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HİZMET söZLEŞMEsi

Milli Egitim Bakanlığı aüna haİeket oden ilçe milli eğitim müdüleİi ile sözleşmeli öğreimen
pozisyonunda istihdam eOltcet A.Jı,.,ıı_.S.go,1l,.r"*,nau aşağdaki şartlaıda bu hizmet
sözleşmesi yapılmlştlr,

sözleşmede geçen "Bakanlık" Milli Eğitim Bakanhğın, "İdaıe" Bulanık ilçe Milli Eğıin
Müdürlüğünu, "Eğitim Kuumu" Bakanlığa bağla örgün ve yaygın eğitim kurumlartndan

:,"Sözleşmeli Ögreımen" .,ğ,(*nŞ,.\..,.,alanında isıihdam edilen!§!jfi5jr--
ı,..So5od.ı.,.,....,,.isimli sözleşmeli öğretmeni taiı,.So5od,ı,,.,....,,. isimli sözleşmeli öğrelmeni ıaıımlanıaktadır.
MADDE l- sözleşmeli öğremen. Baİanllkça/ldafece gösteİilce gösterilecek göİev yerlerinde eğitim

kurumlannln idari yönetmelikierindc kadıolu öğİetııen için öngörülen görevleii vç veıilecek emirler

çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işl9ri yapmayı, ötsetmenlik mesleki vç etik kuralla.r
ile ilkclere uymayl kabul ve ıaah}ıüt eder,

sözleşmeli öğretmen, hizmetin gereği gibi yitütülmesinin temini maksadlyla mevzuatın emsali
Devjet memuİuna emrettiği ödevleri yerine getiİmck, uyulması zorunlu ktldığı tüm huşular ile
yasaklanna ve amirlerince verilecek emirIere uymak zoruıdandır.

MADDE 2 -sözloşmeli öğletmen, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, gör€vinden ayrılsa
biie Bakanlığın izni olmadan açıklayamaz, Sözleşmesi sona e.diği zaman elinde bulunan Bakanltğa aiı
araç, geıeç ve belgeleri geri veımek zoıundadır.

MADDE 3 -sözleşmeli öğretmenin çallşma saat ve süreleri, emsali kadıolu öğIetmen için
öngörülen çalrşma saat ve süeleridin aynıdlr.

MADDE 4 -sözleşmeli öğretmene, heİ ay brüt 1 numa.alı cetve] üzerinden sözleşme ücreıi
ödenir,

sözleşme ücİeünin ödenınesine yarıyıl ve yaz tatillerinde devam edilir,
sözieşme ücİetleri her aybaşlnda peşin ödenir.
Ay sonundan önce aynlmalaıda 5510 sayılı Sosyal Sigortalaı ve Genel Sağlık Sigonası Kanunu

hükümleline göİe aylık bağlanmasl veya öiiırn sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında kalan
giınlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır.

Sözleşmeli öğretmene, fiilen yerine getirdiği ders görevi karşılığında 01.12,2016 tarihli ve
2016/11350 sayılı Bakanlaı Kuıulu Kaıanyla yilrülüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenleıin Ders ve Ek Ders Saatleıine llişkin Kaıar ve ilgili yıl toplu sözleşme hiıkümlei dikkate
alınarak emsali kadrolu alan öğretmeni için öngöülduğü ş9kilde a}.rıca ek de$ üçreti ödenir.

sözleşmeli öğetment, aile yardımı ve kadıolu öğretmenler için öngörülen futaİda öğretim
yılına haztlük ödeneği ödenir.

Görevli olduğu eğitim kurumunda hafıada okutması geıeken aylık ve zorunlu ders göİevi
saatlerini doldura_rnayan sözleşmeli öğretmen, göIev yerinin bulunduğu belediye sınıtları
(bü}ükşehirlerde büyttkşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla, öğretmen ihtiyacı bulunan diğer
eğitim kuıumlaIına görevlendiıilir,

MADDE 5 - Sözleşmeli öğretmen, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde
gündelik ve yol giderleri, unvaıı, hizmet yılı ve öğrenim duıumu aynı olan emsali kadlolu öğİetmen
esa§ alünalak, 6245 sayılı Harcııah Kanunu ile tespit edilen €saslala görev hesaplanır.

MADDE 6 - sözleşmeli öğretlnen, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigoıtalar
ve Cenel Sağlık Sigortası Kanunuıa tabidiı,

MADDE 7 - sözleşmeli öğretmen, Şözleşmede belidlen öğTetmenlik görevi dışında başka bir
iŞte çalıştırılamaz.

