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20q6/ll350 sayllı Karann l0 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 4

ve 7 numarall bentlerinde belirtilen kurum

vc unvanlarda yönetici olarak görev

1apantarın kadrolu olarak çalışma ve geçici

görevlendirme aynm| yapılmaksEln Toplu

Sözleşmenin 23 üncü maddesinde

düzenlencn artlrımll ek ders ücretinden

yamrlandırülması talebi hakkındadır.

l9.9.20l8

ı. BAşVURANIN iDDİA !,E TALEPLnRi

l\ Türk Eğiıin-Serı'e yehileten Av. Dilek ATAK tarofından Kurumumuza yaP,laıı baş,,ı/fuda,

ı.!) Milli Eğilim BakanItğl bünyesinde çallşan okul yönelicilerinin ek ders ücreti hesaplaffalannda

1611212006 tarihli Resmi cazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 0l/12l20l6 tarihli ve

2006/11350 sayıll Milli Eğitim BakanIüğl Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders

saatlerine İlişkin Karar hükümlerinin uygulandığlnı, bu karar halen yürürlükle olup ek ders

ücıeti hesaplamalarınln bu kamra görc yapılmakta olduğu. Mezkur Kararın l0 uncu

maddesinin l inci İkraslnın (c) bendi ulıannca diğeİ örgün ve yaygln eğitim kurumlar| v§

azlnlık kurumlarınln yöneticilerinin görevlerinin kaç saatinin yönetim görevi sayılafak fiilen

görev yapılması kaydıyla ek ders ücreti ödeneceğinin düzenlendiği,

50?0 9, ılı El.kğonik imzn K@u.ü'm utcun ol.nt Gü\ e,li I lekı@nik lİu ilc üttlmiİir, Ev6\ i"idi
tılp.l/İbyJ.onbüdsmı._go!.tİl9.gu/o18!l..ı.pt ad,esinden :ıJ7v,E79B{(XE ko,1u ile yap,labiliı,
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1.2) Kamu Görevlilerinin Geneline ve llizmet Kollarına Yönelik Ma|i ve Sosya| Haklara ilişkin
2018 ve 2019 Ylllarlnl Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin ikinci bölümünde yer alan
Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna llişkin Toplu Sözleşmcnin 'Örgün ve yaygln eğitim
kuıumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti^'başhklı 23 üncü maddesinde "2006/11350
sayılı Kararın ]0 uncu maddesinin biriıci _fıkrasının (c) ben.linih: 1 nuııaralı alt bendi
uyannco müdür ve müdür baş.yardırnclarına irdenmekıe olah ek dcls ücreti hü{tada 1 Saaı, 7

nunarah alt bencıi üyarınca müdül y.rrdlmcılurınu ödehmekle ı»lan ek ders ücfeti hafıaı]a 1

saaı arıİlmh uygıılanır." şklinde obuğu, Ancak, bu ücretin kadrolu olarak 8ö.ev yapan
okul/kurum \,öneticilerine ödenmeklc iken herhangi bir nedenle okul^urum yöneticiliklcrin€
geçici olarak görev|endirilenlere ödenmediği konusunda Sendikava şikayetlerin geldiği.

1.3) Geçici görevlendirmeyle okul^urum müdürü. müdür başyardımcısl, müdür yardımcısl olarak
görev yapan|ara, gcçici görevIendirmeylc yöneticilik ),ap!ıkları gerekçesiyle artırımlı ek ders
ücrctinin verilmemesinin Anayasanln eşitlik ilkesin€ ve hakkaniyete aykın oldıığu, geçici
görevIendirme},lc çalışan okul ı,önelici|erinin de diğer okuI yöneticiIeri gibi yönetim işleri
kapsarnlnda vapılması gereken tüm iş ve işlemleri yerine getirdiği. aynl oktılda kadrolu olarak
çalışan bir okul/kurum ),öneticisi ile geçici görevlendirmeyle çal|şan okul/İurum yöneticisinin
aynt orıamda aynı görevleri veaine getirdiği. buna karşın avn| ortamda aynı işi yapan bu
yöneticilerine ücret ödemesi slraslnda ayrım yapılmasının hiçbir şart alt|nda kabulünün
mümkün oImadlğı, çalışma barışl, eşitlik ilkesi ve hakkaniyete göre de geçici görevlendirmeyle
çallşan okul^urum yöneticilerine de altnmll, ek ders ücreıinin verilmesinin gerektiği, aksine
tıygulamaların çalışma ba.ışlnl bozacağt ve geçici görevlendirmeyle çallşanların mağduriyetine
sebebiyet vereceği ifade edilerek:

1.4) Milli Eğitim Bakanlığlna bağlı okui,lkurumlarda görev yapan kadfolu-geçici okut yöneticilerine
ek ders ücreti ödcmelefi ile ilgili olarak, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders vc Ek Ders
saaılerine ilişkin Karar gereği kadrolu veya geçici görevlendirme ayrıml yapllmadan örgün ve
yaygln eğitim kurumlanndaki tüm yöneticilere arl|rım|l ek den ücreti verilmesi. bıı konuda
gerekli yasal diızenlemelerin yap|lmasl için tavsiyede bulunulmasl

talep edilmekredir.

U. iDARENiN BAŞvURUYA ilişKiN AçIKLAMALARI

2' Mi i Eğiıin Bakanlığının 22/I1/20l8 tarihli,e 22151730:jayütı yazıSında;

2.1) Bakanlığa bağlı eğitim kıırumlarlna yönetici olarak görevlendirileceklerin.2l106/20l8 tarihli
ve 30455 sayıll Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanllğı Egitim Kurumlarına
Yönetici cörevlendirme Yönetmeliği hükümleri çe.çevesinde belirlendiği. görevtendirmelerin
anllan Yönetmeliktcki usuller çerçevesinde valilik onayı ile 1,apıldığı,

2.2) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının yöneticilik görevini yürütmek üzere geçici olarak yapılan
görevlendirmelerin. öğİetmen|er ve eğitim ku.umu yöneticileri aıaslndan yapıldığl; bu
kapsamda yapllan görevlendirilenlerin geçici görev süresince ek ders ücfetinden
yaraİlanabilmeleri için söz konusu görevlendirmelerin 16/1212006 İa-ihlj, ve 26]78 sayıll
Re§mi Gazetede yaylmlanarak yürürlüğe giren 0l/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayllü
Bakanlar Kurulu Kararl ile yü.ürlüğe konulan MiIIi Eğitim Bakan|lğt Yönetici ve

