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 1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına 

devam eden öğrenciler ile kursiyerler 

(mezunlar) için resmî örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri 

kapsar. 

 1.2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel 

ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel 

ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan 

öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik 

kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere 

yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında 

halk eğitimi merkezi müdürlükleri 

sorumluluğunda açılır. 



 1.3. DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı 

Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme 

ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine 

göre yürütülür. 

 DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs 

modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların 

onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına 

il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür. 
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 1.5. DYK’larda kursların açılış/kapanış, onay, 

öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, 

kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs 

( http://e-kurs.eba.gov.tr/) 
modülü üzerinden yapılır. 

1.6. DYK’larda öncelikle kurs talebinde bulunan 

kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu 

öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs 

merkezi müdür ve müdür yardımcılarının 

görevlendirilmesi esastır. Öğretmen ihtiyacının 

devam etmesi hâlinde ise ilçe millî eğitim müdürü 

tarafından çalışmasına onay verilen ücretli 

öğretmenler görevlendirilir. 



 1.7. DYK’lardaki ücret, ek ders gibi mali iş ve 

işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs 

merkezlerince yürütülür. 

 1.8. DYK’lar özel öğretim kurumları veya 

herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde 

açılamaz. 

 1.9. Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden 

herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 

edilmez. 



 1.10. DYK’ların, örgün eğitim müfredatı 

kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet 

sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders 

planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı 

yayımlanmayan dersler için o derse giren 

öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. 

Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı 

haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi 

müdürlüğünce onaylanır. 

 1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer 

potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam 

hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk 

eğitimi merkezi müdürlüklerince açılır. 



 1.12. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim 

merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk 

eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki 

kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî 

eğitim müdürlüklerince uygun görülen okullarda 

da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim 

kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması 

hâlinde, kurs açma/kapatma, ders programları 

onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş 

ve işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince; 

kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise 

kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu 

müdürlüğünce yürütülür. 



 1.13. Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf 

oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer 

sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması 

esastır. 

 1.14. DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak 

açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe 

millî eğitim müdürlükleri tarafından valilik oluru 

alınarak değiştirilebilir. 

 1.15.Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-

okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri 

gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl 

tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz 

dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları 

sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir 

üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir. 



 1.16. DYK’larda açılan bir kursa, kursun açıldığı 

haftadan sonra öğrenci kaydı yapılamaz. 

Ancak kursların başladığı haftadan sonra nakil, 

yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle 

okula kaydı yapılan öğrencilerden müracaat 

edenlerin durumları kurs merkezi müdürlüğünce 

değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen 

öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi 

müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden yapılır. 



1.17. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, 

bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler 

arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate 

alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenir. Kurs 

merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen 

görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan 

bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de 

görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e-

kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders 

ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesini 

talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm 

öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-

kurs modülü üzerinden görevlendirilir. 



1.18. 1.ve 2. dönem kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. 

sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 

11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık 

toplam 12 saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki 

öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate 

kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve 

mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten 

haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler. 

1.20. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları 

zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken 

toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam 

etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna 

dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden 

birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, 

devamsızlık süresinden sayılmaz. 



 1.21. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini 

ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen 

öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı 

oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre 

işlem yapılır. 

 1.22. 1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında 

açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 

farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu 

bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 

saate kadar kurs verilebilir. 



 Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu 

en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar 

kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca 

yürütülen DYK'larda ise 1.dönem, 2.dönem ve 

yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 

5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs 

verilebilir. 



2. İL/İLÇE KOMİSYONLARI 



 2.1. İl/ilçe komisyonları, DYK’ların planlanması ve 

yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yerine 

getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl 

eylül ayının ilk haftasında il/ilçe millî eğitim 

müdürlüklerince oluşturulur. 

 2.5. Kurslarda görev almak isteyen ücretli 

öğretmenlerin başvurularını alır. Gerekli belgeleri 

inceleyip değerlendirerek e-kurs modülü 

üzerinden öğretmen talep eden kurs 

merkezlerine görevlendirir. 

 2.7. Açık öğretim okullarına devam eden 

öğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini 

belirler ve gerekli duyuruları yapar. 



3. KURS MERKEZLERİ 



 3.1. Kurs merkezi olmak isteyen örgün/yaygın eğitim 

kurumları açmak istediği kursları, Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından belirlenip e-kurs modülüne 

konulan dersler arasından seçerek, iş takvimi 

doğrultusunda kurs merkezi müracaatını yapar. 

Kursları ders bazlı açılacak şekilde planlayarak e-

kurs modülüne giriş yapar. 

