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İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin     
         Esaslar. 
 

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardan Öğretmen sayısı yetersiz olanlarda, ilgi 
Esasların 9 uncu maddesi hükmü gereğince ders ücreti karşılığı görevlendirilenlere 
yapılacak ek ders ücreti ödemelerinden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği hususundaki 
duraksamaların giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim 
duyulmuştur. 
 

Bilindiği gibi, 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ilgi Esasların 9 uncu 
maddesinde; "Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde; 
 
a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; 
 
1) Bu Esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler 
ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına 
bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, 
ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, 
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okulöncesi, ilköğretim ve yaygın 
eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate, 
kadar, 
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak 
nitelendirilenlerden; 
 
1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate  
2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, 
Kadar okul öncesi, mesleki ve teknik, ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim 
kurumlarında, ek "ders görevi verilebilir." hükmüne yer verilmiştir. 
 

Diğer taraftan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 2 nci maddesinde; bir 
hizmet akdine dayanarak, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı 
sayılacakları, 3 üncü maddesinin I/F fıkrasında; kanunla kurulan emekli sandıklarına aidat 
ödemekte olanların sigortalı sayılmayacakları, II/C fıkrasında; kanunla kurulan sosyal 
güvenlik kurumlarından malûllük veya emeklilik aylığı almakta iken bu Kanuna tabi 
sigortalı bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları 
üzerinden 63 üncü madde hükmüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi kesileceği hükme 
bağlanmıştır. 
 

Öte yandan, 30/12/2000 tarih ve 24273 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu'na ekli R-Cetvelinde, ders ücreti karşılığında 
görevlendirilmiş memur, olmayan kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve 
kesenek karşılıklarının 100-Personel Giderleri Harcama Kaleminin "100-Ek Çalışma 
Karşılıkları" ayrıntı kodundan yapılacağı belirtilmiştir. 
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Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda ilgi Esasların 9 uncu 

maddesi hükmü gereğince ders ücreti karşılığı görevlendirilenlerden; 
 
1) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayanların, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı sayılmaları ve ek ders ücretlerinden söz konusu 
Kanun hükümlerine göre sigorta primi kesilmesi, 
 
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı almakta olanların, 
yararlandıkları ek ders ücretlerinden aylık sosyal güvenlik destek primi kesilmesi, 
 
3) Sosyal sigortalar kurumundan yaşlılık aylığı almakta olanların, tüm sigorta kollarına (iş 
kazaları ve meslek hastalığı, analık, hastalık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) tabi 
tutulmaları ve bu bağlamda ek ders ücretinden sigorta primi kesilmesi, 
 
4) Halen herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmakta olanların, 
yararlandıkları ek ders ücretlerinden hiçbir şekilde sigorta primi kesilmemesi, 
 
gerekmektedir.  
 

Yapılacak kesintilerde, bir günlük çalışma süresi, 7,5 saat olarak kabul edilecek ve 
sigorta primlerinin hesabında prim ödeme gün sayısı çalışılan aylık toplam saat sayısının 
7,5 saate bölünmesiyle belirlenecektir. Bu belirleme sonucunda 7,5 saatin altında kalan 
süre, ne kadar olduğuna bakılmaksızın bir gün olarak değerlendirilecektir. Şöyle ki; bir 
ayda 92 saat ders görevi olan bir görevlinin aylık prim ödeme günü sayısı 92:7,5=12 gün 
2 saat olacağından, artan 2 saat, bir gün olarak değerlendirilecek ve bu görevlinin aylık 
prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak belirlenecektir. 
 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olan bütün işlemler, ilgililerin, göreve 
başlama tarihinden en geç 1 gün önce sonuçlandırılacaktır. Bu şekilde 
görevlendirilenlerden birden fazla okul/kurumda ders görevi bulunanların sigorta 
işlemleri, en; fazla ders görevinin bulunduğu okul/kurumca gerçekleştirilecektir. 
 

Bilgilerinizi, bu Genelgenin tüm okul/kurumlarımıza ivedilikle ulaştırılmasını 
uygulanmasında gerekli özenin gösterilmesini rica ederim. 
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