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DAVANIN ÖZETİ : Davacı sendika vekili tarafından, Kayseri İli, Ali Rıza Özderici
Kız Anadolu Lisesi İmam Hatip Lisesi'nde Müdür olarak görev yapan müvekkilinin, yönetici
olarak görevlendirilme istemiyle yapmış olduğu 27.08.2019 tarihli başvurusunun reddine
ilişkin Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13.09.2019 tarih ve E.16876646 sayılı
işleminin; hukuka aykırı olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici
Görevlendirme Yönetmeliği'nde proje okullarına yönetici olarak görevlendirilenlerin ya da
yönetici olarak görev yapmakta oldukları okulları proje okulu olarak belirlenenlerin, Milli
Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ekinde yer alan
Ek-1 değerlendirme formuna göre yeniden görevlendirme için başvuruda
bulunamayacaklarına ilişkin hüküm bulunmadığı, dört ve sekiz yılını tamamlayan
yöneticilerin, görevlendirildikleri eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirleme sürecinde
kendilerine yöneticilik görevinin devamı ve sona erdirilmesi noktasında bir tercih hakkı
tanınmadığı ve Bakanlığın tek taraflı tasarrufuyla kendilerine eğitim kurumlarına yeniden
yönetici olarak görevlendirilme başvurusunda bulunma hakkının verilmediği, bu durumun
hukuki güvenlik, hukuki belirlilik ve hukuki istikrar ilkelerine aykırı olduğu, kazanılmış
haklara saygı ilkesi doğrultusunda işlem tesis edilmediği, özel program ve proje uygulayan
eğitim kurumuna dönüştürülen okullarda görev yapan yöneticilerin yeniden başvuru
yapamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi'nde 2014 yılından beri müdür olarak görev yaptığı, 4 yıllık görev süresini
tamamladığından bahisle 08.08.2019 tarihinde davacı hakkında 652 sayılı "Özel Barınma
Hizmeti Veren Kurumların ve Bazı Düzenlemeler Hakkında" Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9.fıkrası uyarınca işlem tesis edildiği ve Milli Eğitim Müdürlüğü emrine
öğretmen olarak atandığı, davacının proje okulu müdürü olduğundan kazanılmış hakkından
bahsedilemeyeceği, işlemin usul ve yasalara uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi
gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendikten sonra işin
gereği görüşüldü:
Dava Kayseri İli, Ali Rıza Özderici Kız Anadolu Lisesi İmam Hatip Lisesi'nde Müdür
olarak görev yapan davacı tarafından, yönetici olarak görevlendirilme istemiyle yapmış
olduğu 27.08.2019 tarihli başvurusunun reddine ilişkin Kayseri Valiliği İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün 13.09.2019 tarih ve E.16876646 sayılı işleminin; iptali istemiyle açılmıştır.
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652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin ''Atama'' başlıklı 37.maddesinin 8. fıkrasında; "Okul ve
Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve
Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi
üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre
tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki
görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz."
hükmüne, aynı maddenin 9.fıkrasında ise; '' Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı
kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal
veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen
ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla
doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve
yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.'' hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanun'un 37. maddesine dayalı olarak hazırlanan ve 21.06.2018 tarih ve
30455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin ''Kapsam'' başlıklı 2.maddesinde;
''Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu
fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür ve müdür yardımcılarını
kapsar.'' hükmüne, ''Yönetici Görevlendirmede İzlenecek Yöntem'' başlıklı 14.maddesinde;
''Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre; yöneticiliğe
yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu
belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.'' hükmüne, ''Yönetici
Olarak Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Duyuru ve Başvuru'' başlıklı 26.maddesinde;
''(1) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecekler bakımından, ilk defa
yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş bulunan eğitim kurumları ile dört
ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim
kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur. (2) Bulundukları
eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden aynı ya da
farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev
süresini dolduran yöneticilerden ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla yeniden
görevlendirilme isteğinde bulunanların başvuruları elektronik ortamda alınır. (3) Müdür veya
müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 10
eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.'' hükmüne, ''Müdürlüğe Yeniden Görevlendirme''
başlıklı 27.maddesinde; ''(1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev
süresini dolduran müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim
kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim
kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden
yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır...'' hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanun'un 37. maddesinin 9. fıkrasına dayalı olarak hazırlanan ve 01.09.2016
tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin "Kapsam" başlıklı
2. maddesinde; "Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve
kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya
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uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları
uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu
okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda
tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve
esasları kapsar." hükmüne, "Yönetici görevlendirme" başlıklı 14. maddesinin birinci
fıkrasında; "Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan yöneticiler arasından eğitim kurumunun
bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve
Bakanın onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu
genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı gösterenlerin görev süresi ilk
görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabilir." hükmüne, " Yöneticilik ve öğretmenlik
görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasında; " Yönetici ve öğretmenler
istemeleri hâlinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara ilgili mevzuat
hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler." hükümlerine yer verilmiş, öte yandan, anılan
yönetmeliğin geçici 1.maddesinde; "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce
ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya
sekiz yıllık görev süresini tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz yıldan az,
dört yıldan fazla çalışanlar bu okullarda sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere
atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran yönetici ve öğretmenler istekleri de
dikkate alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara öğretmen olarak
atanırlar. Bu öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda
bulunmayanların veya tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde
valiliklerce resen belirlenir." düzenlemesi yer akmakta iken yönetmeliğin anılan geçici birinci
maddesi, 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik
değişikliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 29.09.2014 tarihinde Ali Rıza Özderici
Kız Anadolu Lisesi İmam Hatip Lisesi'nde Müdür olarak atandığı, davacının okul müdürü
olarak görevlendirildiği anılan okulun daha sonra 2018 yılında proje okulu olarak belirlendiği,
davacının okul müdürü olarak 4 yıllık görev süresinin bitimini müteakip Milli Eğitim
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2019 tarih ve 14717891 sayılı işlemi ile
müdürlük görevinden alınarak Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak
atandığı, kendisi ile aynı tarihlerde proje okulu olarak belirlenen okullar dışındaki öğretim
kurumlarına müdür olarak görevlendirilen, dört ve sekiz yıllık görev sürelerini dolduran
yöneticilerin Ek-1 formu ile başvuru yapabiliyorken; kendisi ile benzer durumda olan ve
görev yaptıkları okulları Özel Program ve Proje Okuluna dönüştürülen yöneticilerin
yöneticiliğinin sona erecek olmasının hak kaybı oluşturacağı gerekçesiyle tercihlerinden
birisine Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
ekinde yer alan Ek-1 formuna göre değerlendirmenin yapılarak, tercihleri doğrultusunda
yeniden müdür olarak görevlendirilme istemiyle 27.08.2019 tarihinde yaptığı başvurusunun
Kayseri Valiliği'nin 13.09.2019 tarih ve E.16876646 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine
bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada, davacının 29.09.2014 tarihinde müdür olarak görevlendirildiği, Ali
Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin görevlendirildiği tarihte özel proje okulu
olmadığı, görevlendirilmesinin diğer eğitim kurumu yöneticiliklerinde olduğu gibi Milli
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Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri
uyarınca valilik oluru ile gerçekleştirildiği, söz konusu okulun 2018 yılında davacının göreve
devamı sırasında Bakanlıkça özel proje okulu olarak belirlendiği ve özel proje okullarının
yöneticilerinin tabi bulunduğu Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları
Yönetmeliği'nin yukarıda hükümlerine yer verilen ve davacının durumunda bulunan
kişilerinin görev sürelerinin bitimi halinde nasıl bir atama ve görevlendirme rejimine tabi
tutulacağı hususunda geçiş dönemi düzenlemesini içeren geçici 1. maddesinin de yürürlükten
kalkmış bulunduğu dikkate alındığında, davacının aynı okulda görev süresinin bitiminin
ardından yeniden görevlendirme hükümleri açısından bulunduğu okula görevlendirilmesinin
dayanağı olan genel yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğunun kabulünün gerektiği, aksi
durumun davacının anılan okulda görevlendirildiği tarihte sonradan özel proje okulu
kapsamına alınmamış bulunan başkaca eğitim kurumlarında görevlendirilmiş bulunan ve
görev sürelerini tamamlayan yöneticilerle yöneticiliğe yeniden görevlendirilme hükümleri
açısından farklı uygulamaya tabi tutulması sonucunu doğuracağı, bu durumun ise eşitlik ve
adalet ilkesi ile de bağdaşmayacağı açık olduğundan, bulunduğu okulda görev süresini
dolduran davacının Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme
Yönetmeliği'ne ve bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 formuna göre değerlendirme
yapılmak suretiyle tercihlerine göre yeniden yönetici olarak görevlendirilip
görevlendirilmeyeceği hususunda işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının bu yöndeki
başvurusunun, Özel Proje Okulu'nda görev yaptığından bahisle Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmasının
mümkün olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 266,30TL yargılama giderinin ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra
davacıya re'sen iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde
Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak, üzere 28/02/2020 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
ÖMER AKDAMAR
103143

Üye
NURDAN
KÜÇÜKKONYALI
165718

YARGILAMA GİDERLERİ
:
Başvurma Harcı :
44,40 TL
Karar Harcı
:
44,40 TL
Y.D. Harcı
:
73,10 TL
Vekalet Harcı :
6,40 TL
Posta Gideri
:
98,00 TL
TOPLAM
:
266,30
TL
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Üye
BURAK ÇAKIR
195049

