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........ vALiLiciNE
(ll Milli Egitim Miidurltigi)

ilgi:

a)Tiirkiye Elitim, Ogretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Qahqanlarr Sendikasrnrn
l6/04/2015 tarih ve GMT.430.00/545 sayrh yazrsr,
b)Egitim ve Bilim iggiirenleri Sendikasrnrn 22/04/2015 tarih ve 400/410/614 sayrh
yMtst,
c)$ubat 2015 tarih ve 2689 sayfi MEB Tebliller Dergisinde yayrmlanan MEB
Orgiin ve Yaygrn E!itimi Destekleme ve Yetigtirme Ydnergesi,

d)Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidtirliiliiniin 05/05/2015 tarih

ve

159237 18/20/551 197 4 sayth Makam Onayr,

e)Maliye Bakanhlr Biitge ve Mali Kontrol Genel Miidtirliipiini.in 01/05/2015 tarih
ve B.07.0.BMK.0.22.1 1 590415724 sayrh yazrsr,
f)15/04/2015 tarih ve 29327 sayfi Resmi Gazete'de yayrmlanan 6639 sayrh Bazr
Kanun ve Kanun Hiikmtinde Karamamelerde De!igiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanun.

Ilk yardrm, bilgisayar kullanrmr, voleybol, badminton, beden elitimi, gdrsel sanatlar
ve miizik alanlannda agrlacak kurslann da MEB Orgiin ve Yaygrn Efitimi Destekleme ve
Yetigtirme Kurslan Ydnergesi kapsamrnda delerlendirilmesi hakkrndaki ilgi (a) ve (b)
yazrlar incelenmigtir.

ilgi (c) Ydnerge kapsamrnda Ekim 2014 tarihinden baglamak iizere drgiin
elitim kurumlarrnda destekleme ve yetigtirme kurslan agrlmrg ve bu kurslara

ve yaygrn
2.687.946

d'!renci devam etmektedir.
Kurs agrlacak derslerle ilgili olarak Valiliklerden gelen talepler ile ilgi (a) ve (b)
yazrlar da dikkate ahnarak agagrdaki agrklamalann yaprlmasrna ihtiyag duyulmugtur.
I.MEB 6rgi.in ve Yaygrn Elitimi Destekleme ve Yetigtirme Ydnergesi'nde kurslann
kapsamr ile ilgili tereddttlerin olugtulu, Amacr drgrnda uygulamalann yaprlabileceli
gdriilmiig ve bu olumsuzluklann giderilmesi ve uygulamada birlik sallanmasr amacryla ilgi
(d) onay ile "Milli Egitim Bakanhlr orgiin ve Yaygrn Elitimi Destekleme ve yetigtirme
Kurslan Ydnergesinde De!igiklik Yaprlmasrna Dair Y6nerge" ytiriirliile konulmuqtur.
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Ilgi (c)

Yiinerge'nin 4'iincii maddesinin birinci frkrasrndaki; "d) Kurs:
Resmi drgiin ve yaygm egitim kurumlarrnda 6lrenim gdren istekli Oprenci ve kursiyerleri
destekleme ve yetigtirme amacryla agrlan kurslan," ifadesi;
ilgi 1d; Makam Onayr ile yiiriirltige konulan Y6nerge ile "d) Kurs: Resmi drgiin
elitim kurumlanna devam eden dlrenciler ile yaygrn elitim kurumlarrna devam etmekte olan
kursiyerleri, drgtin elitim miifredatrndaki derslerle srnrrh olarak, destekleme ve yetigtirme
amacryla agrlan kurslan,";
Aynr Ydnerge'nin l0'uncu maddesinin I'inci fikrasrndaki; "Kurslar, tilrenci/kursiyer
ve velilerden gelen istek iizerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler igin agrlrr." ifadesi de;
"(l) Kurslar, dlrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek iizerine, resmi drgiin elitim
kurumlarrndaki 6lrenciler ile yaygrn elitim kurumlarrndaki kursiyerler igin, belirlenen kurs
merkezlerinde tirgiin elitim miifredafindaki derslerle srnrrh olarak agrlrr.";
qeklinde de!i gtirilmigtir.
Buna g6,re; agrlacak kurslann, adr gegen Y6,nerge gereli "dlrenci/kursiyer ve
velilerden gelen istek iizerine, resmi iirgiin eSitim kurumlarrndaki tilrenciler igin bulundulu
okul diizeyi ve srntf seviyesi dikkate ahnarak ilgili miifiedat; kursiyerler igin ise ortadlretim
kurumlan miifredatr esas ahnarak agrlmasr gerekmektedir.
2.Ilgi (c) Ydnerge kapsamtnda diizenlenen yetigtirici ve destekleyici kurslarda gdrev
alan iicretli dgretmenlere % 100 artrnmh ek ders iicreti ddenip ddenmeyeceli konusunda
Maliye Bakanhlr'mn ilgi (e) yazrsrnda 6zetle; 0l/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayrh
Bakanlar Kurulu Karanyla 0l/07/2006 tarihinden gegerli olmak iizere yiiriirliipe konulan
MEB Ydnetici ve Olretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine iligkin Karar'rn "Ders iicreti
kargtltirnda gtirevlendirme" baghkh 9'uncu maddesinin a bendinin 2'nci frkrasr kapsamrnda;
"Resmi gdrevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul 6ncesi, ilkdgretim, orta 6!retim, dzel
elitim ve yaygrn elitim kurumlarrnda haftada 30 saate, ek ders g6revi verilebilir." hilkmii
yer almrgtrr.

