625 SAYILI
ÖZEL ÖĞRETIM KURUMLARI KANUNU VE:
ÖÖRETMENLER
/
Av. K. Argun BOZKURT

(t)

1. Giriş
8.6.1965 tarihli 625 Sayılı Kanun ile kabul èdÙen "Özel Öğretim
Kurumları Kanunu" Türkiye Cumhuriyeti içindeki yabanc ı-yerli
kökenli özel öğretim kurumlarımn (dershane, kreş, okul, kurs ve
her tür eğitim merkezi) eğitim,. öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ve öğretmenlerin parasal ve özlük hakları koııulanm düznlemektedir.
Bu yasanın çeşitli hükümleri 2843, 3052, 3236, 254 sayılı 1(11K
ve 326 sajniı KHK ile değişikliklere iığramıştır.
ı kurallar
625 sayılı yasa ile okullar
ın uymak zorunda olduklar
yanısıra (okul açma izni; oLul açacaklarda , aranacak nitelikler,
okulları
n denetimi, okulların nitelikleri vb.), öğretmenlrin sosyal
ve ekonomik haklar
ı ile özlük hakları -da düzenlenmiştir.
Yazımızm konusu 625 sayıh yasa ile öğretmenlerin hak ve yetkilerinin parasal ve sair özlük hakları yönüdür.
-.

