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Konu : Sözleşmeli Muayene Memuru   

 

 

 

Sayın Yusuf YAZGAN 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı 

 

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yazmış olduğunuz Muayene Memurluğu Haklar Hk. 

Konu ve 16.02.2021 tarihli yazınızda özetle; “4688 Sayılı Kanun hükümlerine göre yetkili sendika 

olarak bulunduğunuz Bakanlığımız 2020 yılı Kurum idare Kurulu Kararlarının 4 üncü maddesinde "A-

Muayene memuru kadro unvanında görev yapan personelin statüsünün değiştirilmesi için gerekli 

çalışmaların yapılması” talebimize karşın Bakanlığınızca "A) Bakanlığın gümrük alanında kilit rol 

alan ve B) Bakanlığımızın taşra teşkilatında uzmanlık yapılanması olmadığından muayene 

memurlarına bu yönde bir çalışma yapılması mümkün olmamakla birlikte ekonomik olarak durumların 

düzeltecek bir unvan ile ek göstergelerinin düzenlenmesi daha yararlı bir çalışma olacaktır. Hali 

hazırda bu kapsamda bir çalışma bulunmamakla birlikte önerinin iletilmesi halinde değerlendirilerek 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun bulunması şartıyla, Bakanlık Makamına sunulabilecektir." 

Şeklinde cevap verilmiştir. 

İlgili Kurum İdare Kurulu kararı neticesinde sendikanıza Derneğimiz tarafından gönderilen “Gümrük 

Muayene Memuru Mesleki Değerlendirme ve Denetmenlik Talebi” raporuna Raporda yer alan 

denetmenlik talebine sendikanızın da aynen katıldığını ifade ettiniz. 

Sözleşmeli Muayene memurluğu içinde ayrıca bir vurgu yaptığınız yazıda; “idare ile aralarında yapılan 

sözleşme gereği herhangi bir eğitim, staj ya da yeterlilik sınavına tabi tutulmaksızın doğrudan 

"Sözleşmeli Muayene Memuru" olarak görevlendirilen personelin gümrük idaresine atamaları 

yapılmaktadır. Herhangi bir eğitim ve staj olmadan yapılan bu atama hem işe alınan personel için hem 

de sözleşmeli muayene memurlar için mali, idari ve sorumlulukları açısından önemli bir eksiklik 

olduğu” değerlendirilmiştir.  

Bu uygulamanın ileride Sayıştay da tahakkuk işlemleri sorumluluğunda yapılacak savunmalarda, 

Bakanlık tarafından yıllık olarak yapılan inceleme, teftiş iş ve işlemleri kapsamında yapılacak idari 

soruşturmalarla, adli merciler tarafından yürütülecek soruşturmalar ve kovuşturmalarda yapılması 

muhtemel savunmalarda idare açısından önemli bir sorun olabileceği, 

Söz konusu personelin muhtemel savunmalarında eğitim ve staj verilmeden görev verildiği mevzuatı 

ve uygulamayı bilmediğinden savunma konusu durumun ortaya çıktığına ilişkin beyanları durumun 
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gelecekte Sayıştay davaları, adli ve idari davalarda idare aleyhine bir durum olarak ortaya 

çıkabilecektir. İdarenin uygulamasını yeniden değerlendirmesinin faydalı olacağı, 

Kadrolu muayene memurlarının eğitim, staj ve yeterlilik sınavına tabi tutulmakta iken sözleşmeli 

muayene memurlar için böyle bir durum söz konusu değildir. Eğitim ve staj görmesine rağmen 

uygulamada karmaşık ve kapsamlı mevzuat nedeni ile sıkıntılar yaşayan kadrolu muayene memurları 

bulunmakta iken sözleşmeli muayene memurlarına hiçbir eğitim ve verilmemesinin doğru bir 

uygulama olmadığı” tarafınızca değerlendirilmektedir.  

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün E-81766081-900-00068284021 sayı ve 20/11/2021 

tarihli yazısında özetle; “ Diğer yandan, sözleşmeli muayene memurları ile akdedilen sözleşmenin 1 

inci maddesinde, “ilgili kurumca gösterilecek görev yerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde 

göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işlemleri yapmayı taahhüt eder.” hükmü yer almaktadır. Bu 

itibarla, sözleşmeli muayene memuru ile muayene memuru arasında görev, yetki ve sorumluluklar 

açısından bir farklılık bulunmadığı aşikârdır.”  

1- Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına yukarıda belirttiğiniz 

gerekçeler ile yargı yoluna başvurmayı düşünüyor musunuz? 

2- 16.02.2021 tarihli yazınızla Kurum İdare Kurulu kararlarına istinaden Muayene memurlarının 

unvan ve özlük haklarının iyileştirilmesinin gerekliliği bakanlıkça da kabul edilip 

sendikanızdan istenilen öneri için derneğimizin vermiş olduğu raporu aktardığınız için 

teşekkür eder ve bu konuda ne gibi gelişmeler olduğunu Yetkili Sendika olarak sizlerden 

uygun görmeniz takdirinde derneğimize iletmenizi talep ederiz. 

Saygılarımla.   

 

 

 

Hakan ÜLKER 

Yönetim Kurulu Başkanı  
 

EK-Gümrük Muayene Memurları Derneği’nin Personel Genel Müdürlüğü’ne Hitaben Yazdığı  
“Sözleşmeli Muayene Memuru“ yazısı  
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