taraftan; 657 sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'nun ,.Ders ve konferans
iicretleri" baghkh de[igik 176'ncr maddesinin I ve 2'nci frkralannda;
"Bu Kanun'un 89 uncu maddesine gdre kendilerine ders gd'revi verilenlere, ders saati
bagtna giindi.iz dlretimi igin 140, drgtin ve yaygrn elitim kurumlarrnda yanyrl ve yaz
tatillerinde, cumartesi ve pazar giinleri ile saat l8:00'den sonra baglayan 6lretim faaliyetleri
igin 150 g6sterge rakamrnrn bu Kanun'a gtire belirlenen ayhk katsayrsr ile garprmrndan
olugan miktar iizerinden ek ders iicreti iidenir. Bu iicretler; dzel elitime muhtag dlrencilerin
elitim ve dlrenim giirdiilii kurumlarda gdrevli dgretmen ve ydneticiler ile bu dlrencilere
ydnelik olarak agrlan d'zel srnrf <igretmenlerine ve cezaevlerinde gdrevli dlretmenlere % 25
fazlasryla ddenir." hiikmii yer almrgtrr.
Bu hiiki.imden anlagrlacalr gibi, sdz konusu Kanunun 89'uncu maddesi uyannca
kendilerine ders gdrevi verilenlere ders saati bagrna d,denecek ek ders iicreti tutarlarr ile bu
iicretferin kimlere ne oranda artrnmh ddenecepi, ders gdrevinin yerine getirildili zaman ve
yere gdre yukanda zikredilen maddenin birinci ve ikinci frkralarrnda diizenlenmig

Diler

bulunmaktadrr.

Yukarrda belirtilen Kanunun 176'ncr maddesinin ikinci fikrasrnda; 6zel egitime
muhtag ydneticilerin elitim ve dpretim gdrdiilti kurumlarda gdrevli dgretmen ve ydneiiciler
ile bu ti$rencilere ydnelik olarak agrlan dzel srnrf dlretmenlerinin ek ders iicretlerinin % 25
fazlasryla ddeneceli hiikmii yer almrg, ancak bu kurumlarda anrlan g<irevliler drgrnda
kalanlardan kendilerine ek ders iicreti kargrhfrnda ders gd,revi verilenlere iligkin olarak ek
ders ticretlerinin artrrrmh ddenecefine iligkin olarak herhangi bir diizenleme yer almamrqtrr.
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Bu itibarla, sdz konusu kurumlarda ek ders iicreti kargrltlrnda ders okutmak iizere
gdrevlendirilenlerin ek ders iicretinin %o 25 fazlasryla ddenmesinin miimkiin olmadrlr
gdriilmektedir.

ilgi

yiiriirliile girmesinden sonra, ilgi (f) Kanunun 9'uncu maddesi
Memurlan Kanunu'nun 176'ncr maddesinin 2'nci frkrasr
deligtirilmiq ve "Bu iicretler, dzel elitime muhtag Olrencilerin elitim ve dgretim gdrdiilti
kurumlarda gdrevli dgretmen ve yOneticiler ile bu dlretmenlere ydnelik olarak agrlan dzel
srnrf d,fretmenlerine ve cezaevlerinde gcirevli ijgretmenlere % 25, Milli Elitim Bakanllr
Orgtin ve Yaygrn Elitimi Destekleme vi yetigtirme kurslarr kapsamrnda goJv alan ydnetici
1c; YOnerge'nin

ile de 657 sayrh Devlet

ve d,gretmenlere o/o 100 fazlastyla ddenir hiikmiinti getirmigtir.

Maliye Bakanhlrnrn ilgi (e) g6rii9 yazrsrnda da belirtildigi iizere ilgi (f) Kanun
artrlmfi ders

kapsamrnda yaptlan dtizenlemede yukanda sayrlan gdrevliler drgrnda kalanlara
iicretinin ddeneceline dair bir diizenlemeye yer verilmedigi gdriilmektedir.

Bu nedenle MEB Ydnetici ve Olretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine iliskin
Karann 9'uncu maddesi kapsamrnda kadrosuz iicretli 6lretmenlere arfirrmh ders iicretinin
ddenemeyece!i kanaatine vanlmrgtrr.

Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.

Muhterem KURT
Bakan a.
Miistegar Yardrmcrsr

Dagltrm:
8l il Valitigine
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