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İlgi

:a) 24.01.2018 tarihli ve 22596010-841.02.01-E.1734307 sayılı yazınız.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
c) Millî Eğitim Bakanlığının 19.08.2010 tarihli ve 2010/49 sayılı Genelgesi.
ç) Millî Eğitim Bakanlığının 23.02.2016 tarihli ve 28892082-869-E.2082079 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden,
Bakanlığımızca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans,
kurs ve seminerlerde görevlendirilenlere, bu sürelerde hangi hâllerde ek ders ücreti ödenebileceğine ilişkin ilgi
(a) yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 7'nci maddesinde;“Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından
açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle
görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu
faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı
gibi hususlar belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kararın 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise; “Bir öğretim yılında 90 günü
geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi,
konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince,
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna
ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir...” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (c) Genelgede; “…Ders dışı eğitim
çalışmalarına ilişkin ek ders ücreti bu kapsamda fiilen yapılan çalışmaya bağlı olarak ödeneceğinden, fiilen
çalışma yapılmayan dönemler için öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir. Dolayısıyla,
öğretmenlere bu yönde ek ders ücreti ödemesi yapılırken, haftada 6 saati geçmemek üzere fiilen çalışma yapılan
saat sayısı esas alınacaktır…” denilmiştir. Dolayısıyla hizmet içi kurs ve seminerlere kursiyer olarak
görevlendirilen öğretmenlerin, fiilen yerine getiremedikleri ders dışı eğitim çalışmalarını yapmış sayılmaları
mümkün bulunmamaktadır.
Yine daha önce bir örneği ilgi (ç) yazı ekinde Valiliğinize gönderilen Maliye Bakanlığının 16.02.2016
tarihli ve 1327 sayılı yazısında; fiilen yerine getirilemeyen nöbet görevlerinin yapılmış sayılamayacağı
belirtilmektedir.
Bu hükümler çerçevesinde, Bakanlığımızca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen
her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet
görevleri hariç olmak üzere, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu kurumda kendilerine verilmiş ek
ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılarak yalnızca buna ilişkin ek ders ücretinden
yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.
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