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Önsöz

ÖRGÜTLÜ HAK MÜCADELEM!Z KURUMSALLA#MI# 
HAKSIZLI"A KAR#IDIR

Hukukun me"ru!yet! esas alan kurumsalla"ması hakkın üst ve kutsal de#er olarak be-
n!msen!p ya"atılması sebeb!yled!r. Hakkın me"ru!yete dayalı olmayan b!r zem!nde var 
kılınmak !stenmes! durumunda, hukuk do#asına uygun yer!n! bulmaz, toplumsal !l!"-
k!lerde zaf!yet olu"ur. Hukuk, hakkı esas alan !lkeler!n, toplum sözle"mes!yle herkesçe 
kabul ed!lm!" b!rl!kte var olma !rades!n!n s!stemat!#!d!r. 

Ma#dur!yetler!n g!der!lmes!nde toplumsal örgütlenmeler!n rolü ve görevler! büyük-
tür. Bu anlamda send!kaların da !ç!nde oldu#u s!v!l toplum örgütler!, çıkar, de#er, sınıf 
veya ba"ka d!#er a!d!yetler!n fert ve kamu yararını gözetecek b!l!nc!n! üret!r. Gen!" 
katılım ve ortak payla"ımlarla toplumsal uyum ve huzurun kökle"mes!, !nsanların k!t-
lesel a!d!yetlerle topluma dâh!l olmalarıyla sa#lanır. 

Hukuk, en temel meden!yet de#er!d!r. Toplumun de#!"en !ht!yaçlarına ve de#!"en "art-
lara göre hukuku yen!den tanz!m etmek, ya"ayan de#er ve ölçü olarak evvela hukuku 
anlamlı ve canlı kılacaktır. Hak ve hakkın tecell! ve tesl!m!ne !mkân veren mah!yet!yle 
hukuk, tav!z ver!lecek, "urasından burasından çek!"t!r!lerek sündürülecek b!r kurum 
de#!ld!r, olmamalıdır. Olması durumunda, yan! hukukun !t!bar kaybett!#! durumlar-
da, toplumu b!r arada tutan anlam ve meden!yet de#erler! gev"em!" demekt!r. Gev"ek-
l!k toplumsal savrulmaları beraber!nde get!recekt!r. Orada hukuk mantı#ını, mantık 
hukukunu y!t!r!r; kaos olur. Hayatın engellenmez, durdurulmaz akı"ı, kaosa kend! 
alı"kanlı#ını veya kuralını olu"turma fırsatı vereb!l!r. Çünkü bütün engel ve olumsuz-
luklara ra#men varlık ve hayat, mutlaka kend!ne b!r yol, b!r çıkı" bulacaktır. Medenî ve 
örgütlü toplumlar, sebep-sonuç !l!"k!s! ve hayatın do#al d!yalekt!#!n! zamanında algı-
ladıkları !ç!n, hesap dı"ı tazy!kler! önceden tanır, tanımlar, yasal çerçeveye kavu"turur. 
O nedenle, hak ve hukuka dayalı toplumlarda her "ey!n yer!, sınırı bell!d!r. Hang! se-
bepler!n hang! sonuçlar üretece#!, hang! sonuçların hang! kar"ılıkları bulaca#ı b!l!n!r. 
Orada keyfîl!#e, sorumsuzlu#a yer yoktur. 

B!z ba"ından ber! bütün !mkânlarımızla, ekme#!n! eme#!yle kazanan kamu görevl!ler!-
n!n hakkını, hukukunu ve !nsanlık onurunu korumak !ç!n mücadele verd!k, ver!yoruz. 
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Hak ve hak!kat mücadeles! b!z!m varlık amacımızdır. ‘Hak namına haksızlı#a ölsem 
tapamam’ d!yen b!r nesl!n ‘Ç!#ner!m, ç!#nen!r!m, hakkı tutar kaldırırım’ d!yen ku"a#ı 
olarak b!z!m asıl hareket programımız, hakkı kurumsalla"tırarak hâk!m kılmaktır. 

E#!t!m-B!r-Sen olarak, her türlü baskının kar"ısında olduk. $nanç ve dü"ünce özgür-
lü#ünün prat!k kazanımlarla kökle"mes!nde, ‘toplu sözle"me’ g!b! tar!hî dönü"ümlere 
yol açan kazanımlarla hak ve hukukun yerle"!p yaygınla"masında öncü olduk. Bütün 
kazanımlarımız demokrat!k, hukuk toplumu olma yolunda b!r a"ama kaydetmem!z!n 
yolunu açmı"tır. Yolu açılan, kamu görevl!ler!yle b!rl!kte Türk!ye’d!r. B!z, yolu kapan-
mı", kapatılmı" b!r Türk!ye’de k!msen!n çıkı" bulamayaca#ını b!l!yoruz.

Bu k!tapta, kanunların b!ze verd!#! yetk! ve sorumluluk !le örgütlülü#ümüzden aldı#ı-
mız güçle verd!#!m!z hak arama mücadeles!n!n genel a"amalarını, özel kes!t ve örnek-
ler!n! bulacaksınız. Hakkın tecell!s! !ç!n örgütlü mücadelen!n önem!n! tesc!l etmes! 
bakımından da öneml! mesajlar !çeren bu k!tap kaynak n!tel!#!nded!r. 

Bu eser!n meydana gelmes!nde eme#! geçenlerle, bu eserde yer alan ama bunun da 
ötes!nde bu esere sı#mayacak kadar hac!ml!, kazanılmı" davalarda görev alan avukat-
larımıza te"ekkürler!m! sunuyorum.

 Ali YALÇIN 
E#!t!m-B!r-Sen ve Memur-Sen Genel Ba"kanı
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ADALET MÜLKÜN TEMEL!D!R AMA HUKUK K!MSEN!N MÜLKÜ DE"!LD!R 

Devlet, fertler!n veya bell! grupların tek ba"larına güç yet!remeyecekler! !"ler! yapması 
!ç!n olu"turulmu" en üst s!yasal organ!zasyondur. Bununla b!rl!kte, devlet !nsanüstü 
b!r mekan!zma olarak anla"ılmamalıdır. Sonuçta bu mekan!zma madd! manev! tüm 
!ht!yaç ve yönler! !le !nsan gerçekl!#!ne dayanır. $"ler!n! memurları el!yle yürütür. 

Sosyal varlık olarak !nsan hep!m!z!n mü"terek varolu" alan ve b!ç!m!n! daha sa#lıklı, 
daha sıkıntısız düzenlemek !ç!n k!m! hak ve sorumluluklarımızı gönüllü olarak sı-
nırlayarak, kamu otor!tes!n! olu"tururuz. Kamu düzen! veya devlet aygıtı, me"ru ve 
yasal gücünü, ‘b!z’!m bell! b!r oran ve sınırlamayla devrett!#!m!z yetk!ler!n toplamın-
dan alır. Devlet!n alan ve yetk!s!, asgar! vazgeç!lmez ortaklı#ımızı kar"ılayan ‘b!z’ esas 
alınarak olu"turulur. $"te bu alan ve yetk!lerle hayatın akı"ı hukuk ve adalete uygun 
olarak tanz!m ed!l!r, ed!lmek zorundadır. 

Genel anlamıyla yönet!m!n, husus! anlamıyla bürokras!n!n !nsan ve devlet yararını 
dengeleyen hassas!yet! tam da bu a"amada önem kazanır. Fert ve toplum !ç!n b!rl!kte 
ya"amayı ver!ml! kılacak !"ley!", bu dengey! kurup gözeten anlayı"ın !nsan merkezl! 
olmasına ba#lıdır. Son tahl!lde devlet, topluma sorun olsun veya sorun çıkartsın d!ye 
kurulmu" de#!ld!r, olamaz. Kültürümüzün de dayandı#ı anlayı" devlet! ya"atmanın 
!nsanı ya"atmaya ba#lı oldu#u "ekl!nded!r. 

Hak esaslı hukuk! !l!"k!ler yönet!me ad!l ve demokrat!k özell!k kazandırır. Ayrıca dev-
let-toplum !l!"k!ler!, rızaya dayalı ad!l !"ley!"le meden! b!r kültüre dönü"ür. Bu !l!"k!, 
devlet ve toplumu kar"ılıklı besley!p olgunla"tıran mah!yete sah!pt!r. Toplumun varo-
lu" dayanak ve güvences! asıl bu kültürün ben!msenmes!ne, !çselle"t!r!lmes!ne ba#lıdır. 
‘Hukuk toplumu’ ve ‘hukuk devlet!’ kavramları bu !"ley!"!n hayatı bel!rley!c! oldu#unu 
!fade eder. Bu düzen!n ula"tı#ı son a"ama ‘yönet!"!m’ anlayı"ının hâk!m kılınmasıdır.

Yönet!"!m, kabul ed!lm!" yasal düzlem !ç!nde vatanda"ların yönet!me gönüllü katkı 
ve katılımını !çer!r. Bu katkı ve katılımın sev!yes!, toplumun demokras! ve özgürlük 
durumunu, rahatlı#ını, kend!ne güven!n! ve sa#lıklı olu"unu göster!r. Bu !l!"k! b!ç!m!, 
toplumun s!yasal, sosyoloj!k katlarını bozmaksızın !nsanı merkeze alan azam! saygıyı 
hep ta"ımı"tır.