(*) Ankara Barosu Avukat.larmdan
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ii.' Öğretmenlerin Çalışma Biçimlerinin Hukuksal
Boyutu:
1)AkitTuruve Niteli ği:
Özel okul öğretmenlerinin iş akitleriyle çahştınlmalan yasal bir
zorunluluktur. 625 sayıh yasanın 32. maddesine göre "Özel Öğretim kunımlannda çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile
kurumların kuruculan veya kuruciilar temsilcisi aras ında hizmet
akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazıli olarak yapılır"
Burada kurucu ve kurucu temsilcileri özel okul i şleten işveren
taraiim temsil etmektedir.
Görüldüğü gibi yasakoyucu özel okul öğretmenlerin çalışma bina işaret etmiştir.
çimini belirlerken bunun hizmet akti olaca ğı
Maddedeki açık ve buyurucu ifade taraflara akit türünü seçmek
konusunda seçenek sunmamaktadır.
Hizmet aktiyle çalıştırılan öğretmenin mdinur olmadığı ya da
serbest meslek erbabı olamayacağı da açıktır. Hizmet aktiyle çalı şan öğretmenin statüsü işçi statüsüdür. Ancak bu statü gerek Milli Eğitim mevzuatı, gerekse 625 sayılı özel yasa ile diğer işçilere
nazaran daha fazla hak ve güvenceye kavu şturulmak istenmiştir.
Taraflar aras ında düzenlenecek i ş sözleşmesinde görevin türü,
süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranlar ı, sözleşmenin uzatılması, feı belirtilir. (625/32. md)
sih şartlar
Görülmektedir ki, yasal düzenleme ö ğretmenle yap ılacak iş sözleşmesinin kapsamlı olmasım şart koşmaktadır. Bu kapsam basitbir iş sözleşmesinin sınırlanm zorlamaktadır. Hele konu aym yasamn 33. maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde yasakoyucunurı
tarafların hak ve yetkilerinin aç ık, detayli belirlenmesini arzuladıı da dahil tüm
ğı, öğretmenin çalışma süresi içinde maa ş artışlar
i
özlük haklarını bilmesini istediği, bu açıklık ve bilmenin verdi ğ
vermesi
kendini
öğrencilerine
ve
eğitime
rahatlıkla öğretmenin
amaçlanmıştır.
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Nitekim iş sözleşmesindeki şartların ancak, yeni bir sözle şme
ile değiştirilebileceği kuralı (625/32. md) da, fiili uygulamalan engelleyecek tarzda bir güvence getirmektedir.
İş sözleşmesi salt taraflan ilgilendiren iki taraflı bir iş sözleşmesi değildir. Yasakoyucu öğretmen ile işvereni arasmda aktedilen
iş sözle şmesinin yasal makamlar tarafindan denetlenmesini, uygun görülmesini de şart koşmaktad
ır.
625 sayılı yasanın 34. maddesine göre özel okul kurucuları veya
kurucu temsilcileriyle (i şveren tarafim temsil etmektedir) okul
müdürü, diğer yönetici (personel müdürü, muhasebe müdürü vb)
ve öğretmenler arasmda yalan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalanna izin verilmesin'e esas olacak evrak ile birlikte
tescil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir.
Görülmektedir ki, öğ
retmenin bir okulda çal ışmaya başlaması
için iş aktinin kurulması yetmemekte, yasanın aradığı tarzda ve
içerikte bir yaz ıh iş sözleşmesi yapılması gerekmekte, bu sözle şmenin milli eğ
itim makamlarınca incelenmesi, onaylanması bu yolla
öğretmenin göreve atanması gerekmektedir.
Işçi statüsündeki bir ö ğretmenin çahşabilmesi için atanmasuun
şart koşulması iş hukuku prüsipleriyle kamu hukuku prensiplerinin içiçe geçmesinin tipik öineklerinden biridir. Kamu yarar ı ve
düzeni öğretmenin iş aktinin denetlenmesini (öğretmeni korujrucu
önlem), işe başlamadan önce işin ve öğ
retmenin niteliklerinin uygun olup olmadığının resmi makamlarca uygun görülmesini şart
koştuğundan kanun koyucu yasal düzenlemeyi bu şarta bağlamıştır.
625 sayıh yasanın 32. maddesine göre taraflar arası
nda aktedilen iş sözleşmesi ilgililerin (öğretmen ve işveren) ihtiyari ve mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarmdan faydalanma imkanlanm kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, önleyici şartları taşıyamaz.
2) Öğretmenlerin Parasal ve Sosyal Haklanmn
Düzenlenişi:
625 say
ılı yasanı
n 33. maddesi öğ
retmenlerin parasal haklarıın düzenlendiği en önemli maddedir.
n
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Bu maddeye göre "özel okullarda yöneticiik ve e ğitim-öğretim
hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi
okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme
tutarlarmdan az ücret verilemez. Sosyal yard ım kapsamındaki ek
ödemeler Bütçe kanunlanyla resmi okul öğretmen ve personeline
sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Özel öğretim kurumlanndaki birim ek ders ücreti
miktan, resmi okullar için tes ğit edilen miktardan az olamaz.".
Arz etmeye çalıştığım bu madde Türk Çalışma hayatındaki
ikinci bir asgari ücret seviyesinin düzenlendiği maddedir. 625 sayı
li Yasanın 33. maddesi kamu düzeninden oldu ğundan sözle şmelerle ya da flili.katlanma ya da ses çıkarmama yoluyla a şılamaz. Öğretmen en az kıdemine .göre resmi okul öğretmeni kadar maaş alacaktır. Sözleşmelerle bu alt sınırın üzerine çıkılması ise her zaman
olanaklıdır:
Nitekim bizim bu saptamamız 626 sayılı Yasanı
n 36. maddesinde tekraren vurgulanmıştır. 36. maddede "özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, di ğer yönetici ve öğretmenler arasmda yapılacak sözleşmelere 33 ve 35 inci maddeler ile verilen
haklan düşürecek hükümler konulamaz" demi ştir. Burada da yasa
koyucunun akit serbestisi ilkesine bir sinir getirdi ği, sosyal dengeler içinde öğretmene haklı bir üstünlük verdiği gözlenmektedir.
Ancak yasakoyucunun bu alt sı nınn üzerine ç ıkışı engelemek istemediğ
i de açıktır. Burada işçi lehine, işveren aleyhine getirilmiş
nispi yasaklayıcı hüküm hali vardır.
Söz buraya gelmi şken öğretmen ücretinin nasıl oluştuğunu, kidemhıe göre dengi resmi okul öğretmeninin ald
ığı aylık belirlenirken nelerin gözetildiğini bilmem iz gerekıhektedir.
6

