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14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI, 8.6.1949 TARİHLİ VE 5434
SAYILI, 5.3.1964 TARİHLİ VE 439 SAYILI, 30.4.1992 TARİHLİ
VE 3797 SAYILI, 11.10.1983 TARİHLİ VE 2914 SAYILI
KANUNLARIN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI VE 5.1.1961 TARİHLİ VE 222 SAYILI,
24.11.1994 TARİHLİ VE 4048 SAYILI KANUNLARIN
BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
(Resmi Gazete ile yayımı:4.4.1998 Sayı:23307)
Kanun No
4359

Kabul Tarihi
3.4.1998

MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik
176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ders ve konferans ücretleri
Madde 176.- Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi
verilenlere ders saati basma gündüz öğretimi için 80, gece öğretimi için 90 gösterge
rakammın bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar
üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler;
a) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli
öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel smıf
öğretmenlerine,
b) Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ve eğitim
merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere,
kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmen ve
memurlara,
c) Alanlarında master derecesini almış olan öğretmenlere,
% 25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise % 40 fazlasıyla
ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından
görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti
ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
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MADDE 2.- Devlet Memurları Kanununun "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek
maddesinin II-Tazminatlar B) Eğitim, Öğretim Tazminatı bölümünde geçen % 82, % 78
ve % 70 oranları sırasıyla % 100, % 95 ve % 85 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3.- Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin birinci
fıkrasının "IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI" bendinde yer alan
"öğretmenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", ilköğretim müfettişlerini ve
yardımcılarını..." ibaresi eklenmiş ve aynı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin "IV- EĞİTİM
VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