5070gytl, Elel(fonikima Kanunü'na uylun olanl cül cnli 1.leklmnit imzl il€ rEıilnişıir €vBl(ıcyidi
batpİr/.by§.ombu&nın.gov,ır^oİır9.g!l..-pr adrcsinden !J7t:E79a-Eo6[ İodu ile yapllabilil,



Öğretmenlerin Ders ve Ek Defs saatlerine iüişkin Karar'ın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca valilik onayı ile yapılmasının gerekliolduğu,

2.3) Bakanl!ğa bağll eğitim kurumlarında yöneticjlik görevlerini yürütmek üzere geçici olarak
görev|endirilenlerin, bu görevi asaleten yürütenlerin görev, yetki ve sorumlulukların! yerine
getirmekle yükümlü bulunduğu,

2.,ı) Bakanhğa bağll eğitim kurumlarında yöneticilik görevlerini yürütmek iizere geçici olarak
görevlendirilen yöneticilerin, bu geç icİ ' gOrevlori süresince bahsi geçen kararın l6 ncü

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftada l8 saat ek ders ücretinden yara.lanmakta
olduklarını; ömeğin, bir eğitim kurumunda müdür olarak görev yapmakta olan ve haftada 25

saat ek ders ücretinden ya.arlanmakıa olan bir yöneticinin. geçici ola.ak başka bir eğitim
kurumunda görevlcndirildiğinde alacağı ek den ücretinin haftada l8 saate düşmekte olduğunu,

2.5) Ancak. 25108120lı7 tarihli ve 30l65 sa),ıIı Resmi Cazctcde yayımlanan Kamu Görevlilerinin
ceneline ve Hizmet Kollanna Yönelik Mali ve Sosyal Hakl.ra İlişkin 20l8 ve 2019 Yıllarlnl
Kapsayan 4. Dönem Toplu sözleşmenin "Eğitim, Öğİetim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin
Toplu Sözleşme" bölümünün 5 inci maddesiyle, geçici olarak görevlendirilen yöneticilerin
olası mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından. asll görevleri için öngörülen ek ders ücretjnin
geçici görevleri için öngörülen ek der§ ücretinden fazla olma§ı durumunda, asll görcvleri için
öngörülen ek ders ücretinden ) ararlandırı lmalann ın sağlanmasının ve bıı kişilerin ek ders

ücreti saallerinin arttırılmasının amaçlandığının ddğerlendirildiği,

2.6) Yürütülen görev için öngörülen ek ders ücretinden. anllan Karann 22 nci maddesinin ikinci
fıkrası kapsamında, bu maddede yer alan şartlan tümünü eksiksiz olarak taşımaıarı kaydıyla.
sadece vekaleten görevlendirilenlerin yararlanmalartnün mümkün olabildiği,

2.7) AsıI görevle.i öğretmenlik olan \e bu bağlamda bahsi geçen Ka.arın l0 uncu maddesi hükmü
kap§amında ek ders ücretinden yararlandırılan yöneticilea ara§ında bulunmayan
öğretmenlerden geçici olarak yöneticilikle görevlendirilenlerin, Toplu Sözleşmenin 5 inci
maddesinden yamrlandrılmaları mümkün olmadığından, geçici görevleri süresince anılan
Kararın 16 ncl maddesine göre haftada 18 saat üzeıinden ek ders ücretinden
yararlandırıldıkları,

2.8) Toplu Sözleşmenin taraflarrnın; Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve

Maliye Bakanllğı ile yetkili sendik.dan o]uştuğu. dolaytstyla Milli Eğitim Bakanlığınln Toplu
sözleşmc sürecinde doğrudan veya dolaylI olarak herhangi bir etkisinin bulunmadlğı,

2.9) ilgili sendikanın Bakanhğa hitaben yazmış olduğu 24nln0|8 tarihli ve 146 sayülı yazıya.
talimat nİeliğinde olması nedeniyle bir cevap verilmediği, söz konusu sendika dahil olmak
üzere sendİkalarln Bakanlığa talimat verme gibi bir yetkilerinin bulunmadığı.

2.10) Bu konuda farklı bir uygulama yapllabilmesinin yasal olarak mümkün bulunmadığı,

ifade edilmiştir.

tlr. iLGİLİ MEVZUAT

50?0 sa),l! nlckrcnik iMKanunu'na uyBun ol d[ Gü\ eıli |lekıbnit Iroa ile ületilmi$i.. Evnİ ıcridi
http..//.br1.o6b!d3mıİ.got.lrl3orgr/.oraul..ıspİ adresindcn .lJ7v_t]79B-6o6E todu ile ,.pılabiln.
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3) 2709 sayı|ı Tirkiye curnhuriyeti Anıyısıslntn

3.1| "DilekÇe, bilgi edınme ve kamu deneıçi§ıne başvuna hakkı" başllkll14 üncü maddesinin
üçünci ve dördüncü flkralanndaj

"Vaıanılaşlar --- kendileriyle veya komu ile ilgili dilek ve Şıkayeııeri hokkında, yeıkili
makamlara ve Türkiye Bürük Milleı Meclisine yazı ile başvurmo hakkına sahiPıif.

Herkes, bilgi edinne ve kamu deneıÇisipe baŞvürmo hakhna sahipıir.

Türkiye Biiyük Milleı Meclisi Boşkanlığın.ı bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu
ıdafeıiıı iŞleyiŞ iyle i lgili Ş ikaJ]etleri ince lel. "

3.2') "Kaırıu hızmeıi görcytiıeilte ıtgııi hühürrrer" baştlkh D bölümünde yer alan 'Genel itkete|'
bışl*lı 128 inci mıddesilde;

"Memurların ı,e diğcr komu göre'\'lilerinin nitclikleri, aknmalarl. gi»,c|,lc 
',eıkileri. 

haklarI |e

)-ükünlülüHeri. uylık ve öılenekleri ve.liğer özliik işleri kanunla drzenlenir. Ancak. mali ,ıe

ıosyal haklaıu ilişkin ıoplu sözleşme hükü ılefi saklıdır."

,l) 6328 sayıh Kımu Denetçitiği Kulumu xrnuDu'nuo "Kufumun 6dİeri" başhkh 5 inci
mıddesiniD biainci fıkra§ındai

" Küfüm, idafenin iŞleyışıyle ilgili Şiklyet üleiine, idareniı hef ıüllii eyleın ve işlemleri ile
ıuıum ve davr.ınışlarııl: insan hdklarına d.ıyalı adalet anlayışı iÇinde, hl.ıküka 9e hakkaniyeıe
üygunluk yanlerinden incelemek, araşıırmak ve idafeye önerilerde bıülunmoHa görcvlidir. "

5) 307l §ay ı Dilekçe HıkklDıİ Kullınılmasına Deir KanunuD 7 nci mıddBinde;

"Türk vatandaşlarının ve Türkire'de ikameı eden yaboncıların kendileri ve konu ile ilgili dilek
ıe şiWyetleri konusuhda yetkili makamlara yophkları başwıruların sı,ınıcu veya yapılmakla

olan işlemin safahal hakkındo dilekçe sahipleıine eı geç olüz gün içinıle gerekçeli olarak
ce\Jap verilir."