 3.2. Kurs merkezi olan halk eğitim merkezleri, 

kurslara katılmak isteyen kursiyerler ile açık öğretim 

okullarına devam etmekte olan öğrencilere e-kurs 

kullanım şifresi verir. 

 3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders 

planlarını inceleyip onaylar. Onaylanan planların 

kurs öğretmenleri tarafından uygulanmasının 

takibini yapar. 



 3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir 

önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu 

gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf 

oluşturma iş ve işlemlerini yapar. 

 3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin 

e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere 

atamasını yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-kurs 

modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders 

ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere 

öğretmen talebinde bulunur. 

 3.6. Kurslara ait haftalık ders programını yapar 

ve ilgililere duyurur. 



 3.7. Kurs plan ve programlarının uygulanmasını 

sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. 

 3.8. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve 

personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret 

ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun 

işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her 

türlü iş ve işlemleri yapar. 

 3.9. Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile 

kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, 

devamsızlık takibini yapar. 

 3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve 

dosyaları tutar. 

 3.11. DYK’ların işleyişini, düzen ve disiplinini 
sağlayıcı tedbirleri alır. 



4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI 



4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli 

öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak 

istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar. 

4.2. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından 

belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu

Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer 

derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. 

4.3. Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde 

kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının 

bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte 

bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen 

öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde 

görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki 

öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev 

alma talebinde bulunabilirler. 



4.4. DYK'larda görev almak isteyen ücretli 

öğretmenler, aday öğretmen olarak atama 

şartlarını taşımaları hâlinde Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince 

okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda 

bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü 

üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile 

başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili 

evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır. 

4.5. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar 

veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden 

e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir. 



5. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI 



5.1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, 

ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim 

kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli 

öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir. 

5.2. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden 

öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler 

ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı 

oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs 

merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru 

yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının 

bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir. 

5.3. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden 

öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden 

öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş 

Bölümü”nden kurs başvurusu yapar. 



5.4. Açık öğretim okullarına devam eden 

öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi 

müdürlüklerinden e-kurs şifrelerini alır. Bu şifre ile e-

kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca 

belirlenen okulları tercih ederek kurs başvurusunda 

bulunur. 

5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine 

diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat 

ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü 

üzerinden başvuru yapar. 

5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen 

derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler 

arasından tercihte bulunarak başvuru yapar. 



 5.7. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam 

eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına 

devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından 

yayımlanacak olan elektronik deneme 

sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına 

devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler 

ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu 

yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak 

olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. 



6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ 



6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerin 

belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi 

müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru 

yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler 

arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar 

gözetilerek yapılır. 

6.2. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından 

başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders 

ücreti karşılığında görevlendirilir. Görevlendirme 

işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin 

gerekli belgeleri alınarak değerlendirilir. Başvuru 

esnasında sisteme girdiği bilgileri 

belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev 

verilmez. 



6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev 

verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini 

dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi 

tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kurs modülü 

üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer 

tercihlerinde görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de 

görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini 

doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs 

merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu 

işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı 

olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler. 

6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki 

derslerde görev alacakları, kurs merkezlerinin talebi 

doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında 

il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir. 



7. KURSLARDA SINIFLARIN 
OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI 



7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin 

ders ve öğretmen tercihleri ile bir önceki yıla ait AYBP, 

kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate 

alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar. 

7.2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 

10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer 

sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf 

oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf 

kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e 

kadar çıkarılabilir. 

7.3. Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin 

bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması 

gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması 

durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş 

öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir. 



 7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer 

sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, 

okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon 

tarafından kurs sınıfı başka bir sınıfla birleştirilir 

veya kapatılır. Bu işlemler aynı hafta içerisinde 

e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi 

müdürlüğü tarafından yapılır. Ayrıca il/ilçe 

komisyonu tarafından kapatılan kursta görevli 

öğretmenlerin ek ders ücreti ve puan işlemleri 

ile ilgili düzenlemeler takip edilir. 



8. KURS DÖNEMLERİ 



8.1. DYK’lar; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi 

kursları olmak üzere üç dönemde açılır. 11 

8.2. 1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının 

başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği 

şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde 

belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs 

merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi 

belirlenerek açılabilir. 



9. SORUMLULUK 

9.1. Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda 

görev alan her kademedeki personel, görevlerini 

zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

10. DENETİM 

10.1. Kursların denetiminden il/ilçe millî eğitim 

müdürlükleri sorumludur. 



