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MILLI EGITIM BAKANLIGI

,Ýdari ve Maýi Ýþler DaÝresÝ Baþkanlýðý

Sayý :B.O8.0.iMD.O.26.03.00.000,4/

Konu :Qeçici Personel

GENELGE

2005/.3S

Bilindiði üzere 24.02.2005 tarihli ve 25737 sayýlý Resmi Gazete'de yayým1anan
14.02.2005 tarihli ve 2005/8502 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile kamu kurum ve kuruluþlarýnda,
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4. maddesinin (C) fýkrasý hükümlerine uygun olarak
geçici mahiyetteki iþleri yÜfÜtmek üzere geçici personel çalýþtýnlmasýna karar verilmiþtir .Anýlan
bu kararla Bakanlýðýmýz taþra teþkilatýnda görevlendirilmek üzere 6338 kiþinin atanmasý
p lanlanmýþtýr .

Geçici personel statüsünde taþra teþkilatý birimlerine atanarak göreve baþlayanlarýn ücret
ödemeleri ile çalýþma þartlarý 14.02.2005 tarihli ve 2005/8502 sayýlý Kararnamenin Eki Karar ile
tespit edilmiþtir ..

Bakanlýðýmýza yapýlan baþvurulardan Millý Eðitim MüdÜflüklerine atamalarI yapýlan
geçici personelin ücret ödemeleri ve diðer sosyal haklarýnýn uygulanmasýnda tereddütler oluþtuðu,
söz konusu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliðinin saðlanmasý için aþaðýda belirtilen
açýklamalara ihtiyaç duyulmuþtUf .

1-657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik 4. madtlesÝnin (C) fýkrasý uyarýnca
geçici per~onel olarak sözleþmeli çalýþ;!~!aýýý~1) sözleþme süreleri bir mali yýl içerisinde on ayý

geçmemesý, 1r1 de

2-Ýstihdam edilecek geçici personelde, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik
48. maddesinin (A) bendinin 1 ,4,5,6 ve 7 numaralý alt bentlerinde belirtilen þartlarýn aranmasý,

3-Geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alýnmak suretiyle aþaðýda belirtilen brüt aylýk
ücretlerin ödenmesi;

a)Yüksek öðrenim mezunlarýna 19.000 gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile
çarpýffiýndan elde edilecek tutar, 1 .i

b )Lise ve dengi okul mezunlarýna 17 .000 gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile
çarpýmýndan elde edilecek tutar,

c)Ý1köðretim (Ý1kokul dahil) mezunlarýýýa 15.000 gösterge rakamýnýýý memur maaþ katsayýsý
ile çarpýmýndan elde edilecek tutar,
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,
4-Geçici personelden, görevli olduklarý memuriyet mahallÝ ,dJ.Þýnda görev yapacaklara

6245 sayýlý Harcýrah Kanunu hükümlerine göre harcýrah ödenmesÝ,

5-Geçici personele yapýlacak ücret ödemelerinin, görevin yapýlmasým takip eden her ayýn
14' ünde ödenmesi,

6-Geçici personele, 2005/8502 sayýlý Karar da belirtilen ücretler dýþýnda herhangi bir ad
altýnda ücret ödenmemesi ve sözleþmelerine bu yöÝýde her hangi bir hükmün konulmamasý,

7 -Kiþilere yapýlacak ücret ödemelerinden sosyal güvenlik mevzuatýna göre
kesintiler ile gelir ve damga vergisi haricinde herhangi bir kesinti yapýlmamasý,

yapýlacak

8-Geçici personelin hizmet sözleþmesinin feshi halinde ihbar, kýdem veya sair adlar altýnda
herhangi bir tazminat ödenmemesi,

9-GeçÝcÝ personel, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4. maddesÝnÝn (C) fýkrasma
göre çalýþtýnldýklarý ve ÝþçÝ sayýlmadýklarý Ýçin (4447 sayýlý Kanunun 46. maddesÝne göre) ÝþsÝzlik
sÝgortasý primi kesÝlmemesÝ,

1 O-Geçici personele çalýþtýklarý her ay için 1 gün ücretli ÝzÝn verilmesi,

11- y ýl içerisinde hastalanan ve bu hastalýklarý resmi tabip raporu ile belirlenenlerin
çalýþtýklarý her dört ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalýk imi verilecek, rapor süresinÝn
2 günü aþmasý halinde aþan kýsmý içÝn ücret ödenmemesi,

,, geç'',

12-Geçici personel statüsüll(feV;,g'oreVe baþlayanlarýn ücret tahakkuklarýmn, göreve
baþladýklarý birimlerce yapýlmasý, öd~eýerin ise Milli Eðitim Müdürlükleri bütçesinin
01.4.1.04 (Kýsmi zaman1ý çalýþanlarýn ücretleri), 02.4.2.01 (Sosyal Sigorta1ar Kurumu) ekoýýomik
kodundan yapýlmasý,

13-Sözleþmeli çalýþan personelin, memurlann öðle yemeði faaliyetinden
faydaiandýnlmasý, ancak Devlet Memurlarýna Yapýlacak Yiyecek Yardýmý Yönetmeliðinin 4.
maddesi gereðince söz konusu personelden maliyet bedelinin tamamýnýn alýnmasý,

14-Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararýmn 15. maddesinde; Bu karar kapsamýnda
istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleþmeleri herhangi bir sosyal güvenlik kurulu.þundan
emekliliðe hak kazanacaklarý tarihte sona ereceði belirtildiðinden, bu hükme göre emeklilik
hakkým elde ettikleri tarih itibariyle sözleþmeleri feshedilerek bu tarihten itibaren tahakkuk iþlemi

yapýlmamasý,

15-Geçici personel olarak göreve baþlayan ve daha sonraki tarihlerde emeklilik baþta
olmak üzere çeþitli nedenlerle (istifa, ölüm, göreve son venne, vs.) görevinden aynlan personelin,
aynlma nedenleri en kýsa sÜfede Bakanlýðýmýza (Ýdarl ve MalÝ Ýþler Dairesi Baþkanlýðý )
bildirilmesi,
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16-Geçici personel statüsünde göreve baþlayan personelin öd.eneklerinin Bakanlýðýmýz
Ýdari ve Malý Ýþler Dairesi Baþkan1ýðýndan istenmesi, .

GerekmektedÝr .

Bilgilerinizi ve gereðini rica ederim.

Necat BÝRtNcÝ
Bakan a.
Müsteþar
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