
T.C. 


MUS V ALiLiGi 

it Milli Egitim Miidfirliigu 


SaYI :32026198-45-E.10819098 05.10.2016 
Konu : Miidiir Yardlmctlan ve Anaslmfl 

Ogretmenlerinin Nobet Gorevi 

............................ KAYMAKAMLIGINA 

ilge Milli Egitim Miidiirliigu 

" " "A"............................................... MUDURLUuUNE 


Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 04/10/2016 tarih ve 10710346 
sayIlI okul miidilr yardlmcllan ve anasmlfl ogretmenlerinin nobet gorevi ve nobet gorev 
iicreti odenmesi He ilgili a9lklamalan igerir yazlSI ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 


Milli Egitim Miidiiril 


EKi: 

I-Yazl (2 Sayfa) 


DAGITIM: 

itge Kaymakamhgma 

Tiim OkullKurum Mildfirliiklerine 


Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile imzalalUm~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 73ac-e7fe-3f82-a033-0a11 kodu ile teyit edilebilir. 
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T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANUGI 


Temel Egitim Genel Miidfuliigu 


SaYI :45512797-45-E.I0710346 04.10.2016 
Konu : Miidiir yardImctlan ve ana SIOlfI 

Ogretmenlerinin nObet gOrevi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) 26/7/2014 tarihli ve 29072 saYIh Resmi Gazete'de yaYlmianarak yUrfuliige konulan 
Milli Egitim BakanhglOkul Oncesi Egitim ve ilkOgretim Kurumian YOnetmeligi. 

b) 16/6/2016 tarihli ve 29744 saYlh Resm} Gazete'de yaYlmlanarak yiirUrliige konulan 
Mill} Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkOgretim Kurumlan YOnetmeliginde 
Degi~iklik Yaptlmasma Dair YOnetmelik. 

Bilindigi iizere; ilgi (a) YOnetmelikte ilgi (b) YOnetmelik ile okul miidfu yardlmcllan ve 
ana SlOlfl Ogretmenlerinin nobet gorevi ile ilgili yeni diizeniemeler yapIlml~tlr. 

Ancak illerden Genel Miidfuliigumiize ula~an resmi yaztlar ve ba~vurulardan anla~tldlgl 
iizere; okul miidfu yardlmcllan ve ana SIOlfl ogretmenlerine nObet gorevi iicreti odenmesi 
hususunda tereddiitlere dii~iildiigu anla~tlml~ olup bu tereddiitlerden kaynaklanan farkh 
uygulamalann onlenmesi ve uygulamada birligin saglanmasl amaclyla a~agldaki aylklamaOln 
yaptlmasma ihtiyay duyulmu~tur. 

1- Okul miidfu yardlmcIlanna okul miidiirliigu tarafmdan nobet gorevi veriImi~ ve bu 
gorevin fiiIen yerine getirilmi~ oimasl kaydlyla ilgi (a) Yonetmeligin Geyici Maddesi hiikmii 
geregince 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren nobet gorevi kar~lhgmda geriye dOniik olarak 
haftada iki saat ek ders iicreti tahakkuk ettirilecektir. 

2- Ana smifl Ogretmenlerine ise; ilgi (b) Yonetmelik ile yapllan degi~iklikten once 
yUriirliikte bulunan ilgi (a) YOnetmeligin 44 iincii maddesinin ikinci fikrasmda "Ana smlfl ve 
ozel egitim SIOlfl ogretmenlerine, bo~ geyen dersieri doldurma ve nobet gorevi verilmez." 
hiikmii yer aldlgmdan dolayl geriye doniik olarak nobet gorevi k~tltgmda haftada iki saat 
ek ders iicreti odenmesi mi.imkiin degildir. 

16/6/2016 tarihinde ilgi (b) YOnetmeIik He yapilan degi~iklikle, ilgi (a) Yonetmeligin 44 
iincii maddesinin ikinci ve sekizinci ftkralannda ise; 

"Baglffisiz anaokulu, ana stOlfI ve uygulama SIOlfi ogretmenleri kendi devre1erinde ve 
etkinlik saatleri dI~mdaki zamanlarda nObet tutarIar." 

"Nobet gorevi, ilk ders ba~Iamadan 30 dakika Once ba~lar, son ders bitiminden 30 
dakika sonra sona erer. Ancak bu siire, okulun ozelligine gOre Ogretmenler kurulu karanyla 
15 dakikadan az olmamak kaydlyla ktsalttlabilir." 

hiikiimleri yer almaktadlr. 
Bu hiikiimler dogrultusunda; anaokulu ve uygulama stOlft ogretmenleriyle birlikte ana 

stOlfI ogretmenlerine de 19 Eyliil 2016 Pazartesi giiniinden itibaren kendi devrelerinde nObet 
gOrevi verilecek ve sekizinci fikrada belirtilen sfuelerde nObet gOrevini fiiIen yerine getirmi~ 
olmak kaydlyla haftada iki saat ek ders iicreti Odenecektir. 
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3- Kamu Gorevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollanna Yonelik Mali ve Sosyal Haklara 
ili~kin 2016 ve 2017 YIllanm Kapsayan 3. Donem Toplu Sozle~mesinin Egitim, 0gretim ve 
Bilim Hizmet Koluna j1i~kin bOlfuniiniin orgiin egitim kurumlannda ek ders iicreti ba~hgl 
altmda yer alan 22 nci maddesinde "0rgiin egitim kururnlannda (rnesleki egitirn merkezleri 
dahil) ders Yill siiresi i~inde egitirn ve ogretirnin fiilen yapddlgt normal ~ah~ma giinleri i~in 
ilgili rnevzuatma gore kendilerine nobet gorevi veri len ve bu gorevi de fiilen yerine getiren 
rniidiir yardlmcllan ile ogretmenlere, 2016 Ylhnda haftada 2 saati ve 2017 Ylhnda ise haftada 
3 saati ge9mernek iizere ek ders iicreti odenir." hUkrniine yer verilmektedir. Bu sebeple; okul 
rniidiir yardlrncllan ve ogretmenlere okulun ~artlan geregi haftada birden fazla nobet gorevi 
verilse dahi 2016 ytlmda haftada 2 saat, 2017 ylhnda ise haftada 3 saati ge~rnemek iizere 
nobet gorevi kar~lhgmda ek ders iicreti tahakkuk ettirilecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 
Bakan a. 

Genel Miidiir 

Dagttlm: 
81 il Valiligine 
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