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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 71915066/869/220087 13/12/2012

Konu: Ek ders ücreti

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİGENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30/11/2012 tarihli ve
89692170/45.99/195631sayılı yazısı,

b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Karar.

Bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen
öğretmenlerden hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görevlendirilenlerin,
bu kapsamda ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi
(a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 7’nci maddesinde; “Bakanlık veya verilen yetki uyarınca

valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve

hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla

haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders

görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar

belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez

teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı

ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve

öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı

ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler
için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev

yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile

görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış

sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak

onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile

diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca

asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında

ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra

kapsamında değerlendirilmez.” hükmüne yer verilmiştir.
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Bu çerçevede, bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütmek üzere geçici olarak
görevlendirildikleri ve bu görevlerine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders ücretinden
yararlandırıldıkları belirtilen öğretmenlerden hizmet içi eğitim kapsamında ayrıca ders
verenlerin, verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin
kapsamında bulunması halinde buna bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden
yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı; verdikleri dersin geçici görevleri gereği
yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunmaması halinde ise ilgi (b)
Kararın 7'nci maddesi çerçevesinde ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği
değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet ÇOLAK

Genel Müdür


