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AdIDM Burada Yer Almak İç�n Tıklayın

YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER

Adınız

Yorumunu GönderYorumunu Gönder

Yorumlarınız ed�tör onayından geçt�kten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve k�ş� ve kurumları renc�de ed�c� yorumlar
onaylanmamaktadır. Yap�lan yorumlardan yazarları sorumludur.Kurumumuz h�çb�r şek�lde sorumlu tutulamaz.

yönet�c� kadrolarına atanma g�b� konularda yen� �mkânlar tanınmaktadır. Bu kanun tekl�f�
TBMM’de en çok m�lletvek�l� olan �k�nc� part� m�lletvek�l� tarafından “14/7/1965 Tar�h ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�f�” adı altında TBMM’ye
ver�lm�şt�r.
 

Yen� ver�len �k�nc� yasa tekl�f�
 

Hükûmet �le aynı (Cumhur) �tt�fakta bulunan m�lletvek�l� tarafından “14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�f�” adı altında 06 Temmuz
2020 tar�h�nde TBMM’ye �nt�kal ett�r�len yasa tekl�f�nde �se mevcut yasal düzenlemeler�m�z
anlamında �şç� veya memur statüsünde sayılmayan mezkûr kamu personel�n�n 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'na tab� memur kadrolarına atamalarının yapılarak �ş güvences�n�n sağlanması,
çalışanlar arasındak� adalet�n tes�s�, 5393 sayılı Beled�ye Kanunu'nun 49. Maddes� �le ayrıca 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-B maddes�ne göre sözleşmel� statüde çalışan personeller�n
yaşamakta oldukları tüm sıkıntıların yasal mevzuat hükümler� çerçeves�nde hall� �le tem�nat altına
alınmasının amaçlandığı bel�rt�lm�şt�r.
Net�ce �t�barıyla hem hükûmet kanadı �le aynı �tt�fakta bulunan part� m�lletvek�l� tarafından hem de
ana muhalefet part�s� m�lletvek�l� tarafından sözleşmel�lere memur kadrosu ver�lmes�
öngörülmekted�r.
Umarız bu kanun tekl�fler� b�r an önce yasalaşır ve sözleşmeler�n mağdur�yetler� g�der�l�r.
 

“BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA”
 

Ercan Mens�z Bey, tüm kazanç ve çalışmalarınız üzer�nden hesaplama yapılması gerekmekte
olup bazı nüanslar önem teşk�l ett�ğ�nden tarafımızdan hesaplanma yapılması doğru
olmayacaktır. Telefonla ya da ş�fah� değ�l yazı �le sormanız hâl�nde yazılı olarak �lg�l� da�re
başkanlığı tarafından s�zlere ver�lecek cevap daha sağlıklı olacaktır.
             ***
Ham�t Yener Bey, öncel�kle yetk�l� hastanelerden b�r�n tarafından düzenlenm�ş en az %40 ve
üzer� engel oranı bel�rt�r "Engell�ler İç�n Sağlık Kurulu Raporu" çıkarmanız lazım. D�ğer yandan
“Engell�ler Ver� Tabanı Oluşturulmasına ve Engell�lere K�ml�k Kartı Ver�lmes�ne Da�r Yönetmel�k”
gereğ�, Engell�ler İç�n K�ml�k Kartı alab�lmen�z �ç�n nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf ve sağlık kurulu
raporu aslı veya onaylı örneğ� �le �kamet ett�ğ�n�z �l�n A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğüne müracaat etmen�z gerek�r.
 

SGK neden rapor parası verm�yor?
 

“İsa Ağabey, �k� buçuk aydan ber� çalışıyorum. B�r hafta �st�rahat aldım. Ancak SGK rapor
vermed�. Bu durum neden kaynaklanıyor?” Sadullah Arslan
Sadullah Bey, hastalık sebeb�yle s�gortalıların �ş göremezl�ğe uğramaları hâl�nde, �ş göremezl�ğ�n
başladığı tar�hten öncek� b�r yıl �ç�nde en az 90 gün kısa vadel� s�gorta pr�m� b�ld�r�lm�ş olması
şartıyla geç�c� �ş göremezl�ğ�n üçüncü gününden başlamak üzere her gün �ç�n geç�c� �ş göremezl�k
ödeneğ� ver�lmekted�r. Henüz 90 günlük s�gorta pr�m gün sayınız tamamlamamış olduğunuzdan
ödeneğe hak kazanamamış durumdasınız.

VİDEO HABER FOTO HABER

Buraya yorumunuzu yazab�l�rs�n�z

CITROËN
BERLINGO
Konfor seninle!

Ayda 
Taksitle

1.000 TL

HEMEN TIKLA

CITROËN C3
AIRCROSS SUV
Konfor seninle!

