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ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Say ı : 4299 62 | 6-841.99,E.9 57 9 642

Konu : Ögretim Yılına Hazırlık Ödeneği.

'le|:0452 5|70012-75 (20)Fax| 0452 5l70076
E-Posta: pcrscmbe52@meb.8ov.tr
web Adres: hıtp:/r'persembe,meb.8ov,ır

07 .09.20|6

tsilgi için irtibat: Adem ŞAI IiN Mcnlur
Adrc<: lIıikıılırcl KonJsı Kiıl:.l Pur)tıtıhc

Ilgi :Bakanhğımz Strateji Geliştirme Başkanlığının 05109120|6 tarihti ve 9461279
sayı[ı yazısı.

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgi yazısı ekte gönderilmiş olup
gerekli iş ve işlemlerin ekte gönderilen yazı doğrufusunda ytlrtlttllmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Şevki YILMAZ
İlçe Mitli Eğitim Müdürü

EKİ:
l-Yazı (l sayfa)

Dağıtım:
Tüm okul ve kurum Müdürlüklerine

Bu evrak güvcoli elekıronik imza iie imzalanmışıır, h(p:l€vraksorgu.meb.gov.tr adresinden 27d9-8fe2-3771,9fb4-9d 7f kodu ile tcyir edilebilir
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MİLLİ EĞİTiM BAKANLÜĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bilindiği izere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde,
"Eğitim ve öğretim hizmetleri sını"fına dEhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen
öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardınıcıları, cezaevi okullarında
çalışan öğretmenler, yönelici, eğitim uzmanı ve eğilim uzman yardımcıları ddhil) her öğretim
yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğreıim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim
Bakanı larafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kuı,ulunca belirlenecek miktarda, öğreıim
yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan Kamu Görevlilerinin Geneline ve
Hizmet Kollanna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 3. Dönem Toplu Sözleşmenin
"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşme" bölümünün ''Öğretim
Yılına Hazırlık Ödenegi" başlıktı 12 nci maddesinde, "657 sayılı Kanunun ek 32 nci
maddesinde öngörülen öğrelim yılına hazırlık ödeneği; 20l6 yılında 1.000 TL, 20l7 yılında
1.050 TL olarak ödenir." hükmü, 6682 sayılı 20l6 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa
ekli (K) Cetvelinin "IV- Diğer Ödemeler" kısmının 3 üncü maddesinde de; "657 sayılı
Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca yerilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim
yıIının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve
başlayanlara ol75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona
ermesinden önce göreve başlayanlara ise o%50'si oranında yapılır." ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına d6hi[ öğretmen unvanlı kadrolarda
görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 1.000 TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin
05.09.20l6 tarihinden itibaren ödenmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM :

A, B P[anı

Adres: Atatürk Bulvarı 06248 Bakanlıklar/ ANKARA
EJektronik Ağ:www.mcb.gov.tr
c-posta :yunus@)meb. gov.tr

05.09.20l6

Ayrınıılı bilgi için: Yunus E.sARIAVCI
Tel:03l24l3l807

Faks: 03l24l87539

Bu evrak givenli elekıronik imza ile imzalanmışıır. hııp://evraksorgır.meb.gov.ı r adresinden 2a|7,07ab-37dt-b884-ac50 kodu ile ıeyii edilebilir

Sayı : l0903426-841.99-E.946|2'79
Konu : Ögretim YıIına Hazırlık Ödenegi


