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Sayr : E-3539047 1 -903.07.0 | -261 58687
Konu: Ek Ders Ucreti Kargrhlrnda

Yaprlan gdrevlendirilmeler

Fakultesi Binasr
Telefon No : 0 (412) 322 2l 79
E-Posta: insankaynaklari2 I @meb. gov.tr

K€p Adresi : meb@hsol.kep.tr

KAYMAKAMLIGINA
(Ilge Milli Egitim Mudi.irlulti)

itgl : Milli Elitim Bakanhlr personel Genel Mi.idiirliiliiniin 05.06.2021 tarih ve E-
6889889 1 - 10.07.01 -26043924 sayl/'r vazrst.

Ilimize balh efitim kurumlarrnda elitimin aksamamasr ve elitim gdren dlrencilerin
maldur olmalarr igin Olretmen ihtiyaglarrnrn dncelikle kadrolu Olretrnenierce kargrlanmasr
ihtiyaglarrn kadrolu Olretmenlerce kargrlanamamasl durumunda Ucretli 6gt"t."n
gdrevlendirilmesi ile ilgili gartlan belirleyen ilgi yazr ekte gdnderilmigtir.

Konu ile ilgili yaztnln' dikkatlice okunmasr ve Ucretli Ogretmen
gdrevlendirilmelerinin ilgi yazr dolrultusunda yaprlmasr hususunda gerelini rica ederim.

Hasan BERHUNI
Vali a.

Miidiir Yardrmcrsr
EKi :

Y azt

Bu belge guvenli elektronik imza ile imzalanm$ttr.
Adres : Mehmet Akif Ersoy Bulvarl Carrefoursa Karlrsl EskiEgitirn Belge Dogrulama Adresi : httpst//www.turkiye.gov.h/meb-ebys

08.06.2021

Bilgi igin: Yucel DAYAN
F6ks,4123222247

lntemet Adresi: www.meb.gov-tr

Bu evrak sirvenli elektronik imzr ile imzalanmritrr. https://evraksorgx.meb.sov.rr adresinden 3301-4854- 349a-a639-2422 kodu ile leyit editebitir.



T,C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI

Personel Genel Miidiirliigi

Sayr

Konu

: E- 6889889 I - I 0 .07.0 | -26043924
: Ek Ders Ucreti Kargrhsrnda
Yaprlacak Gdrevlendirmeler

05.06.2021

dzel egitin ve yaygm e$itim kurumlannda ek

DAGITIM YERLERiNE

- Milli Egitim Bakanhgr Ydnetici ve Olretrnenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine iligkin Karaln
9'uncu maddesinde; " (l) O{retnen saysmrn yetersiz olmast hdlinde;

a) Yriksek d|renimli olmak kosuluyla;
I) Bu Karar kapsammdaki ydnetici ve d{tetmenler drytndaki resmi gdrevliler ile smtf

dfretmenlerine ilk;lretim, orta oEretim ve yaygm epitin kurumlartnda haftada g saie,
2) Resmi garevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul t)ncesi, ilkd{retim, orta oEretim, bzel e{itim

ve yaygm e[itim kurumlan ile yabana uyT uklulann eEitim gdrdilEi) geqici efiitim meikezlerinde haftada
30 saate,

kadar ek ders gorevi verilebilir.
b) ilgili mevzuatmda belirtilen esaslara gdre uzmon ye usta dETetici olarak nitelendirilenlerden;
I) Resmi g)revi bulunanlara hafiada I0 saate,
2) Resmi gArevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kcrdar okul oncesi, mesleki ve leknik ortu AEretim,

ders gorevi verilebilir." hnkmi yer almaktadrr.
Bu gergevede;

l- Antlan Karartn 9'uncu maddesinin birinci frkrasrmn (a) bendinin (2) numaral alt bendi
kapsamrnda ek ders iicreti karqrhlrnda ders okutmak iizere gdrevlendirileceklerde slasryla:

a) Mezuniyeti, giirevlendirilecepi alanrn dgretmen atamasrna kaynak tegkil eden ytiksekdlretim
programlarr arasrnda yer alanlara,

. b) olretmenlile kaynak tegkil eden yiiksekdlretim programr mezunlarrndan, g<irevlendirileceli
alan drgrndaki programlardan mezun olup yan alanr gdrevlendiriieceli alana uygun olanlara,

c) Ogretmenlile kaynak tegkil eden yiiksekd[retim programl mezunlanndan, gdrevlendirilecefii
alan dtgtndaki programlardan mezun olup mezuniyeti gdrevlendirileceli alana yakrnhk gdsterenlere,

g) Mezuniyeti gcirevlendirileceli alana yakrnhk gdsterenlerden baglamak iizere diler
yiiksekdlretim pogramr mezunlanna,

cincelik verilecektir.
2- B_irinci madde kapsamrnda yaprlacak gdrevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun

"Ofretmenlik Alanlan, Atama ve Ders Okutma Esaslarr"na ilipkin Kurul Kararrnda beiirtilen 6ncelik
durumlan dikkate ahnacaktrr.

