
HiZMET SÖZLEŞMESİ
Milli Eğitim Bakanlığı adına haleket çd9n ilçe miili eğitim müdurleri i]e sözleşmeli öğretmenpozisyonunda istihdam edilecek ,..,aIa§ında aşağıdaki şaItlarda bu hizmeısözleşmesi yapılmıştıı,

sözleşmede geçen ''Bakanl*''_ Milli Eğitim Bakanllğını, '.İdaıe'' Bulanrk İlçe Milli EğilimMüdülüğiinü, "Eğitim Kürrumu" Bakanlığ; bağta ö.e;n 
'r" 

;;;g; 
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eğitim kı]rum]aıından

,.....isimli sözleşmeli öğretrneni tanımlamaktadır.

. .MADDE l. sözieşmeli ögİetmeİ, 
_Bakanlıkça/idaİece gösterilecek görev yerlerinde eğitimkuru]aıınln idari yönetmeliklerinde kadroiu öğretmen için org"ooı"" go.""Lrı ve veıilecek emirler

ÇerÇrvesinde göieviYle ilgili kendisine veıilen tüm işleri yapmay;, öğıeĞnlik ınesleki ve etik kurallarile ilkeleıe uymayı kabul ve taah}ıüt eder,
Sözl9şmeli öğretmen, hizmetin gereği gibi yiirütülmesinin temini maksadryla mevzuatın emsaliDevlet memuıuna emrettiği ödevleri yerine getiımek, ul,ıılması zorurüu 1.1a,g, aın huşular iJeyasaklarına ve amirlerince verilecek tmirlere uymak zorrındandıı,

. ., * MADDE 2 -sözleşmeli öğİetnen, görevi sııasında edindiği gizli bilgileıi, göıevinden ayrılsabite Bakanlığın izni olmadan açıilayarnaz, sözleşmesi sona erdigi lian cliride uutunan Bakanllğa ai1
araç, gereç ve belgeleıi geri vermek zoıundadır,

., _. ..MADDE 3 -sözleşmeli öğretmenin çalışma saat ve süreleri, emsali kadıolu öğretmen içinöngöİülen çallşma saat ve stjİelerinin aynıdıı,

. . MADDE 4 -Sözleşmeii öğİet,nene, heı ay brüt 1 nrımaIalı cetvtl üzeri lden sözleşme ücreli
ödenir.

sözleşme üçretinin ödenmesine yarıyıl ve yaz taülleıinde devam edilir.
Sözleşme ücretleri heı aybaşında peşin ödenir.
Ay §onundan önce aynlmalarda 5510 sayıIı Sosyal sigonalaİ ve cenel sağl* sigortası Kanunu

hükitnleıine göre aylık bağlanma§ı veya öltırn sebebiyie sozi-eşın"nin sona e.."si ıaııeri dlşında ka]angiinlele düşen ödemeler doğrudan geIi alınlr.

^^. _,..ıo_r]"ş."ii öğİetmene, fiilen yerine getirdiği ders görevi kaİşılığında 01,12.2016 taİih]i vc
201611 1350 sayılı Bakanlar Kurulu Karaıyla yiırurluge kon:uları vııi ığtin Bakanitğı Yönetici ve
öğretmenlerin Ders vç Ek Ders Saatlerine iışü" «".i 
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alınarak emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörüldüğü şekiÜe alrıca ek ders ücreti ödenir.
. . 

sözleşmeli öğetrnene, aile yardımı ve kadrolıj ogretrııenler için öngörülen tutarda öğrelim
yülüna hazırl* ödeneği ödeni..

Görevli olduğu eğitim kuıumuıda haftada okutınası geıeken aylık ve zorunlu deıs göıevi
saatlerini dolduıamayan sözleşmeii öğIetİnen, görev yeriniı buiunduğu be]ediye sın]rlarl
(büytlkşehiılerde büyükşehfu belediyesi) içindt kalmak kaydlyja, öğretmeı ihtiyacı bulunan diğer
eğitim kıııumlarna görevlendiriiir.

_ MADDE 5 - Sözleşmeli öğIetmen, göIev yeri dlşında geçici olarak görevlendirildiğinde
gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğ,enim duıumu aynı olan emsali kadrolu öğretmen
esas alınarak, 6245 sayllı Harcıİah Kanunu ile tespit edilen esaslara görev hesaplaİur.

MADDE 6 - Sözleşmeli öFetnen, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel sağlık sigortası Kanununa tabidir.