a) İlköğretim müfettişleri

b) Öğretmen ve diğer personel

Derece
1
2
3
4
5
6
7
8

Ek gösterge
3 000
2 200
1600
1300
1 150
950
850
750

1
2
3
4
5
6
7
8

3 000
2 200
1600
1 100
900
800
500
450

MADDE 4.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrası
11 inci bendine "Dış Ticaret Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere
"İlköğretim Müfettiş Yardımcıları", "Dış Ticaret Uzmanlığına" ibaresinden sonra
gelmek üzere "İlköğretim Müfettişliğine" ibaresi eklenmiş, anılan Kanuna ekli I sayılı
Cetvelin "II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI" bölümü (a) sırasmdaki "Mimar"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı" ibaresi ile (b)
sırası karşısına derece ve ek göstergeler kısmına "1
2600 3000" rakamları ilave
edilmiş ve sözkonusu Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
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B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışmda fazla
çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla
çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek
iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
MADDE 5.- T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına "Şu kadarki" ibaresinden sonra gelmek üzere, "yaş haddini aşmamış olmaları
kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygm eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı
ders görevi verilenler ile" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6.- T.C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 73.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilerinden ek
göstergeli veya daha yüksek ek göstergeli bir göreve atananlara; atandıkları görevin ek
göstergesi üzerinden emekli aylığı, malullük aylığı bağlanması ve emekli ikramiyesi
ödenebilmesi veya toptan ödeme yapılabilmesi için, atandıkları görevin ek göstergesi
üzerinden, bu göreve başladıkları tarihten itibaren en az altı ay süreyle Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığına kesenek ve karşılık ödemiş olması şarttır. Altı ay kesenek
ve karşılık ödememiş olanlara bu göreve atanmadan önce emekli keseneğine esas alınan
ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır.
Her türlü müşavirlik görevlerine atananlar hariç; Bakanlar Kurulu Kararı veya
müşterek kararla atananlar, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile giren
ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik smavı sonunda atanılan
görevlerde bulunanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar, 2937 sayılı Devlet
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilâtı Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanunu, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 3466 sayılı Uzman
Jandarma Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar ile yaş haddi,
vazife malullüğü veya ölüm nedeniyle altı aylık süreyi tamamlayamayanlar hakkında
yapılacak emeklilik işlemlerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesi
hükümleri saklıdır.
MADDE 7.- 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek
ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders
Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Ek Madde 1.- Anaokullarında, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma yazma
kurslarında, gezici köy kurslarında görevli öğretmenler ile ilköğretim kurumlarında
görevli sınıf öğretmenleri aylıkları karşılığında haftada 18 saat, branş öğretmenleri 15
saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara; kanun, tüzük, yönetmelik ve eğitim
programlarında verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak ek ders
görevi verilir.
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Belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim
kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatmda görev alanlardan
kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu
ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık
zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders
sayısı ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi
hükümleri uyarmca düzenlenir.
İkinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil
denetim elemanlarına da ek ders ücreti ödenir.
Ayrıca ek ders saatlerinin hesaplanmasında, öğretmenlerin hazırlık ve plan
çalışmaları için de ek ders ücreti ödenir.
MADDE 8.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Madde 24.- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
a) Eğitim ve öğretimin; teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaşması,
niteliğinin yükseltilmesi ve açık öğretimle örgün öğretim arasmda işlevsel bağlantı
kurulması için gereken araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme, insangücü
yetiştirme hizmetlerini yapmak, yaptırmak,
b) Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme sınavlarını
planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
c) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin
görev ve hizmetlerini yürütmek.
Genel Müdürlük faaliyetlerinin yürütülebilmesi için döner sermaye işletmesi
kurulur. Bu işletmenin sermayesini 3 üncü Akşam Sanat Okulunun döner sermayesi
oluşturur. Döner sermaye işletmesine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 9.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı
oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler
arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık
yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavmı başaranlar ilköğretim müfettişi
kadrolarına atanırlar. İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve
usuller yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 10.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Yöneticilerin sorumlulukları ve yönetim kademeleri
Madde 56.- Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının her kademesindeki
yöneticiler, görevlerini mevzuata, plan ve programlara ve emirlere uygun olarak
düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur.
Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı yönetim görevlerine atanmada ve
yükselmede başarılı ve liyakatli olmak yanmda her kademe yöneticiliğin gerektirdiği
hizmetiçi eğitimi almış olmak esastır.
Yönetim kademeleri, bu kademelerde yer alan görevler ve bu görevlerdeki en az
çalışma süreleri, görev tanımları, atanacaklarda aranacak nitelikler, görevin gerektirdiği
hizmetiçi eğitim, atanacakların seçimi, atanmaları, smavla girilecek yönetim görevleri,
sınav, görevden alınma ve ayrılmaya ilişkin esas ve usuller, yöneticilik formasyonu
kazandıran diğer programlar ile Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, müşavirlik,
müfettişlik, uzmanlık ve ataşelik gibi görevlerden yönetim kademelerine, yönetim
kademelerinden bu görevlere geçişler, okul ve kurumlarda yönetici olarak
görevlendirileceklerin sayısının tespitine esas standartlar ve diğer hususlar Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.
MADDE 11.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Atama ve yer değiştirme
Madde 61.- 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışmda kalan
memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.
Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatmda alt kademelere,
illerde valilere devredebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarmdaki atamaya ilişkin hükümleri
saklıdır.
Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması
esastır. Bunlarm il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar
doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos
aylarında yapılır.
Bakanlıkça belirlenen özürler nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler, eğitim ve
öğretim faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla bu sürelerle sınırlı değildir. Özüre dayalı
yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde
gerçekleştirilir. Bu özürler gruplandırılarak önem ve öncelik sırasma konulur ve
gruplarına göre puanlandırılır.
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Özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik
sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci
maddesi kapsamma girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte
bulundukları yere atanmaya hak kazanmcaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde
aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu
amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarma aylıksız izinli olmak şartıyla
atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur.
Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yıl sonuna kadar istedikleri yere
atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarma
öncelikle atanırlar. Aylıksız izin verilenler, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun
ek 72 inci maddesi hükmünden yararlandırılır.
Öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, görev yeri belirleme kurulunun
hizmet puanları ölçüt almarak yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak, il milli eğitim
müdürünün önerisine göre valilerce belirlenir.
MADDE 12.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kadrolar
Madde 62.- Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Milli
Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte
hazırlanacak norm kadro sayılarının tespit edildiği yönetmeliğe uygun olarak merkez ve
taşra birimleri, öğretmen kadroları ise branşlar bazmda okul ve kurumlar itibariyle
