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HIzMET S()ZL14:ŞMltSi

Milli Eğitim Bakanlığı adına hareket eden il/ilçe milli eğitim müdürleri ile sözleşırıeli
~en pozisyonunda istihdam edilecek ,........•...... ,......•......... .....•..... arasında
Il~agıchıki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılnuştll'.

Sözleşnıede geçen "Bakanlık" Mllll Eğitim Bakarılığını, "İdare" o' •••••••••••••••• İlIlIçe Milli
Eğitim Müdüriüğünü, "Eğitim kurumu" Bakanlığa bağlı örgQn ve yaygın eğitim kurumlarından

•.c: i I· ..~ - al d istihdam ~"'I•••....•....•....••.....•••. , •.. '. "",,JZ eşme i 0b"", __ .en ....•.......... ......•...... anıo a Iı>W4 ~1 en
... ,. " , isimli :>{\7.1e~m~H~~ğre"tmenitamrnlamukıadır.

MADDE ı.SÖ7Jeşrneli öğretmen. 8akanhkçalİdaroce gösterilecek: görev yerlerinde eğitim
kurumlarının idari yönetmeliklerinde kadrolu ögrcııneulet için 6ngöri1lc:n gGrevleri ve verilecek
emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen ılını işleri yapmayı. öğretmenlik rnesleği ve
etik Kurallar ile ilkelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmeli öğretmen, hizmetin gereği gibi ~11ı1ltt1lmcsinin temini maksadıyla mevzuaun
cmsali Devlet memurana ernreniği ödevleri yerine getirmek, tl) ulmasını zorunlu kıldiğ. hususlar
ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

MADDE 2 - Sözleşmeli öğretrnell. görevi sırasında edindiği gizli bilgileri. görevinden
aynJ~a hile Bakanlığ.ın izni olmadan açıIdIı}"aİnaz. Sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan
Bukl;1nh~ıı aıt araç, gereç ve belgeleri geri vcrmckzenmcedıı;

!\IADDE L - Sü.!)e~me1i öğreımenin çalışma saat ve süreleri. emsali kadrolu öğretmen için
öngörülen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır.

MADDE 4 - Sözleşmeli 6ğretmene; her ay bmt ..... sözleşme Ocmi ödenir.
Sözleşme ücretinin ödenmesine yan}'ıl ve yaz tatiHorinde de devuro edilir.
Sözleşme ücretleri her aybaşında peşin ödenir.
A>' sonundan önce ayrılmalarda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanmosı veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi hatIcri
dJşı.nda. kalan gUrtlere düşeu ödemeler doi!nıdan geri alıntr,

Sözleşmeli öttretmenc. fiilen yerine getirdiği ders görevi karşılığında Ol!l2J200~ tarihli ve
ı006II 1350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe kunulan ~im Egitim Balmnh~ı YOnctici
ve Ö&rctnıcmeruuLl Dert» V~ Ek Ders Saatlerine İlişkin K~U'nrve ilgili yıltoplu sözleşme hUkOmlcri
dikkate atmarak cmsali kadrolu alan öğrcımenl için ÖııgüTUldÜ.~ü şekilde ayrıca ek ders ücreti
ödenir.

Sözleşmeli öğretmene, aile yardımı ve kadrolu öğretmenler için iingörnlen tutarda Öbrrerim
yılırıa hıı:ı.ırhk ödcneği ödenir.

Görevli olduğu eıitim kuromunda. haftada okutması gereken aylık ve zorunlu ek ders görevi
saatlerini doldununayan sözleşmeli öğretmen. göTev yerinin bulusduğu belediye sınırları
(büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak. kaydıyla. üğretmen ihtiyacı bulunan diğ cır
~tiın kurumlannda görevlendirilir.

MADDE 5 •. Sözl~meLi ügrtlmeıı. görev ym c.hşıoda geçici olarak görevlendirildiğinde
gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yıh ve öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu
öğretmen esas alınar~. 6245 saydı Ilaretrab Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hcsaplaıur.

YlADDE 6 •. Söıleşmcli ötrctmen, sosyal gUvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigonası Ka.nwııma tabidir.

Sözleşrrıeli ögeetmenlerin sigorta primi kesintileri ayda 30 gün üzerinden yapılır. Sİgorta
primlerine esas brtlt ücret üzerine ilave edilecek işveren katkısı genel bütçeden karşrlumr.

MADDE 7 '" S<w.leşmeli 6ğrctmen, sö7.ıe~mcdc belirtilen ö~.,(rnen1ik görevi dışmda başka
bir işte çalıştınlam az.