EK DERS
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(28.01.2015 Tarih ve  11033602 Saylı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Ek Ders konulu 
görüş yazısı)

SORU 1:

Okulunda haftalık 20 saat fiilen derse giren bir öğretmene, destekleme ve
yetiştirme kurslarında haftada en fazla kaç saat ek ders görevi verilebilir?

file:///C:/Users/Kamil KENAN ERDOGAN.KARANFILALANI/Desktop/KUMLUCA/Dyk ek Ücret.pdf
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CEVAP 1:

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.
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SORU 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?
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CEVAP 2:

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.
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SORU 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?
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CEVAP 3:

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 176'ncı maddesine göre

yüzde yüz fazlasıyla ödenmesi gerekmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Madde 176. (Değişik ikinci fıkra) 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.
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SORU 4:

Okul yöneticilerine hafta içi ders saatlerinden sonra ancak mesai saatleri

içinde saat 17.00’ye kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında

ek ders görevi verilebilir mi?
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CEVAP 4:

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.

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'den

sonra olsa dahi yönetim görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden

yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.



EK DERS

SORU 5:

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 
saat ek ders ücreti ödenir mi?
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CEVAP 5:

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.



EK DERS

SORU 6:

Okul yöneticilerinin maaş karşılığı 2 saat fiilen derse girmesi, 
10 saat de kurs kapsamında derse girmesi durumunda kaç saat 
ek ders ücreti ödenir?
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CEVAP :7

Kararın 5‘inci maddesine göre, okul yöneticileri haftada 6 saat aylık karşılığı

ders okutmakla yükümlü bulunmaktadırlar. Ancak yöneticiler, ek ders görevi

almak istemedikleri takdirde Toplu Sözleşme hükmü 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.
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SORU 8:

Ders ücreti karşılığı görevlendirilecek öğretmenlere (ücretli öğretmenlere)

destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında haftada en çok kaç saat

ders görevi verilebilir? Bu öğretmenlerin ders ücreti %100 fazlasıyla

ödenir mi?
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CEVAP 8:

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.
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SORU 9:

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen)

okuldaki derslerden 20 saat görev almış ise destekleme ve yetiştirme

kursları kapsamında bu öğretmene en çok kaç saat daha ders görevi

verilebilir?
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CEVAP 9:

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.
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SORU 10:

Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev verilmesi halinde, ek ders

ücreti ödenir mi?
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CEVAP 10:

Askerlik yükümlülüğünü Bakanlığımız emrinde öğretmen olarak yerine

getirenlere, Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde

Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin 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. Askerlik

Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine

Getirecekler Hakkında Yönetmelik

Madde 14 — Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev alacak 1111 ve 1076 sayılı

Kanunlara tâbi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir: a) 1076 sayılı Kanuna tâbi

yükümlülerden, Millî 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 Millî Eğitim

Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara

öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.
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SORU 11:

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında rehberlik öğretmenlerine görev

verilebilir mi?
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Kurslarda rehberlik öğretmenlerine Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince görev verilemez.

Çalışma Saatleri ve İzinler

Madde 54-Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma

süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve

ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi

kullanırlar.

Verilemeyecek Görevler

Madde 55-Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli

psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik

danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak

atanmalarına engel teşkil etmez.
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DERS 12:

Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta sonu görevlendirilen

memur ve hizmetli personele herhangi bir ödeme yapılacak mıdır?
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CEVAP 12:

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 bulunmaktadır.

(memur, bilg.işletmeni, veri hazırlama, kontrol işletmeni, hizmetli ve

teknisyen) ifade edilmektedir. 09.09.2015 t ve 4206 Maliye. Bak. yazısı
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SORU13:

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmenin saat 18:00’den sonra

veya hafta sonlarında görev yapması durumunda ücreti gece ücreti

üzerinden ödenebilir mi?



EK DERS

62

CEVAP 13:

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. 
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SORU 14:

Ders ücreti karşılığı görevlendirilen bir öğretmen (ücretli öğretmen)

azami kaç saat ücret alabilir?
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CEVAP 14:

Yukarıda da belirtildiği gibi, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere

görevlendirilenlere, bu kapsamda haftada en fazla 30 saat ders görevi

verilmesi mümkün olabilecektir.

Madde 9- (1)/a)-2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim,

özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.
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SORU 15:

Yan alanı olan sınıf öğretmenlerine Destekleme ve Yetiştirme

Kurslarında ders görevi verilir mi?
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CEVAP 15:

İhtiyaç olması halinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yan alanı olan

sınıf öğretmenleri için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 No’lu kararına

göre işlem yapılmaktadır.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 9 - (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli

çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle

atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim

kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın

okuturlar.



EK DERS

SORU 16:

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders ücretleri gündüz/gece ücreti 
şeklinde ödenir mi? 
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Cevap 16:

Kararın Tanımlar başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrası (g) bendinde: 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 eğitim olarak tanımlanmaktadır.

• Bu kapsamda hafta içi saat 18.00’den sonra, cumartesi ve pazar günleri ile
yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitimlerde ders ücretleri gece ücreti
üzerinden (150 gösterge) ödenir.