sayılı yasamn 3. maddesine göre "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfi"na tabi olan öğ
retmenler eğ
itim ve öğ
retim hizmetini yerine getiren, öğ
retmenlik ünvan
ına sahip ve ö ğ
retmenlik görevini fiilen yapanlardır. Bu sınıf içiıide üniversite elemanları. girmemektedir.
657
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Genel olarak memurun hizmet s ııiıfi, derecd ve k ıdemi ile görevinin özellikleri gibi değiş en faktörler aylığı belirlemektedir. Bu
bağlamda memur öğretmenin de ayl ığı m belirleyen pek çok faktör
bulunduğu açıktır.
a
Derece ayliğını belirleyen meftıurun derecesi, kademe ayl ığım
belirleyen gösterge rakamı , tüm ödeme kalemlerine etki eden katsayı rakamı , ek gösterge rakarnlan yan ödemeler ve sosyal yardımlarla bunlardan yapılacak kesintiler (emeklilik kesintisi, zorunlu
tasarruf kesintisi, gelir vergisi, damga vergisi memur ayl ığım belirlemektedir. Ş imdi ana hatlanyla-aylığı (ücreti) belirleyen ögeleü ele alalım.
657 s. K. 176. maddesi "ders ve konferans ücretleri ba şhğı±u taşımaktadır, 4.4.1998 gün ve 4359s. Kanun ile de ğişiklik geçirmiştir. Buna göre "bu kanunun de ğiş ik 89. maddesine göre kendilerine deri görevi verilenlere ders saat ücreti 1.1.1998 tarihinde gerçekleşen değişıklıkl..
retimi için 40 olan rakam 80,
a) Gündüz öğ
2
b) Gece öğretimi için 50 olan rakam 90 olmu ştur;
Gösterge rakamını n bu kanuna göre ayliklar için belirlenen katitim
say
ı ile çarpımından oluş an miktar üzerinden ödenir. Milli E ğ
Bakanlığına bağlı eğitim ve ôgretim kurumlarında, kadrosuz olareticilerle, özel e ğitimi
rak ders ücreti kai'şıliğı görev verilen öğ
retim gördüğü ..kurumlarda görevrencilerin e ğitim ve öğ
muhtaç öğ
n %50 fazıda belirlenen miktarı
li öğretmen ve yöneticilerle yukar
klan
meslen eleman yetiştirmek üzere açtı
lası ödenir. Kurumları
iki okullarda, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmet içi e ğ
retim kutim faaliyetlerinde ücretle ders vermek üzere yüksek ö ğ
ı Karurnlarmdan görevlendirilen öğretim elemanlarma 2914 sayıl
memurlara
ise,
gece
ücretmen -ve diğer,
nun hükümlerine göre, ö ğ
reti üzerinden ders ücreti ödenir. 2914 say ılı Kanun uyarınca ders
nda kilan yüksekokul ve akadeıı
dşı
ücreti alan öğretim elemanlar
mi personelinin drs ücreti ile konferans ücretleri her y ıl bütçe kanunlannda gösterilir.
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Eğitim ve Öğretim Tazminatı:
657 s. Kanunun ek maddesiyle düzenlenmi ş tir. 13.7.1993günlü
KtTK-486/12. maddesine göre, e ğitim ve öğretim hizmetleri s ımfina dahil öğretmen ünvaıılı kddrolarda fiilen ö ğretmenlik yapanlara ödenir. İlk öğretim müfettişleri bu tazminat' alamaz. Cezaevi
okulları
nda çal
ışan öğretmenler, ö ğretmen ünvaıilı kadrolarda bulunan okul müduru, okul müdürü yardımcısı , yönetici ve eğitim uznam olarak görevlendirilenler bu tazminattan yaraflan ırlar.
Taban Aylığı:
Taban aylığı göstergesinin, taban àyligi katsay ısı ile çarpımından oluşur. Gösterge sabittir ve 1000 rakam ıdır. Katsayı ise bakanlar kıfrulunca çeşitli periyotlarla de ğiştiriir.
Kıdem Aylığı:
Kıdem aylığı göstergesi olan 20 puamn, memurun hizmet süresinin (1 yıldan sonraki) yıl sayısı ile aylık katsayımn çarpımından
oluşur.
• Ancak 25 yılı m doldurmuş bulunan memurlar için kıdem aylığında, kıdem aylığı göstergesi kullaıulmayı p sadece 500 x
nın hesabı
katsayı hesabı yapıhnaktadrn
Aylık:
Memurun ayhk gösterge tablosuna göre, halen çal ışmakta oldundaki) gösğu derece ve kademeye kar şılı k gelen (500 ile 1500 aras ı
terge rakam ının, aylık katsayı ile çarpımıdır.
Ek Gösterge:
nın, aylık kat.1, Il ve 111 sayı h ceivellerdeki ek gösterge rakam ı
say
ı ile çarpımıdır.
Yan Ödemeler:
Belli periyotlarla bakanlar kurulunca belirlenen yan ödeme katsay
ısı ile genel olan i ş güçlüğü zanimın ve mali sorumluluk tazmi820