E#!t!m-B!r-Sen, haksızlık ve !hlallerle mücadele etmey! varolu" !lkes! b!lm!"t!r. Bu ba#-
lamda üyeler!m!zle b!rl!kte bütün e#!t!m çalı"anlarına daha gen!" !mkânlar olu"tur-
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maya çalı"tık. Özell!kle de üyeler!m!z!n her türlü !dar! sıkıntılarıyla !lg!lend!k, maruz 
kaldıkları haksızlıklar kar"ısında onlara hukuk deste#! verd!k. Öncel!kle, üyeler!m!z-
den aldı#ımız güçle, üyeler!m!z! !lg!lend!ren kanun, yönetmel!k, yönerge vb. düzenle-
meler!n önces! ve sonrasında akt!f müdahalelerde bulunduk. Bütün !mkân ve hassas!-
yet!m!zle üyeler!m!z!n !dare !le olan !ht!la%arında, ortak hak ve menfaatler!n! !zled!k, 
!zlemeye devam edece#!z.

Ya"anmı", sonuç alınmı" örnekler !çeren bu k!tap hak arama mücadelem!z!n öneml! 
hukuk! zem!n, açı ve açılımlarını göstermes! bakımından kılavuz n!tel!#!nded!r.

 Hasan Yalçın YAYLA 
E#!t!m-B!r-Sen Genel Ba"kan Yardımcısı





/QZQˍ

    



10 Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

/ņ:ņˌ

G"R"!
Toplumsal zaf!yetler!m!z arasında en ba"ta gelen! hak arama b!l!nc!n!n !n"a ed!lememes! 
ve hukukun yaygınla"tırılamamasıdır. Adalet s!stem!n!n örgütsel yapısı ve adalet! 
uygulayacak olan mekan!zmalar arasındak! h!yerar"! sebeb!yle pek çok vatanda"ımız 
hayatında b!r kez dah! mahkemeye g!rmem!" olmasına ra#men, mahkeme kar"ısında 
mesafel! b!r duru" serg!lemekte; adl!ye b!nalarından çek!nmekte ve hakkını arama 
gayret!n! de “mahkeme duvarları” !le çevrelemekted!r. 

Adalet! aramak, hakkı olanı elde etmek ve haksızlı#ı önlemek !ç!n atılması gereken 
en öneml! adım, hak arama b!l!nc!n!n !n"a ed!lmes!d!r. Tar!h!m!zde pek çok örne#!n! 
gördü#ümüz s!yasetnamelerde de !fade ed!ld!#! üzere, mülkün temel!n! te"k!l eden 
adalet, esasında dünyanın h!çb!r yer!nde kend!l!#!nden gerçekle"en b!r olgu de#!ld!r. 
Adalet, talep ed!ld!#! zaman, !stend!#! zaman ve bu hususta mücadele ed!ld!#! sürece 
tes!s ed!leb!l!r. 

Hukuk, adalet ve hakkan!yet!n tecell!s!n! sa#lamakla sorumlu mahkemeler!n 
hakkan!yete aykırı verd!kler! kararlar ve !deoloj!k düzenlemeler, b!r satırla ver!len 
hakların on satırla ger! alınması, gec!ken adalet!n adalet olmadı#ı algısı ve yargı 
s!stem!m!zdek! ç!& ba"lılık, yasal olana !t!madı zayı%atmakta ve hak arama b!l!nc!n! 
zedelemekted!r. 

Hukukun üstünlü#üne !nanılmadı#ı sürece ve her "eye ra#men adalet talep ed!lmed!kçe 
güçlünün hukuku ve adalet! hâk!m olmakta, toplumsal huzur bozulmaktadır. Güçlünün 
hukukunu kırmak, hukukun gücünü egemen kılmak !ç!n hem topluca hem de b!reysel 
olarak, hak arama gayret! !çer!s!nde olmak gerekmekted!r. Anayasa !le güvence altına 
alınmı" olan hak arama hürr!yet!, herkes!n me"ru vasıta ve yollardan faydalanmak 
suret!yle sav ve savunma hakkı oldu#unu ve bunu nasıl kullanab!lece#!n! bel!rtmekte 
olup, herkese hukukun öznes! olma !mkânını tanımaktadır. Buna ra#men, e#!t!m ve 
çalı"ma hakları gasbed!len b!reyler!n pek ço#u, yen! b!r mevzuat veya düzenleme !le 
haklarından yoksun kaldıklarında bu durumu görememekte, gelecekler!n! etk!leyecek 
uygulamalara, haksız yere aldıkları d!s!pl!n cezalarına, u#ramı" oldukları mobb!nge, 
kazanılmı" olmasına ra#men haklarının korunmamasına ses çıkarmamakta; yo#un 
mevzuat karma"asının olu"turdu#u z!h!n bulanıklı#ıyla haklarını !fade etme ve 
savunmada !thal çareler aramakta ve pas!f!ze olmaktadır. 
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B!reyler, görev ve sorumluluk b!l!nc! sayes!nde !"ler!n! !t!na !le yapmaya gayret 
etmeler!ne ve bu hususta h!çb!r !hmalkârlık göstermemeler!ne ra#men, kend!ler!ne 
yönel!k haksızlıklara kar"ı hak arama b!l!nc!n! muhafaza edememekte, aleyhler!nde 
düzenlenen b!r !dar!-hukuk! !"leme kar"ı tavır gel!"t!rememekted!r. Ço#u zaman 
haklarında açılmı" b!r soru"turmaya cevap verememe, haksız oldu#u dü"ünülen b!r 
!dar! uygulamaya boyun e#me, s!steme aykırı davranmama "ekl!nde gel!"t!r!len tavırlar 
da ne yazık k! görev ve sorumluluk b!l!nc!n!n tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Burada gözden kaçırılmaması gereken !k! öneml! husus vardır. $lk!, b!reyler! de devlet! 
de ayakta tutanın hukuk ve hukuk! mekan!zmalar oldu#udur. D!#er öneml! husus 
!se e#!t!m!n meden!yetler arasında, ülkeler arasında, renkler ve c!nsler arasında b!r 
köprü oldu#u ve bu köprünün korunması gerekl!l!#!d!r. Köprüler b!z!m gayretler!m!z, 
ba"arılarımız, emekler!m!z; özetle, köprüler b!z!m serüvenler!m!zd!r. Bu sebeple 
köprüler!n !n"asında eme#! geçenler! her türlü haksız düzenlemeden korumak, e#!t!m 
alanındak! çalı"malarımızın ve verd!#!m!z hukuk! mücadeleler!n temel prens!b!d!r. 

Send!kamız, üyeler! adına hak !hlaller!n! hukuk! zem!nlere oturtarak çözümler 
aramakta ve adalet! gerçekle"t!remeyen her türlü hukuk! düzenlemey! ortadan 
kaldırmak !ç!n hukuk! mücadele vermekted!r. Fakat topluca mücadelen!n yanı sıra, 
b!reyler!n me"ru vasıta ve yollardan faydalanmak suret!yle hak arama mücadeles!n!n 
toplumda köklü de#!"!kl!klere ves!le olaca#ı da açıktır. Bu sebeple, gerçek b!r hukuk 
ve hak arama mücadeles! sonucunda elde ed!lm!" kazanımların ürünü olan bu k!tap, 
hak arama mücadeles!nde üyeler!m!z!, haklarını b!lmek ve kullanmak noktasında 
cesaretlend!rmek, b!reysel anlamda hak ve hukukun !"levsell!#!n! sa#lamak üzere 
hazırlanmı"tır. 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN D!S!PL!NE !L!#K!N 
HÜKÜMLER!

BÖLÜM: 7

Disiplin amiri ve disiplin cezaları: 

Madde 124 – (De#!"!k b!r!nc! fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/25 md.) D!s!pl!n am!rle-
r!; kurumların kurulu" ve görev özell!kler! d!kkate alınarak Devlet Personel Ba"kanlı-
#ı’nın görü"üne dayanılarak özel yönetmel!kler!nde tay!n ve tesb!t ed!lecek am!rlerd!r. 
(De#!"!k: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu h!zmetler!n!n gere#! g!b! yürütülmes!n! 
sa#lamak amacı !le kanunların, Cumhurba"kanlı#ı kararnameler!n!n ve yönetmel!kle-
r!n Devlet memuru olarak emrett!#! ödevler! yurt !ç!nde veya dı"ında yer!ne get!rme-
yenlere, uyulmasını zorunlu kıldı#ı hususları yapmayanlara, yasakladı#ı !"ler! yapan-
lara durumun n!tel!#!ne ve a#ırlık dereces!ne göre 125 !nc! maddede sıralanan d!s!pl!n 
cezalarından b!r!s! ver!l!r. 

