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İlgi : a)09.11.2021 tarihli ve E-82830985-840-1832695 sayılı yazınız.
b)Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ek ders konulu ve 20 sayılı duyurusu.

 
İlgi (a) yazı ile; hafızlık kurslarında görev yapan Kur'an kursu öğreticilerine yönelik 11 Ekim 2021

-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 ay süreyle Tashih-i Huruf Kursu düzenlendiği belirtilerek, Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın 11 inci bölümünün 11 inci maddesi dikkate alındığında bu personele
kursta oldukları süre zarfında ek ders ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü
talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın 11'inci bölümünün "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller"
başlıklı 11 inci maddesinde; "Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığınca
veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve
seminerlerde görevlendirilen Kur'an kursu öğreticilerine; 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 almıştır.

Diğer yandan, konu ile ilgili Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında; "7 günü
geçen söz konusu faaliyetlerde ve hizmet içi eğitimlerde öğreticilerin üzerinde bulunan dersler
kapatılmalı ya da başka bir öğreticiye devredilmeli ve öğreticilere aynı ay içerisinde art arda 7 günden
fazla ücret tahakkuk ettirilmemelidir." denilmiştir.

Buna göre; idari talimat gereği 7 günü geçen söz konusu faaliyetlerde ve hizmet içi eğitimlerde
öğreticilerin üzerinde bulunan dersler kapatılacağı ya da başka bir öğreticiye devredileceğinden, söz
konusu personelin üzerinde kursa katıldığı tarihlerde 7 günden sonrası için ders görevi olmayacağından,
ilgililere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı kapsamında 7 günden fazla ek ders ücreti
ödenemeyeceği mütalaa edilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.
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