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………………..VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : 29/12/2006 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.4-4132/103914 sayılı yazımız.
Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine
göre sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmeleri 31/12/2006 tarihinde sona
ermiştir.
Bu kapsamda 2006 yılında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerle 2007 yılında sözleşmelerin
yenilenmesi konusunda ilgi yazımızla açıklama yapılmasına rağmen 2007 yılına ilişkin sözleşmelerin
nasıl yapılacağı, vizeli sözleşme metninin beklenilip beklenilmeyeceğine ilişkin yazılı ve sözlü olarak
Bakanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/12/2006 tarihli ve 5565 sayılı 2007 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “… 2006 yılında ilk defa
vize edilmiş pozisyon ve tip sözleşme örnekleri, yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın 2007
yılında kullanılmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2006 yılında istihdam edilen personelden,
ilgili daire, kurum ve kuruluş tarafından 2007 yılında görevlerine devam etmeleri uygun
görülenlerle, 2006 yılına ilişkin sözleşme ücretlerine 2007 yılı için yapılacak artışlar ilave edilmek
suretiyle yeni sözleşme yapılır….” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükme göre, 2006 yılına ait hizmet sözleşmesi metni, 2007 yılına uyarlanarak ücret yönünden
güncellenmek suretiyle mevcut sözleşmeli öğretmenlerle 01/01/2007-31/12/2007 tarihlerini kapsayan
yeni sözleşme imzalanacaktır.
Ancak, 2006 yılına ait hizmet sözleşmesinin 13 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan; “Taraflar, bir
ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.” ifadesi
Danıştay On İkinci Dairesinin 17/10/2006 tarihli ve E.2006/364 sayılı kararıyla yürütülmesinin
durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle hizmet sözleşmesindeki bu ifadenin üzeri çizilerek
sözleşmeli öğretmenlerin 2007 yılına ait hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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