dağıtılır. Bu yönetmelikte, dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca
belirtilir. İl milli eğitim müdürlüklerine, 61 inci madde çerçevesinde aylıksız izne
ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce atamalarında kullanılmak
amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu tahsis edilir. Kapatılan veya norm kadro
sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il milli eğitim
müdürlüklerine aktarılır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki emsallerine aykırı
olmamak kaydıyla kadrolar birden fazla dereceyi ihtiva edebilir. Bu durumda,
personelin özlük haklarının belirlenmesinde kazanılmış hak aylıkları esas alınır. 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü saklıdır.
Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez.
Kadrolara ilişkin olarak bu maddede belirtilmeyen hususlar hakkında 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin son
fıkrası hariç olmak üzere diğer hükümleri uygulanır.
MADDE 13.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 1.- Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde
istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil ), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik
işlemleri temmuz ve ağustos ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışmda emeklilik işlemi
yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan
personelin sınıf ve branşmda öğretmen fazlasmm bulunması ve Milli Eğitim
Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.
MADDE 14.- 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununun 11 inci maddesinde 150,125,100 ve 80 olarak tespit edilmiş olan ek ders
ücreti göstergeleri sırasıyla 300,250,200 ve 160 olarak değiştirilmiştir.
MADDE 15.- Yüksek Öğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Madde 14.- Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az
gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan
yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına;
almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplammm 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş
katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin
usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile
yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim
Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile
tespit edilir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
MADDE 16.-5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 23
üncü maddesi, 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci maddesinin (c) bendi ile 24.11.1994 tarihli ve
4048 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17.- Ekli 1 ve 2 sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait
bölümüne eklenmiş ve ekli 3 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek adı geçen
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.
MADDE 18.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer kanunlarda geçen "Bilgisayar Eğitimi ve
Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü" olarak
değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
bu Kanunla değiştirilen 176 ncı maddesindeki 80 ve 90 gösterge rakamları sırasıyla
1999 yılında 90 ve 100'e, 2000 yılından itibaren ise 100 ve 110'a yükseltilerek
uygulanır.
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GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Milli Eğitim Bakanlığı
kadrolarında yönetici olarak görev yapanlarla, evvelce benzer yöneticilik görevlerinde
bulunmuş olanlar, durumlarının bu Kanunda belirlenen esaslara uygun bulunmasına
bakılmaksızın halen bulundukları görevlerine devam ederler ve yöneticilik hizmetleri bu
Kanun uyarmca belirlenecek eşdeğer yönetim kademelerinde geçmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun 9,10,11 ve 12 nci maddeleri ile değiştirilen
3797 sayılı Kanunun 53,56,61 ve 62 nci maddelerinde belirtilen işlemler bu Kanunun
yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde mevcut
hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Kadroların belirlenecek norm kadro sayılarına göre dağıtılmasından sonra mevcut
personel bu kadrolar ile ilişkilendirilir. İhtiyaç fazlası personelin memuriyet mahalli
içerisindeki ya da istekleri halinde memuriyet mahalli dışmdaki boş kadrolara atamaları
yapılır.
Bu şekilde atamaları yapılamayan personel, bulundukları birimde şahsa bağlı olarak
eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka birimlere
atanamazlar.Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde,
yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son
kadrosu esas alınarak aylık ve diğer özlük haklarmm ödenmesine devam edilir.
Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personelin
durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanırlar.
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte ilköğretim
müfettişi olarak görev yapmakta olanlar için yeterlik smavı şartı aranmaz.Yardımcı
olarak görev yapmakta olanlar bu görevde geçirdikleri süreleri dikkate alınarak
hesaplanacak üç yılın sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Halen ilköğretim müfettişliği yapmakta olanlardan 657 sayılı Kanunun 36 nci
maddesi (A) fıkrası 11 inci bendinden daha önce herhangi bir suretle yararlanmamış
olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bir defaya mahsus olmak üzere bir
derece yükseltilir.
GEÇİCİ MADDE 5.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
"Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi uyarınca eğitim öğretim tazminatından
yararlanacakların bu tazminatları, bu Kanunun 2 nci maddesi ile belirlenen oranlar
üzerinden yeni bir Bakanlar Kurulu kararı aranmadan 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak
üzere ödenir.
GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunla kaldırılan Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri
Genel Müdürlüğünde görevli personelden kadroları iptal edilmeyenler başkaca bir
işleme gerek kalmadan bu Kanunla kurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
kadrolarına atanmış sayılırlar.
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GEÇİCİ MADDE 7.- Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğünün boş bulunan yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarmdaki eleman
ihtiyacını karşılamak amacıyla bu kadrolara; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların bütçe
ödenekleri çerçevesinde 1997 yılında geçici işçi statüsünde azami 7 ay ve daha az süreli
çalışmış olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak
müracaat etmiş ve bunlar arasından çalıştıkları kurumlarca yapılan değerlendirme
sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilmiş bulunanlar; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, 1.1.1998 tarihi itibariyle 40
yaşından gün almamış bulunmaları, ilköğrenim (ilkokul ve ortaokul) veya lise ve dengi
okul mezunu olmaları, ihtiyaç duyulan illerde çalışmayı kabul etmeleri ve her iki kurum
için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ile müştereken yapılacak
merkezi (Ö.D.Y.M.) smavı başarmaları kaydıyla 1998 yılı sonuna kadar Maliye
Bakanlığınca kullanılmasına izin verilen yardımcı hizmetli kadrolarına başarı
sıralamasına göre atanabilirler.
İlgililer, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri dikkate
alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil
kadrolara intibak ettirilirler.
Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen personelin
kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri, yürürlükteki
hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir.
Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu
personelin kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri (önceden kıdem tazminatı
ödenmiş süreleri hariç) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
Bu madde hükümlerine göre Yardımcı Hizmetler Smıfı kadrolarına ataması
yapılacak personel, beş yıl süreyle diğer hizmet sınıflarına atanamazlar.
Bu suretle atanacak olan personelin Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının
Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil boş kadrolarına intibak ettirilmesinde uygun unvan ve
derece bulunmaması halinde 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın unvan ve
derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yukarıdaki hükümlere göre atanmış olan personelden boşalan geçici işçi
pozisyonları hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgili kurumların 1998 yılı geçici işçi
vizesinden düşülmüş ve iptal edilmiş sayılır.
Maliye Bakanlığı, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaya, gerekli bilgi ve
belgeleri istemeye ve uygulamaya ilişkin diğer esas ve usulleri tespit etmeye yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 8.- İhdas edilen; (62 600) adet serbest kadro 1.7.1998, (102
400) adet tutulan kadrodan (51 200) adedi 1.7.1999 ve (51 200) adedi ise 1.7.2000
tarihinden itibaren kullanılacaktır.
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GEÇİCİ MADDE 9.- Bu Kanunla 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
değiştirilen 14 üncü maddesi uyarınca düzenleme yapılıp yürürlüğe girinceye kadar
mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.
MADDE 19.- Bu Kanunun 1, 2, 3 ve 14 üncü maddeleri 1.1.1998 tarihinde, diğer,
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK 1 SAYILI LİSTE
(I) SAYILI CETVEL

