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MILLi EGITiM BAKANLlCn 
likogretim Genel MlidUriligli 

SaYI : B.OS.0.iGM.0.OS.01.01.0IO.071 1 S 1'?:.5 
Konu : Ek Ders Ucreti Kar~lhgl 

Gorevlendirmeler 

o V_DLl ........ V ALlLlGINE 

(il Milll Egitim Mlidlirlligli) 

ligi : a) Milli Egitim Bakaohgl tlkogretim Kurumlarl YonetmeIigi, . 
b) 07/07/2009tarihli ve SO say1l1 Talim ve Terbiye Kurulu Karar, 
c) Milli Egitim Bakaohgl Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine tli~kin 

Karar, 
s:) 15/02/2008 tarihli ve B.os.0.iGM.0.08.0 1.0 1-320/2156 saYlh yazi. 

ilgi (a) Yonetmelik, ilgi (b vec) Kararlara ragmen, ilkogretim okullarmda ek ders licreti 
kar~lhgl gorevlendirmelerde devam eden bazi tereddlitleriIigiderilmesi amaclyla as:lklama 
yapllmasma ihtiyas: duyulmu~tur. 

2004-2005 ogretim Ylhndao itibaren uygulamaya konulao yeni ogretim programlanyla 
bilgi s:agml ya~ayao dUnyamlzda, dli~Unen, anlayao, yorumlayan dolaYlslyla kendini ifade 
edebilen, bilgi lireten, sorun s:ozen ve bilimsel dli~linen bireyler yeti~tirilmesi amas:larJffil~tlr. 
Ogretmenin, ogrencinin, velinin duyarh payla~lmcl ve yapilaodmci bir yakla~lm aolaYI~1 on 
plaoa S:lkanlml~tlr. 

1739 Say1l1 Milli Egitim Temel Kaounu'nun 43 ve 45'inci maddelerinde; ogretmenlik 
mesleginin ozel bir ihtisas meslegi oldugu, bunun genel kliltlir, ozel alao egitimi ve pedagojik 
formasyonla saglaoacagl, bu yonlerden araoa.cak niteliklerin Milli Egitim Bakaohgmca tespit 
edilecegi hlikme baglaoml~tlr. 

Bu hliklim s:eryevesinde Milll Egitim Bakaohgma bagh egitim kurumlanna ogretmen 
olarak ataoacaklarm atamalanna esas olan alaolar ile mezun olduklarl yliksekogretim 
programlarl ve ayhk kar~lhgl okutacaklarl dersler iJgi (b) Karar eki C;izelge'de belirlenmi~tir. 

Diger taraftao, ilgi (c) Karar'm 9'uncu maddesinde; 

"Ogretmen saYIslmn yetersiz olmasl halinde; 

a) Yliksek ogrenimli olmak ko~uluyla; 

I) Bu Karar kapsarnmdaki yonetici ve ogretmenler dl~mdaki resmi gorevliler ile slmf 
ogretmenlerine ilkogretim okulu 6, 7 ve 8'inci simfiarmda, ortaogretim ve yaygm egitim 
kurumlannda haftada 8 saate, 

2) Resmi gorevi bulurunayanlar ile emeklilere, okul oncesi, ilkogretim, orta ogretim, 
ozel egitim ve yaygm egitim kurumlarmda haftada 30 saate, 

kadar ek ders gorevi verilebilir ... " hlikmline yer verilmi~tir. 
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MiLL! EGITIM BAKANLIGI 
tllcilgretim Genel MUduriugu 
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Gorevlendirmeler 

llkilgretim 6, 7 ve 8'inci sHuflannda uygulanan Seviye Belirleme Smavmda (SBS) 
yabancl dil sorularma yer verilmesi nedeniyle illcogretim okullarmm 4 ve 5'inei slruflarmdaki 
sadece lngilizce derslerinin ilgi (c) Karar· dogrultusunda ek ders tiereti kar§il@ 
gorevlendirilenlerce okutulabilecegi ilgi (or) yazlda ifade edilmi9tir. 

Bu baglamda, Bakanllglmlza bagll ilkilgretim kurl1mlarmda ek ders uereti kar~lllll1 
gorevlendirmelerin, ilgi (a) Yonetmelik, ilgi (b ve c ) Kararlar dikkate almarak i1kogretim 1
5'inci suuflardaki gilrevlendirmelerde Smlf Ogretmenligi bolumu mezunlanna; 6, 7 ve 8'inci 
smlflardaki gorevfendirmelerde ise ilgi (b) Karar eki Cizelge'deki atamaya esas alana 
atanabilecek yllksekogretim progranundan mezun olanlara once!ik verilmesi; bu durumun 
mllmkiln olrnamasl halinde diger yUksekogrenim programlarmdan mezun olanlardan 
gorevlendirme yapllmasl hususunda geregini bilgilerinize rica ederim. 
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