Disiplin cezalarının çe$itleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller: 

Madde 125 – (De#!"!k: 12/5/1982 - 2670/31 md.) Devlet memurlarına ver!lecek d!s!p-
l!n cezaları !le her b!r d!s!pl!n cezasını gerekt!ren f!!l ve haller "unlardır: 

A - Uyarma : 

Memura, görev!nde ve davranı"larında daha d!kkatl! olması gerekt!#!n!n yazı !le b!ld!-
r!lmes!d!r. Uyarma cezasını gerekt!ren f!!l ve haller "unlardır: 

a) Ver!len em!r ve görevler!n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall!nde ku-
rumlarca bel!rlenen usul ve esasların yer!ne get!r!lmes!nde, görevle !lg!l! resm! belge, 
araç ve gereçler!n korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya 
düzens!z davranmak, 

b) Özürsüz veya !z!ns!z olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahall!n! 
terketmek, 
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c) Kurumca bel!rlenen tasurruf tedb!rler!ne r!ayet etmemek, 

d) Usulsüz müracaat veya "!kayette bulunmak, 

e) Devlet memuru vakarına yakı"mayan tutum ve davranı"ta bulunmak, 

f) Görev!ne veya !" sah!pler!ne kar"ı kayıtsızlık göstermek veya !lg!s!z kalmak, 

g) Bel!rlenen kılık ve kıyafet hükümler!ne aykırı davranmak, 

h) Görev!n !"b!rl!#! !ç!nde yapılması !lkes!ne aykırı davranı"larda bulunmak. 

B - Kınama : 

Memura, görev!nde ve davranı"larında kusurlu oldu#unun yazı !le b!ld!r!lmes!d!r. Kı-
nama cezasını gerekt!ren f!!l ve haller "unlardır: a) Ver!len em!r ve görevler!n tam ve 
zamanında yapılmasında, görev mahall!nde kurumlarca bel!rlenen usul ve esasların 
yer!ne get!r!lmes!nde, görevle !lg!l! resm! belge, araç ve gereçler!n korunması, kulla-
nılması ve bakımında kusurlu davranmak, 

b) E"ler!n!n, re"!t olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç get!ren sürekl! faa-
l!yetler!n! bel!rlenen sürede kurumuna b!ld!rmemek, 

c) Görev sırasında am!re hal ve hareket! !le saygısız davranmak, 

d) H!zmet dı"ında Devlet memurunun !t!bar ve güven duygusunu sarsacak n!tel!kte 
davranı"larda bulunmak, 

e) Devlete a!t resm! araç, gereç ve benzer! e"yayı özel !"ler!nde kullanmak, 

f) Devlete a!t resm! belge, araç, gereç ve benzer! e"yayı kaybetmek, 

g) $" arkada"larına, ma!yet!ndek! personele ve !" sah!pler!ne kötü muamelede bulun-
mak, 

h) $" arkada"larına ve !" sah!pler!ne söz veya hareketle sata"mak, 

ı) Görev mahall!nde genel ahlak ve edep dı"ı davranı"larda bulunmak ve bu tür yazı 
yazmak, !"aret, res!m ve benzer! "ek!ller ç!zmek ve yapmak, 

j) Ver!len em!rlere !t!raz etmek, 
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k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara ba"vurulmasına neden olmak, 

l) Kurumların huzur, sükün ve çalı"ma düzen!n! bozmak. 

m) (Ek:17/9/2004 - 5234/1 md.)Yetk!l! olmadı#ı halde basına, haber ajanslarına veya 
radyo ve telev!zyon kurumlarına b!lg! veya demeç vermek. 

C - Aylıktan kesme : 

Memurun, brüt aylı#ından 1/30 - 1/8 arasında kes!nt! yapılmasıdır. Aylıktan kesme 
cezasını gerekt!ren f!!l ve haller "unlardır: a) Kasıtlı olarak; ver!len em!r ve görevle-
r! tam ve zamanında yapmamak, görev mahall!nde kurumlarca bel!rlenen usul ve 
esasları yer!ne get!rmemek, görevle !lg!l! resm! belge, araç ve gereçler! korumamak, 
bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak b!r veya !k! gün göreve gel-
memek, c) Devlete a!t resm! belge, araç, gereç ve benzerler!n! özel menfaat sa#lamak 
!ç!n kullanmak, d) Görevle !lg!l! konularda yükümlü oldu#u k!"!lere yalan ve yanlı" 
beyanda bulunmak, e) Görev sırasında am!r!ne sözle saygısızlık etmek, f) Görev yer! 
sınırları !çer!s!nde her hang! b!r yer!n toplantı, tören ve benzer! amaçlarla !z!ns!z ola-
rak kullanılmasına yardımcı olmak, g) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 md.) h) (Mülga: 
13/2/2011 - 6111/111 md.) ı) H!zmet !ç!nde Devlet memurunun !t!bar ve güven duy-
gusunu sarsacak n!tel!kte davranı"larda bulunmak, j) (Mülga: 13/2/2011 - 6111/111 
md.) 

D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : 

F!!l!n a#ırlık dereces!ne göre memurun, bulundu#u kademede !lerlemes!n!n 1 - 3 yıl 
durdurulmasıdır. Kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezasını gerekt!ren f!!l ve haller 
"unlardır: 

a) Göreve sarho" gelmek, görev yer!nde alkollü !çk! !çmek, 

b) Özürsüz ve kes!nt!s!z 3 - 9 gün göreve gelmemek, 

c) Görev! !le !lg!l! olarak her ne "ek!lde olursa olsun çıkar sa#lamak, 

d) Am!r!ne veya ma!yet!ndek!lere kar"ı küçük dü"ürücü veya a"a#ılayıcı f!!l ve hare-
ketler yapmak, 4219 
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e) Görev yer! sınırları !ç!nde herhang! b!r yer! toplantı, tören ve benzer! amaçlarla 
!z!ns!z kullanmak veya kullandırmak, 

f) Gerçe#e aykırı rapor ve belge düzenlemek, 

g) (Mülga:17/9/2004 - 5234/33 md.) h) T!caret yapmak veya Devlet memurlarına ya-
saklanan d!#er kazanç get!r!c! faal!yetlerde bulunmak, 

ı) Görev!n yer!ne get!r!lmes!nde d!l, ırk, c!ns!yet, s!yas! dü"ünce, felsef! !nanç, d!n ve 
mezhep ayrımı yapmak, k!"!ler!n yarar veya zararını hedef tutan davranı"larda bulun-
mak,

 j) Bel!rlenen durum ve sürelerde mal b!ld!r!m!nde bulunmamak, 

k) Açıklanması yasaklanan b!lg!ler! açıklamak, 

l) Am!r!ne, ma!yet!ndek!lere, !" arkada"ları veya !" sah!pler!ne hakarette bulunmak 
veya bunları tehd!t etmek, 

m) D!plomat!k statüsünden yararlanmak suret!yle yurt dı"ında, haklı b!r sebep gös-
termeks!z!n ödeme kab!l!yet!n!n üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedek! tutum 
ve davranı"larıyla Devlet !t!barını zedelemek veya zorunlu b!r sebebe dayanmaksızın 
borcunu ödemeden yurda dönmek, 

n) Ver!len görev ve em!rler! kasten yapmamak, 

o) Herhang! b!r s!yas! part! yararına veya zararına f!!len faal!yette bulunmak. 

E - Devlet memurlu%undan çıkarma : 

B!r daha Devlet memurlu#una atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet 
memurlu#undan çıkarma cezasını gerekt!ren f!!l ve haller "unlardır: 

a) $deoloj!k veya s!yas! amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalı"ma düzen!n! boz-
mak, boykot, !"gal, kamu h!zmetler!n!n yürütülmes!n! engelleme, !"! yava"latma ve 
grev g!b! eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları 
tahr!k ve te"v!k etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmı" her türlü yayını veya s!yas! veya !deoloj!k amaçlı b!ld!r!, af!", pankart, 
bant ve benzerler!n! basmak, ço#altmak, da#ıtmak veya bunları kurumların herhang! 
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b!r yer!ne asmak veya te"h!r etmek, 

c) S!yas! part!ye g!rmek, 

d) Özürsüz olarak (...)(2) b!r yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 

e) Sava", ola#anüstü hal veya genel afetlere !l!"k!n konularda am!rler!n verd!#! görev 
veya em!rler! yapmamak, 

f) (De#!"!k: 13/2/2011 - 6111/111 md.) Am!rler!ne, ma!yet!ndek!lere ve !" sah!pler!ne 
f!!l! tecavüzde bulunmak, 

g) Memurluk sıfatı !le ba#da"mayacak n!tel!k ve derecede yüz kızartıcı ve utanç ver!c! 
hareketlerde bulunmak, 

h) Yetk! almadan g!zl! b!lg!ler! açıklamak,

ı) S!yas! ve !deoloj!k eylemlerden arananları görev mahall!nde g!zlemek, 

j) Yurt dı"ında Devlet!n !t!barını dü"ürecek veya görev hays!yet!n! zedeleyecek tutum 
ve davranı"larda bulunmak, 

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyh!ne $"lenen Suçlar Hakkındak! Kanuna aykırı f!!ller! !"le-
mek. 

