ÖĞRETMENLER YASASI
(25/1985 sayılı Yasa)
______________
Madde 56 (5) Altında Tüzük
R.G.246.3.1987
EK.III
A.E.122
RG.97
11 9 1987
EK.III.
AE.524
Kısa İsim

Tefsir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 25/1985 sayılı
Öğretmenler Yasası'nın 56(5) maddesi uyarınca aşağıdaki tüzüğü yapar.
1. Bu tüzük 1986 “Öğretmenler Ek Çalışma Ödeneği Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

2. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
"Bakan" Eğitim işleriyle ilgili Bakanı anlatır.
"Bakanlık" Eğitim işleri ile ilgili Bakanlığı anlatır.
"Çalışma Saati" Kamu Görevlileri Yasası'nda belirlendiği gibidir.
"Daire" Bakanlığa bağlı ilgili eğitim ve öğretim Müdürlüğünü anlatır.
"Ek Çalışma" Öğretmenlerin; Öğretmenler Yasası'ndaki esas ve kıstaslar
çerçevesinde çalışma yükümlülükleri dışında, yaptıkları ek görevlerle
haftalık azami ders saatleri üstünde verdikleri dersleri anlatır.
"Ek Çalışma Ödeneği" ek çalışmalar karşılığı olarak öğretmenlere
ödenen ödeneği anlatır.
"Yasa" değiştirilmiş şekliyle Öğretmenler Yasası'nı anlatır.

Amaç

3. Bu tüzüğün amacı, öğretmenlere ödenecek ek ders ve çalışma ödeneği ile
ilgili esasları düzenlemektir.

Bütçeye
Ödenek
Koyma

4. Her mali yıl başında, Bakanlık tüm öğretim kurumlarında yapılması
muhtemel ek çalışmayı ve bunun gerektireceği ek ödeneği bir planprogram altında hazırlayarak o yılın Bakanlık bütçesine, münhasıran bu
maksat için belirlenmiş bir ek ödenek olarak yansıtır.

Ek Ödenek
Gerektiren
Çalışmalar

5. a) Eğitsel Kol etkinlikleri dahil, yasada öngörülen haftalık azami ders
saatleri üzerindeki ders saatleri.
b) Öğretmenin,
yasada
öngörülen
çalışma
saatleri
dışında
görevlendirilmesi halinde yaptığı çalışmalar ve hafta sonu tatilleri ve
diğer resmi tatillerdeki çalışmaları ek ödeneği gerektirir.

Ek Çalışma
Görevlendirmeleri

6. Ek ödenek gerektiren görevler ilgili daire müdürünün onayı ile okul
müdürü, başöğretmen veya sorumlu öğretmen tarafından verilir.

Ödeme
Kuralları

7. Ek çalışma ödeneği ile ilgili ödemeler, Bütçe Yasası çerçevesinde ve
aşağıda öngörülen Öğretmenler Yasası kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilir.
a) Ek çalışma ödeneği engeç bir ay içerisinde ödenir.
b) Ek çalışma ödeneği ücret dışında bir yolla karşılanamaz.
c) Öğretmenler aylık brüt maaşlarından fazla ek çalışma ödeneği olacak
şekilde çalıştırılamaz.
d) Ders yılı başında yapılan ders dağılımı programı uyarınca haftalık
azami ders saatleri üstünde ek ders ve/veya ek çalışma görevi verilen
öğretmenlere, aylık ek çalışma ücreti kadar ödenek, izleyen ayın
sonunda ödenir. Gerçekleşmeyen ek çalışmalar için yapılan ödeme
olmuşsa, bir sonraki ayın ek çalışma ödeneğinden tenzil edilir.

Ek Ders ve
Çalışma
Ödeneğinin
Hesaplanması
7/79 Kamu
Görevlileri
Yasası
11/1987
524/1987

8. (a) Bu tüzüğün 5(a) maddesi kapsamına giren ek çalışma ücretleri, her ek
ders başına;
İlkokul Sınıf öğretmenleri için maaşının 100'de biri, Anaokulu
öğretmenleri, İlkokul özel ders öğretmenleri, Özel eğitim öğretmenleri
ve Orta Eğitim öğretmenleri için maaşlarının 80’de biri esasına göre
tahakkuk ettirilir.

Yürütme

9. Bu tüzüğü Bakanlar Kurulu adına Bakan yürütür.

Yürürlüğe
Giriş

(b) Bu tüzüğün 5(b) maddesi kapsamına giren ek çalışma ödeneği Kamu
Görevlileri Yasası'nda düzenlendiği gibidir.

10. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