3- Ek ders iicreti kargrhlrnda ders okutmak iizere gdrevlendirilecekler e-Devlet sistemi tizerinden
baqvuranlar arastndan belirlenecektir. Olretim yrh igerisinde gegitli nedenterle ihtiyag olugmasr h6linde
bu kapsamda gdrevlendirme yaprlabilecektir.

Bu belge guvenli elektronik imz6 ile imzalannrstlr.
Adres : MEB.2.KAT C BLOK BAKANLIKLAtuANKARA Belge Dogrulama Adresi: https:/ a.wvr'.turkiye.gov.trlmeb_ebys

rereron No : 0 (3r2)4r3 27 66 t'*' 
'il;*'ITr:tJifitj

E-Posta: ridvan.tiyekli@meb.gov.tr lnhmet Adresi: www.meb.gov.tr Faksi3l24]80381*.0
Bu evrak suvenli elektronik imza ile imzalanmr$r hrps://evmksorsu.meb.sov.tr adresinden 72 84 - 2 af 0 -3b6a -b97f - 087 9 rodu ,le revit edjlebih.



4- Bir alana birden fazla aynl nitelikleri tagryanlann bagvurularr hdlinde srrasryla; bir dnceki
dlretim yrhnda ek ders iicreti kargrhprnda ders okutmak iizere gdrevlendirilen, Kamu Personel Segme
Stnavt puant yiiksek olan, diploma notu ytiksek olan tercih edilecek; egitli[in devamr hdlinde
gdrevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5- Emekliler, yag haddini agmamr$ olmalan kaydtyla ek ders ticreti kargrhlrnda ders okutmak
iizere g<irevlendirilebilecektir.

6- Bu kapsamda gdrevlendirilecekler, gdreve baglamadan en az bir giin 6nce sosyal giivenlik
kurumuna bildirilecektir.

7- Bu kapsamda gdrevlendirilenlerin iicretleri, zorunlu haller drgrnda gdrev yapttklarr ayr takip
eden aytn en geg ilk beg ig giinii igerisinde ddenecek; sosyal giivenlik primi kesintileri ilgili mevzuatr
do!rultusunda aksatrlmadan yaptlacaktrr.

8- Aynr belediye stntrlarr iginde alanlarrnda ayhk kargrhlr ders ve zorunlu ek ders g6revi
saatlerini dolduramayan dgretmen varken bu dersler, ek ders iicreti kargrhprnda ders okutanlara
verilmeyecektir.

9- Ek ders i.icreti kargrhlrnda ders okutmak iizere gdrevlendirme yetkisi il/ilge milli elitim
miidtirli.iklerinde olup sorunlar mahallinde g6ziilecektir.

10- Anrlan Karartn 9'uncu maddesinin birinci frkrasrnrn (b) bendinin (2) numarah alt bendi
kapsamtnda usta dlretici olarak gdrevlendirileceklerde; yukarrda belirtilen hususlardan balrmsrz olarak
Milli Efitim Bakanhpr Kurumlartnda Sdzlegmeli veya Ek Ders Gd,revi ile Gdrevlendirilecek Uzman ve
Usta Olreticiler Hakkrnda Ycinetmelik hiikiimlerinde belirlenen qartlar aranacaktrr.

Bilgilerini ve gerelini rica ederim.

Ziya SELQUK

Bakan

DaIrtrm:
Gere[i:
8l ll Valiligine
(ll Milli Egitim Miidi.irliikleri)

Adres : MEB 2.KAT C BLOK BAKANLIKLAWANKARA

Telefon No :0 (312) 413 27 66
E-Posta: ridvan.tiyekli@rneb.gov.k

Bilgi:
Merkez Tegkilatr Birimlerine

Bu belge guvenli elektronik imza ile imzalanmllhr.
Belge DoErulama Adresi : https://w\\,vr.turkiye.gov.trlmeb-ebys

Bilgi igin: Rrdvan TIYEKLI
Unvan : $ube Mridririj

lntemetAdresi:wwwmeb.gov.tr Faks:3124I8038l ffiK*
BuevlakguvenIielektronikj',uir"i',ur-'leyiledjlebilir'