6) 4688 sayılı Kımu Göİtvlileri sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun

6.1) "Serrdıka ve *onİedefusyorııafln yüki ve |ooliyeıleıi" bışlıHı 19 uncu mıdde§iDde;

" ...e) Üyelerih ortok ekonomik ve sosyal hak w menfaotlei ile pelsonel hukukunu ilgilendiren
konularda ilğli kırumlara ve yetkili nakamlalu sunulmak iizere çalışmalar yapmak ve

öırefilef geıirmek.

j Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilalaründa, ofiak hak ve menl'aaılerinih izlenmesinr]e

veya hıkuki yardım gerekliliğinin orlaya çıknası ılurumunda ğelerini veya mirosçılarını. her
di,izeyde ve derecedeki yöneim »e 1argı organları önünde ıemsil emek veyq eııirmek. du,-a

açmak ve bu nedenle açlan ılavalarda laral olmak. "

6.2' "Tbplu sEdeşmenin kapsaml" bışllkllzt inci mıdde§inde;

"ToPlu sözleŞme: kamu görcylileinin moli ve Sosyal haHarını d,iuenleyen mevcut mevzuol

5o7o gyllı tjtctlrcnit lma Kdıunu'D ırgun olant (invoili llchrenik inza ilc İrctildiştif. E!ğkteyidi
https://.byJ.ombud.mın.gov.ıİl$igu/3o.g!lı. pr adrcsindcn ıJ7v-E?9B-E(Xf, kodü il€y6pllabiIil.
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hüküı lei dikkı]te olıkaruk klrmu görevlilerine ıygulonacak klısayü ve gösıergelea oylık ve

ücrcılea her ıürlü zafi ve ıozminallaa ek iidene, ıoplıı sözleşme iklamiyesi, fazla çalışna
ücreıi, hofcıf.üh. ikraniye, doğln, ölüm w aile y.rrdımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek

ve giyecek yardınlarıve diğer nali ve sosyal haHarı kapsaı'.

ToPlü sözleŞme ikfamiyesi hariç olmak üzere ıoplı sözleşme hüküüleinin üyguıanmasünda

sendika ,iırgsi ok n ve sendika üyesi olmayak kamu görevlileri orasnda aynıı yap arnaz. "

7) 657 §ayılı Devlet Memurları Kanunu'njn

1.1' "uekaıeı görerı ve oykk veiıınesinin şafılo.r " başlıkh 86 ıcl maddesinde;

"Memü afın kanuni izin, geçici giirev, disiplin cezasü uyquıaması veya qöıclden ıEaHaşlırma
neılenleriyle işıerinden geçici olarak alTlnaları hııliıde yerlerine knıım içint]en,eya diğer

kurumlardan vcva açıktan rckil alanııhilif."

7.2) 'Ders galcvı" başlıkh 89 arrcıl ,rıadde§ınde;

"Her derccede*i eğiıim ve öğretim kurumlafı ile Üniversiıe ve Akademi (Askeri Akaılemiler

dahil), okul, kurs veya yaygın eğiıim yapon kurumlarda ve benzei kuruluşlarda öğretmen ,eya

öğreıiü üyesi bulunmamosı halinde öğreımehlere, öğreıim iiyelerine veyo diğer melıüllara
veyahuı açıhan ıııanacaklara uL,reı ile ck Jrrs eö,yvi verilebilir.

Ücrelle okııulacak ders saaılerinin sayısı, ders görevi olacakların niteliklei ve diğer hüsuslar

Cumhurbaşkanı kararı (Eski hali: ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun koraıı) ile
ıesPiı olünuf. "

8) 439 sıyıh Milli Eğitim BakınlĞına Bağh Yük§ek ve orta Dereceli okultıİ Öğİttmenleri
İle iıkokuı Öğr€tmenlerinin Hıftalrk Deİ§ saatleri ile Ek Ders Ücıetleri Hakkında
Kanun'ün Ek l inci madde§inde;

" --- diğer eğiıin kurumlarında 1)e Milli Eğitın Bakanlüğı merkez ve ıaŞru leŞkilaıındo gdrcü,

alanlardon kimlerin zorunlü ek ders 8öre9i alacağı ve hafalık çalışmalorının ııe kodarının

zorıınlu ek de§ görevinden sayılacağı: birden fülo sın{ okutan öğreımenlere ,efilecek

haJıalık zorunlı ders görevihin soyıiı, ögreıman ye yöneticilere haİıodo veriİecek zorunlü ek

ılers sayısı ve ıliğeı hısıslar 657 soyltü Devleı Memurları Karrünümn 89 uncu naılılesi
hükümleri uyar ü nca dii:e nlenir. "

9) 652 sıyıtı Özel Bııınma llizmeti Vercn Kurumlıı ve Bazt Düzeılemeler Hıkkındı Kınun
Hükminde Karırnamenin "Atsma" başlıklı 37 nci madd€§inde;

"..(8) okül ve Kurum Müdürleri- il Milli Eğitin Müdiirünün ıeklıJi ikerine. Miidiir
Başıardımcısı ıe Yardımcıları ise okul veya Kı!rurn 

^Iüdiirühün 
inhaçı ve il Milli Eğilinl

Müdüünün ıeklifi uzeriıre Vali laralindaıı dörı yıllığına görevlendirili|, Bu görcvlendirmelcfin

§üre tamamlanmadan sonlonı]rılması, süresi dolanlafın yekiden görevlendirilmesi ile bu

.fılcranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ıe esuslar yö/ıeımelikle düzenlenir."

l0) 25/082017 tırihti ve 30165 §ayrlr Resmi Gaz€tede yayımlalaD Kıınu Gör€vlilerinin

50?0 gytl, tjl.İıruniı ima Kanu.u'na uygu. ola.dk Gül.nli ılekıfunit lmza iloüretiıni$n. [v6İ ıeridi

bttp.://.bt§.oEbldsnın.got.irl.orgn/sorg!Iı.$pı aülresinden J.]7v_E798-806E kodü il€ ,apıldbilif,