(Ek: 3/10/2016 – KHK-676/75 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/61 md.) Terör ör-
gütler!yle eylem b!rl!#! !çer!s!nde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu !mkân ve 
kaynaklarını bu örgütler! desteklemeye yönel!k kullanmak ya da kullandırmak, bu ör-
gütler!n propagandasını yapmak. 

D!s!pl!n cezası ver!lmes!ne sebep olmu" b!r f!!l veya hal!n cezaların özlük dosyasından 
s!l!nmes!ne !l!"k!n süre !ç!nde tekerrüründe b!r derece a#ır ceza uygulanır. Aynı dere-
cede cezayı gerekt!ren fakat ayrı f!!l veya haller neden!yle ver!len d!s!pl!n cezalarının 
üçüncü uygulamasında b!r derece a#ır ceza ver!l!r.

Geçm!" h!zmetler! sırasındak! çalı"maları olumlu olan ve ödül veya ba"arı belges! alan 
memurlar !ç!n ver!lecek cezalarda b!r derece haf!f olanı uygulanab!l!r.

Yukarıda sayılan ve d!s!pl!n cezası ver!lmes!n! gerekt!ren f!!l ve hallere n!tel!k ve a#ır-
lıkları !t!bar!yle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı nev!den d!s!pl!n cezaları ve-
r!l!r. Ö#ren!m durumları neden!yle yükseleb!lecekler! kadroların son kademeler!nde 
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bulunan Devlet memurlarının, kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezasının ver!l-
mes!n! gerekt!ren hallerde, brüt aylıklarının '’ü – (’s! kes!l!r ve tekerrüründe görev-
ler!ne son ver!l!r. 

Özel kanunların d!s!pl!n suçları ve cezalarına !l!"k!n hükümler! saklıdır. 

Yukarıda yazılı d!s!pl!n kovu"turmasının yapılmı" olması, f!!l!n genel hükümler kap-
samına g!rmes! hal!nde, sanık hakkında ayrıca ceza kovu"turması açılmasına engel 
te"k!l etmez. 

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar: 

Madde 126 – (De#!"!k b!r!nc! fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/27 md.) Uyarma, kı-
nama ve aylıktan kesme cezaları d!s!pl!n am!rler! tarafından; kademe !lerlemes!n!n 
durdurulması cezası, memurun ba#lı oldu#u kurumdak! d!s!pl!n kurulunun kararı 
alındıktan sonra, atamaya yetk!l! am!rler !l d!s!pl!n kurullarının kararlarına dayanan 
hallerde Val!ler tarafından ver!l!r. (De#!"!k fıkralar: 12/5/1982 - 2670/32 md): Devlet 
memurlu#undan çıkarma cezası am!rler!n bu yoldak! !ste#! üzer!ne, memurun ba#lı 
bulundu#u kurumun yüksek d!s!pl!n kurulu kararı !le ver!l!r. D!s!pl!n kurulu ve yük-
sek d!s!pl!n kurulunun ayrı b!r ceza tay!n!ne yetk!s! yoktur, cezayı kabul veya reddeder. 
Ret hal!nde atamaya yetk!l! am!rler 15 gün !ç!nde ba"ka b!r d!s!pl!n cezası vermekte 
serbestt!rler. Özel kanunların d!s!pl!n cezası vermeye yetk!l! am!r ve kurullarla !lg!l! 
hükümler! saklıdır. 

Zamana$ımı: 

Madde 127 – (De#!"!k: 12/5/1982 - 2670/33 md.) Bu Kanunun 125 !nc! maddes!nde 
sayılan f!!l ve haller! !"leyenler hakkında, bu f!!l ve haller!n !"lend!#!n!n ö#ren!ld!#! 
tar!hten !t!baren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe !lerlemes!n!n durdu-
rulması cezalarında b!r ay !ç!nde d!s!pl!n soru"turmasına, b) Memurluktan çıkarma 
cezasında altı ay !ç!nde d!s!pl!n kovu"turmasına, Ba"lanmadı#ı takd!rde d!s!pl!n cezası 
verme yetk!s! zamana"ımına u#rar. D!s!pl!n cezasını gerekt!ren f!!l ve haller!n !"lend!#! 
tar!hten !t!baren n!hayet !k! yıl !ç!nde d!s!pl!n cezası ver!lmed!#! takd!rde ceza verme 
yetk!s! zamana"ımına u#rar. 
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Karar süresi: 

Madde 128 – (De#!"!k: 12/5/1982 - 2670/34 md.) D!s!pl!n am!rler! uyarma, kınama ve 
aylıktan kesme cezalarını soru"turmanın tamamlandı#ı günden !t!baren 15 gün !ç!nde 
vermek zorundadırlar. Kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezasını gerekt!ren hal-
lerde soru"turma dosyası, kararını b!ld!rmek üzere yetk!l! d!s!pl!n kuruluna 15 gün 
!ç!nde tevd! ed!l!r. D!s!pl!n kurulu, dosyayı aldı#ı tar!hten !t!baren 30 gün !ç!nde so-
ru"turma evrakına göre kararını b!ld!r!r. Memurluktan çıkarma cezası !ç!n d!s!pl!n 
am!rler! tarafından yaptırılan soru"turmaya a!t dosya, memurun ba#lı bulundu#u ku-
rumun yüksek d!s!pl!n kuruluna tevd!!nden !t!baren azam! altı ay !ç!nde bu kurulca, 
karara ba#lanır. 

Yüksek disiplin kurullarının karar usulü, memurun hakkı: 

Madde 129 – (De#!"!k: 12/5/1982 - 2670/35 md.) Yüksek d!s!pl!n kurulları kend!le-
r!ne !nt!kal eden dosyaların !ncelenmes!nde, gerekl! gördükler! takd!rde, !lg!l!n!n öz-
lük dosyasını ve her nev! evrakı !ncelemeye, !lg!l! kurumlardan b!lg! almaya, yem!nl! 
tanık ve b!l!rk!"! d!nlemeye veya n!yabeten d!nletmeye, mahallen ke"!f yapmaya veya 
yaptırmaya yetk!l!d!rler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası !stenen memur, (…)
(2) soru"turma evrakını !ncelemeye, tanık d!nletmeye, d!s!pl!n kurulunda sözlü veya 
yazılı olarak kend!s! veya vek!l! vasıtasıyla savunma yapma hakkına sah!pt!r.

Savunma hakkı: 

Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan d!s!pl!n cezası ver!-
lemez. Soru"turmayı yapanın veya yetk!l! d!s!pl!n kurulunun 7 günden az olmamak 
üzere verd!#! süre !ç!nde veya bel!rt!len b!r tar!hte savunmasını yapmıyan memur, sa-
vunma hakkından vazgeçm!" sayılır. (1) 13/2/2011 tar!hl! ve 6111 sayılı Kanunun 117 
nc! maddes!yle, bu madden!n b!r!nc! fıkrasında yer alan “s!c!l dosyasını” !bares! “özlük 
dosyasını” olarak de#!"t!r!lm!" ve metne !"lenm!"t!r. (2) 13/2/2011 tar!hl! ve 6111 sayılı 
Kanunun 117 nc! maddes!yle, bu fıkrada yer alan “s!c!l dosyası har!ç,” !bares! yürür-
lükten kaldırılmı"tır. 
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Cezai kovu$turma ile disiplin kovu$turmasının bir arada yürütülmesi: 

Madde 131 – Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemes!nde kovu"turma-
ya ba"lanmı" olması, d!s!pl!n kovu"turmasını gec!kt!remez. Memurun ceza kanununa 
göre mahkum olması veya olmaması haller!, ayrıca d!s!pl!n cezasının uygulanmasına 
engel olamaz. (Ek: 6/10/1983 - 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Da!res! Kurul-
ması Hakkında Kanunun 4 üncü maddes!nde sayılan kurulu"larda çalı"an personel 
hakkında; görevden do#an veya görev! sırasında !"led!kler! suçlarla k!"!sel suçları se-
beb!yle Cumhur!yet savcıları veya (…)(2) sorgu hak!ml!kler! veya Memurun Muhake-
matı hakkında Kanun uyarınca yetk!l! kurullarca yapılan soru"turma sonunda düzen-
lenen tak!ps!zl!k, men! muhakeme, !dd!aname, talepname veya lüzumu muhakeme 
karar suretler! !le !lg!l! mahkemelerce ver!len kes!nle"m!" karar suretler! bu personel!n 
ba#lı oldu#u bakanlık veya kurum veya kurulu"a gönder!l!r.

