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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-28892082-869-26449955 15.06.2021
Konu :  "Telafide Ben de Varım" Programı 

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, 
okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen 
seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocuklarımızın fiziksel, 
sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile 
desteklemek amacıyla 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen 
"Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yapılacak ek ders 
ücreti ödemelerinde birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına 
gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Kararın 8'inci maddesinde; "(1) Bu Kararla belirlenen azamî 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 programları ile ikinci 
yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında 
veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
3)Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan 

soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim 
sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim 

programlarında,
6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim 

uygulamalarında,
7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden 

Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta 
bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta 
bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 
160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak 
eğitimler kapsamında,

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,
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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. 

Bu çercevede, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen 
"Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlere, Millî 
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda 
belirtilen 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ders görevi 
verilebilecek; yönetici ve öğretmenler, bu kapsamda fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında 
ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması hâlinde anılan Kararın 
9’uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilecek; bu 
kapsamda görevlendirilenlere fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücreti 
ödenecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                           Ziya SELÇUK
                            Bakan

Dağıtım:
Gereği:  Bilgi:
81 İl Valiliğine Merkez Teşkilatı Birimlerine
(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)