,5/I3,



Geneline ve Hizmet Koltanna Yönelik Mali ve so§yal llakları ilişkin 20ı8 ve 2019
Ylllrrlnl K.psayan 4. DöDem Toplu sözleşmeniıı ikinci bölümüııde yef alaD Eğiıim,
Öğreıim ve Bilim Hiznıeı Kolırna iıışkın Topıu Sırzteşrrrenin

l0.1) "Geçıcı görcyıerıdililerı !öneıicilein ek de.S ücreıİ" b^şhkll5 inci madd€§inde;

-2006/11350 sqvılı Kararın ]0 üncü mrıddesi kıpsamııda ders hiıeliğinde ,Yikeliü|1 görevi
karşlığında ek ders ücreıinden yararlonmaha iken aynı Kararın 16 ncı maddesi ul,arınca
Milli Eğilin Bakınlığı merkez ve ıdşra teşkilatı ile diğer kurumlarda gEreiendirilen
yönelicilea l0 ıı cu ve 16 ncı maddede a)ngörülen ek dels ücle erinden daha yüksek olandan
yurarlanclırılır- "

l0.2) "öryün ve !,algın eğiıirı, *ııfumlannıı, !önelicilefinin ilare ek ders ücreıi'baştlk]l 23 üncü
mıddesinde

"2006/l ] 350 Sa},ıh Karııruı ]0 ıınc,u molldesinin birinci fıkrasınü (.,) bandinin; 1 numorolı ılI
bendi u!-arınca mülür ve müdür buşyardımcılarınıı iiıJenmehe tılan ak ders ücreıi hdJjlda 1
suuı, 7 numaralı ulı hendi 4,arınt,a mijdür |ardtm(ıkırüna ödennekl? olan ek ılers ücreti
hııfıuıla l sauı arıırımlı uy2\ılanır."

l|| l6ll2no06 tarihli ve 2637t sıyılı Resmi Gszetede yaymlanar.k yüİürlüğe giren
0111212006 tarihli ve 2006/1lJ50 sayut Brkanlır Kurulu Kamrı ile yüriirlüğe konülan
Milli Eğitim Bakanhğl Yönetici ve Ögretiıbnlerin Deİs ve Ek Ders saaılerine ilişkin
Karınn

11.1' "De6 nııeıığiade yöneıım göıevi" b^şllkh l0 uncu maddesinde;

"(]) ilgilı ne|zuat hükümlei ile ıespiı cdilen inceleüe, .ıroştıfma, planlaüa, pfogramlama.

),ainetiü. denetiü. eğiıin ve öğıetin gibi gEre,rlefiııleh:

.,. c) Azınlık okullarında görevli olanlar ılcihil her derece ve ıürdeki örgün ve ylr!,gın eğitin
kurumlarından:

l ) Tan gün ıan yıl eğitim yapılan okül ,re kıırüfu müdür ve müdür başyarılımcılorınıı, bu
eğiıininJiilen yaPülılığı Süre ile Sınırlı olmak aizere, hafıada 30 saati.

2) raıılı ve pansiyonlu okalların müdiif ve iidür başorılımcılorının hafoda 30 saaıi,

3) Hef turdeki anudolu liseleri, fen lisele . sosyal bilifuler liseleri, spor liseleri, kız ıv
efkek ıeknik dğfeıiıfi. licareı ,e türizın okül ve kurumlarL özel eğilim okalve kurumları
ile okul önce.\i eğitım kuru ıkırı miidür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 Saıııi,

1) Diğer örgün 9e yoygırı eğilın kürumldfı ile azınhk okıilarınn müdiir ve müdür
başyarı.lımcılar ının hafiaıla 20 saali.

5) rahh ve ponsiyonlu okulların paısiyınılan sorumlü miiılfu yafdımclsıkın haftada 28
saati ve bu okulların diğer müdür yardümcılarının ise haftado 22 saaıi,

6) Her ıürdeki anadolıü liseleri. fen liselefi, sosyal biliüler liseleri, spor liseleri, kız ve

5o?o say , Etekı.onik lmz K rnr'na ür8un oıanİ Güvcnli ıt.klroniİ lma ile iirclilmişlir. 0vnl leyidi
titP.://.bys.ombudim.n.go!.ir^orgutofgu|..ı.pt adEsinden {J7v-E798-606E ıodu i|ç ,ap,l.biln.
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erkek ıeknik öğrcıim, licareı w ıurizm okul ve kulümları, özel eğiıim okul ve kurumları
ile okul öncesi eğitiııı kı]rumlan üüdür yardımcılarıııır, haflada 20 Saoli,

7) Diğeı örgıin ve yaygın eğitim kurüükırı ile azınlük okullaıı ,rlüdür yardütıcılafünın

hafıaıla 18 saaıi,

ders niteliğihde yöneıim görefi su7-ılır ve jiilen gdrev yapma korşılığında ek ders ücfeıi
ödenir "

l1.2' "Ders gafevırııa yopılmış sayılacağı h6ller" başlrkh 16 ncı mıddesiode;

"... (2) Bakanlık nerkez teŞkilatında Bakan vya yetkili kıldüğı makam, ıaşra teşkilatü.Jo ise

Bakaı peya valilik onayı ile ilgili ürıevzu.üı, 4)arınca ıerilen qörevlei yapmak ikere
görevlendirileh yöketici ve öğreınenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek akefe diğer
kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen löneıici ve ağretlrıenler, Bakanhk merke:

ıeşkilaıırloki görevkfuJirneler 4in ] yıl, ıliğer göfevlerdirmeler için ise har alıı ayda yeni bir
onay alınmalc ve Jiilen görev yapııak kaydıyla, yafı}ıl ve yoz ıatılıei .le dahil olnak ,izerc ayhk

k rşılığı ders görevi ile görevlendiildikle ıorihıe kendilerine veilmiş ek ders görevi bulunup

bulunmodığına baklmaksızın gi;reve başladıkları ıarihten ilibaren haİa.la 18 saal ek ders
görevi yap ış Sayılıflaf ye büna iliŞkin ek ders ücrc ei kaılrolarının bulünduğu kuru co
ödenir. Alnacak okayda gör€Vlendirilecek pe^onelik adı, soyadü, unvohı, göreıin mahiyeıi ve

görev süresi ile diğer husııslaı açıkça belirıilir.,Bu kapsamda ek clers iicreıinden yafarlan ın
personele ayrıca asli görcvi için öngörülen ek.lers ticrcti ödenmez. "

l1.3) 'yekakı gErcvi" başhklı 22 nci maddesinde;