Uygulama: 

Madde 132 – (De#!"!k: 12/5/1982 - 2670/36 md.) D!s!pl!n cezaları ver!ld!#! tar!hten 
!t!baren hüküm !fade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın ver!l!" 
tar!h!n! tak!p eden ayba"ında uygulanır. Ver!len d!s!pl!n cezaları üst d!s!pl!n am!r!ne, 
Devlet memurlu#undan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Ba"kanlı#ına b!ld!r!l!r.
(3) (De#!"!k dördüncü fıkra: 13/2/2011 - 6111/112 md.) Aylıktan kesme cezası !le tec-
z!ye ed!lenler 5 yıl, kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezası !le tecz!ye ed!lenler 10 
yıl boyunca da!re ba"kanı kadrolarına, da!re ba"kanı kadrosunun deng! ve daha üstü 
kadrolara, bölge ve !l te"k!latlarının en üst yönet!c! kadrolarına, düzenley!c! ve denet-
ley!c! kurumların ba"kanlık ve üyel!kler!ne, val! ve büyükelç! kadrolarına atanamazlar. 
(Mülga be"!nc! fıkra: 13/2/2011 - 6111/112 md.) 

Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi: 

Madde 133 – (De#!"!k: 12/5/1982 - 2670/37 md.) D!s!pl!n cezaları memurun özlük 
dosyasına !"len!r. Devlet memurlu#undan çıkarma cezasından ba"ka b!r d!s!pl!n ceza-
sına çarptırılmı" olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, 
d!#er cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetk!l! am!re ba"vurarak, ve-
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r!lm!" olan cezalarının özlük dosyasından s!l!nmes!n! !steyeb!l!r. Memurun, yukarıda 
yazılan süreler !çer!s!ndek! davranı"ları, bu !ste#!n! haklı kılacak n!tel!kte görülürse, 
!ste#!n!n yer!ne get!r!lmes!ne karar ver!lerek bu karar özlük dosyasına !"len!r. Kademe 
!lerlemes!n!n durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında d!s!pl!n ku-
rulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdak! fıkra hükmü uygulanır. 

Disiplin kurulları ve disiplin amirleri: 

Madde 134 – (De#!"!k: 2/2/1981 - 2381/2 md.) D!s!pl!n ve soru"turma !"ler!nde ka-
nunlarla ver!len görevler! yapmak üzere Kurum merkez!nde b!r Yüksek D!s!pl!n Ku-
rulu !le her !lde, bölge esasına göre çalı"an kurulu"larda bölge merkez!nde ve kurum 
merkez!nde ayrıca M!ll! E#!t!m müdürlükler!nde b!rer D!s!pl!n Kurulu bulunur.(2) 
(De#!"!k: 12/2/1982 - 2670/38 md.) Bu kurulların kurulu", üyeler!n!n görev süres!, 
görü"me ve karar usulü, hang! memurlar hakkında karar vereb!lecekler! ve d!s!pl!n 
am!rler!n!n tay!n ve tesp!t!nde uygulanacak esaslar !le bunların yetk! ve sorumlulukla-
rı g!b! hususlar Cumhurba"kanınca çıkarılacak yönetmel!kle düzenlen!r.

!tiraz: 

Madde 135 – (De#!"!k: 13/2/2011 - 6111/113 md.) D!s!pl!n am!rler! tarafından ve-
r!len uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına kar"ı d!s!pl!n kuruluna, kademe 
!lerlemes!n!n durdurulması cezasına kar"ı yüksek d!s!pl!n kuruluna !t!raz ed!leb!l!r. 
$t!razda süre, kararın !lg!l!ye tebl!#! tar!h!nden !t!baren yed! gündür. Süres! !ç!nde !t!-
raz ed!lmeyen d!s!pl!n cezaları kes!nle"!r. $t!raz merc!ler!, !t!raz d!lekçes! !le karar ve 
ekler!n!n kend!ler!ne !nt!kal!nden !t!baren otuz gün !ç!nde kararlarını vermek zorun-
dadır. $t!razın kabulü hâl!nde, d!s!pl!n am!rler! kararı gözden geç!rerek ver!len cezayı 
haf!%eteb!l!r veya tamamen kaldırab!l!rler. D!s!pl!n cezalarına kar"ı !dar! yargı yoluna 
ba"vurulab!l!r. $t!raz süres! ve yapılacak !"lem: 

!lg!l!ye de yazı !le tebl!# eder.
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SEND!KANIN ÜYELER! ADINA DAVA AÇMA YETK!S!

4688 sayılı kanunun dördüncü kısım b!r!nc! bölümünde send!ka ve konfederasyon-
ların yetk! ve faal!yetler! ba"lı#ı altında düzenlenen 19. Madden!n f bend!nde bel!rt!l-
d!#! üzere; “üyeler!n !dare !le !lg!l! do#acak !ht!la%arında, ortak hak ve menfaatler!n!n 
!zlenmes!nde veya hukuk! yardım gerekl!l!#!n!n ortaya çıkması durumunda üyeler!-
n! veya m!rasçılarını, her düzeyde ve derecedek! yönet!m ve yargı organları önünde 
tems!l etmek veya ett!rmek, dava açmak ve bu neden- le açılan davalarda taraf olmak” 
yetk!s! send!kalara ver!lm!"t!r.

03/03/2006 tar!h ve 2005/1 Esas, 2006/1 Karar nolu Danı"tay $çt!hatları B!rle"t!r-
me Kurulu Kararına göre de; 4688 sayılı Kamu Görevl!ler! Send!kaları Kanunu’nun 
19’uncu maddes!n!n (f) bend! uyarınca kamu görevl!ler! send!kaları ve üst kurulu"la-
rının, üyeler! hakkında tes!s ed!len b!reysel (sübjekt!f) !"lemlere kar"ı üyeler!n! tems!-
len dava açma ve bu nedenle açılan davalarda taraf olma hakkı bulunmaktadır.
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SEND!KAMIZIN ÜYELER! ADINA !DAR! DAVA AÇMA USULÜ

1. Hakkında yapılan !dar! !"lem!n !ptal ed!lmes! !ç!n, Send!kamız aracılı#ı !le dava 
açacak üyeler!m!z!n, söz konusu !"leme !l!"k!n her türlü belgey! ( !dareye ba"vuru 
d!lekçes!, !daren!n cevabı, tebl!#-tebellü# belges!, h!zmet cetvel!, yetk! belges!, üyel!k 
formu, dava b!lg! notu vs.) ve hukuk! yardım taleb!n! !çeren d!lekçes!n! !mzalayarak, 
60 günlük dava açma süres! !çer!s!nde derhal bulundukları !ldek! Send!ka )ube Ba"-
kanlı#ımıza !letmeler!, Send!ka )ube Ba"kanlıklarımızın da bu b!lg! ve belgeler! e-dava 
s!stem!nden "ubeler!nde avukat var !se; "ube avukatına, yok !se; Send!ka genel merkez 
hukuk bürosu avukatlarına göndermeler! gerekmekted!r.

2. Gönder!lecek olan evraklar üzer!nde !nceleme yapılarak, en kısa sürede üyem!z 
adına dava açılacaktır. Davanın açılması, mahkemeye sunulacak cevap d!lekçeler! 
ve beyanlar, !t!razlar ve kararın temy!z ed!lmes! !le hukuk! uyu"mazlı#ın gerekt!rd!#! 
her türlü yazı"ma; !lde "ube avukatları tarafından, avukatı olmayan !ller !ç!n !se, genel 
merkez hukuk bürosu avukatları tarafından yer!ne get!r!lecekt!r. $"lemler!n yürütül-
mes! !ç!n sadece kanunen bel!rlenm!" maktu harç (!lk dava harcı, yd !t!raz harcı, tem-
y!z harcı) ve tebl!gat ( posta masra%arının tamamı) masra%arı üyem!zden alınacak, 
bunun dı"ında ba"ka b!r ücret talep ed!lmeyecekt!r.

3. Davayı açacak avukatın, açaca#ı davalarda davacı kısmına; “……………..” !s!ml! 
üyey! tems!len E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası” !bares!n! yazması gerekmekted!r.

4. Dava d!lekçes!n!n açıklamalar kısmında, send!kaların üyeler! adına dava açma yet-
k!s! bölümünde yer alan 4688 sayılı Yasa’nın 19/f bend! !le, Danı"tay $çt!hatları B!r-
le"t!rme Kurulu’nun 18.06.2006 tar!hl! Resm! Gazetede yayımlanan Esas No: 2005/1 
Karar No: 2006/1K kararının !lg!l! kısmının yer alması gerekmekted!r.

