders 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 kapsamda danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevleri de 

yine sadece Bakanlığımızın öğretmen kadrolarında bulunanlar tarafından yürütülebilecek 
görevlerdir. Dolayısıyla, öğretmen unvanlı olmayan ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere 
görevlendirilenlere danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi 
de mümkün bulunmamaktadır. 

 
7- İlgi (c) Genelgenin 17'nci sırasında; "...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. 
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Bu hususlara uyulmaksızın yapılacak ek ders ücreti ödeme/erinin; 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." denilmektedir. 

 
Bu nedenle, ilgi (b) Karar'da yer almayan söz konusu görevler karşılığında ek ders ücreti 

ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 
 
8- İlgi (b) Karar'ın 26'ncı maddesinde; "Bu Karar kapsamında bulunan yönetici 

ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görev/erini 
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-"hükmüne yer verilmiştir. 

 
Görüleceği gibi, -Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici ve 

öğretmenlere başka kurumlarda ek ders görevi verilebilmesinin temel koşulu, görevin okullar ile 
yüksek öğretim kurumlarında yerine getirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

 
Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere 

özel güvenlik eğitim merkezlerinde ders görevi verilmesinin mümkün olamayacağı 
değerlendirilmektedir. 

 
9- Ders dışı eğitim çalışmaları, yapılmış sayılan görevler arasında bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla ders dışı eğitim çalışmaları karşılığında ödenen ek ders ücreti, ancak görevin fiilen 
yapılmasına bağlı olarak ödenmektedir.  Bu nedenle,  ders dışı  eğitim  çalışmalarını  fiilen 
yürütmeyen öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.  

 
Bilgilerinizi rica ederim. 
 
 
                  Remzi KAYA 
                      Bakan a. 
                  Genel Müdür 
              (imza) 
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