"... (2) Boş bulunan örgülı ve ya},gürı cğitim kurumu yöıeıiciliklerine k kul müdürr. müıliir
başardımcısı le müdür yordümc\ı), SüOv şqrtı ongdrülenler içiı (bu sınavlaro girebilme

hakhnın elde edilmiş olnası dahil) asaleıen aıanmada aranan tüm şafilarü bir arada
taşıyanlardan asılı aııımaya yeıkili aıfiif ıarurtndak wkaleıel1 ğıananlara, vekaleıleri süresince

yalkızca wkaleı eılilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekaleı görerinde bulunulah örgün ve

yoygın eğiıin kürünunca ödenir. "

ı2) 1987 tırihli ve ı9463 §.yıh R€smi Gazetede yayıDlrD 99 seri Nolu Devlet M€Du art
KaDunu Genel Tebliğinde,,

"Bir göfevin veüleıen yürüıülmc\i hulinılc garr(\,in gercHeri ve iıcliklcri değiŞn ereceğinıle ü,

bü göreri vel«'leıen yürütecek olanlafn osil memürda oraııOn Şarılara sahip olmaları
gerekmektedir, "

düzenlemelerine yer veailmiştir.

ıv. KAMU DENETÇİSİ SADETTiN KALKAN,IN KAMU BAŞDENETÇiSİ,NE ÖNERİsi

ı3) Kamu Dene!çisi tarafından yapılan inceleme !e araşhdna neticesinde; diğer ör8ün ve yay_gln

eğitim kurumlan ile aznlük okullarında yöneticilik görevini yürütenlerin geçici olarak
görevlendirilmiş olsalar dahi Toplu Sözleşmenin 2] üncü maddesinde öngörülen artırımlı ek

ders ücretinden faydalandırılması ta]ebinin idarece reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka ve

5070 sayılı Elekırcniı loa xanunu'na uygun olarak Gü\cnli Ueİmnik IMa iıe ürcıilnişlir. l]v6k ıcridi
b(p.://Ghr].onbudrnın.got.ırlsorgu/sora!lı.!.pr ddrcsj dcn t.,7v-lj79B-ao6E kodu il.,apılabilir.
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hakkaniyete aykınltk bulunrnadlğl değerlendirildiğinden. başvurunun reddi gerektiği yönünde
hazırlanan öneri Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuşfur.

V. DEĞDRLENDİRME \.E GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsın Haklarrnı Uygunluk Yönünden Değerlendirme

14) Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran vekili. özede. Milli Eğilim BakanIlğfna bağlü

oku|,4(urumlarda 8örev yapan kadrolu-geçici okul yöneticilerine ek ders ücreti ödemele.i ile
ilgi|i olarak. 2006/l l350 §ayılı Kamr gereği kadrolu veya geçici görellendirme ayıtmı
yapllmadan örgün ve yaygtn eğitim kurumlarlndaki tüm yöneticilere toplu sözleşme}lc
öngörülen artırlmlı ek ders ücretinin verilmesi. bu konuda gerekli vasa] düzenlemelerin

,apllması için tavsiyede bulunulmastnl talep etmektedir.

ra Milli Eğitim Bakanlığüna bağll eğitim kurım|arına yönetici görevlendirmeleri, eski adı Milli
Eğitim Bakanllğın|n Teşkilat ve Görevleri Hakkünda Kanun Hükmünde Karamame olan ve
02/07/20l8 tarihli ve J0473 sayllı Resmi Cazetede va,vımlanan 70J sa!,ıl| Anayasada yapılan
Değişiklikleae Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde
Değişiklik YapıIması Hakkünda Karamame ile ismi Özel Barlnma Hizmeti Veren Kurumlar ıe
Bazı Diizenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde olarak değiştirilen 652 sayılı Kanun
Hükmünde Karamamenin 37 nci maddesi uyarlnca. 21106/2018 tarihli ve ]0455 sayll| Resmi
cazetede yaylmlanal"ak yürürlüğe gireh.MiIli.Eğitim Bakanlığl Eğitim Ku.umlarına Yönetici
cörevlendirme Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

l6) Eğitim kurumlarlnın yöneticilerinden ders niteliğinde yönetim görevi karş,lığl ek ders
ücretinden yaİarlandlrılacaklar.439 sayllı Mil|i Eğitim Bakanltğlna Bağll Yüksek ve orta
Dereceli okullar Öğretmenleri ile iükokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri i|e Ek Ders
[Jcretleri Hakkında Kanunun Ek l inci maddesi ve 657 sayılı Devlet MemurIarı Kanunun 89
uncu maddesi uyarınca hazırlanan 16/12/2006 larihli ve 26378 sayılı Resmi Gazetede
yaytmlanarak yürürlüğe giren 0!/l212006 tarihli ve 2006/ll350 sayıll Bakanlar Kuru]u Kararı
ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders
saatlerine ilişkin Kararln l0 uncü madde§inde okul türlerine ve Unvanlara göre a}rı a)rl
sayllmak suretiyle belirlenmiŞtir. Bu madde söz konusu yöneticilerin asıl görevleri itibariylc
alacak]arı ek ders ücretini ortaya koymaktadır.

17) Şüphesiz bir görevin asaleten aı8nmlş biri taranndan yürütü|mesi ger€kmektedi.. Ancak, çeşitli
nedenlerle asalelen atama yol!ı!la doldurulamayan bir görevin vekaleten atama yotuyla. bu
yolla da çözümlenemeyen durumlarda ise geçici olarak görevlendirmeler yoluyla yürütülmesi
kaçlnülmaz olmaktadür.

l8) Vekaleten görevlendirmeIer.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ıncı maddesi uyarınca
hiç atama yaptlmamtş veya atama 1,apılmış olmakla birlikte ölüm. emeklilik. istilh.
memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma, görevden ıüzaklaştırma gibi nedenlerle
boşaltılmış olan boş kadrolara yapılmakta olup; anılan Kararın 22 nci maddesi uyarünca boş
bulunan örgün ve yaygün eğitim ku.umu yöneticiliklerine. sınav şartı öngörülenler için (bu

sınavlara giıebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten aianmada aranan ve N4illi
Eğitim Bakanllğ! Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde yer alan tüm

5070 gyılı Elekırcnik im7rKanunu'na u}gun olank cür.nli tjlekımnik |nz. ilc İEıilmişli.. Evoktğidi
http3://.byr,omb!dsn.r.gov.trlbrgu/ro.g!lı..!pı adrcsi.den /ıJrv-D79B{o6E koju ile yapIl.biln.
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şartlad bir arada taşıyanlar arasından asa]eıen atama yapma yetkisine sahip rnakam (asaleten

atanabilecekleri atamaya yetkili amir) taİaftndan vekaleten atananlaı vekaletleri süresince

yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücretinden. dolayısıyla fiilen yürüftükleri görcv

ve unvan için Kararln l0 uncu maddesinde belirlenen ek ders ücr€tlerinden yararlanmaktadır,

t9) Bir göreve vekaleten atanmak için o göreve asaleten atanacaklarda aranacak şartlann tümünün

taş|nması ger€ği. genel kabul görmüş hukuk ilkelerindendir. Bu nedenle, vekaleten atanıla§ak

göreve ilişkin olarak o göreve asalelen 4gnacaklar için ilgili mevzuatünda öngörülen nitelik.

hizm€t süİesi ve benzeri şartlarln eksiksiz olaidk tümünün taşınması gerekmektedir. Sına!

