
: Ek Ders Ücreti Karşılığında
Yapı lacak Görevlendirmeler

Adres I MEB 2 KA't C BLoK BAKANLlKLAR/ANKARA

Teıelbn No : 0 (] l2) 4l] 27 66
E-Posıa rid!an l|)ekli@meb.gov tr
Kep Adresi meb@hsol.kep tr

T.C.
MiLLı EĞiTiM BAKANLIĞl

Personel Genel Müdürlüğü

05.06.202I

DAĞITlM YERLERiNE

llUh.I!(, !U\(rrl] .lcklkll)il inıza llc ıl]r/alanmlŞlır
Belge Doğrulama Adresi https://www turkiye goV.ırlmerebys

Bilgi açin: fudvgn TlYEKLl

intmet Adresi: \+1,Vw.mer.r",.,.'"'ili,1',ToYr'o'rT|

: E-6889889 l - l 0.07.0 1 -26043924

t
*

1ı|

_. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın
9'uncu maddesinde; " (l) Ogreımen sayısının yetersiz olması hdlinde;

a) Yüksek öğenimli olmak koşuluyla;
l) Bu Karar kaPsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf

öğetmenlerine ilköğreıim, orıa öğretim ve yoygın egiıim kurumlarında hafıada 8 saate,
2) Resmİ görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilkiiğeıim, orıo öğretim, özel eğitim

ve YaYgın eğiıim kurumlorı ile yaboncı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğilim meİkezlerinde hğada
30 soate,

kaıior ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili nevzuotında belirıilen esaslora göre uzman ve usıa öğreıici olarak nitelendirilenlerden;
}) Resmi görevi bulunanlara hafıada ]0 saaıe,
2) Resmi görevi bulunmayanlaro hoİıoda 40 saaıe,
kador okul öncesi, meslekİ ve leknik orto öğreıim, özel eğiıim ve yaygın eğitim kurumlarında ek

ders görevi verileöjllr. " hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede;
l- Anı|an Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi

kaPsamlnda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendİrileceklerde sırasıyla:
a) MezuniYeti, görev|endirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretim

programları arasında yer alanlara,

. b) Öğretmenliğe kaYnak teŞkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği
alan dışındaki prograınlardan mezun olup yan alanı görevlendiriieceği alana rygrn oıuriiu*,

c) Öğretmenliğe kaynak teşki| eden yükseköğretim programl mezunlarından, görevlendirileceği
alan dıŞındaki Programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendiİilecegi alana yakınhk İorİ.."nl"r",

_ Ç) MezuniYeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer
yükseköğretim pogramı mezunlarına,

öncelik verilecektir.
2- B_irinci madde kaPsamında yapılacak görev|endirmelerde, Ta|im ve Terbiye Kurulunuıı

"Oğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esas|arı"na ilişkin Kurul Kararında beİinilen önce;ik
durumları dikkate alınacaktır.

. 3 Ek ders ücreti karŞılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden
baŞvuranlar araslndan belirlenecektir. Öğretim yı|ı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hdlinde
bu kapsamda görevlendirme yapı IabiIecektir.
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4- Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hilinde sırasıyla; bir önceki
öğretim yılında ek ders ücreti karşıhğında ders okutmak üzere görevlendirilen, Kamu Personel Seçmc
Sınavı puanı yüksek olan, diploma notu yüksek olan tercih edilecek; eşitliğin devamı hAlinde
görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5- Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak
üzere görevlendirilebi lecektir.

6- Bu kapsamda görevlendirilecekler, göreve başlamadan en az bir gün önce sosyal güvenlik
kurumuna bildiriIecektir.

7- Bu kapsamda görevlendirilenlerin ücretleri, zorunlu haller dışında görev yaptıkları ayı takip

eden ayın en geç ilk beş iş günü içerisinde ödenecek] sosyal güvenlik primi kesintileri ilgili mevzuatı
doğrultusunda aksatılmadan yapılacaktır.

8- Aynı belediye sınırları içinde alanlarında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevi

saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler, ek ders ücreti karşı[ığında ders okutanlara

verilmeyecektir.
9- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yetkisi il/ilÇe milli eğitim

ınüdürlüklerinde olup sorunlar mahallinde çözülecektir.
l0- Anılan Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi

kapsamında usta öğretici olarak görevlendirileceklerde; yukarıda belirtilen hususlardan bağımsız oIarak

vİııi egitim Bakanlıgı Kurumlarında Sözleşme|i veya Ek Ders Cörevi ile Görevlendirilecek Uzman ve

Usu Öğreıiciler llakkında yönetmelik hükümlerinde belirlenen şartlar aranacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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