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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan eğitim 
yöneticileri ve öğretmenlere verilen nöbet görevi fazla 
mesai kapsamında değerlendirilmemekte, nöbetlerde 

uyulması gereken esaslar fiilen okul idarecilerinin inisiyatifine 
bırakılarak öğretmenler sürekli mağdur edilmektedir. Nöbet 
görevi nedeniyle eğitim emekçileri ciddi sorunlarla karşı 
karşıya bırakılsa da söz konusu görevin eğitim-öğretimin bir 
parçası olması ve öğretmenler tarafından yerine getirilmesi 
oldukça önemlidir. Okullarda öğretmenlerin, öğrencisini sadece 
ders sürecinde değil, okulda geçirdiği süre zarfında ruhsal ve 
bedensel olarak izleyebilmesi, öğrencinin ayrımcı, şiddet içeren, 
ötekileştirici, baskıcı kimi davranışlarına karşı yol gösterici 
olabilmesi önemlidir. 

Öğretmenlerin nöbet görevini mesleki sorumluluğunun bir 
parçası olarak görmemesi durumunda okulların polis, “koruma 
memuru” ya da taşeronlaştırma politikaları kapsamında 
taşeron işçilere ya da güvenlik görevlilerine açılması tehlikesi 
bulunmaktadır. Ancak bütün bu gerçeklere karşın özellikle 
belirtmek gerekir ki, mevcut nöbet uygulaması öğretmene ciddi 
sorumluluklar yüklerken, nöbet görevi karşısında öğretmenin 
en temel haklarını yok saymaktadır. 



Nöbet hizmeti ortak 
yasal bir zemine 
dayandırılmalı 
ve uygulamadaki 
farklılıklara son 
verilmelidir.



Nöbet görevi, her ne kadar Milli Eğitim ile ilgili yasalarda 
tanımlanmasa da çıkarılan yönetmeliklere eklenen birer madde 
ile yönetici ve öğretmene çok fazla sorumluluk yüklenmektedir. 
Dolayısıyla nöbetlerde uyulması gereken esaslar, öğretmenler 
kurulunda görüşülmekte; ancak fiilen okul yönetiminin 
inisiyatifine devredilmektedir. Öğretmenleri cezai ve disiplin 
işlemleriyle karşı karşıya bırakabilen bir alanda, öğretmenlerin 
haklarının ve sorumluluklarının net olarak tanımlanmaması en 
başta öğretmenler olmak üzere, tüm eğitim emekçilerini ciddi 
bir baskı altında bırakmaktadır. 

Eğitim Sen olarak 8 Aralık 2014 tarihinde Milli Eğitim 
Bakanlığı`na resmi bir yazı ileterek bu konulardaki görüşlerimizi 
ve taleplerimizi iletmemize rağmen, Bakanlığın konuyla ilgili 
sorunları çözecek bir adım atmaması üzerine sendikamız, 9 
Şubat 2015 tarihinden itibaren tüm iş yerlerinde nöbetlerin 
fazla mesai olarak kabul edilmesi ve ücretlendirilmesi talebiyle 
“nöbet tutmama” eylemleri başlatmıştır. Eğitim Sen’in eylem 
kararının ardından daha önce nöbet konusuna duyarsız kalan 
Bakanlık, nöbeti angarya olmaktan çıkarma amacıyla sendikal 
faaliyetlere ve eyleme katılan eğitim emekçilerini yıldırmak, 
korkutmak ve hukuksuz bir şekilde cezalandırmak için harekete 
geçmiştir. 



Nöbet görevi 
en fazla 
haftada bir gün 
olmalı, fazla 
mesai olarak 
yüzde yüz zamlı 
ücretlendirilmelidir.



