T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 43325255-719-E.6072633
Konu : BT Rehber Öğretmenliği Görevi

01.04.2020

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a ) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30/03/2020 tarihli
e-postası.
b) Personel Genel Müdürlüğünün 28/03/2020 tarih ve 5964251 sayılı yazısı.
c) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve
13507730 sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 30/12/2015 tarih ve 13507730
sayılı yazısına istinaden, "Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği" görevini
yürütecek öğretmenlerin görevlendirmeleri illerimizde valilik oluru ile yapılmaktadır. Millî
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16.
Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okul tarafından
ödenmektedir.
Personel Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2020 tarihli ve 5964251 sayılı yazısı gereği BT
Rehber Öğretmen görevini yerine getiren öğretmenlerimizin, ek ders ücretinin ödenip
ödenmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü bildirilmiştir.
Konuyla ilgili BT Rehber Öğretmenliği görevini yerine getiren öğretmenlerimizin
görevlendirmelerinin iptal edilmeden ekders esaslarının 16.maddesi gereği ek ders
ücretlerinin ödenmesi ile ilgili Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü Eğtim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 30.03.2020
tarihli e-postası ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili tüm okul müdürlüklerine duyurulması hususunda
gereğini rica ederim.

Ahmet DEMİR
Müdür a.
Şube Müdürü
Eki:
1- e-posta
(1 sayfa)
2- Yazı örneği (1 sayfa )
3- Yazı örneği (2 sayfa )
Dağıtım:
15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Adres: Döşeme Mah. Mücahitler Cad. Yeni Valilik Binası

Elektronik Ağ: adana.meb.gov.tr
e-posta: bilgiislemegitek01@meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Bilgi için: Hatice ÇAKIR

Tel: 0 (322) 200 91 78
Faks: 0 (322) 200 92 99

db66-a7ac-37fd-8591-e779

kodu ile teyit edilebilir.

Oku-

1/1

https://posta.meb.gov.tr/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/PrintPreview.asp...

Kimden:

Rukiye Orman (rorman06@gmail.com)

Kime:

btkoordinator@meb.gov.tr, ilsis_yonetici_mem@meb.gov.tr

Bilgi:

Asaf Murat

Konu:

Fwd: BT Rehberliği Görevi

Tarih:

Mon, 30 Mar 2020 17:02:57 +0300

.......................MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
"BT Rehberliği" görevini yürütecek öğretmenlerin görevlendirmeleri illerimizde valilik oluru ile yapılmaktadır. Millî Eğitim
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16. Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri
kadrolarının bulunduğu okul tarafından ödenmektedir.
Personel Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2020 tarihli ve 5964251 sayılı yazısı gereği BT Rehberliği Görevi yapan öğretmenlerimizin ek
ders ücretinin ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü bildirilmiştir.
Konuyla ilgili BT Rehberliği Görevi yürüten öğretmenlerimizin görevlendirmelerinin iptal edilmeden ekders esaslarının 16. maddesi
gereği ekders ücretlerinin ödenmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Asaf Murat KARAPINAR
Daire Başkanı
Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
M.E.B. - YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-Rukiye ORMAN
M.E.B
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
"Eğitim Hizmetleri Koordinatörü"

1.04.2020 08:36

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E. 5964251
Konu : Bazı Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulması

28.03.2020

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: 26.03.2020 tarihli ve 28892082-869.E.5906495 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
Bakanlığımıza bağlı her derce ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil sürelerinin 30
Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı; bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği; resmî
eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu süreçte uzaktan eğitim ve diğer eğitim
öğretim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde
yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacakları ilgi yazıda belirtilmiştir.
İlgi yazıda ayrıca;
“1- Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders,
varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları,
2- Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dâhil olmak
üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda
bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması, …
gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.
Söz konusu tedbirler kapsamında olmak üzere; rutin müfredat kapsamında yürütülmek
durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8’inci maddesi kapsamında yapılmak
durumunda olan ilave ek ders görevleri, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme
programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik
hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı
eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri ile tam
gün tam yıl eğitim, ikili öğretim) uygulamaları, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 öğretim
yılının başladığı 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
Bu itibarla eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenler bakımından yapılmış sayılacak ek ders
görevlerinde, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen eğitim faaliyetlerine yer
verilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK
Bakan
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine
(İl Millî Eğitim Müdürlükleri)

Bilgi:
Merkez Teşkilatı Birimlerine

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

Ayrıntılı bilgi için: Nazlı BAŞ-Öğretmen
Tel: (0 312) 413 24 94
Faks: (0 312) 418 14 49
2654-878d-3fe1-9ced-c4d5

kodu ile teyit edilebilir.