•
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natı, memura yaptığı işe göre biri veya birkaçı ile varsa diğer tazminatlar için belirlenen puabın çarpımından oluşur.
Özel Hizmet Tazminatı:
En yüksek devlet memuru olan başbakanhk müsteşannm ek
göstergeler dahil, aldığı aylığı, tazminat cetvellerinde yer alan yüzde (%) oramndan oluşur.
Diğer Gelirler:
Yabancı dil tazminatı, lojman tazminati, aile ve çocuk yardımlandır.
Yabancı Dil Tazminatı:
Devlet tarafmdan açılan smavlar sonucunda alınan notlara göre puanlar konmuştur. Puanlar A-B-C seviyelerine göre de ğişmekığı nota karşılık gelen puan
tedir. Öğr'etmenin sınav sonucunda ald
ile cari katsayımn çarpımı öğretmenin hak ettiği yabancı dil tazminatmı verir.
Al 100

-

90 -

1200

A2 90

-

95 -

900

B

89

-.

80

-

600

C

70

-

79 -

300

-

Eesabı: Örneğin C seviyesinde not alan bir kimsenin hak etti ği
yabancı dil tazminatın.ı bulmak için (300 puan x cari katsay ı formülü uygulanır.)
Lojman Tazminatı:

-

Memurun, ek göstergesi 500 e kadar olanlar için 200.000 TL;
1500-2500 arası 400.000 TL; 2500 ve sonrsı için ise 600.000 TL giığı tazminattır.
bi sabit bir ücret olarak ald
TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ DERGİSİ 20oo3
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Aile Yardımı:
Memura, e ş i çalışınıyorsa verilir. 700 sabit rakam ının, aylık
katsayı ile çarpm ııdır.
Çocuk Yard ımı:
En fazla iki çocuğ a kadar yapılan bir yardıındır. Her çocuk için
n aylık katsayı ile çarpmııdır.
50 sabit sayısını
Öğretmen Ayl ığım Oluşturan Ö ğeler:
A) Derece Aylığı:
Aylık hesabmda memurun bulundu ğu derecenin etkisi büyüktür. Derece a'lığı , memurun hizmet su ııfı içerisinde yükseldi ği derecelerdeki yatay kademe ayl ıldarmın topluca ifadesidir. Bilindi ği
gibi halihazı rda mevzuatımı zda 15 derece vardır. Derecelerin ayhğı etkisi 15 ten 1 e do ğru artmaktadır. Memurun bu dereceleri hak
ı doldurmak suetmesi ve bo ş kadro olası durumunda en az 3 y ılın
retiyle memur bir üst dereceye geçebilir. Bo ş kadro yoksa, mevcut derecenin son kademesine kadar ilerlemek zorunda kalır: B) Kademe Ayl ığı:
Memurların dikey olarak yükselmelerini gösteren derecelerdeki, yatay ilerlemeler olan kademenin ayl ığ a etkisi, gösterge tablosundaki memurun bulundu ğu derece içerisinde-bulunan kademeığa
lerin kar şılığı olan gösterge rakam ı ile belirlenen miktarın ayl
etkisidir. Bu etki, mmunm gerekli şartları taşıması durumunda
her yıl bir kdeme olarak aı4maktadir. Memurun en az üç kademeden sonra, yeterli şartlan taşıması durumunda, bir üst derecenin
1. kademesine geçi şi söz konusudur. Aksi durumda, memur, bulunu derecedeki kademelerde ilerler. Buna göre en üst 3 derece d ıduğ
şı nda, 4 ile 15. dereceler arasmdaki her derecede toplam 9 kademe
bulunmaktadır. 1. derecede 4 kademe; ' 2. derecede 6 kademe, 3. derecede ise 8 kademe bulunmaktad ır.
822
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C) Katsayı:
Aylık hesabında temel bir rakamdır. Belli dönemler için, belli
faktörler ölçüt almarak Devlet tarafindan belirlenmektedir. Her
ı; BK taraündan
yıl bütçe kanunu ile belirlenmesi gefeken katsay
için
yeniden
belirlenebilmektedir.
mali yılm 2. yansı
Memurların aylık brüt ücretlörinin hesabu!da bu katsay ı kullamhr. Bu katsayıdan başka taban aylığı katsayısı ve yan ödeme katsayı lan da Bakanlar Kurulunca beliiHlenmektedir.
4) Gösterge:
Devlet memurlarmın işe başladiklan dereceden, emekli oldukları dereceye kadar, yükseldikleri her derecede ald ıkları aylıkların
belirlenmesinde yararlamlan ve "Ayl ık Gösterge Tablosu"nda bulunan rakamlara gösterge denmektedir.
•