öngöaülen gö.evler için slnavl kazanma veya sınava girmiş olma şanı vekaleten atanacaklarda

amnmamakla birlikte, sınava girebilme şartlarının eksiksiz olarak tümünün taşlnma§| yeter]i

olmaktadır. Gö.üleceği gibi, vekaleten atama ile asaleten atama araslnda bazl nüanslar d|şlnda

hemen hiç fark buıunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu madde, o göİeve asaleten atananlara

ödenmesi öngörülen ek ders ücrctlerinin vekeletcn atanan]ara da aynı şekilde ödenmesini

sağlayacak şekild€ diizenlenmiştir.

20) Vekaleten görevlendirmeye ilişkin mevzuat hükümleri incelendiğinde, asül olanln yönelim v€

memuriyet kadrolarına yasal koşulları taşıyanlaıın kariyer ve liyakat ilkelerine uyularak

atanmalarının olduğu, kamu görevlerinin vekaleten görevlendirme yoluyla yürütiilmesinin ise

ancak hizmetin gerektirdiği geçici ve istisnai durumlarda başvurulan bir yol olduğu

anlaşılmaktadlr. Nitekim Danlşlay'ln istikrar K.zanmış içtihatlannda da bıı hususa vurgu

yapılmakta olup; vekaleten görevlendiıiıenin hizmeı gcreklerinden kaynaklanan geçici

ııygulamalar olduğu, kamu hi2metlerinin vekaIercn yürütiilmcsini sürekli hale getirecek şekilde
uygulama yapılamayacağ|. bu yöndeki işlemlerin kariyer ve yeterlilik ilkelerine de aykırı

olacağınln açık olduğu, vekalet yoluyla yapılan görevlendirmelerin yönetim kadrolarına atama

yapılmak suretiyle sona erdirilmesinin gerekli o]duğu hükümlerine yer verilmektedir.

2l) Vekaleten görevlendirmeler yoluyla kaşılanamayan yönetici ihtiyacı ise, bahsi geçen şartlatdan
herhangi birini taşlmayan ve bu sebeple Vekaleten atanmaları mümkün oImayanların geçici

olarak görevlendirilmeleri yoluyla karş!lanmakudır. Kurum içi geçici görevlendirme

müessesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunırnun

45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hiçbir memurun sınıfınln dışında ve sınıfının

içindeki derecesinin altlnda bir derecenin göİevinde çahşttrtlamayacağl hükmü esas allnmakla

birlikte. bu hükmün somut olaylara uygulanma biçimlerinin b€lirlenmesi açıslndan y3rgl

kararları büyük önem taşımaktadır. Bahsi geçen hükümlerde yer \crilen hususların dışında

yerleşik içİihat haline gelen ida.i yargl kararlanyla kamu personel rejimimizin esaslart gö7

önünde tutularak kurum içi geçici görevlendirmeye ilişkin şartlar açlk ve net bir Şekilde onayı
konulmııştur.

22) idariyargı içtihatlaründa, kamu hizmetinin yürütülmesinde memurun kendi kadro görevinde ve

kadrosunun bulunduğu birimde çalüşmas, temel ilke olarak kabul edilmiş olmakla birlikte:

Devletin genel idare csaslarlna göre }ürütmekle yükümlü oIduklan kamu hizmetlerinin

gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getiren kamu görev]ilerinin, gerekli koşulların

varlığl halinde. yetkili idari makamlarca. kamu hizmetinin iyi işlemesi ve idarenin

fonksiyonlarını rasyonel ve verimli olarak )erine getirebilmesi amacıyla, kamu hizmellerinin

yürütülmesi ve devamlılüğı baklmlndan gerckli olan durumlarda istisnai olarak

50?o $rıt Eletırcoit imz Kanunu'n. urgr olanı cü\crli !.Iektrcniİ ilM ile üEıilmiİİ. ıv6k €yidi

İtıp.r/.byr.ombudJnın.8ov.tr^o.au/sorgu l...!pr adresindcn {]7v_E79a{o6ıj kodu ile yapılabilir,
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başıurulabilecek bir müessese olarak, kadrolar| üzerinde kalmak üere belli bir süre ile
bulundukları yerden başka bir yerde geçici olarak görevlendirilebileceği kabuI edilmektedir,

23) Bu çerçevede, idare. mevzuatla bclirlenmiş olan görev alanları içinde yer alan "geçici"
nitclikteki bir hizrneti ya da değişen ve gclişen sosyal, ekonomik ve kültürcl koşulların sonucu
olarak ortaya çıkan. henüz örgütsel altyaptsl oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendiıilmemiş
olan "yeni bir kam! hizmetini" yürütmek amacıyİai durumu uygun olan kamu görevlilerinin.
kadfulorı ile huhukı bağlafln silıdü?iıımesı, yapılan iŞin kamu görevlisinin bulunduğu kadro
gijrevine uygun ve asIi görevi ile ilgili'dlması. süresinin ve yapılacak işin belli olması. sürekli
bir işin geçici görevle sürdürme niteliğinde bulunmamasl. kamu görevlisini görevinden fiilen
uzaklaştırmak veya onu cezalandırnak gibi hizmet ger€klerinc ters düşen bir sonucun
amaçlanmaması koşuluyla. hizmetlerine duyulan ihtil,aç net bir şekilde ortaya konulması
sıJretiyle, atamaya yetkili amir tarafından kurum içinde başka bir yerde geçici olarak
görevlendirilme konusunds takdir yetkisjne sahip buIunmaktadırIar.

2,t) (;eçici gi;revlendirme konusunda takdir yetkisinc sahip olan idarcnin. kamu h;zmet]crinin
yürütü]mesi ve devamllllğı bakımından hangi koşulların geçici görevlendirmeyi gerekli
klldlğünl saptama. geçici olarak görevlendirilecek personeli seçme konusunda ve diğer
hususlar,da da takdir yetkisine sahip olduğu kuşkusıızdur.