• Madde 176 – (1) 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.
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SORU 17:

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ek hizmet 
puanı verilir mi, bu uygulama nasıl yapılır? 
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CEVAP 17:

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere fiilen görev 
yapılan her ay için 0,5 ek hizmet puanı verilir. Bu işlem il/ilçe milli eğitim 
müdürlüklerince gerçekleştirilir. (Personel Özlük birimleri tarafından)
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SORU 18:

Genel idari izinli olunan günlerde destekleme ve yetiştirme kurslarında

görevli yönetici ve öğretmenler o günkü ek ders ücretinden yararlanırlar

mı?



EK DERS

CEVAP 18:

• Gerek 2014-2015 gerekse 2016-2017 yıllarına ait Toplu Sözleşmenin “Ders
görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2.maddesi gereği genel idari
izinli olunan günlere ait ek ders ücretinden yararlanırlar.

• 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 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.
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SORU 19:

Genel idari izinli olunan günlerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında 
görevli ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenler o günkü ek ders 
ücretinden yararlanırlar mı?
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CEVAP 19:

Destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli ders ücreti karşılığı
görevlendirilen öğretmenler, Genel idari izinli olunan günlerde o güne ait ek
ders ücretinden yararlanamazlar.
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SORU 20:

Ortak Sınavların yapıldığı günlerde destekleme ve yetiştirme kurslarında
ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında değerlendirilerek, o
günlere ait ek ders ücretinden yararlanılır mı?
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CEVAP 20:

Ortak sınavların yapıldığı günlerde kurslarda ders yapılmaması durumu, idari 
izin kapsamında değerlendirilemez ve o güne ait ek ders ücreti ödemesi 
yapılamaz.
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SORU 21:

Resmi ve dini bayram yapılan günlerde destekleme ve yetiştirme
kurslarında ders yapılmaması durumu idari izin kapsamında
değerlendirilerek o günlere ait ek ders ücretinden yararlanılır mı?
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CEVAP 21:

Resmi ve dini bayram yapılan günlerde kurslarda ders yapılmaması durumu 

idari izin kapsamında değerlendirilemez ve o güne ait ek ders ücreti ödemesi 

yapılamaz.
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SORU 22:

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?
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CEVAP 22:

Ek ders ücretine ilişkin artırımlı ödeme, 657 sayılı Kanunun 176’ncı

maddesinde belirlene 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 tutarın toplamı üzerinden yapılması uygun olacaktır. Bir başka

ifadeyle ödemenin asıl ek ders ücreti tutarının %105 artırımlı tutarın toplamı

üzerinden yapılması gerekmektedir.
Madde 176 – (2) 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.
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SORU 23:

Yarı yıl ve yaz tatillerinde öğretmen ve yöneticilere kaç saat ek ders 
görevi verileblir?



(30.05.2016 tarih ve 5939998 sayılı Yaz Tatilinde Eğitim konulu İns. Kay. Yaz.)

CEVAP 23:

Destekleme ve Yetiştirme kurslarında ders okutmak üzere görevlendirilecek yönetici ve 
öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, 
diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetinde Cumartesi ve Pazar günleri ile yaz 
tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

Bu ücretler 150 gösterge rakamı esas alınarak %100 artırımlı ödenmesi gerekmektedir. 
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EK DERS
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SORU 24:

Yarıyıl ve yaz tatillerinde yönetici ve öğretmenlere kaç saate kadar ek

ders verilir?



EK DERS
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CEVAP 24:

Yarıyıl ve yaz tatilinde cumartesi ve pazar günleri Millî Eğitim Bakanlığı 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. 

maddesi 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 ayrıca ek ders ücreti ödenmez.



EK DERS
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SORU 25

Kurs merkezi yöneticileri ek hizmet puanında nasıl faydalanır?



EK DERS

CEVAP 25:

Destekleme ve yetiştirme kurslarında fiilen görev yapan yöneticilere Millî 
Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin beşinci fıkrasına
göre görev yaptıkları ger ay için 0,5 puan eklenir.
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EK DERS

SORU 26:

Destekleme ve yetiştirme kurslarında hazırlık ve planlama ek ders ücreti 
ödenir mi?
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EK DERS
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CEVAP 26:

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine İlişkin Kararın 11. maddesine göre «Bu kararın 10.maddesinde

sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, 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 için 1 saat daha hazırlık ve

planlama görevi karşılığında ek ders ücreti ödenir.» hükmü

bulunmaktadır.



HAKKARİ
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TÜM ÖĞRENCİ BAŞVURAN SINIFA ATANAN FARK

1. DÖNEM 43021 23103 18622 4481

2.DÖNEM 21048 19503 1545

YAZ DÖNEMİ 5214 4409 805



TEŞEKKÜR EDERİZ.