Aylık gösterge tablosunda kiş iye ait kademe vederece rakanuılmaktadır.
mn kesiştiği gösterge rakamı, aylığm hesabmda kullan
5) Ek Gösterge:

Üst derecelerdeki memurlar için kullanılır. Memura aylığuun
ı olarak
eki niteliğinde verilen ek göstergeler, aylık gibi kişiye bağl
yapılan ödemelerdir. Belli derece ve görevlerdeki memurlar için
• söz konusudur. E ğitim-Öğretim hizmetleri sııiıfindan olan en üst 4
derecelerdekilere (1 sayılı Ek Gösterge Cetveli) verilmektedir.
•

F) Taban ve Kıdem Aylığı:
Bakanlar Kurulu tarafindan belirlenmi ş bulunan katsayılar ile
sabit tutulan göstergeler ve memur çal ışma süreleri katılarak hesaplanmaktadır.
G) Yan Ödemeler:
Ayliğın önemli bir kısmım oluşturmaktadır. Yan ödemeleri esası, hizmetin niteliği ve çalışma şartlanndaki zorluk, sağlik için taşıdığı tehlike, bazı teknik personelin hizmete alınmasında ve tutulmasmdaki güçlük gibi nedenlere dayanmaktad ır.
TÜRKIYE BAROLAR BtRLIĞI DERGISI 20oo)a
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Yan ödeme say ılan özel hizmet tamiııatlarindan damga vergisi
dışında vergi kesintisi yap ı lmaz. Bu ödeme miktarlar ı emekli aylı ğınm ba ğlaııması nda dikkate al ınmaz. turt dış mda sürekli göreve
gönderilenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Her memur için
farklı ödenen ba şlı ca yan ödemeler şunlardır;
* İş güçlüğü zammı * İş riski zammı *,Eleman temininde güçlük
zammı * Mali sorumluluk tazminat ı * Özel hizmet tazminat ı * Eğitim öğretim iazminatı * Din hizmetleri tazminat ı * Mülki idare
amirliği hizmetleri tazminat ı * Denetim tazminat' * Adalet hizmetleri tazminatı * Lojman tazminatı * Yabancı dil tazminatı
H) Sosyal Yardımlar:
Sosyal yardımlar aylı k içinde, bazılanda ayl ık ıdşında olmak
üzere ö ğretmenlere de yap ılmaktadı r. Aile, çocuk yardımı gibi sosyal yardı mlar memura durumuna göre her ay düzenli olarak ödenmektedir. Ayrica, do ğum ve ölüm gibi belli durumlar ortaya ç ıktığı nda ödenen sosyal yard ımlar da bulunmaktadır.
Ayliktan ppı lan' kesintiler ise şöylece sıralanabilir:
•a) Emeklilik kesintisi %15
b) Zorunlu tasarruf kesintisi %2
c) Gelir 'ergisi %25
-d) Damga vergisi %4,8
e) Özel kesintiler (nafaka, haciz, kredi vs.) olarak ele al ınabilir.
.625 sayılı Yasaıün 33. maddesinde emekli oldu ğu halde çalışan
özel okul ö ğretmenleri için bir s ımrlama getirilmiş tir. Emekli öğretmenler bu madde kapsam ı ıdşında tutıılduklarından i şverenin
resmi okul ö ğretmeh maaşını baz alması na gerek yoktur. !?veren
emekli öğretmene İş Kanunu madde 33'de yer alan esaslara göre
belirlenen asgari ücrete göre bir ücreti vererek onu istihdam edebilir. Çe şitli sızlanmalara nedenolan bu maddenifı de gözden ğeçirihnesi gerekmektedir.
824
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Yasamn 35. maddesine göre taraflann i ş sözleşmesinde belirledikleri ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Burada i ş kanununa tabi işçiler ile özel sektörde çalışan öğretmenler arasında bir paralellik vardır. Özel okul öğretmenleri de çalıştıktan sonra ücrete
