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İliniz ve bağlı ilçelerinde sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken kendi isteği ile
sözleşmesini fesheden personelden iş sonu tazminatını hak edenlere iş sonu tazminatlarının
ödendiği, ancak Giresun Defterdarlığı Muhasebe Denetmeni …’ın, Tirebolu
Malmüdürlüğünde yapmış olduğu denetleme sonucunda Tirebolu Müftülüğünce ödenen iş
sonu tazminatlarının yersiz ödeme olduğunu ve istirdat edilmesi gerektiği yönündeki raporuna
nasıl bir işlem tesis edileceği hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.
Aynı şekilde, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların (BKK)
1 inci maddesinde de, “Bu Esaslar, … 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı
olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında
uygulanır” denilerek, sözleşmelerin mali yılla sınırlı olacağı zikredilmekte ve bu personelin iş
sonu tazminatı aynı esasların 7 nci maddesinde düzenlenmektedir. Sözleşmelerin bir yıllık
yapılmış olması kesinti anlamını taşımamakta olup, arka arkaya iki sözleşme yapılan ve
sözleşme sürelerini kesintisiz çalışan sözleşmeli personel, iş sonu tazminatına hak
kazanmaktadır. Kaldı ki bu personelin sosyal güvenlik primleri de kesintisiz iki yıl
yatırılmaktadır.
Diğer taraftan, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7
nci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm
ve benzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir. Kontrol, denetim ve inceleme
sonucunda tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer
alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici,
taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir. Taşrada idarenin en üst
yöneticisi ile harcama yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde değerlendirme üst
yönetici tarafından yapılır. Yapılan değerlendirme sonuçları dosyasına konulur. ”
denilmektedir.
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Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ise, “Kontrol, denetim veya inceleme
sonucunda tespit edilen kamu zararı alacaklarının sorumlulara ve ilgililere tebliğ işlemlerine,
7 nci madde gereğince yapılacak değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı tarihten
itibaren beş iş günü içerisinde başlanır.” denilmektedir.
Görüldüğü üzere denetim raporunda yersiz ödeme olduğu ve istirdadının gerektiği bildirilen iş
sonu tazminatlarının istirdat edilip edilmeyeceğine, harcama yetkilisi olan Tirebolu İlçe
Müftüsünün görüşü alınarak, Giresun İl Müftüsünce yapılacak değerlendirme sonucunda
karar verilmesi gerekmektedir.
Buna göre, bu ilde idarenin en üst yönetici olan Giresun İl Müftüsünün “yasal zemini
olmadan alınan istirdat kararının uygulanmaması” yönünde bir değerlendirme yaparak, ilgili
personelin mağdur edilmemesi ve bu değerlendirmenin de ilgili saymanlığa bildirilerek,
dosyaya konulması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
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