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İlgi : a) 04.12.2019 tarihli ve 65930529-869-E.24104462 sayılı yazınız. b) Millî Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. c) 27/07/2007 tarihli ve
B.08.0.PGM.0.23.01.02.32-1960-49720 sayılı yazımız İlinizde bulunan eğitim kurumlarında görev
yapan öğretmenlerin, millî bayramlar nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde fiilen
yerine getiremedikleri destek eğitim odası ile evde eğitim kapsamındaki ders görevlerini yapmış
sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin ilgi (a)
yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "İl düzeyinde millî ve
mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve
öğrelmenler, milli ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz
konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan
öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar
nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu
sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık
ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü yer ahlaktadır.
Bu kapsamda daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (c) yazıda da; “İlgi Karar
kapsamında ek ders ücretinden yararlanmakta olan Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı
personeli, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 21/7/2007 tarihinden itibaren millî bayramlar
(Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders,
varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır..."
denilmektedir.
Bu çerçevede, ilinizde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, millî bayramlar
nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde varsa üzerlerinde bulunan destek eğitim odası
ile evde eğitim kapsamındaki ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden
yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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