5. Send!ka üyeler! adına dava açacak avukatların a"a#ıda bel!rt!len evrakları dava d!-
lekçes!ne eklemeler! gerekmekted!r.

a) Onaylı Vekaletname Suret!

b) Yetk! Belges!

c) Üyel!k formu
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AÇTI"IMIZ BAZI !DAR! DAVALAR

-19.6.2020 tar!hl! ve 31160 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yö-
netmel!#!n 2 nc! maddes!yle 17.4.2015*tar!hl! ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayım-
lanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!n!n 40 
ıncı maddes!ne eklenen dokuzuncu fıkrasının; (!) (b) bend!nde yer alan “tezl!” !bares! 
!le (c) bend!n!n hukuka aykırılık; (!!) (f), (g) ve (#) bentler!n!n !se eks!k düzenleme 
neden!yle, öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık. 
(Danı"tay 2. Da!res! 2020/1469 Esas)

-18.7.2020 tar!hl! ve 31189 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Personel!n!n Görevde Yükselme, Unvan De#!"!kl!#! ve Yer De#!"t!rme Suret!yle Atan-
ması Hakkında Yönetmel!kte De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 3 üncü mad-
des!yle de#!"en 12.10.2013 tar!hl! ve 28793 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan M!llî 
E#!t!m Bakanlı#ı Personel!n!n Görevde Yükselme, Unvan De#!"!kl!#! ve Yer De#!"t!r-
me Suret!yle Atanması Hakkında Yönetmel!#!n 23 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının 
eks!k düzenleme neden!yle, öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !pta-
l! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 2. Da!res! 2020/1470 Esas)

-M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ünün “Ek Ders Ücret!” konulu 
23.11.2020 gün ve E.17110121 sayılı yazısındak! “rut!n müfredat kapsamında Cumar-
tes! ve Pazar günler! okutulan dersler!n de öncel!kle aylık kar"ılı#ında de#erlend!r!lmes!,” 
hükmünün öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık 
(Danı"tay 12. Da!res! 2020/4963 Esas)

-29.2.2020 tar!hl! ve 31054 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kurumlar Arası Geç!-
c! Görevlend!rme Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 1 !nc! 
maddes!yle Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!n!n 1 !nc! maddes!ne 
eklenen dördüncü fıkrasında yer alan “Yüksekö#ret!m kurumları” !bares! !le 3 üncü 
maddes!yle eklenen geç!c! 2 nc! madden!n b!r!nc! fıkrasında yer alan “Yüksekö#ret!m 
kurumları” !bares!n!n, öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n 
dava açtık. (Danı"tay 8. Da!res! 2020/2303 Esas)

-Davalı $dareye yaptı#ımız “görev süres! sona erecek olan $LKSAN !lçe ve !l tems!lc! se-
ç!m! takv!m!n!n !ved!l!kle olu"turularak duyurulması” taleb!m!z! hav! 7.1.2020 tar!hl! 
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ve 46 sayılı ba"vurumuzun zımnen redd!ne da!r !"lem!n, öncel!kle yürütmes!n!n dur-
durulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 12. Da!res! 2019/5164 Esas)

-Müvekk!l send!ka üyes!n!n zorunlu üye oldu#u $LKSAN’ ın ($lkokul Ö#retmenle-
r! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı) 15.8.2020 tar!h!nde gerçekle"t!r!len 8. Dönem 4. 
Ola#an Tems!lc!ler Kurulu Toplantısının (genel kurul) ve alınan kararların, öncel!kle 
yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık. (Ankara 15.  $dare 
Mahkemes! 2020/1425 Esas) 

-25.7.2020 tar!hl! ve 31196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yüksekö#ret!m Kurum-
larında Döner Sermaye Gel!rler!nden Yapılacak Ek Ödemen!n Da#ıtılmasında Uygu-
lanacak Usul Ve Esaslara $l!"k!n Yönetmel!kte De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetme-
l!#!n 1 !nc! maddes!yle 18.2.2011*tar!hl! ve 27850 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
Yüksekö#ret!m Kurumlarında Döner Sermaye Gel!rler!nden Yapılacak Ek Ödemen!n 
Da#ıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara $l!"k!n Yönetmel!#!n 5 !nc! maddes!-
n!n on üçüncü fıkrasının sonuna*eklenen “Açık ö#ret!m h!zmet! veren yüksekö#ret!m 
kurumlarında açık ö#ret!m, tüm sınav faal!yetler! ve açık ö#ret!m altyapısı kullanıla-
rak gerçekle"t!r!len benzer! faal!yetler kar"ılı#ında elde ed!len gel!rden kanun! kes!nt!ler 
dü"üldükten sonra ger! kalan tutarın en fazla yüzde be"! ek ödeme olarak da#ıtılab!l!r.” 
cümles!n!n, öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık. 
(Danı"tay 2. Da!res! 2020/295 Esas)

-17.1.2020 tar!hl! ve 31011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Akadem!k Te"v!k Öde-
ne#! Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 7 nc! maddes!ndek! 
akadem!syenler!n 2019 yılında gerçekle"t!rd!kler! akadem!k faal!yetler!n faal!yet!n 
gerçekle"t!r!ld!#! dönemde geçerl! olan yönetmel!k hükümler!ne nazaran daha dü"ük 
akadem!k te"v!k ödene#! ve ödene#e esas puanlamaya neden olacak "ek!lde yürürlü#e 
konulan yönetmel!k de#!"!kl!#!n!n öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!n-
de !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 8. Da!res! 2020/915 Esas ) 

-M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ünün “Bazı E#!t!m Faal!yetler!n!n 
Durdurulması” konulu 28.03.2020 gün ve 5964251 sayılı yazısındak! “Bu !t!barla e#!-
t!m kurumu yönet!c!ler! ve ö#retmenler bakımından yapılmı" sayılacak ek ders görev-
ler!nde, 28 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren yukarıda bel!rt!len e#!t!m faal!yetler!ne yer 
ver!lmeyecekt!r.” !bares!n!n öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! 
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!ç!n dava açtık. (Danı"tay 2. Da!res! 2020/910 Esas)

-12.6.2021 tar!hl! ve 31509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Hayat Boyu Ö#renme Kurumları Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yö-
netmel!k’!n 13 üncü maddes!yle 11.4.2018 tar!hl! ve 30388 sayılı Resmî Gazetede ya-
yımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Hayat Boyu Ö#renme Kurumları Yönetmel!#!n!n 66 
ncı maddes!ne eklenen “(4) Olgunla"ma enst!tüler!n!n ö#renc!s!/kurs!yer! bulunmayan 
ara"tırma, tasarım ve üret!m ve tanıtım ve pazarlama bölümler!nde görevl! ö#retmenle-
r!n çalı"ma süreler! b!r !" saat! 60 dak!ka olmak üzere ha$alık 30 !" saat!d!r.” fıkrasının  
öncel!kle yürütmes!n!n durdurulması ve devamında !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 8. 
Da!res! 2021/4494 Esas)

-M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ünün “Ek Ders Ücret!” konulu 
23.09.2020 gün ve E.13365395 sayılı yazısının (1) !nc! maddes!n!n, (2) nc! maddes!n-
dek! “Kararın 8’!nc! maddes!nde bel!rt!len e#!t!m faal!yetler! kapsamında ders okutan 
ö#retmenler!n ha$a !ç!nde okuttukları dersler!n de öncel!kle aylık kar"ılı#ında de#erlen-
d!r!lmes!; aylık kar"ılı#ı ders görevler!n!n üzer!nde okuttukları derslere ba#lı olarak ek 
ders ücret!nden yararlandırılmaları” hükmünün öncel!kle yürütmes!n!n durdurulması 
ve akab!nde  !ptal! !ç!n dava açtık.(Danı"tay 12. Da!res! 2020/4692 Esas)

-Zonguldak Val!l!#! Zonguldak $l! Umum! Hıfzıssıhha Mecl!s!’n!n 1.9.2021 tar!hl! ve 
45 sayılı Karar’ının (6) ncı maddes!nde yer alan “ba"ta ö#retmenler olmak üzere e#!-
t!m personel!” !bares!n!n öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! 
!ç!n dava açtık. ( Zonguldak $dare Mahkemes! 2021/854 Esas )

-Mers!n Val!l!#! Mers!n $l! Umum! Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1.9.2021 tar!hl! ve 2021/35 
sayılı Karar’ının (1) !nc! maddes!nde yer alan “ba"ta ö#retmenler olmak üzere e#!t!m 
personel!” !bares!n!n öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n 
dava açtık. (Mers!n $dare Mahkemes! 2021/966 Esas)

-Bursa Val!l!#! Bursa $l! Umum! Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1.9.2021 tar!hl! ve 2021/54 
sayılı Karar’ının (1) !nc! maddes!nde yer alan “ba"ta ö#retmenler olmak üzere e#!t!m 
personel!” !bares!n!n öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n 
dava açtık. (Bursa 2. $dare Mahkemes! 2021/1041 Esas)

