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GUVEN
Osuzlar Mah.Av, Ozdemir Ozok Sok.No:5 QankayalANKARA

QORUM vAl.il,ici
AV.ZEYNEP KILIQLAR OKSOZ,AV.NESLIHAN YILM AZ

ARDAHANLI

Qorum H nniUi,Egitim Mudtirlti[ti MerkezlQORUM

davarun ehliyet yontinden
tesis edildi[i ileri stirerek

DAVANII\ OZETI : Ogretmen ndbet gizelgelerinin yeniden dtizenlenmesine ydnelik

Qorum il Milli E$itim Mtidiirltigii tarafindan tesis edilen 15.01.2018 tarih ve 8.1001454
sayrh iglemin; hukuka aykrn olduSu, elitim camiasrm tedirgin ettili, elitim ve dfretimi
olumsuz etkileyecefi iddialanyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI : Davarun sriresinde olmadr$r,

ffiin usul ve yasaya uygun olarak
davarun reddine karar verilmesi gerektiSi savunulmugtur.

rUnx uir,r,nri ADINA

Karar veren Qorum idare Mahkemesihce, davah idarenin usule iligkin itirazlarr
yerinde gdriilmeyerek, dava dosyasr incelenerek igin gereli gdriigtldti:

Dava, <i$etmen ncibet gizelgelerinin yeniden dtizenlenmesine y<inelik Qorum it tvtitti
Elitim Mtid0rliigii tarafindantesis edilen 15.01.2018 tarih ve 8.1001454 sayrh igleminiptali
istemiyle agrlmrgtrr.

1739 sayrh Milli Egitim Temel Kanunu'nun 56. maddesinde, egitim ve 6[retim
hizmetinin, bu Kanun hiiktimlerine gdre Devlet adma ytiriittilmesinden, g6zetim ve
denetiminden Milli Elitim Bakanhsrrun sorumlu oldulu kurahna yer verilmigtir.

5442 sayl'J il idaresi Kanunun g.maddesinde, valinin, ilde Devletin ve Hiikiimetin
temsilcisi ve ayn ayn her Bakamn mtimessili ve bunlann idari ve siyasi ytirtitme vasrtasr
olduBu belirtildikten sonra (C) bendinde, bu srfatla valinin kanun, ttiztik, yrinetmelik ve
Htikiimet kararlanrun negirve ilanrm ve uygulanmasmr saglamak ve Bakanlklann talimat ve
emirlerini ytiriitmekle Odevli ve bu iqlerin gergekleqtirilmesi igin gereken btittin tedbirleri
almaya yetkili oldupu kurala ba$lanmrgtrr.

222 sayir ilttigretim ve E$itim Kanunu'nun T.maddesinde, ilkrilretimin; I inci
maddede belirtilen amacr gergekleqti4mek igin kurulmug ddrt yrl siireli ve zorunlu ilkokul ile
ddrt yrl stireli ve zorunlu ortaokuldan olugin bir Milli Elitim ve Ofretim Kurumu oldugu
h$kmii yer almrptr.
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26 Temmw 2014 taiih u" igOlZ sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Milli Elitim
Bakanhgr Okul Oncesi Elitim Ve ilk<igretim Kurumlan Ydnetmeli[i'nin uMiidiir yardtmctst
ve Osretmenlerin ndbet gdrevi" baqhkh 44. maddesinde,

"(1) Miidiir yardrmcrlan, okulda kendilerine verilen nribet gtirevini yerine getirir,
nribetgi dlrehnen ve dprencileri izler, nribet raporlanm inceler, vilsa sorunlan miidtir
bagyardrmcrcHra ve,ya-mtidtke bildirir- (2) Ba$rmsrz anaokulu, ana srmfr ve uygulama smrfi
d$etmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri drqrndaki zamanlarda ndbet tutarlar. (3)
Mtidtir yardtmctst ve dgretmen sayrsl yeterli olmayan okullarda mtidiir yardrmcrsr ve
dlretrnenlere haftada birden fazla ncibet gdrevi verilir. Olretmen saylsl iki ve daha az olan
uygulama smtflannda bdliim gefi de ndbet tutar. (4) ilkrigretim kurumlannda; okulun bina ve
tesisleri ile d[renci mevcudu, yatdr, giindtizlii, normal veyaikili elitimyapma gibi durumlan
gdz tintinde bulundurularak okul' mridtirlii!'iince diizenlenen ntibet gizelgesine gOre