Kurumu : Milli Eğitim Bakanlığı
Teşkilatı : Merkez
İhdas Edilen Kadrolar

Smıf
GİH
GİH
GİH

Unvan
Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürü
Daire Başkanı
Şube Müdürü

Derece

Serbest Kadro
Adedi

Tutulan Kadro
Adedi

Toplam

1
1
1

1
2
6

-

1
2
6

TOPLAM

9

9

-1456-
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4359

EK 2 SAYILI LİSTE
(1) SAYILI CETVEL
Kurumu : Millî Eğitim Bakanlığı
Teşkilâtı: Taşra
İhdas Edilen Kadrolar

Sınıfı
EÖH
EÖH
EÖH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
YH
YH
YH

Unvanı
İlköğretimMüfettişi
İlköğretim
Müf.Yrd.
Öğretmen
VHKİ
VHKİ
VHKİ
Memur
Memur
Memur
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Ambar Memuru
Şoför
Şoför
Şoför
Teknisyen
Psikolog
Sosyal Çalışma
Sosyal Çalışma
Hemşire
Hemşire
Hemşire
Hizmetli
Hizmetli
Aşçı

Derece
1-9
1-9

Serbest
Kadro Adedi
3000
500

Tutulan
Kadro Adedi
1000
-

Toplam
4000
500

1-9
5
7
10
5
7
10
5
7
10
5
7
10
9
5
5
7
5
7
9
10
12
12

50 000
100
50
50
100
50
50
40
30
30
40
30
30
200
300
100
200
50
50
100
3000
4400
100

100 000
100
50
50
100
50
50
100
300
100
200
100
100
100
-

150 000
200
100
200
200
100
100
40
30
30
40
30
30
300
600
200
400
150
150
200
3000
4400
100

TOPLAM

62 600

102 400

165 000
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EK 3 SAYILI LİSTE
(1) SAYILI CETVEL

: Millî Eğitim Bakanlığı
Kurumu
Teşkilâtı: Merkez
İptal Edilen Kadrolar

Sınıf
GİH

Unvan
Bilgisayar Eğitimi
ve Hizm.Gn.
Müdürü

Derece

Serbest Kadro
Adedi

Tutulan Kadro
Adedi

1

1

1

TOPLAM

1

1

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

41
47
50

34
64
75

Sayfa
8
163, 164
36: 170, 171: 172,186: 191

I- Gerekçeli 589 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
75 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tali Milli Eğitim,
Kültür, Gençlik ve Spor, Esas Plan ve Bütçe Komisyonları görüşmüştür.
III- Esas No. : 1/692

Toplam

