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İlgi

: a) 07.10.2016 tarihli ve 15943327/903/10983713 sayılı yazınız.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Karar.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yöneticilik görevini yürütmek üzere, bu
kadrolara asaleten atama
şartlarını taşımayan
öğretmenlerin geçici
olarak
görevlendirildiklerinden bahisle, ilgililerin bu görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders
ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.
Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez
teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı
ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve
öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı
ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler
için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev
yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile
görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış
sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak
onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile
diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca
asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında
ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra
kapsamında değerlendirilmez.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve
2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet
Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı ikinci bölümünün 5’inci maddesinde; “2006/11350
sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek
ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu
ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.”
denilmektedir.
Toplu Sözleşmenin yukarıda belirtilen hükmüyle; ilgi (b) Kararın 10'uncu maddesi
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kapsamında ek ders ücretinden yararlanmakta iken geçici olarak görevlendirilen yönetici ve
öğretmenlerin olası mağduriyetlerin önlenmesi bakımından, asıl görevleri için öngörülen ek
ders ücretinin geçici görev için öngörülen ek ders ücretinden fazla olması durumunda asıl
görevleri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları amaçlanmıştır.
Bu itibarla, asıl görevleri öğretmenlik olan ve bu bağlamda ilgi (b) Kararın 10'uncu
maddesi hükmü kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan yöneticiler arasında
bulunmayan öğretmenlerin, söz konusu toplu sözleşmenin yukarıda belirtilen hükmünden
yararlandırılmaları mümkün olmayıp; geçici görevleri süresince ilgi (b) Kararın 16'ncı
maddesine göre haftada 18 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılmaları
gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür
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