25) Milli Eğitim Bakanlüğına bağlı eğitim lsurumlarlnln !öneticilik 8örevini yürütmek üzeİe geçici
olarak yapllan görcvlendirmeIerin, 1ukarıda ba{ısi geçcn genel csaslar ve yargt içtihatları ile
onaya konan ilkeler çerçevesinde yapılmasl gerekmekte olup. bu görevlendirmelerin ne şekilde
yaptlacağ! ve bu şekiIde görevlendirilenlere ne kadar ek ders ücreti verileceği anllan Kararın
l6 ncı maddesinde belirlenmiştir. Buna göre. söz konusu görevlendirmelere valilik onayı iIe

lapllmakta ve geçici olarak görevlendirilen kişinin asli görevi için öngörülen ek ders ücreti
dikkate allnmakslzln bu kişilere haftada l8 saat ek ders ücreti veriImesi öngörülmektedir.

26) Ancak, ası] görevleri itibariyle haftada 18 saatin alttnda ek deıs ücreti a|an veya hiç ek des
ücreti almayanlarln geçici olarak görevlcndirmelerde, asaleten 8örevlendirilenler için Kararın
l0 uncu maddesinde ön8örülenden daha az ek deİs ücreti allnmasl söz konusıü olsa da. asalljten
atanma şartlarınl taşlmayan bu kişilerin geçici olarak görevlendirilmeleri bir kazanım olarak
karŞlmlza çükmaktadır. Ancak. haftada 18 saatten daha fazla ek ders ücreti almakta olan bir
kişinin geçici olarak 8örevlendirilme§i durumunda. bu madde uyarınca ancak haftada l8 saat
ek ders ücreti almalarl 5öz konusu olacağından, bu durumda olanlar açlsından geçici
giircvlendirmcierin hak ka;,bına yol açması durumuvla karşllaşılmaktadır.

27) Bu sorun ise toplu sözleşme yoluyla giderilmiştir. BiIindiği üzere, Anayasa'nın i28 inci
maddesinde. memur]arın ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplıı sözleşme
hükümleri ile de düzenlenebileceği öngörülmüşlür. Bu bağlamda,4688 sayllt Kanun uyaflnca
Kamu işveren Heyeti ve Kamu Cörevlileri Sendikaları Heyeti arasında pazarlık usulü ile
gerçekleşen ıoplu müzakerelere davanı]amk imzalanan toplu sözleşmeleİ yoluyla. belirli
dengeler göze(ilerek mevcut ekonomik ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapılabilmekıe veya
yeni haklar sağlanabilmeke. imzalanan toplu sözleşme hükümleri Resmi Cazetede
yaylmlanmakta ve sözleşmenin )aplldığl tarihi takip eden iki maliyıl için geçerIi olmak üzere
sendika üyesi olan ve olmayan ıüm kamu görevlilerine uygulamaktadır. Anayasal ve kanuni

5070sarlll Eieİırcnit İmza Krunu'.. uIgu olunk Gi\lnli tjletıionik lroa ite üelilmirıil. !l6tteyidi
hiiP.r/.bys.onbud§nı..ao!.tr^orgu^o.8!l..ı.pİ adre§iıden 4]7v-ı]79B-Eo6E kodu ile y.pllabjlil.
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temeli olan toplu sözleşme hükümleri uyulma§ı zorunlu olan hükümler niıeliğindedir.

2a) 25108121|'1 lAılhli ve 30I65 §ayıl! Resmi Cazeıede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Ceneline
ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal tlakIara ilişkin 20l8 ve 20l9 Yıllarını Kapsayan
4. Dönem Toplu sözleşmenin ikinci bö]ümünde yer alan Eğitim. Ögreıim ve Bilim Hizmct
Koluna ilişkin Toplu sözleşmenin 5 inci maddesiyle, geçici olarak görevlendirilenlerin.

Kaİann l0 ııncu maddesinde astl görevleri öngörülen ek ders saatleri ile Kamrın 16 ıncı
maddesinde öngörülen haftada l8 saat]ik ek ders ücretinden hangisi yüksek ise ondan

yararlandlnlmala kararlaştırllm|ştır. Böyleçe. a§rl kadrolarınln bulunduğu görevlerde haftada

18 saatten fazla ek ders ücreti almakta iken geçici olaıak başka yerde görevlendirilen

yöneticilerin, geçici görevlendirilme nedeniyle daha az ek ders ücreti almalan ve bu konuda

mağduriyet yaşamamalan amaçlanmlştlr.

29) Öte yandan. Toplu sözleşmcnin 23 üncü maddesindc. anılan Karartn l0 uncu maddesinin

birinci fikasının (c) bendinin 4 numaralü alt bcndi uyar|nca müdül ve miıdür başyardlmcılarına
iidenmekte olan ek ders ücretinin haftada 4 saat, 7 numamlü alt bendi uyaİınca müdür
yard|mcılanna ödenmekle olan ek ders ücreti haftada l saat artürımlı uygulanması hükmüne

yer verilmiştir. Buna göre, Kamnn l0 uncu maddesinde diğer örgün ve yaygln ciiiim
kurumları ile azlnlık okullarınün müdür ve müdür başyaİdlmcllan için haftada 20 saat olarak

öngörülen ek ders ücretinin haftada 24 saat, diğer ö.gün ve yaygln eğitim kurumları ile azınlık
okullan müdür yardımcılarl için haftada 18 Mat,olarak öngörülen ek den ücretinin haftada 19

saaı olarak ödenme§i kararlaştırılmıştır. BJ saycde, asıl kadlolart söz konusu kurumlarda veya

okullarda bulunan yöneticilerin alacaklan ek ders ücret]erinde iyileştirme yoluna gidilmişıir.

Zira, asıl kadroları bu görevlerde bulunanlar zaten geçici görevlendirmeler için Kamrın l6 ncı

maddesinde öngörülen haftada l8 saatlik ek ders ücretinden daha fazla veya eşit ck dcrs

ücretinden faydalanmaktaydılar. Aj-rıca. bu kişilerin Kararın l0 Lıncıı maddesi uyarınca daha

faz la ek ders ücreti ödenen okul türlerinde ve}a unvanlarda görevlendirilmeleri durumunda bu

kadrolarda asaleten görev yapanlar için ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri ile kendi asıl

kadrolarının bulunduğu görevler için öngörülen ek ders ücreti aradaki fark azaltılmüştır.

