EK-2
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
TÜZEL KİŞİLER İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURU FORMU
Şikâyetçinin
Unvanı
Adresi
Telefon No
Faks No
E-Posta
Varsa Elektronik tebligat
adresi
Merkezi tüzel kişilik numarası
Yetkili kişi veya vekilinin
T.C. Kimlik No
Adı-Soyadı
Unvanı
Pasaport No-Kimlik NoUyruğu (Yabancılar için)
Adresi
Telefon No
Faks No
E-Posta

TÜRK EĞİTİM-SEN
Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6
0 312 424 09 60 - 64
0 312 424 09 68
------

Cebeci-ANKARA

-----------

Av. Dilek ATAK
Avukat
-----Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci-ANKARA
0 312 424 09 60 - 64
0 312 424 09 68

1. Şikâyet edilen idare

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2. İlgili idareye başvuru tarihi, idarenin cevap tarihi ve varsa idarenin bununla ilgili bilgi ve
belgeleri

İdareye Başvuru Tarihi : 10.09.2018
İdarenin Cevap Tarihi

: 24.09.2018

3. Şikâyet konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan dava
bulunup bulunmadığı
Konuya ilişkin tarafımızca adli ve idari mahkemelere intikal ettirilmiş devam
eden/sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
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4. Şikâyet konusu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 3.
Maddesinin; “f) Sendika : Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları,..
ifade eder.” 19. maddesinin 2. fıkrasının “f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında,
ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması
durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı
organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda
taraf olmak.” şeklinde düzenlenmiştir.
Müvekkil Türk Eğitim Sen, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet
göstermekte olup, üyelerinin büyük bir kısmını da Milli Eğitim Bakanlığında görev
yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır.
Müvekkil sendika; İlgi yönerge hükümlerine göre okul/kurumlarda hafta sonlarında
açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında mevzuatta hüküm bulunmadığından nöbetçi
öğretmen görevlendirilmemesi; şayet, mevzuatta değişikliğe gidilerek hafta içinde olduğu
gibi öğretmenlerin nöbet hizmetlerine ücret ödenecek ise yapılacak yasal düzenlemeye
müteakip kurslarda nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi ve ücretlerinin okul/kurumlarınca
ödenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na 10.09.2018 tarih ve 707 sayılı yazı ile
müracaatta bulunulmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı Müvekkil sendikanın talebine cevaben gönderdiği 24.09.2018
tarih ve 17267267 sayılı yazıda özetle destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan
öğretmenlere, nöbet görevi ve nöbet ücreti ödemelerini düzenleyen madde kapsamında yer
verilmediğinden, nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün
bulunmamaktadır diyerek Müvekkil sendikanın talebini reddetmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve
Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında hafta
sonlarında kurslar açılmaktadır. Bu kurslarda da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan
öğretmenler görevlendirilmektedir. Mezkur yönergede hafta sonlarında açılan kurslarda
öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Yürürlükte
bulunan diğer mevzuatlarda da öğretmenlere hafta sonlarında açılan destekleme ve yetiştirme
kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
Mezkur yönergeye göre hafta sonlarında açılan kurslarda günlük 8 saate kadar kurs
açılabilmektedir. Bu süre içerisinde ise öğrencilerin kontrol ve gözetiminin sağlanabilmesi
için hafta içi normal çalışma zamanlarında olduğu gibi mevzuatta bulunmadığı halde
öğretmenlere okul müdürlüklerince gayri resmi olarak nöbet görevi verilmektedir.
Okul yönetimleri kurslarda teneffüs saatlerinde öğrencilerin kontrol altında tutulması,
gözlemlenmesi, olumsuz davranışlarının engellemesi, ortaya çıkabilecek tehlikelerin
önlenmesi adına öğretmenlerin nöbet hizmetlerine ivedilikle ihtiyaç duyduklarını ifade
