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İlgi

: 26.03.2020 tarihli ve 28892082-869.E.5906495 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında
Bakanlığımıza bağlı her derce ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tatil sürelerinin 30
Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı; bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği; resmî
eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu süreçte uzaktan eğitim ve diğer eğitim
öğretim faaliyetleri kapsamında kendilerine verilecek görevleri esnek çalışma esasları çerçevesinde
yürütmek kaydıyla idari izinli sayılacakları ilgi yazıda belirtilmiştir.
İlgi yazıda ayrıca;
“1- Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, bu tatil sürecinde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders,
varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları,
2- Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dâhil olmak
üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması; bu kapsamda
bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması, …
gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.
Söz konusu tedbirler kapsamında olmak üzere; rutin müfredat kapsamında yürütülmek
durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin (Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8’inci maddesi kapsamında yapılmak
durumunda olan ilave ek ders görevleri, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme
programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik
hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı
eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim, kurul ve komisyon üyeliği ve benzeri eğitim faaliyetleri ile tam
gün tam yıl eğitim, ikili öğretim) uygulamaları, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 öğretim
yılının başladığı 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
Bu itibarla eğitim kurumu yöneticileri ve öğretmenler bakımından yapılmış sayılacak ek ders
görevlerinde, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen eğitim faaliyetlerine yer
verilmeyecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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