
EYYÜBİYE İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ

HAZIRLAYAN: 

EYYÜBİYE ÖLÇME DEGERLENDİRME SINAVLAR

EYYÜBİYE MUHASEBE BİRİMİ



KADROLU ÖGRETMEN

1- Kadrolu bir öğretmenin fiilen girdiği ders(maaş karşılığı+ek ders+ dyk ders 

saati) toplamı haftalık en fazla 40 saattir. 40 saati hiçbir şekilde 

aşamaz.

ÖRNEK:  Rutin müfredat kapsamında 25 saat derse giren bir öğretmen 

destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında maximum 15 saat ders 

alabilir.



Dikkat Edilmesi Gereken Husus

Maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin DYK
Kapsamında hafta içinde okuttukları ders saati öncelikli
olarak aylık karşılığında değerlendirilmektedir.

Maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin hafta sonu
kursu ise her türlü ek ders sayılmaktadır.



Dikkat Edilmesi Gereken Husus

ÖRNEK: Ayşe Öğretmen maaş karşılığı 10 saat derse
girmektedir. DYK Kapsamında hafta içi 10 saat dersi vardır.
Ayşe öğretmenin kurs kapsamındaki 5 saati ile maaş karşılığı
tamamlanır. Diğer 5 saati %100 arttırımlı ödenir.

Ayşe öğretmenin DYK Kapsamındaki kursu hafta sonu 10
saat olsaydı. Maaş karşılığına bakılmaksızın direkt ek
ders olarak yazılırdı.



KADROLU ÖGRETMEN

2- Kadrolu bir öğretmen aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 

10 saat ders için 1 saat Hazırlık ve Planlama ücreti ödenir. (Hazırlık 

ve Planlama ücreti haftada 3 saati geçemez)

ÖRNEK:  Ahmet Öğretmen 15 saat maaş karşılığı, 7 saat ek dersi, 6 

saat de DYK kapsamında kurs görevi vardır. Toplam 15+7+6=28 saat 

dersi bulunmaktadır.Her 10 saate 1 saat planlama ücreti olduğundan 

öğretmene 2 saat planlama ücreti de ödenir.



KADROLU ÖGRETMEN

3- 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.

4- Toplu Ücret onayında ismi geçen ve onayı alınan öğretmene görev 

yaptığı her ay için 0.5 puan hizmet puanı eklenir.



YÖNETİCİLER

1- Yöneticiler(Müdür, Müdür yardımcısı) DYK kapsamında maximum 10 

saat ders alabilir.

Ali Yönetici (Branş Türkçe)

6 saat aylık karşılığı

6 saat ekders karşılığı

10 saat DYK kapsamında

Yani toplamda en fazla haftada 22 saat ders okutabilir.



YÖNETİCİLER

2- Yöneticiler(Müdür, Müdür yardımcısı) hafta sonu kurs yöneticiliği 

yaptığı her gün için 2 saat ek ders ödemesi yapılır. Kurs yöneticiliği 

için de her ay 0.5 hizmet puanı girişi yapılır.

Kurs kapsamında 1 kurs yöneticisi, 1 müdür yardımcısı(Kurs yöneticisi)

görevlendirilebilir. Hafta sonu kurs yönetim ücretinden 2 yönetici aynı

anda ücret ALAMAZ.



YÖNETİCİ ÜCRET ONAY ÖRNEKLERİ

ÖRNEK AYLIK(MAAŞ
KARŞILĞI) DERS 

SAATİ

ÖRGÜN EĞİTİM 

EK DERS SAATİ
DYK KURSU
(HAFTA İÇİ)

DYK KURSU

(HAFTA SONU)

1 6 6 x 10
(4 YÖNETİM+ 6 DERS)

2 6 6 10 x

3 6 6 4 6
(4 YÖNETİM+ 2 DERS)

4 2(ZORUNLU) x 10 x

5 2(ZORUNLU) x x 10
(4 YÖNETİM+ 6 DERS)

6 2(ZORUNLU) x 4 6
(4 YÖNETİM+ 2 DERS)

Müdür/Kurs Yöneticisi hafta içi mesai saatleri içinde kendi okulunda kurs verebilir. 

Yönetici mesai saatleri içinde başka okulda kurs veremez. 



YÖNETİCİLER

HATIRLATMA-

AYLIK KARŞILIĞI DERS SAATİNİ TAMAMLAMAYAN

YÖNETİCİ/ÖĞRETMENİN HAFTA İÇİ ALDIĞI KURS SAATLERİNDEN

ÖNCELİKLİ OLARAK MAAS KARSILIGI TAMAMLANIR. GERİ KALANI

DYK KURS KAPSAMINDA DEGERLENDİRİLİR.



YÖNETİCİLER

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.

HAFTA İÇİ YÖNETİCİ HİÇ BİR ŞEKİLDE YÖNETİM GÖREVİ ALAMAZ.



İYİ ÇALISMALAR

İLETİSİM : 414 312 89 80

SEMA ÖLMEZ –DAHİLİ-204

MUSTAFA SONGUR-DAHİLİ-218