hak kazanırlar. Ancak çalışan lehine yapılcak düzenlemeler "aybaşında ve çalışmadan ödeme", "ayın 15'inde peşin ödeme gibi" düzenlemeler de olabilir ve yap ılmaktadır.
Ücretlerin zğmaıımda ödenmemesi de bir yaptırıma bağlanmıştır. 625 sayılı Yasanın 35. maddesinin 3035 sayılı yasayla değişik
(11.7.1984) haliyle "Yönetici ve öğ
retmenlere ücretlerini aman ıııda ödemeyen kurumlar, bu ücretleri gün başma aylık ücretin %1
fazlasıyla ödemek zorundadırlar."
3035 say
ılı yasal değişiklikten önce bu oranın günlük %3 olduğu düşünülürse, yasa koyucunun ö ğretmenin maaşımn ödenmesinde ne denli titiz ve koruyucu davrand ığı daha iyi aiüaşılabilir.
Zamanla bu %3 oran aşırı bulunmu ş ve gecikme halinde %1 fazlasıyla ödeme yapılması uygun görülerek mevzuat de ğişikliğine gidilmiştir. Yargıtay içtihatlarına göre bu %1 fazla ödeme cezai şart
niteliğindedir. Yargıtay günlük%1 fazla ödemeleri faiz olarak kabul etmemektedir. Bu nedenle de Borçlar Kanununun 1-6 1/son
maddesine göre indirimi mahkemeden talep edilebilir.
Öğretmenlerin yasal ve görevsel bir zorunluluk olmamas ı halinde çalışmadığı aylarda özellikle yaz aylarında ve sömestir tatili denen zamanlarda ücretinin tam ödenmesi de ifade edildi ği gibi "Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bulunduklar
ı görevleri yapmaları ' şartıyla, ders yılı içindeki
tatil günlerinde imtihan vé tatil aylannda da ödenir."
retmen ve yöneticilerinin parasal ve sosyal- haklar
Özel, okul öğ
ı
yukarda aıılatılaıılarla sıııırlı değildir. 625 sayıl
ı yasan
ın 40 inci
maddesi öğ
retmenin ölümü halinde ailesine yard ımı düzenlemiş- 40 mcı maddeye göre "Özel okul yönetici ve ö ğretmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına,, bunlar bulunmadığı takdirde gertYmctvE BAROLAR BtRLIĞI ı
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çimi kendisine ba ğlı ailesi fertlerine mütevefl'an ın aylık ücretinin
üç kat ından az olmamak üzere özel okulca ölüm tazminat ı verilir".
Burada kastedilenin çal ışı rken ölen öğretmen veya yönetici olduğundan ku ş ku duyulmamalı dir. Ölüm tazminatı ile kıdem tazminatı kurumu nas ıl ba ğdaştırılmalıdır? Kanımca ölenin mirasç ı lan ölüm tazminatı yanısıra İş Kanunu 14. maddede yer alan "iş7
çinin ölümü nedeniyle kanuni mirasç ı larma ödeme yap ılması " kuralim işleterek kı dem tazminatım ayrı ca isteyebiıhelidir.
retmenin parasal hakları m ilgilendiren bir625 sayılı yasada ö ğ
diğ er husus sosyal yardım kapsamı ndaki ödemeleMen vergi kesilmemesidir. Yukarda da belirtildi ği gibi bu sosyal haklar aile yard ıımı , lojman yardımı, eğitime ö ğretime haz ırlık ödemı , çocuk yard
neği, e ğitim-öğretim tazminatı gibi ödemelerdir.
3) Öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Haklanmn
Düzenlenişi:
Özel okul ö ğretmenlerinin hizmet aktiyle çalıştırılma ı 506 sayılı yasanın 2. maddesine göre sigortal ı olmalarmı da peşi sıra getirmektedir. Bu nedenle özel okul ö ğretmenlerinin ve yöneticilerinin ba ğholduklan sosyal güvenlik kurumu SSKdır.