-5.2.2021 tar!hl! ve 31386 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ına 
Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve Görevlend!rme Yönetmel!#!n!n, (a) 5 
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!nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (c) bend!n!n eks!k düzenleme neden!yle, (b) 6 ncı 
maddes!n!n !k!nc! fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentler!n!n, (c) 7 !nc! maddes!nde 
yer alan “müdür ba"yardımcısı” !bareler!n!n eks!k düzenleme neden!yle, (d) 14 üncü 
maddes!n!n !k!nc! fıkrasında yer alan “E#!t!m Yönet!m! Sert!f!kası, alındı#ı tar!h! tak!p 
eden yıldan !t!baren sek!z yıl süreyle geçerl!d!r.” cümles!n!n hukuka aykırılık neden!yle, 
(e) 28 !nc! maddes!n!n !k!nc! fıkrasının eks!k düzenleme neden!yle, (f) 31 !nc! madde-
s!n!n !k!nc! fıkrasının eks!k düzenleme neden!yle, (g) Yönetmel!k ek! Ek-1 De#erlen-
d!rme Formu’nun “C. H!zmet Süres!” bölümü satırlarındak! “dört yıldan fazla olan kı-
sımları bakımından öngörülen puanın yarısı ver!lecekt!r.” !bareler!n!n, (h) Yönetmel!k 
ek! Ek-1 De#erlend!rme Formu’nun “D. Akadem!k ve Meslekî Deney!m” bölümünün 
“Ö#retmen adaylarının yapacakları ö#retmenl!k uygulaması kapsamında uygulama ö#-
retmen! olarak görev yapmı" olmak”, “En az b!r ders yılı okul zümre ba"kanlı#ı yapmak”, 
“En az b!r ders yılı !lçe zümre ba"kanlı#ı yapmak”, “En az b!r ders yılı !l zümre ba"kanlı#ı 
yapmak”, “En az b!r yıl b!r!m/bölüm ba"kanlı#ı yapmak”, “Ün!vers!telerde en az b!r dö-
nem ders okutmak ve de#erlend!rme yapmı" olmak”; “E. Kurum Gel!"t!rme Deney!m!” 
bölümünün “Yürütülen ulusal projelerden sonuçlandırılanlarda danı"man olarak görev 
almı" olmak”, “Yürütülen uluslararası projelerden sonuçlandırılanlarda danı"man ola-
rak görev almı" olmak”, “H!zmet!ç! e#!t!m faal!yetler!ne kurs!yer olarak katılmı" olmak”,  
“H!zmet!ç! e#!t!m faal!yetler!nde e#!t!m yönet!c!s! olarak görev yapmı" olmak”, “H!zme-
t!ç! e#!t!m faal!yetler!nde e#!t!m görevl!s! olarak görev yapmı" olmak”; “F. Okul Gel!"t!r-
me Deney!m!” bölümünün “%lkokullarda Yet!"t!rme Programı (%YEP) kapsamında f!!len 
ders okutmak”, “Destekleme ve Yet!"t!rme Kursları (DYK) kapsamında f!!len ders okut-
mak”, “Evde veya hastanede e#!t!m h!zmetler! kapsamında f!!len ders okutmak”, “Destek 
e#!t!m odasında f!!len ders okutmak”, “Ders dı"ı e#!t!m çalı"malarında ö#retmen olarak 
f!!len görev yapmı" olmak”, “Terc!h danı"manlı#ı kapsamında f!!len rehberl!k yapmı" ol-
mak” !bareler!n!n hukuka aykırılık neden!yle, (!) Yönetmel!k ek! Ek-1 De#erlend!rme 
Formu’nun” “G. Ödüller” bölümünün eks!k düzenleme neden!yle, (j) Yönetmel!k ek! 
Ek-1 De#erlend!rme Formu’nun “Açıklamalar” bölümündek! (2) nc! cümles!ndek! 
“ödül” !bares!n!n hukuka aykırılık neden!yle, (k) Yönetmel!k ek! Ek-2 Yönet!c! De#er-
lend!rme Formu’nun “C. H!zmet Süres!” bölümü satırlarındak! “dört yıldan fazla olan 
kısımları bakımından öngörülen puanın yarısı ver!lecekt!r.” !bareler! !le “Son dört yıl” 
!bareler!n!n, (l) Yönetmel!k ek! Ek-2 Yönet!c! De#erlend!rme Formu’nun “D. Akade-
m!k ve Meslekî Deney!m” bölümünün “Ün!vers!telerde en az b!r dönem ders okutmak 
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ve de#erlend!rme yapmı" olmak”, “Ö#retmen adaylarının yapacakları ö#retmenl!k uy-
gulaması kapsamında uygulama okul müdürü olarak görev yapmı" olmak”; “E. Kurum 
Gel!"t!rme Deney!m!” bölümünün “Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda yürütülen ve 
sonuçlandırılan ulusal proje bulunmak”, “Yürütülen ulusal projelerden sonuçlandırılan-
larda danı"man olarak görev almı" olmak”, “Yürütülen uluslararası projelerden sonuç-
landırılanlarda danı"man olarak görev almı" olmak”, “H!zmet!ç! e#!t!m faal!yetler!ne 
kurs!yer olarak katılmı" olmak”, “H!zmet!ç! e#!t!m faal!yetler!nde e#!t!m yönet!c!s! olarak 
görev yapmı" olmak”, “H!zmet!ç! e#!t!m faal!yetler!nde e#!t!m görevl!s! olarak görev yap-
mı" olmak”; “F. Okul Gel!"t!rme Deney!m!” bölümünün “%lkokullarda Yet!"t!rme Prog-
ramı (%YEP) kapsamında yönet!m görev! yürütmek”, “Destekleme ve Yet!"t!rme Kursları 
(DYK) kapsamında yönet!m görev! yürütmek”, “Evde veya hastanede e#!t!m h!zmetler! 
kapsamında yönet!m görev! yürütmek”, “Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda destek e#!-
t!m odası açılmı" olmak”, “Ders dı"ı e#!t!m çalı"malarında yönet!c! olarak görev yapmı" 
olmak”, “Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda ulusal düzeyde düzenlenen b!lg!/becer!/
spor/sanat/proje vb yarı"malarda mans!yon alan ö#renc! bulunmak”, “Yönet!c!s! oldu#u 
e#!t!m kurumunda ulusal düzeyde düzenlenen b!lg!/becer!/spor/sanat/proje vb yarı"-
malarda üçüncü olan ö#renc! bulunmak”, “Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda ulusal 
düzeyde düzenlenen b!lg!/becer!/spor/sanat/proje vb yarı"malarda !k!nc! olan ö#renc! 
bulunmak”, “Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda ulusal düzeyde düzenlenen b!lg!/be-
cer!/spor/sanat/proje vb yarı"malarda b!r!nc! olan ö#renc! bulunmak”, “Yönet!c!s! oldu-
#u e#!t!m kurumunda uluslararası düzeyde düzenlenen b!lg!/becer!/spor/sanat/proje vb 
yarı"malarda mans!yon alan ö#renc! bulunmak”, “Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda 
uluslararası düzeyde düzenlenen b!lg!/becer!/spor/sanat/proje vb yarı"malarda üçüncü 
olan ö#renc! bulunmak”, “Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda uluslararası düzeyde dü-
zenlenen b!lg!/becer!/spor/sanat/proje vb yarı"malarda !k!nc! olan ö#renc! bulunmak”, 
“Yönet!c!s! oldu#u e#!t!m kurumunda uluslararası düzeyde düzenlenen b!lg!/becer!/
spor/sanat/proje vb yarı"malarda b!r!nc! olan ö#renc! bulunmak” !bareler!n!n hukuka 
aykırılık neden!yle, (m) Yönetmel!k ek! Ek-2 Yönet!c! De#erlend!rme Formu’nun” “G. 
Ödüller” bölümünün eks!k düzenleme neden!yle, (n) Yönetmel!k ek! Ek-2 Yönet!c! 
De#erlend!rme Formu’nun “Açıklamalar” bölümündek! (2) nc! cümles!ndek! “ödül” 
!bares!n!n hukuka aykırılık neden!yle, öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve aka-
b!nde !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 2. Da!res! 2021/14884 Esas)
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 -Ün!vers!telerarası Kurul Ba"kanlı#ı tarafından 15.9.2021 tar!h!nde yayınlanan “2021 
Eylül Dönem! Doçentl!k Kılavuzu  ”nun 2 nc! ve 7 nc! sayfalarında yer alan “Ba"vuru 
Ücret!: 900,00 TL” !bareler! !le 2.2.3 üncü maddes!n!n öncel!kle yürütmes!n!n durdu-
rulmasına ve akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 8. Da!res! 2021/6360 Esas) 

-10.8.2021 tar!hl! ve 31564 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentl!k Yönetmel!-
#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 1 !nc! maddes!yle 15.4.2018 tar!hl! ve 
30392 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentl!k Yönetmel!#!n!n 4 üncü maddes!ne 
eklenen altıncı ve yed!nc! fıkraların öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve aka-
b!nde !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 8. Da!res! 2021/5292 Esas) 

-12.6.2021 tar!hl! ve 31509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Hayat Boyu Ö#renme Kurumları Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönet-
mel!k’!n 13 üncü maddes!yle 11.4.2018 tar!hl! ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayım-
lanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Hayat Boyu Ö#renme Kurumları Yönetmel!#!n!n 66 ncı 
maddes!ne eklenen dördüncü fıkrasının, öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve 
akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 8. Da!res! 2021/4494 Esas) 

-Ün!vers!telerarası Kurul Ba"kanlı#ı tarafından 15.9.2021 tar!h!nde yayınlanan “2021 
Eylül Dönem! Doçentl!k Kılavuzu” nda doçentl!k ba"vurularına 900 TL sınav ücret! 
!sten!lmes!ne dava açtık.    ( Danı"tay 8. Da!res! 2021/5292 )

-1.3.2022 tar!hl! ve 31765 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
E#!t!m Müfett!"ler! Yönetmel!#!n!n (!) 8 !nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (b) bend!-
n!n, (!!) 55 !nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! ve !k!nc! cümleler!nde yer alan 
“gerçek ve tüzel k!"!ler” !bares!n!n, (!!!) 65 !nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (h) ve (ı) 
bentler! !le altıncı ve on altıncı fıkralarının, öncel!kle yürütmes!n!n durdurulmasına ve 
akab!nde !ptal! !ç!n dava açtık. (Danı"tay 12. Da!res! 2022/1240 Esas)
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KAZANDI"IMIZ BAZI !DAR! DAVALAR 

Yargıtay, kadrosuz usta ö%reticilerin sendika üyesi olabilece%ine hükmetti

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Halk E#!t!m Merkez! Müdürlü#ü bünyes!nde görev yapan kad-
rosuz usta ö#ret!c!n!n send!ka üyel!#!n!n, kamu !"veren! tarafından !"ç! sayıldı#ı ge-
rekçes!yle redd! üzer!ne açtı#ımız davada, Yargıtay, usta ö#ret!c!n!n 4857 sayılı Kanun 
kapsamında !"ç! sayılmadı#ı, statü hukukuna tab! oldu#u, 4688 sayılı Kanun kapsa-
mında kamu görevl!s! olarak send!kamıza üye olab!lece#!n!n tesp!t!ne karar verd!.