Eğitim Sen’in nöbet ile ilgili talepleri açık ve net bir şekilde 
ortadayken, AKP-Memur Sen ikilisi arasında imzalanan 
toplusözleşme ile nöbet ücretine ilişkin talepler büyük oranda 
göz ardı edilmiştir. Okullarımızda yıllardır ciddi bir sorun olan, 
öğretmenlerin sırtına angarya olarak yüklenen nöbet sorunu 
konusunda atılan adım son derece yetersizdir ve öğretmenlerin 
tamamına yakınında tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Yapılan 
eylemlerin bir sonucu olarak “nöbet ücreti” ile ilgili, sınırlı da 
olsa, bir düzenleme yapılmış olması nöbet eylemine katılan 
arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucudur. Ancak nöbet 
için 2016 yılında haftada iki saat ek ders ücreti, 2017’de 
ise üç saat ek ders ücreti belirlenmiş olması, emeğimizin 
hiçleştirilmesidir. 2016 için aylık brüt 98 TL denilen rakam 
yaklaşık 80 TL’ye denk gelmektedir. Bir ay boyunca okullarda 
tutulacak nöbetin yaklaşık “80 TL” olarak ücretlendirilmesi, nöbet 
uygulamasının angarya niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. 

Toplusözleşmede belirlenen komik nöbet ücreti, Türkiye’nin 
üyesi olduğu OECD’nin çalışma süreleri tanımı ile çelişmektedir. 
OECD çalışma süresi ifadesinde bir faaliyet için ne kadar zaman 
kullanıyorsa o kadar saat üzerinden ücretlendirme yapılması 
gerektiğini belirtmektedir. Nöbet konusundaki ısrarımız 



2016 yılında 
haftada iki saat 
ek ders ücreti 
2017’de ise 
üç saat ek ders 
ücreti belirlenmiş 
olması, 
emeğimizin 
hiçleştirilmesidir.



sürecek, farklı eylem biçimleri ile nöbet ücretlerinin ve bununla 
bağlantılı diğer isteklerimizin herkesi memnun edecek bir 
seviyeye getirilmesi için mücadele edeceğimiz bilinmelidir. 

Nöbet konusundaki taleplerimiz: 

 Öncelikle nöbet hizmeti ortak-yasal bir zemine 
dayandırılmalı ve uygulamadaki farklılıklara son 
verilmelidir.

 Böylelikle öğretmenlerin okulöncesinden liseye kadar 
her türden eğitim kademesinde nöbet hizmeti verirken 
yöneticilerin kişisel inisiyatif kullanmasından kaynaklı 
farklı uygulamalar son erecektir.

 2015 Toplu Sözleşme görüşmelerinde Ocak 2016’dan 
geçerli olmak üzere haftalık 2 saat olarak ücretlendirilen 
nöbetler için nöbet tutulan saat kadar ek ders ücreti 
ödenmeli, fazla mesai gibi değerlendirilerek iki kat 
ücretlendirilmeli, düzenleme Ekim 2015 itibariyle 
yürürlüğe girmelidir.  



 Nöbet görevi, öğretmenin hiç dersinin olmadığı ve en 
fazla dersinin olduğu günlere konulmayacak şekilde 
düzenlenmeli, yönetmelikle koşulları belirlenmiş 
öğretmenlerin istemleri (yer, gün vb.) dikkate alınarak  
eşit olarak verilmelidir.

 Nöbet görevi en fazla haftada bir gün olmalı, fazla mesai 
olarak yüzde yüz zamlı ücretlendirilmelidir.

 Nöbet görevini yaparken ortaya çıkabilecek şiddet içeren 
olaylar, kazalar, olumsuzluklar nedeniyle öğretmenlere 
yüklenen sorumluluklar ve yaptırımlar ortadan kaldırılmalı, 
öğretmene nöbeti sırasında dinlenecek zaman ve mekân 
yaratılmalıdır.

 
 Okul bahçeleri ve fiziki mekanlar, öğrencilerin oyun ve 

sosyal faaliyetlerini rahatça yapabilecekleri şekilde 
düzenlenmelidir.

Taleplerimiz gerçekleşinceğe kadar birlikte mücadele etmeye 
devam edeceğiz.