ti[retnenler, normal elitim yapan okullarda gtin stiresince, ikili dlretim yapan okullarda ise
kendi dewesinde ndbet tutarlar. (5) Ogretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa ayhlrnr
aldtlr okulda" ayhk aldr$r okulda dersi yoksa en gok ders okuttulu okulda ndbet tutar. (6)
Okuldaki dlretmen say$mrn yeterli olmasr durumunda, bayanlarda 20, erkekletde2l hizmet
yrhm dolduran df,retmenlere nd,bet gOrevi verilmez. Ancak ihtiyag duyulmasr hilinde bu
dlretmenlere de ndbet gdrevi verilebilir. (7) Hamile d!'retmenlere, do$uma rig ay kala ve
do!'umdan itibaren bir yrl stire ile ntibet gtirevi verilmez. (8) Nribet gdrevi, ilk ders
baglamadan 30 dakika 6nce baglar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu
stire, okulun <izelli$ine gdre dlretmenler kurulu karanyla 15 dakikadan az olmamak kaydryla
hsaltrlabilir. (9) Nobet g<irevine dztirsiiz olarak gelmeyen dlretmen hakkrnda, derse <iziirstiz
olarak gelmeyen 6[retmen gibi iglem yaprlrr. (10) Ndbetlerde uyulmasr gereken esaslar
O[tetmenler kurulunda gdriigiilerek okul yOnetimince ndbetgi dlretmen gdrev talimatnamesi
hazrlarur. Bu talimafirame, dfretrnenlere yazrh olarak duyurulur. (l l) Engelli goculu
bulunan d$etmenlerin n<ibetlerinin belirlenmesinde tercihlerine rincelik verilerek dtizenleme
yaprlr." htiktimleri yer almrgtrr.

. Dosyarun incelenmesinden, Qorum Valisinin 03.01.2018 tarihinde Qorum ili, Merkez,
inkrlap Ortaokulu'nda denetim yaptrfir, denetim sonunda hazrrladrlr 6f.Ot.ZOtS tarihli
raporda, n6betgi d$etmenlerin derse girmemelerinin rinem arz ettlpi, ikinci yanyrlda
dlretmenlerin haftada bir gtin ders programlanrun bog brrakrlarak o giin n<ibet tutmalan
iizerinde gahgrlmasr gerektilinin belirtildigi, sdz konusu rapor uyannca merkez ve merkeze
balh tiim ortaokul miidiirliiklerine il ir{iUi Elitim Mtidtirltiliince gdnderilen 15.01.2018 tarih
ve 1001454 sayrh yazrda Valinin antlantalimatr geregi n<ibetgizelgelerinin dtizenlenmesinin
bildirildigi ve davact sendikaca sdz konusu iglemin iptali istemiyle bakrlan davarun agrldr$r
anlaqrlmrgtrr.

Yukanda yer verilen mevzuatm delerlendirilmesinden, ilkd$retim kurumlannda
g<irevli ti[retmenlerin ne gekilde ndbet tutaca[mm aynntrh olarak dtzenlendifi, nribet
gOrevinin <isretmenin temel yaiktimltiliigii olan ders anlatma gdreviyle geligmedifi, sciz
konusu gtirevin fiilen okulun belli bir noktasrnda ifa edilmesi gereken bir niteliginin
bulunmadrft, nitekimmevzuatta da n<ibetin bu gekilde tarumlanmadr$r ve nobetgi rilretmene
ders verilmeyece$ine iligkin bir hiiktinn de bulunmadrpr gririild1!.tinden, mevzuat htikiimlerini
aqacak gekilde tesis edilen davakonusu iglemde hukuka uygunluk g<iriilmemigtir.
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Agrklanan nedenlerle, dava konusu iglemin iptaline, agalrda dtiktimii yaprlan

428,95-TL yargrlama gideri ile Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyarmca 1.090,00-TL

avukathk iicretinin davah idareden ahnarak davacrya verilmesine, artan posta ticretinin
htikmiin kesinleqmesinden sonra davacrya iadesine, karann teblilini izleyen gtinden itibaren
30 giin igerisinde Samsun Bdlge idare Mahkemesi'ne istinaf yolu agrk olmak iizere,
27 /09/2A18 arihinde oybirliSiyle karar verildi.

Bapkan
KEMALEDDIN 0ZNNMIR

ra7n9

YARGILAMA GIDERLERI

uye
YASEMIN CTTNEY

18223r

uye
FATIHBAKIRCI

r92892

Bagvufina Harcr :

Karar Harcr :

Y.D. Harct :

Y.D. Itiraz Harcr:

Vekalet Harcr :

Posta Gideri :

Dosya Bedeli :

35,90 TL
35,90 T[
59,10 TL

98,10 TL'
5,24 TL

194,00 TL
0,75 TL

TOPLAM : 428,95 TL
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