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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 10096465-160.99-E.405641 07.01.2020
Konu : Ders Ücreti Karşılığında 

Görevlendirme

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi   : a)01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Karar.

b)07.07.2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği.

c)Personel Genel Müdürlüğünün 20.12.2019 tarihli ve 28892082-869-E.7189690 
sayılı yazısı.

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim 
ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve 
esasları düzenleyen ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilere sunulan hizmetlerde ilgi (a) Karar hükümlerince ders ücreti karşılığında öğretmen 
görevlendirilmesi konusunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi, Ülke genelinde uygulama 
birliğinin sağlanması, eğitim faaliyetlerinden öğrencilerin en üst düzeyde yararlanması ve 
öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca açıklama yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. 

İlgi (a) Kararın 20 nci maddesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce aylık karşılığı ders ve 
zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri 
ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirilmeleri gerektiği, 5 inci ve 6 ncı 
maddelerinde ise  aylık karşılığı ders ve ek ders görev saatlerini dolduramayan veya kısmen 
dolduran öğretmenlere  ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ders ve ek ders 
görevi verilebileceği, 9 uncu maddesinde ise öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde ders 
ücreti karşılığında kimlere kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceği belirlenmiş olup bu 
belirlemede eğitimlerin niteliği ve yeri bakımından herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği, 
ancak  ilgi (a) Kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi "Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında 
gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf 
öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve 
fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir" hükmünce rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ders okutmadıkları ve bu 
merkezler bakımından belirlenen çalışma saatleri içinde yerine getirdikleri görevlere bağlı 
olarak ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırıldıkları 
dikkate alındığında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde ders ücreti karşılığında ek ders 
görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı ilgi (c) yazıda ifade edilmiştir.
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Bu kapsamda özel eğitim sınıf/okullarında, bilim ve sanat merkezlerinde, destek 
eğitim odalarında, erken çocukluk dönemi eğitimi, evde ve hastanede eğitim hizmetlerinde 
öğretmen ihtiyacının karşılanmasında öncelik sırasına göre;

1-Aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan 
öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az 
olandan başlamak suretiyle öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer 
alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirilmesinin,

2-Aylık karşılığı ders ve ek ders görev saatlerini dolduramayan veya kısmen 
dolduran öğretmenlere ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da 
görevlendirilmesinin,

3-Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde ise ders ücreti karşılığında ek ders 
görevi verilmesinin,

 uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 Ancak özel eğitim okul/sınıflarında, erken çocukluk dönemi eğitimi, evde ve 

hastanede eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görevlendirme yapılırken "Ücretli 
Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kursu"nu veya "Özel Eğitim Uygulamaları 
Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin)"nu başarı ile tamamlayıp kurs belgesine sahip 
olanlara öncelik verilmesi gerekmektedir.

Gerekli iş ve işlemlerin yapılan açıklamalar ve ilgili mevzuat hükümleri 
doğrultusunda yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet Emre BİLGİLİ
Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:
B Planı
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