MADDE 8 - Sözleşmeli öğretmen, dlşanda kazanç getirici başka biı iş yapamaz.
MADDE 9 - söZleşmeli öğİeımen, yanyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. sözleşmeli

öğretme[e, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında aynca yıllı izin verilmez.Hastalık ve mazeıet
izinleri, Sözleşmeli PerŞonel ça]ıştln]masına İlişkin Esaslalda beliİlendiği şekilde veriliı.MADDE l0
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sözleşmeli öğretmen, sözleşmenin imzalandığı taıihten iıibaren en az döıı yıl aynı kurumda görev
yapar.

MADDE l t - Sözleşmenin Feshi:
a)Sözleşmeli öğetmenin, bu sözleşme veya 03.08,2016 taİih]i Ve 29790 sayılı Resmi cazete'de_ yayımlaıan sözleşmeli Öğetmen istihdamına llişkin yönetrrı€likı" t"iiiı"n atama şartlarındanherhangi bidni taşlmadığlnın anlaşllmasr veya bu şaıtlaıdan herhangi biriıi göıevi slraslndakaybetmesi halinde sözleşme sona cİer.

Eğitim Bakaılığı Öğİetmen Atama ve Yer Değiştiİme
performans değerIendirmesinde başanlı olamaması halinde

b)sözlcşmeli öğİetİnenin, Milti
Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak
sözleşme sona erer.

c)Sözleşmeli öğİetmenin, çalışmakta
üarihte sözleşme sona eİel.

iken 65 yaşlnı dolduİması halinde, 65 yaşıı doldurduğu

ıdare yatkilisi
Yalçın TUNÇEL

ilçe MilIi Eğitim Müdür V.

, ,. . ç) Sözleşmeli öğetmenin, görev yapmaıxa oIduğu il genelinde alanlnda ihtiyaç kalmamasıhalinde sözleşmesi sona erer.

, , d) sözlgşmeli öğretmenin, ihtiyaç fazlası öğİetrnen olması dıırumunda il içinde alanına uyguneğitim kurumlarına atanmayı kabul etmemesi halinde sözleşmesi sona eıer.
e) sözleşmeli öğIetmenin, haıkında yapılacak inceleme ve soruşfurma sonucunda atannaslnailişkin bilgi ve belgeleri geıçeğe uygun olarak düzenlemediğinin tespit 

"aiı."s 
iraina. ,ozleşme sona

erer ve cunhrü.iyet §avcıhğına suç duyuıu§mda bulunulur.
f) sözleşmeli öğıetmen, bir ay öncçden yazılı ihbaı ile sözleşmeyi tçk taıaflı olarak

feshedebilir.

. M1DDE 12 - Sözleşmeli öğretmen, herhaıgi bir sebeple görev yaptığı eğitim kurumu
dışındaki bir eğitim kurumunda görev yapma talebinde bulunamaz. ,+i"ut, egitim krın_ımu velveya
bölüm kapanması, pıogram değişikliği, deıslçrin kaldınlması veya istihdam aianının da.aıması gibi
nedenleİle öğretrnen fazlalığı oluşması halinde, i§tekleri ve teİ;ihleri de dikkate alınmak suretivle
atamaya e§as puan üstünlüğüne göıe il içinde alanlaıına uygun eğitim kurum]anna valiliklerce aıanıı

sözleşme iiDza]adığl iVilçe milli eğitirı müdtlrlüğu üdesinde bulunmayan bir eğitim kurumuna
atanan sözlÇşmeli öğIetmen ile ataıdığ eğitim kurumunrın baglı bulunduğu il/ilçe milli eğitim
müdüdüğü arasında yeni sözleşme yapıiu. Sözleşmeli öğrctm; ile yeni kurum için yapıÜcak
söz]eşmt eski sözleşmenin devaml nitelindedir.

MADDE 13 -sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her tülü giderl€İ (Damga Ve.gi§i hariç)
Kurumca karşılanır.

MADDD l4 - Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık Bulantk Mahkemelerioce çözümlenir.

MADDE 15 - İşbu sö zleşmeal../at.lüD taritll\den 3|l\z/2ofuarihine kadaı geçerlidir.

MADDE 16 -Bu sözleşme, 03,08.2016 tarihli ve 29790 saylı Resmi Gazete'dc yayım|anan
sözleşmeli Öğretmen İstihdanına ilişkin Yöletmelik oy-,rr"u ukd"diı-iştir. Bu Şözleşmede yer
almayan hususlar hakkında 06.06,l978 tarihii ve 7/l5754 sayılı Bakanlar Kurulu Karaı i]e ytırurltige
konulan sözleşmeli pelsonel Çahştırılmaşha llişkin Esaslar ile sözleşmeli Ögretmen istihdamıia
i]işkin Yönetmelik hiıkümleİi uyannca işlem yapılu.

Sözleşmeli Öğretmtn


