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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-28892082-869-56813815 06.09.2022
Konu : Ek Ders Ücreti ile Sosyal Güvenlik
            Primi Ödeme Gün Sayısı 

BİNGÖL VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 24.08.2022 tarihli ve E-38810459-45.99-55759521 sayılı yazınız.
b) 18.08.2010 tarihli ve B.08.0.PGM.0.06.07.00.04-2554/53320 sayılı yazımız.
c) Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115706-45/10283 

                 sayılı yazısı.

İlinize bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere 
görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 
saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği, bu 
yönde ödenen ek ders ücretinin sosyal güvenlik primlerinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı 
ve bu kapsamda görev yapanların sosyal güvenlik primi ödeme gün sayılarının ne şekilde 
hesaplanacağına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Kararın 9'uncu maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf 

öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve 

yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 
saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek 

ders görevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen 

okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders 
ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
220/A maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; mevzuatta yer alan malî hükümlerin uygulanmasını 
yönlendirme, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözme ve tereddütleri gidermede Hazine 
ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
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Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından  verilen görüşlere, diğer tüm kamu 

kurumlarınca olduğu gibi Bakanlığımızca da uyulması yasal bir zorunluluktur.
Bu bağlamda daha önce bir örneği de ilgi (b) yazı ekinde Valiliğinize gönderilen Hazine ve 

Maliye Bakanlığının konuya ilişkin ilgi (c) yazısında özetle; uzman ve usta öğretici olarak 
çalıştırılanların prim ödeme gün sayısının, 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak 
kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu 
bulunacağını; uzman ve usta öğretici statüsü dışında çalışanların prim ödeme gün sayısının ise, bir 
takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edileceği belirtilmektedir. 

Bu çerçevede;
1- Uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlardan resmi görevi bulunmayan ve haftada fiilen 40 

saat ders okutanlara, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca 8 saat olmak üzere haftada toplam 
48 saat; uzman ve usta öğretici statüsü dışında çalıştırılanlardan resmi görevi bulunmayan ve haftada 
fiilen 30 saat ders okutanlara ise, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca 6 saat olmak üzere 
haftada toplam 36 saat ek ders ücreti ödenmesi,

2- Uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlardan resmi görevi bulunmayanların sosyal güvenlik 
primi ödeme gün sayılarının, fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi 
karşılığında ayrıca ödenen ek ders ücreti de dâhil olmak ve 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı 
içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına 
bölünmesi suretiyle hesaplanması,

3- Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve uzman ve usta öğretici statüsünde çalıştırılanların 
dışında kalanlardan resmi görevi bulunmayanların sosyal güvenlik primi ödeme gün sayılarının ise, fiilen 
okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenen ek ders ücreti de 
dâhil olmak üzere bir takvim ayındaki ek ders saatleri toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle 
hesaplanması,

gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ
Bakan a. 

Daire Başkanı 


