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• VEKİL ÖĞRETMENLİK  İLE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞİN 
FARKLI OLDUĞU 

• VEKİL ÖĞRETMENLİĞİN EMEKLİ SANDIĞI İLE 
İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ 

• ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİĞİN HİZMET AKDİNE DAYALI 
OLARAK YÜRÜTÜLEN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA OLDUĞU 

  

ÖZETİ   4857 sayılı Kanunun 13. 
maddesinde, işçinin normal haftalık çalışma 
süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal 
işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi 
durumunda sözleşmenin kısmî süreli iş sözleşmesi 
olduğu belirtilmiş, 63. maddesinde, genel 
bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 
saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, 
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanacağı açıklanmıştır. 13. madde 
hükmü, anılan mevzuattaki düzenlemelere 
egemen olan ilkelerle birlikte ele alındığında, 
ücretli öğretmenlerin çalışma ilişkilerinde, “tam 
süreli iş sözleşmesi” olarak nitelendirilmeye olanak 
verecek bir bağımlılığın bulunmadığı, bunların, 
öngörülen ve önceden belirlenen süre içerisinde bir 
çalışma yükümlülüğünü kabullendikleri ve ders 
saati karşılığında da ücrete hak kazandıkları 
belirgindir. 

Yeri gelmişken vekil öğretmenlik ile ücretli 
öğretmenliğin farkına da değinmek gerekirse, Vekil 
öğretmenler kadrolu bir öğretmenin hamilelik ya 



da askerlik gibi geçici nedenlerle görev yapamadığı 
sürelerde öğretmen maaşının bir kısmı ödenmek 
ve Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmek suretiyle 
görevlendirilen geçici statüde öğretmenler iken, 
ücretli öğretmenler hizmet akdine dayalı olarak 
genelde ek ders ücreti karşılığında kısmi zamanlı 
(part-time) olarak çalışan öğretmenlerdir. 

 
  

 
Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. 
Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Hükmün, davalı Kurum ve davalı ... vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz 
isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar 
tespit edildi.  
Davalı ...’na bağlı okullarda 2008-2014 tarihleri arasında ücretli öğretmen olarak hizmet 
akdine tabi çalıştığı, her ay için 30 gün üzerinden bildirilmesi gerekirken hizmetlerinin 
eksik bildirildiğini ve davalı Kuruma eksik bildirilen çalışma sürelerinin tespitine ilişkin 
davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 79/10.,5510 sayılı Kanunun 4/2-f, 80/1-j, 
86/9. maddeleri ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri olup ücretli öğretmenlerin çalışma 
esasları ve çalışmaları sırasında tabi olacakları statü, bu mevzuat kapsamında 
düzenlenmiştir. 
4857 sayılı Kanunun 13. maddesinde, işçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli 
iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda 
sözleşmenin kısmî süreli iş sözleşmesi olduğu belirtilmiş, 63. maddesinde, genel 
bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu 
sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı 
açıklanmıştır. 13. madde hükmü, anılan mevzuattaki düzenlemelere egemen olan ilkelerle 
birlikte ele alındığında, ücretli öğretmenlerin çalışma ilişkilerinde, “tam süreli iş 
sözleşmesi” olarak nitelendirilmeye olanak verecek bir bağımlılığın bulunmadığı, bunların, 
öngörülen ve önceden belirlenen süre içerisinde bir çalışma yükümlülüğünü 
kabullendikleri ve ders saati karşılığında da ücrete hak kazandıkları belirgindir. 
Yeri gelmişken vekil öğretmenlik ile ücretli öğretmenliğin farkına da değinmek gerekirse, 
Vekil öğretmenler kadrolu bir öğretmenin hamilelik ya da askerlik gibi geçici nedenlerle 
görev yapamadığı sürelerde öğretmen maaşının bir kısmı ödenmek ve Emekli Sandığı ile 
ilişkilendirilmek suretiyle görevlendirilen geçici statüde öğretmenler iken, ücretli 
öğretmenler hizmet akdine dayalı olarak genelde ek ders ücreti karşılığında kısmi zamanlı 
(part-time) olarak çalışan öğretmenlerdir.  
İnceleme konusu davada, Mahkemece istem aynen hüküm altına alınmış ise de, eldeki 
bilgi ve belgelerin karar vermeye elverişli olmadığı görünmektedir. Bu bakımdan; hangi 
okulda hangi tarihler arasında görev yaptığı hususu davacıya açıklatılarak, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nden ücretli öğretmenliğe ilişkin sözleşmeler, çalışılan okullardan tüm 
ücret bordroları ve/veya ücret ödemesine ilişkin, davalı Kurumdan bildirimlere ilişkin tüm 
belgeler getirtilmeli, davacının hangi okulda, hangi tarihler arasında ve ayda kaç gün 
üzerinden çalıştığı yapılan ödemelere göre ve yukarıda izah edilen ilkeler doğrultusunda 
(1 gün=7,5 saat esasına göre) belirlenmeli, davacının çalışmalarının Kuruma eksik 
bildirilip bildirilmediği hususunda elde edilecek delillere göre bir sonuca varılmalıdır.  
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme 
ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir. 
O hâlde, davalı Kurum ve ... vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 



S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
26.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


