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DENİZLİ VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

 

İlgi : a)19.10.2020 tarihli ve E-24724519-252.02-745448 sayılı yazınız.
b)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 20.11.2020 tarihli ve

E-69053920-201.01.99-14253146.
 

 Uygulanacakİlgi (a) yazı eki ile; Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde
Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın Geçici 1 inci maddesi kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim
döneminde tekrar görev verilecek geçici Kur'an kursu öğreticilerinin ücretleri ile SGK işlemlerinin nasıl
yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders
Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın Geçici 1 inci maddesinde "(1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde
üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.
(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen
günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar, kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi

 Buverilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."
hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, söz konusu öğreticilerin SGK işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda Birimimizce
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talep edilmiştir.

Buna göre; salgın nedeniyle kurslara ara verilen günlerde ek ders görevlerini yapmış sayılarak ek
ders ücreti almış olan geçici öğreticilerden eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla tekrar görev
verilenlere;
a) 1 aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere ücret ödenmeyeceği (ödenmiş ise geri alınacağı),

Telafi dönemi için;
aa) SGK'na İşe Giriş Bildirgesi verilmeyeceği,
ab) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmeyeceği,
ac) Sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalı sayılacağı (kısa vadeli),
b)Telafi döneminde görev yapmayanlar için ücret geri alınacağından aynı dönem için SGK'na iptal
niteliğinde Aylık Prim ve Hizmet Belgesi beyannamesi verileceği,

Mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
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