\J.

•

EGITIM SEN
Eğitim ve Bilim Emekçileri SendikasıEdueation

(1Il1~\

KESK
""LILP'

and Seienee Workers' Union

08,04.2019

Sayı:2019/800/4!olt
Konu: Sandıkkurularındayer alan öğretmenlerin
ek dersücreti hk,

MiLLi EGiTiM BAKANllGI
PERSONEL GENEL MÜOÜRLÜGÜ'NE
ANKARA

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sendikamız üyesi öğretmenlerinde
aralarında bulunduğu öğretmenler sandık kurulunda görevlendirilmiş, bu
görev nedeniyle seçimin son haftasında il/ilçe seçim kurulunca yapılan
toplantıya katılmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle söz konusu toplantı
yüzünden aynı saate karşılık gelen ders görevini yerine getirememişlerdir.
Gerek seçim görevi, gerekse bu görev nedeniyle katıldıkları söz konusu
toplantı tümüyle öğretmenlerin dışında kamusal bir göreve dayanmaktadır, Bu
nedenle söz konusu öğretmenlerin ek ders ücretinin kesilmesi Anayasa'nın
2.maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ilkesine, hakkaniyet ilkesine ve
Anayasa'nın 125/son maddesine aykırı olacaktır, Milli Eğitim Bakanlığı insan
Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 28,ı0,20ı5 gün ve 11039358sayılı yazısıda
aynı yöndedir. Bu yazıda "Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev
yapan yönetici ve öğretmenler, gerek idari izinli oldukları 30 Ekim 2015 Cuma
günü, gerekse 26,dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle eğitim
kurumlarının tatil edildiği Kasım 20ı5 pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık
karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama
görevlerini yapmış sayılacaktır" denilmektedir, Seçim nedeniyle okulların tatil
edildiği günde ek ders ücreti ödenirken seçim görevi nedeniyle toplantıya
katılan öğretmenlerin ek ders ücretinin ödenmemesi kabul edilemez, Sosyal
hukuk devletinde hiçkimse neden olmadığı bir işlem ya da eylemin bedelini
ödemeye zorlanamaz,
Bu bağlamda seçim görevi nedeniyle öğretmenlerin katıldıkları toplantı
yüzünden eksik ödenen ek ders ücretlerinin ödenmesi için valiliklere talimat
gönderilmesini ve bir daha benzeri bir durumda belirsizlikyaşanmaması için16
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2006/1350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında mevzuat değişikliği yapılması
için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz.

