Karar Sayısı : 2000/1006
“Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esasları”nın yürürlüğe
konulması ile ekli listelerde yer alan kadro değişikliklerinin yapılması; Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayanan Telekomünikasyon Kurulu Başkanlığının
12/6/2000 tarihli ve 28 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2000 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
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Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların
Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve
Sözleşme Usul ve Esasları
Amaç
Madde 1 —
Bu Esasların amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinden kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile kadro aylığı ödenmek suretiyle
çalıştırılacak personelin unvan, sayı, nitelik, ücret, diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 —
Bu Esaslar Telekomünikasyon Kurumunda, ekli (I) ve (II) sayılı listelerde unvan, sayı ve nitelikleri belirtilen personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3 —
Bu Esaslar 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4502 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 —
Bu Esaslarda geçen;
Kurul : Telekomünikasyon Kurulunu,
Başkan : Telekomünikasyon Kurulu Başkanını,
Kurum : Telekomünikasyon Kurumunu,
Sözleşmeli Personel : Telekomünikasyon Kurumunun bu Esaslara göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılan personeli,
Kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılacak personel : 657 sayılı DevletMemurları Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personeli,
ifade eder.
Personelde aranılacak şartlar
Madde 5 —
Kadro karşılığı çalıştırılacak sözleşmeli personel ile kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılacak personelin, 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48 ve 68 inci
maddelerinde belirtilen şartların yanında ekli listelerde görev unvanları itibariyle belirlenen şartları da taşımaları gerekir.
Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır.
Sözleşmenin şekli ve süresi
Madde 6 —
Kadro karşılık gösterilerek çalıştırılan personel ile cari yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapılır. Daha sonraki sözleşmenin süresi bir yıl olup, bütçe
yılı itibariyle düzenlenir.
Sözleşmenin sona ermesi
Madde 7 —
Sözleşmeli çalıştırılanların; çekilme taleplerinin yetkili makamlarca kabulü, istek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden birine dayanılarak emekliye ayrılma,
sözleşmeli personel olarak atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi, Kurum
Personel Yönetmeliğine göre hakkında görevden çıkarma cezası verilmesi veya ölüm halinde sözleşmeleri sona erer.

Taraflar, sözleşmenin bitiminden bir ay önce bildirmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilirler. Aksi takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl
yenilenmiş sayılır.
Kurum, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.
Çalışma saat ve süreleri
Madde 8 —
Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri Kurum personeline de aynen uygulanır.
Sözleşmeli personel, belli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, çalışma saat ve sürelerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir.
İzinler
Madde 9 —
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre hizmet süreleri toplamı 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) 20 gün, 10 yıldan fazla ise 30 gün yıllık izin
verilir.
Hastalık izinleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre verilir.
Yol gideri ve gündelikler
Madde 10 —
Kurum 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi değildir. Personelin yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilmesi halinde yol gideri ve gündelikleri
hakkında Kurul tarafından çıkarılacak Yönetmeliğe göre işlem yapılır.
Ücretler
Madde 11 —
Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar;
Kurumun personelinin ücret, diğer mali ve sosyal hakları Kurul kararıyla belirlenir. Ancak bu kişilere ödenecek ücret, zam, tazminat, ödenek, ikramiye, fazla
çalışma ücreti ve sair isimler altında yapılacak ödemelerin toplamı, Başbakanlıkta kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalışabilecek emsal unvanlı personele
ödenecek ücret ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışabilecek emsal unvanlı personele kadro aylığı olarak ödenecek aylık unsurları toplamının yüzde
yirmi fazlasını geçemez. Emsal unvan bulunmaması halinde, Devlet PersonelBaşkanlığınca, Başbakanlıktaki unvanlar arasından tespit edilecek emsal unvan esas
alınır.
İkramiye ödeme tarihleri Kurul tarafından belirlenir.
Sözleşmeli personelin aylık ücretleri her aybaşında peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hariç, ay sonundan önce görevinden ayrılanlardan kalan
günlere ait ikramiye ve ücret tutarı re’sen geri alınır.
Aile, doğum ve ölüm yardımı
Madde 12 —
Personele, 657 sayılı DevletMemurları Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen miktarda aile, doğum ve ölüm yardımı ödeneği verilir.
Tedavi yardımı
Madde 13 —
Personelin, eşinin, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının, çocuklarının hastalanmaları halinde evlerinde veya resmi yahut özel sağlık kurumlarında ayakta
veya yatarak tedavileri Kurumca sağlanır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
Cenaze giderleri
Madde 14 —
Personelin ölümü halinde cenaze giderleri Kurumca ödenir. Geçici görevle veya 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 78 inci maddesine göre yurtdışında
bulunan personelden ölenlerin veya eşinin, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler
Kurumca karşılanır.

Geçici Madde 1 —Telsiz GenelMüdürlüğünden kadro ve görev unvanları değişmediği için Kurumun aynı unvanlı kadrolarına atanmış sayılanlar ile kadro ve
görev unvanı değiştiği veya kaldırıldığı için başka unvanlı kadrolarına atananlarda ekli (I) ve (II) sayılı listelerde belirtilen nitelikler aranmaz.
Geçici Madde 2 —24/5/1989 tarihli ve 89/14176 sayılı BakanlarKurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Telsiz GenelMüdürlüğünde sözleşmeli olarak çalıştırılacak
personelin unvanı, sayısı, nitelikleri ve ödenecek ücretlerin tespiti hakkındaki karar” yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 3 —Naklen geldikleri kurumlarda, daha yüksek ücret ödenen personele; bu kurumlarda almakta oldukları net ücret aynen ödenmeye devam
olunur.
Yürürlük
Madde 15 —
Bu Esaslar 29/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 —Bu Esasları Kurul Başkanı yürütür.
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