MADDE 8 • Sözleşırıeli öğretmen, dışarıda kazanç geıirici başka bir iş yapamaz.
MADDE LJ - Sözle~mçli öğretmen, yan)")1 ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Sözleşrnel!

öğretm~. hastalıkve diger mazeret izinleri dJşıotla ayrıca yıllik: izin veritmee,



Ilastahk ve mazeret izinleri. Sözleşmcli Personel Çalıştınlmasına lli~kin Esaslarda
belirlen(ljği şekilde verilir,

MADDE 10- Sözleşmeli öğreımen, sözleşmenin imzalendığı tarihten itibaren en az dört yıl
aynı eğitim kurumunda görev yapar-

MADDE 11 • Sözleşmenin Feshi:
a) SlSzlcşrncli ()~retmeJ)in. bu sözleşme veya 3/8/2H16 tarihli ve 29790 saydı Resmi

Gazete'de yayımlanan SözJcşmeli Öğrenaen İstihdamına Ilişkin Yönetmelikte belirtilen arama
şartlarından herhangi birini ıaşımadığımn sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birinı
görevi sırasında kaybetmesi Mlind~ sözleşme sona erer.

b) Sözleşmeli C)§rc:tmellin. Milli Egiıim Bakarıhğı Ögreırncn Arama ""C Yer Değiştirme
Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamaması halinde
sözleşme sona erer.

c) Sô:tJeşmeli ögreımenin, çalışmakta -ikCD 65 yaşını doldurması halinde: 65 y~mı
doldurduğu tarihte 2l1l1.1e~m", Nana erer,

ç) Sözleşmeli {)ğ1'etmenin~görev yapmakta olduğu il genelinde alanında ihtiyaç kalmaması
halinde sözleşmesi sona erer.

d) Sözleşrneli üğretmenin, ihtiyaç fazlası öğretmen olması durumunda il içinde alanlarına
uygwı eğitim k:ununlaruıa atanmayı kabul etmemesi haLiııdc sözleşmesi.sowı erer.

e) Sözleşmeli övetmenin, hakkında yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda atamasına
ilişkin bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak düzenlemediğinin tespit edilmesi hfı.1indesözleşme
sona erer ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda buhınulur.

t) Shıl~şmeJiögtOtmCll. bir ay önceden yuth ihbar ilc sözleşrneyi tek taraflı fC:'lhed<ıbiIir.
MADDE II • SöZıeşnıcli 6gxetmen. herhangi bir sebeple görev yaph~J eğitim kurumu

dışındaki bir eğitim kurumunda görev yapma talebinde bulunanıaz. Ancak. e~lim kurumu
ve/veya bölüm kapanması, program değişikliğ], derslerin kaldırılması veya istihdam alanının
daralması gibi nedenlede öğretmen fazlaltaı oluşmesı Mlinde. istekleri ve tercihleri de dikkate
alınmak suretiyle atama.)'s esas puan üstünillAOne göre il içinde alanlanna uygun eğilim
kurumlarına valiliklerce atamr,

Sözle~me imzaladığ.ı iiliıçe milli eğitim mildürlüQü uhdesindc bulunmayan hir eğitim
kurumona alanan sözleşıneli öğretmen ile atandıgıeğitim kurumunun belh olduğu illi Içe milli
egitim müdtır1nau atasıl1dıı yeni sHzleşrne )'apdır. S<li'.1eşmeliö~etmen ile yeni kunım için
yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı ni~ligindedir

MADDE 13 • Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her tUrlü giderler {Damga Vergisi
hariç) Kurumca karşılanır.

ttfADDE 14 - Du s&.l.lqmedcn d01l cak uyuşmazlıJç _..................•..... -.•...... Mahkemelerince
çözUın\enir.

MADDE 15 • İşbu sözleşme ..__ ".. tarihinden -- - ~.-....•... tarihine: kadar
g~"erlidi,.

MADDE 16 - Bu !il~ZleşMel ~rfV2106 tarlhll ve 29790 saydı Resmi Gazete'de YUYHclamın
SoıleşmeJi Öğretmen İstihdamımı tlişkin YönetnıeHk uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer
almayan hususlar hakkında 616/1978 tarihli ve 7115754 sayıh Bakardar Kurulu Karan ile
yürOrIüğe konulan Sözleşmcli Personel çt\lı~tırılınasma llişkin Esaslar ilc Sözleşmeli Öğretmen
istihwonlna jlişkin Y6neımclik hUkümleri U)1U1nca işlem yapılır.

Söz)eşmeli Pehonel ıdare Yetkilisi
...•......... 'ıIlflçe MUllEğitim MBdBrfi

"

" .