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etmektedirler. Kurslara başvuran öğrenci sayılarının 1500’lü sayılara kadar ulaştığı
okullarımızda öğretmenlerin nöbet hizmetine ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Diğer bir
ifadeyle, hafta sonu açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlerin nöbet
hizmetine ihtiyaç vardır. Kurslarda öğretmenlerin nöbet hizmetine ilişkin düzenlemelere yer
verilmemesi okul güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Müvekkil
sendikaya cevaben gönderdiği yazıda da hafta sonlarında öğretmenlere okul müdürlüklerince
nöbet görevinin verilmediğine dair bir ifadeye rastlanmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Milli
Eğitim Bakanlığı hafta sonlarında mevzuatta olmadığı halde öğretmenlere okul
müdürlüklerince nöbet görevi verildiğini kabul etmiştir.
Mevzuata aykırı olarak hafta sonlarında öğretmenlere verilen bu nöbet görevlerine ise
Milli Eğitim Bakanlığı’nca ücret ödenmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da cevabi
yazısında ücret ödenmediğini ifade etmiştir. Ancak, öğretmenlere nöbet görevi verildiği
halde ücretinin ödenmemesinin kabulü mümkün değildir. Anayasamızın 18. maddesinde
“Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” ifadesine yer verilerek açıkça angarya
yasaklanmıştır. Hakkaniyet açısından da bakıldığında fiilen yerine getirilen nöbet görevine
karşılık ücretinin ödenmemesi hakkaniyete de aykırıdır. Şayet, resmi yada gayri resmi okul
müdürlükleri öğretmenlere nöbet görevi veriyor ise ve öğretmenler bu nöbet görevini yerine
getiriyor ise bu görevinin karşılığı olan ücretinde öğretmenlere ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda hafta içi günlerde normal çalışma saatleri
içerisinde öğretmenlere nöbet görevi verildiğinde, Kamu Görevlilerinin Geneline ve
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını
Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna
İlişkin İkinci Bölümünün “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 21.
maddesinde ki “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı
süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili
mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür
yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” hükmü
gereğince nöbet görevine 3 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Hafta sonlarında tutulan
nöbet görevlerine de hafta içi uygulamanın emsal alınarak 3 saat ek ders ücretinin
ödenmesi gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında nöbet görevine ücret ödenmemesinin nedenini
mevzuatta düzenleme olmamasına bağlamaktadır. Mevzuatta düzenleme yapma görevi zaten
bakanlığın görevidir. Şayet, mevzuatta düzenleme yapılmamışsa bu kusur Milli Eğitim
Bakanlığı’na aittir. Milli Eğitim Bakanlığı kendi kusurunun, hatasının bedelini öğretmenlere
yüklememelidir. Bakanlık zaman geçirmeksizin mevzuatta düzenlemeye gitmeli ve
öğretmenlere hak ettikleri nöbet görevi ek ders ücretini ödemelidir.
Özetle; Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hafta sonlarında açılan destekleme ve yetiştirme
kurslarında okul/kurum müdürlüklerince öğretmenlere nöbet görevi verilmesi durumunda, bu
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nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere hafta içinde olduğu gibi 3 saat ek ders ücreti
ödemesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkil Sendika tarafından, üyelerinin
mağduriyetlerinin giderilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı işlemine karşı şikâyet yoluna
başvurma zarureti doğmuştur.
5. Talep
1- Milli Eğitim Bakanlığı’nca hafta sonlarında açılan destekleme ve yetiştirme

kurslarında görev yapan öğretmenlere, okul/kurum müdürlüklerince nöbet görevi
verilmesi durumunda, bu göreve karşılık hafta içinde olduğu gibi 3 saat ek ders
ücretinin ödenmesi hususunda gereğini bilvekale arz ile talep ederim.
Tarih-imza
26.11.2018
Av. Dilek ATAK

EKLER :
1-Onanmış vekaletname örneği
2-Müvekkil sendikanın 10.09.2018 tarih ve 707 sayılı yazısı
3-Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2018 tarih ve
17267267 sayılı yazısı
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