30) Başvuran sendika vekili tarafından kadrolu öğretmenlerin Toplu sözleşmenin 23 üncü

maddesinde yer alan artınmll ek ders ücretinden yamrlandlğlnı, geçiçi görevlendirilenlerin ise

bu madde hükmünden ya€lanmadığını. halbuki geçici görevlendirilenlerin de kadrolu olarak

görev yaPanlarla aynt görev. yetki ve sorumluluklara sahip olduğunu ve aynı ortamda görev

},aptıklann, il'adc ederek, eşitlik re hakkanilct gereği geçici olarak görevlendirilcnlcre d.
artlnmlı ek ders üçretinin enmesi gerektiğini iddia etmektedir.

3l) Yukarıda izah edildiği üzere. astl olan bir kadronun asaleten atanmayla doldu.ulmastdır. Ancak.

asaleten atanmanln gerçekleştirilemediği durumlarda" bu konudaki ihtiyactn, asilde aranan

şartlan taşlmakla birlikte, dönem itibariyle veya önceden hesap edilemeyen gelişmeler

nedeniyle, a§aleıen arama için gerekli olan biflakım usuli işlemler beklenmeksizin istisnai

olamk vekaleten görevlendirmeler yoluyla karşılanmasıi asilde amnan şartlarl taşıyan

vekaleten görevlendirilecek kişi bulunmaması dırrumunda ise. yine istisnai olarak asilde aranan

şartların tümünü taşlmayan kişilerin geçici olarak görevlendirilmesi yoluyla karşülanmasl söz

konusu olabilecektir. Bu durumda da, idarenin bu silsileyi takip etmesi, vekaleten veya geçici

görevlendirmelerin uzun süre devam etmesinin önünc gcçilmesi için gcrekli ıedbirleri alması.

5070sayılı tlcktrcnikiroa Kanunu'nauygu. olıiıİ cü\enli Elektrcnik ltM ile orctilmişlir, Evğkleyidi
tttp.://.byı.onb!&mı..8ol.a./0.gu/3o.g!l..r.pİ sd,esindcn ,ı]7v,E?oB4o6E kodu ıtc yap!labilir.
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32)

J3)

3,a)

boş kadrolar için bir an önce asaleten atama yoluna gitrnesi ve yargı içtihaılanyla ortaya konan
diğer ilkelere ria}el eımesi beklenmekledir.

Geçici görevlendirmc, adından da anlaşülacağı üzere o göreve geçici görevlendirme asalercn
veya vekaleten atama yaplltncaya kadar geçici süreli olarak yapılmak durumunda olan bir
işlemdir. Hal biiyle iken. geçici olarak yürütülen bir görev için o görevi asaleten yürütenlcr
bakımlndan öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılma isteğinin karşllanması. bu ıür
görevle.in yoğun olarak geçici görevlendirmç. yoluyla yüİütülmesi sonucunu doğuracak. bu

durum da kariyer ve liyakat ilke|erlüİin göz ardı edilerek. görevin, o görevin yetki ve
sorumlu|uklaflnı olmasl gerektiği gibi taşıyamayacak kişilerce yürütülmesi riskini de

beraberinde getircbi lecekir.

Ayrlca, dosya kapsamlndaki talep sadece Toplu sözleşmenin 23 üncü maddesinde sayılan diğer
örgün ve yaygtn eğitim kıırumları ile azınlık okullarının yöneticilerine yönelik bir talep olarak
gözükse de. esasen geçici görev|endirme mOessesesinin ücretler yönünden uygulanış şekline
itiraz niteliğindedir, Böyle bir lalebin karŞılanması kamu peİsonel rejimimizdeki bütün geçici
görevlendirmelerde. asaleten o görevi }apanlara tanınan mali hakların geçici olarak
görevlendirilmesi gerekliliğini onaya çıkaracaktır.

YukartdaD bu yını yıptlan ıçlklamalır ve değerlendirmeleİ netice§inde, başvuran sendika
vekilinin. diğer ör8ün Ve yay8ın eğitiT kurumları ile azınlık okullarında yöneticilik görevini
yürütenlerin geçici olarak görevlendirilmiş,olsalaİ dahi Toplu sözleşmenin 23 üncü
maddesinde ön8örülen artırımlt ek ders ücretinden faydalandırıImasl talebinin idarece
reddedilmesine ilişkin işlernde hukuka ve hakkaniyete ayklrı herhangi bir husus tespit
edilemediğinden başvurunun reddi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştür.

iyi YöDetim İlkeleri Yönünden D€erlendirm€

28/0312013 tarihli ve 2860l mükerrer say|l! Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği
Kurumu Kanununun Uygulanmaslna ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde iyi yiinetim ilkelerine yer verilmiş olup; §öz konusu ilkeler yönünden yapılan
değerlendirmede. şikayet başvu.usu kapsamında. idarenin. başvuru konusuna ilişkin ibilgi ve

belgeleri süresi içerisinde vc gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda
"kurarların gerekç,cli olmag" yc "krorük ge(ikıirilmeklizilı bildirilmelri" ilkelerine uygun
haİtket ettEi; ancak, yapülan incelemede talimat niteliğinde olmadlğl ve sendikaların
ül,elerinin hak ve menfaatlerini kamu kurumlarl nezdinde savunması kapsamında vapılmış
olduğıı anlaŞılan başvuran sendikanın dilekçesinin. Bakanlığa talimat niteliğinde olduğu

8erekçesiyle cevaplanmayarak sendikantn talebinin zümnen reddedilmesi nedeniyle "l/.,İçe
hukkı" ve "huklı beklenliye uygunluk" ilkelerine uymadığı tespit edilmiş olup. idarcden
bundan biiyle bu ilkelere de uyması beklenmektedir.

HAK ARAMA ÖzGÜRLÜĞÜNE iLiŞKiN AçlKl-AMA

6328 sayılı Kanunıın 2l inci maddesinin birinci flkrası uyarınca. bu Ret Kararının başvurana
tebliğ tarihinden itibaren. ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre
kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Ankara idare lvlahkemelerjnde yargı yolu açlktIr_
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hnDs://.bı s.ombudsm.n,gov.lİhoİ8!^or8!l...spr ddrcsinden aJ7v_E79B{o6E kodu ilc !.p!labilir,

12/ 13

B.

J5)

VI.

36)



vII. KARAR

Yukarlda açıklanan gerekçe ve dos}a kapsamına göre başvırrunun REDDiNE,

Ret kararlnın Başvurana ve ıtiııi nĞiıiM BAKANLıĞ|NA tebliğine.

Tiiİkiye cumhuriyeti Kamü Başdenetçisince kararverildi.

Şeref MALKOÇ
Kamu Başdcnctçisi
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