MADDE 7 - sözleşmeli öğretnen, sözleşmede belirtilen öğıetmenlik görevi dışında başka bir
işte çalışhnlamaz,

MADDE 8 - Sözleşmeli öğretrnen, dışaflda kazanç getiıici başka bir iş yapamaz.
MADDE 9 - sözleşmeli öğretrnen, yarıyıl ve yaz tatilleİinde izinli sayılıl, Sözleşmeli

öğİetrnene, hastalık ve diğer mazelet izinleri üşında aynca yıllı izin verilmez.Hastalık Ve mazeret
izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştünlmasına llişkin Esaslarda be]irlendiği §ekilde verilir.MADDE ı0



sözleşmeli öğreamen, sözleşmenin imzalandtğl tarihten itibalen en az dört yıl aynl kurumda görev
yapaİ.

MADDE ll - Sözleşmenin Feshi:
a)Sözleşmeli öğretmenin, bu §özleşme veya 03.08.2016 taIihli ve 29790 sayılı Resmi cazete

'de yayımlanan Sözleşmeli Ögretmen istihdamına İlişkin Yönetrnelikle belinilen atama şartıanndan
herhangi birini taşımadlğınln anlaşılması veya bu şartlaıdan herhangi birioi görevi sırasında
kaybetmesi halinde sözleşme sona erer.

b)Sözleşmeli öğletmenin, Milli Eğitim Bakanhğı Öğİetmen Atama ve Yer Değiştilme
Yönetmeliğine göre hel yıl yapılacak performans değerlendimesinde başarılı olamaması halinde
sözleŞme sona erel,

c)sözleşmeli öğretmenin, çalışmal«a iken 65 yaşıİu doldrırmasl halinde,65 yaşını doldurdırğu
larihte sözleşmc sona erer,

ç) sözleşmeli öğretmenin, görev yapmakta olduğu il genelinde alanında ihtiyaç kalmaması
halinde §özleşmesi sona erer.

d) Sözleşmeli öğretmenin, ihtiyaç fazlası öğretmen olması duıumıında il içinde alanına uygun
eğitim kurumlanna atanmayı kabul etmemesi halinde sözleşmesi sona erer,

e) Sözleşmeli öğIetmenin, hakkında yapılacak inceleme ve sonıştuİİna sonucunda atanmasüna
ilişkin bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak düzenlemediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme sona
€rer ve cumhuİiyet savcthğına suç duyuİusunda bulıınuluı.

f) Sözleşmeli öğrctmçn, biI ay önçğden yazılı ihbaı ile sözleşmeyi tek talaflt oiarak
feshedebiliı.

MADDE 12 - Sözleşmeli öğetrnen, hcfhangi biı sebeple görev yaptığı eğitim kurumu
dışındaki bir eğitim kurumunda görev yapma talebinde bulunanaz, Ancak, eğitim kurumu Velveya
bölüm kapanİnası, progİam değişikliğ, dersleİin kaldnlİnası veya istihdan alanının da.alması gibi
nedenlerle öğreımen fazlalığı oluşması halinde, istekleıi ve teıcihleri de dikkate alınmak süetiyle
atamaya esa§ puan üstünluğüne göIe il içinde alanlarına uygun eğitim kürumlarına valilİkleİçe atanır.

sözleşme imzaladığı il/ilçe milli eğitim müdtlİl0ğü üdesinde bulunİnayan bil eğitim kurumuna
atanan sözleşmeli öğetmen ile atandlğ eğitim krrrumunuı bağlı bulıınduğu ivilçe milli eğitim
rnüdürlüğü aIaslnda yeni sözleşmt yapılıİ, sözleşmeli öğetmen ilğ yeni kuıum için yapılacak
sözleşme eski sözleşmenin devamı nitelindedir.

MADDE 13 -sözleşme düzenlerırnesinin gerektirdiği heı türlü giderler (Damga Vergisi hariç)
Kuumca ka!şllanır.

MADDE 14 - Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık Bulanık Mahkemelerince çözümlenir.

MADDE15-İşbusözleşme..../,.,,/2019 tarihinden 3l/l2l2ol9 taİihine kadaİ geçerlidir.

MADDE 16 -Bu sözleşme,03.08.2016 talihli ve 29790 §ayllı Resmi Gazete'de yayımlanan
sözleşmeli Öğretrnen lstihdamına ilişkin Yönçtrnelik uyarlnca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer
almayarı hususlal haklonda 06.06.1978 taı,ihli ve ?/15754 sa),llı Bakanlar Kurulu Kaİa!ı iıe yürürlüğe
konulan sözleşmeli Personel Çalıştınlma§ha İlişkin Esaslaİ ile Sözleşmeli Öğretmeı istihdamına
llişkin Yönetrnelik hijkümleıi uyannca işlem yapılıı,

ıdare yetkilisi
Yalçm TUNÇEL

ilçe Milli Eğitim Müdür V.
sözleşmeli Öğretmen


