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İlgi:

a) 30/12/2015 tarih ve 30706984-903.99-E.13507730 sayılı yazı,
b) 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'deyay1mlanan " Mi111 Eğitim
Bakanhğı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar",
c) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve
28892082-869-E.3498533 sayılı yazısı,
ç) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2012 tarih ve
71915066/869/220087 sayıh yazısı,
d) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 07/03/2016 tarih ve
28892082/2660842 sayılı yazısı.

Fatih Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve öğretme
sürecinde etkin kullanılması hedeflenmekte ve Proje kapsamında donanım kurulumu yap ılan
okullara ilgi (a) yazıda belirtilen esaslar doğrultusunda "Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri
Rehberliği" görevlendirmeleri yap1 lmaktadır.
Proje okullarımızda Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği görevini yürütmek
üzere ilgi (a) yazı doğrultusunda geçici olarak görevlendirilen ve bu görevlerine bağlı olarak
ilgi (b) Kararın 16 ' ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders
ücretinden yararlandırılan öğretmenlerimizin bu görevlerinin yanında başka eğitim
faaliyetlerinde de görevlendirilip görevlendirilmeyeceklerine ilişkin ilgi (c) yazı ve ekleri söz
konusu görevlendirmenin Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmesinden dolayı konu
hakkındaki değerlendirmenin yapılması için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından
Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir.
İlgi (b) Kararın l 6'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
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kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri
bujlkra kapsamında değerlendirilmez." hükmüne yer verilmiştir.
Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberi olarak geçici görevlendirilen öğretmenler;
ders açığı oluşturmayacak şekilde mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders
görevlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan zamanda eğitim öğretim saatleri içerisinde
rehberlik görevlerini yürütmektedirler. Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği ile ilgili
görevin mahiyeti, ilgi (a) yazı ekinde bulunan Ek-1 'de, görev süresi ile diğer hususlar ilgi (a)
yazıda açıkça belirtilmiştir.

ilgi (a) yazıda belirtilen görevlendirme esaslarının 1O. maddesinde; "Görevlendirilen
Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde
Ek-! 'de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir.
Görevlendirilen öğretmenler eğilim öğretim saalleri dışında mevzuatı doğrultusunda
belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir". denilmektedir. İlgili maddede de belirtildiği
gibi "Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevi eğitim öğretim saatleri içerisinde
yapılan bir görevdir ve eğitim öğretim saatleri dışında yapılacak olan başka eğitim
faaliyetlerinin de kendi mevzuatı doğrultusunda yapılabileceği açıkça ifade edilmektedir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile daha önce yapılan yazışma sonrasında ilgi (ç)
görüşlerinde "geçici olarak görevlendirildikleri ve bu görevlerine bağlı olarak haftada 18
saal ek ders ücretinden yararlandırıldıkları belirli/en öğrelmenlerden hizmet içi eğitim
kapsamında ayrıca ders verenlerin, verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak
durumunda oldukları görevlerin kapsamznda bulunma,,·ı halinde buna bağlı olarak ayrıca ek
ders ücretinden yararlandırılmalarmm 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." denilmektedir.
İlgi (ç) görüşte de belirtildiği gibi Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliğ i geçici
görevlendirmesi gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunmayan,
başka eğitim faaliyetleri ile ilgili mevzuatı doğrultusunda ayrıca ek ders ücretinden
yararlandırılmaları gerektiği ifade edilmekte ve ilgi (d) yazı ile de bu görüşün hala geçerli
öğretmenlere

olduğu beliı1ilmektedir.

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği geçici görevlendirmesini yürüten
öğretmenler ile ilgili bu görevlerinin yanında başka eğitim faaliyetlerinde de görev almaları
ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve yapılacak bu görevlerinin
ücretlendirilmesi ile ilgili olarak da insan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün ilgi (ç) ve (d)
yazıları doğrultusunda hareket edilmesi husunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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