Ayda 
Taksitle

1.000 TL

HEMEN TIKLA

İhlas Grubu'na ödül yağdıİhlas Grubu'na ödül yağdı

Fat�h sondaj gem�s�Fat�h sondaj gem�s�
Karaden�z'de �lk sondajınaKaraden�z'de �lk sondajına
başladıbaşladı

Hal�ç'te yoğun traf�k! SürücülerHal�ç'te yoğun traf�k! Sürücüler
�syan ett��syan ett�
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 YAŞAM - Kuşadası’nda b�r k�ş� boğularak hayatını kaybett�

 Ana Sayfa Abonel�k  E-Gazete B�z�m Sayfa Turk�ye Newspaper      ARAMA  VİDEO  FOTO

YAZARLAR SON DAKİKA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR OTOMOBİL SAĞLIK YAŞAM MAGAZİN 

İsa Karakaş

isa.karakas@tg.com.tr

Kamuda çalışanlara memur kadrosu öngören yasa
tekl�f� TBMM’de
11.07.2020

 

Kamuda hâlen değ�ş�k statüde çalışan 3,5 m�lyonu aşkın personel
bulunmaktadır. Bu personel�n çoğunluğunu devlet memurları
oluşturmaktadır. Ancak aynı �ş� yapmalarına rağmen bazı kamu
çalışanları memur, bazıları sözleşmel� bazıları da �şç� statüsünde
çalışmaktadır. Bu grupları da alt gruplara �nd�rgemek mümkündür.
Örneğ�n mevs�ml�k çalışanlar, geç�c� sözleşmel�ler… g�b�.
Kamuda sözleşmel� statüde çalışanlar bazı mağdur�yetler yaşamaktadır.
Daha önceden de özell�kle sözleşmel� statüde çalışan öğretmenler�n
sorunlarını d�le get�rm�şt�k. Bu sorunların başında da evl� olanların bu
statü neden�yle b�r araya gelememeler�nden kaynaklanan bölünmüş
a�leler teşk�l etmekted�r.
Sözleşmel� statüde çalışan okurlarımız bu konuda düzenleme yapılıp
yapılmayacağı ya da herhang� b�r gel�şme olup olmadığı yönünde
b�zlere çok sayıda sual yöneltmekted�r.
Kamuda çalışanların memur kadrosuna geç�r�lmes�ne yönel�k TBMM
kom�syonlarına yen� kanun tekl�fler�n�n �nt�kal ett�ğ�n� s�z değerl�

okuyucularımızla hemen paylaşalım.
 

Tüm sözleşmel�lere memur kadrosu öngören tekl�f
 

TBMM kom�syonlarına geçt�ğ�m�z ay �nt�kal ett�r�len kanun tekl�f�yle, başta M�llî Eğ�t�m Bakanlığı
bünyes�nde görev yapan sözleşmel� öğretmen uygulaması kaldırılmakta, sözleşmel�
öğretmenler�n kadroya geç�r�lmes� öngörülmekte, kamuda ve beled�yelerde d�ğer adlar altında
görev yapan tüm sözleşmel� çalışanların da memur kadrolarına atanmalarına �mkân
sağlanmaktadır.
Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetk� ve sorumluklar taşıyan farklı kadrolarda
�st�hdam ed�len personel�n statüsü, mal� ve sosyal hakları �le d�ğer hakları konusunda farklılıklar
ortadan kaldırılmaktadır.
D�ğer yandan tekl�fle, memur kadrolarına atanacak personel�n kurum �ç� yer değ�ş�kl�ğ� �le �z�n
hakları g�b� bazı hakları gen�şlet�lmekte, bunlara görevde yükselme, kurumlar arası nak�l ve

Yazarın D�ğer Makaleler�

''Yen� Torba Kanun''un �şveren ve çalışanlara
get�receğ� destek ve yen�l�kler

İşç� �z�nler�n�n memurlara eş�tlenmes�n�
öngören yen� düzenleme

SGK, bu ödemelerden pr�m kesm�yor!

Kamuda çalışanlara memur kadrosu öngören
yasa tekl�f� TBMM’de

Kıdem tazm�natının azam� tutarı ve yen�
oranlar

Yen� evleneceklere devlet çey�z parası
katkısını 9000 TL’ye çıkardı!

SGK, denet�m b�r�m�n� güçlend�rerek yen�den
koord�ne ett�

Yen� uzatma �le b�rl�kte "kısa çalışma"
uygulaması

Kıdem tazm�natında yen� yöntem

Yaşlılık sebeb�yle SGK’lığın sona erd�r�lmes�

Anlaşmayla, �şç�n�n �şten ayrılmasında SGK
�şlemler�

Altına SGK pr�m�

En son değ�ş�kl�klerle �şç� alacak davalarında
SGK’nın yapacağı �şlemler

SGK’dan kontrol muayene tar�hler�ne
erteleme

Süres� uzatılacak olan �şten çıkarma
yasağının kapsamı ve �st�snaları

TÜM YAZILARINA GİT 
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