Özel okul öğretmenleri genel anlamda 506 say ılı yasanm sigorığı tüm haklardan yararlanabilirler. Buna göre ö ğtalılarma sa ğlad
ın 1. maddesinde yer alan hastal ık siretmenlerin506 say ılı yasan
gortası , meslek hastal ıkları sigortası, analık sigörtası , malüllük sigortası , ölüm sigortası, iş kazası sigortası, ya şhlık sigortası daHaılı yasanın 2. maddesi ve 1. maddesinrmdan yararlanması 506 say
deki açıklık gereğidir.
retmen ve yöneticilerin genel anlamda 50 say ılı SşKndan
Öğ
yararlanmalanmn yan ısıra 625 sayılı kanuı da bazı düzenlemelere yer vermiş tir. 625'sayılı yasamn sosyal güvenlik hak ve hukuka
iliş kin düzenlemeleri daha çok tekrar ve bu kuruma tabi di ğer işçilerden ileri hakları ö rğetmen ve yöneticilere getirme kayg ısıyla
olmuştur.
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lı yaNitekim 625 sayılı Yasada tek tük de olsa 506 ve 1475 sayı
salara ve onun uygulama ve kurumlanna at ıflar yan1ımştııt 625
sayılı yasanın 38, 39 uncu maddeleri bu yönde hükümler getiren
maddelerdir.
625 sayılı yasanın38. maddesinde 506 sayılı yasaya atıfta bulunularak buradaki haklardan daha çok haklar ı öğretmene veren ileü bir düzenleme yapılmıştır. 625 sayılı yasanın 38. maddesiyle getirilen ileri düzenlemeye göre "özel ö ğretim kurumlarında çalışan
öğretmen ve di ğer personele, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tevsik edilen hastal ıkları ve iş kazaları için SosyalSigortalar Kurumunca ödenen i ş göremezlik ödenekleri, bu ki şilerin özel
öğretim kurumlarından almakta olduklan ücretten eksik ise, aradaki fark özel ö ğretim kurumunca tamamlan.ır" denmektedir.
Burada, öğretmenin sair i şçilerin toplu iş sözleşmeleriyl ulaş mak istedikleri "i şgöremezlik halinde ücret kaybma u ğramama arzusu" yasakoyucu tarafindan bir hükümle kendisiile verilmi ştir.
n yönetici ve öğretn 39 uncu maddesi ise "kad ı
625 sayılı yasanı
undan
önce
ve sonra Sosyal Simenlerin hamilelikleri halinde do ğ
gortalar Kanunu, hükümlerine göre izin verilir." hükmünü içermektedir.
506 sayılı, yasamn 49 uncu maddesinde do ğum izni süreleri ve
esaslan düzenlenmi ştir. Do ğum izni İş Kanunu 70. maddede de dün 49. maddesinde düzenlenen İş Kazenlenmi ştir. 506 sayılı Yasanı
n kullamlması ile 506
nunu 70. maddeye göre kanuni izin hakkını
sayılı yasanın 49'uncu maddesindeki doğum sonrasındaki geçici i ş
ı benzerlik taşı-•
göremezlik ödene ğinin alıı ima süreleri ve ko şullar
maktadır.
İş Kanununun 70. maddesine göre, kad ın işçiler doğumdan önce ve sonra olmak üzere toplam 12 haftal ık süre çal ıştırılamaz ilılı Yakesi kadın öğretmen ve yönetici için uygulanacakt ırA57 say
n doğum izninin dosanın 104-A maddesinde memur kad ın çalışanı
umdan
sonra
6
hafta
olmak üzere toplam
ğumdan önce 3 hafta; do ğ
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9 hafta olduğu gözetildiğinde bdrada Ezıı et aktiyle çal ışan 6ğretmenlerin daha avantajlı oldukları anlaşılacaktır. (Bkz. Doç. Dr.
E.Tuncay Kaplan - Kad ın İşçinin İş .İ lişkisiııden Doğ an Hakları ve
Korunması , Ankara 1999, sayfa 97-98 vd.).
506 sayılı SSK madde 49'a göre, sigortal ı kadın öğretmenin geçici iş göremezlik ödene ğine hak kazanabilmesi düzenlenmi ştir.
Burada, "kendisi için do ğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün
analık sigortası primi ödenmi ş bulunan analığı halinde, doğumdan
önceki ve sonraki 6'ş ar haftalık sürede, çalışmadığı her gün için i şgöremezlik ödene ği verilir ve bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez"
denmiştir.
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