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Sl>zle~meli 6gretmenlerin Mali Haldan 

DAOITIM YERLERtNE 

Bakanhglmlza bagh egitim kurumlarmda 657 saYlh Devlet Memurlan Kanunumm 4'ililcu maddesinin 
(B) fikrasl kapsammda s5zle~meli 5gretmen olarak gl>rev yapmakta iken kadrolu 6gretmenlige atananlann mall 
haklanmn Menmesinde ylkabilecek baZl tereddiltlerin onlenerek uygulamada birlik ve beraberligin sagianmasl 
balammdan ~agldaki aylklamamn yapllmasl gerekli g6rUlmU~tUr. 

Bilindigi gibi 652 saYlh Kanun Hiikmililde Kararnamenin ek 4'ililcil maddesinin d6rdilncil flkrasmda; 
"Bu madde halrumlerine gore ogretmen kadrolarma atananlarm, 657 saYl1l Devlet Memurlan Kanununun 4 
uncu maddesinin (B) fikrasl uyarmca sozle~me/i ogretmen pozisyonlarmda gef;irdikleri hizmet sureleri, ogrenim 
durumlanna gore yiJkselebi/ecekleri dereceleri ~mamak kaydlyla kazamlm~ hak aylzk derece ve kademelerinin 
tespitinde degerlendirilir. Bunlar, atandlklan kadronun mali ve sosyal haklarma goreve b~ladlgl tariM takip 
eden ayb~mdan itibaren hak kazamr ve onceki pozisyonlarmda aldlklan mali ve sosyal haklar hakkmda 
herhangi bir mahsupl~ma yapllmaz." hillanfule yer verilmi~tir. 

Bu yeryevede, sl>zle~meli l>gretmen olarak g6rev yapmakta iken kadrolu l>gretmenIige atananlann; 

1- Sozle~meli 6gretmen olarak geyirdikleri hizmet stirelerinin, 657 saYlh Kanunun 36'ncl maddesinde 
ongorUlen memuriyete giri~ derece ve kademeleri g6z 6niinde bulundurularak kazamlml~ hak ayhk derece ve 
kademelerinde degerlendirilmesi suretiyle terti i~lem1erinin yapllmasl, 

2- Atandlklan kadrolu l>gretmenlik gorevine ba~ladlklan tarihi takip eden ay ba~mdan (aym 15'inden) 
itibaren, yapllan terti i~lemleri sonucunda belirlenen kazamlml~ hak ayhk derece ve kademeleri Uzerinden 
kadrolu ogretmenler iyin 6ng6rillen ayhk ve diger l>z)ilk haklardan yararlandtnlmalan ve daha once s6z1e~meli 
ogretmen olarak aldlklarl ilcretlere y6nelik herhangi bir mahsupla~ma yapilmamasl, 

(Ornegin; sozle~meli ogretmen olarak Uf; Yll sureyle gorev yaptlktan sonra kadrolu ogretmenlige 
atanan, oncesinde herhangi bir hizmeti bulunmayan, diM Yll sureli egitim JakUltelerinin smif ogretmenligi 
bOlUmunu bitiren bir ogretmenin kazamlml~ hak ayllk derece ve kademesi, 657 saylll Kanunun 36'ncl 
maddesinin (A)fikrasmda ongoralen memuriyete giri~derece ve kademesinde sozle~meli ogretmenlikte gef;en Uf; 
YI//lk gorev suresi de dikkate almdlglnda, B'ind derecenin 1 'inci kademesi olarak belirlenecek ve ayllgl da bu 
derece ve kademe iizerinden hesaplanacaktlr. Soz konusu personele, sozle~meli ogretmen olarak aldlklan 
ucretler if;in herhangi bir ki# borcu i/e kadrolu ogretmen olarak goreve b~ladlklarz tarihten ayba§ma kadar 
gef;en sure if;in last maa~ odemesi yapllmayacaktzr.) 

3- Ek ders ilcretlerinin, g6reve b~ladtklan tarihi takip eden ay b~ma (aym 15'ine) kadar "sozl~meli 
ogretmen" statilleri dikkate almarak, goreve ba~ladtklan tarihi takip eden ayb~mdan (aym 15'inden) itibaren ise 
"kadrolu ogretmen" statlHeri dikkate ahnarak hesaplanmasl, 

gerekmektedir. 
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