Yargıtay 9. Hukuk Da!res!, kararında, “…*tara&ar arasında !" sözle"mes! bulunmadı#ı, 
çalı"ma !l!"k!s!n!n !darece yapılan görevlend!rmeye dayalı oldu#u, göreve alınma, ça-
lı"ma ko"ulları !le ödenecek ücret!n statü hukuku !ç!nde düzenlend!#! anla"ılmaktadır. 
Bu !t!barla tara&ar arasındak! !l!"k! statü hukukuna tab! olup, Sosyal Güvenl!k Hukuku 
açısından pr!mler!n Sosyal Güvenl!k Kurumu’na ödenmes!, davacının özel hukuk kap-
samında sözle"me !le çalı"tı#ını göstermez. Davacı send!kanın tesp!t !stem!ne konu usta 
ö#ret!c!n!n Halk E#!t!m Merkez!ndek! çalı"masının !" sözle"mes!ne dayanmadı#ı, usta 
ö#ret!c!n!n 4857 sayılı Kanun kapsamında !"ç! sayılmadı#ı açık olup … usta ö#ret!c! 
olarak görev yapan kamu görevl!s!n!n üyel!k ba"vurusu send!ka tarafından kabul ed!l-
m!" olmakla üyel!#!n kazanılması noktasında b!r tereddüt bulunmamaktadır. …Dava-
lı bakanlı#a ba#lı halk e#!t!m merkez!nde çalı"an usta ö#ret!c!n!n, 4688 sayılı Kanun 
kapsamında kamu görevl!s! olarak davacı send!kaya üye olab!lece#!n!n tesp!t!ne karar 
ver!lmes! gerek!r” gerekçes!ne yer verd!.
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YARGITAY 
9. Hukuk Dairesi

TÜRK M!LLET! ADINA

YARGITAY !LAMI

ESAS NO : 2022/2354

KARAR NO : 2022/3396

BÖLGE ADL!YE

MAHKEMES! : Ankara 8. Hukuk Da!res!      

TAR!H! : 09/12/2021

NUMARASI : 2021/2623-2021/3048

DAVACI : E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI (E+$T$M-B$R-
SEN) ADINA 

VEK!L! : AVUKAT KADR$YE CANYURT

DAVALI : $Ç$)LER$ BAKANLI+I ADINA 

VEK!L! : AV……………………

DAVA TÜRÜ : ALACAK

!LK DERECE

MAHKEMES! : Ankara 32. $" Mahkemes!

TAR!H! : 17/06/2021

NUMARASI : 2019/1164-2021/596
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Tara%ar arasında görülen dava sonucunda ver!len kararın, temy!zen !ncelenmes! da-
vacı vek!l! tarafından !sten!lmekle, temy!z taleb!n!n süres!nde oldu#u anla"ıldı. Dava 
dosyası !ç!n Tetk!k Hak!m! tarafından düzenlenen rapor d!nlend!kten sonra dosya !n-
celend!, gere#! konu"ulup dü"ünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı !steminin Özeti:

Davacı vek!l!, davacı send!kanın 4688 sayılı Kamu Görevl!ler! Send!kaları ve Toplu 
Sözle"me Kanunu çerçeves!nde kurulmu" b!r kamu send!kası oldu#unu, usta ö#re-
t!c!ler!n val!l!k onayı !le !"e alınmaları sebeb!yle kamu görevl!s! olduklarını, davalıya 
a!t………………Halk E#!t!m Müdürlü#ünde usta ö#ret!c! olarak görev yapan ‘ ı n 
22.11.2019 tar!h!nde send!kalarına üye oldu#unu, 4688 sayılı Kanunun 25/2 maddes! 
gere#!nce üye a!datının !lg!l!n!n bordrosundan kes!lmes! !ç!n davalı tarafa b!ld!r!mde 
bulunulmasına ra#men, davalı tarafın !lg!l! usta ö#ret!c!n!n kısm! zamanlı usta ö#ret!-
c!l!k kapsamında ek ders ücret! kar"ılı#ında görev yaptı#ı ve kamu görevl!s! olmadı#ı-
nın b!ld!r!ld!#!n! bel!rterek usta ö#ret!c! ‘ın kamu görevl!s! ve davacı send!kanın 
üyes! oldu#unun tesp!t!ne karar ver!lmes!n! talep etm!"t!r.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vek!l!, davanın redd! gerekt!#!n! savunmu"tur.

!lk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Mahkemece, !lg!l! usta ö#ret!c!n!n mahall! mülk! am!r!n tasarrufu !le 4857 sayılı Ka-
nunu kapsamında !"ç! sıfatı ta"ıdı#ı ve kamu görevl!s! olmadı#ı, bu sebeple 4688 sayılı 
Kamu Görevl!ler! Send!kaları ve Toplu Sözle"me Kanunu çerçeves!nde kurulmu" da-
vacı kamu send!kasına üye olamayaca#ı gerekçes!yle davanın redd!ne karar ver!lm!"t!r.  

!stinaf Ba$vurusu:

$lk Derece Mahkemes!n!n kararına kar"ı, davacı vek!l! !st!naf ba"vurusunda bulun-
mu"tur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge adl!ye mahkemes!nce, $lk Derece Mahkemes! kararının usul ve esas yönünden 
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hukuka uygun oldu#u gerekçes!yle, !st!naf ba"vurusunun esastan redd!ne karar ver!l-
m!"t!r.

Temyiz:

Karar yasal süres! !çer!s!nde davacı vek!l! tarafından temy!z ed!lm!"t!r.

Gerekçe:

Tara%ar arasında çözümü gereken !lk uyu"mazlık, davalıya ba#lı halk e#!t!m merke-
z!nde çalı"an usta ö#ret!c! !le davalı arasındak! hukuk! !l!"k!n!n n!tel!#!n!n bel!rlen-
mes!d!r.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ders görev!” ba"lıklı 89 uncu maddes!n!n 
b!r!nc! fıkrasında “Her derecedek! e#!t!m ve ö#ret!m kurumlan !le Ün!vers!te ve Aka-
dem! (Asker! Akadem!ler dah!l), okul, kurs veya yaygın e#!t!m yapan kurumlarda ve 
benzer! kurulu"larda ö#retmen veya ö#ret!m üyes! bulunmaması hal!nde ö#retmenle-
re, ö#ret!m üyeler!ne veya d!#er memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret !le ek 
ders görev! ver!leb!l!r” hükmüne yer ver!lm!"t!r.

Aynı madden!n !k!nc! fıkrasında yer alan “Ücretle okutulacak ders saatler!n!n sayısı, 
ders görev! alacakların n!tel!kler! ve d!#er hususlar !lg!l! Bakanlı#ın tekl!f! ve Bakanlar 
Kurulunun kararı !le tesp!t olunur” "ekl!ndek! düzenleme “!lg!l! Bakanlı#ın tekl!f! ve 
Bakanlar Kurulunun” !bares! !se 02.07.2018 tar!hl! ve 703 sayılı Kanun Hükmünde 
Karamame’n!n 182. maddes!yle “Cumhurba"kanı” "ekl!nde de#!"t!r!lm!"t!r.

1739 sayılı M!ll! E#!t!m Temel Kanunu’nun 47 nc! maddes! hükmüne göre, örgün ve 
yaygın e#!t!m kurumlarında ve h!zmet !ç! yet!"t!rme kurs, sem!ner ve konferansların-
da uzman ve usta ö#ret!c!ler de geç!c! veya sürekl! olarak görevlend!r!leb!l!r. Ö#ret!m 
tür ve sev!yeler!ne göre uzman ve usta ö#ret!c!ler!n seç!mler!nde aranacak "artlar, gö-
rev ve yetk!ler!, yönetmel!klerle tesp!t ed!l!r.

Bu yasal düzenleme uyarınca çıkarılan M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Kurumlarında Sözle"-
mel! veya Ek Ders Görev! !le Görevlend!r!lecek Uzman ve Usta Ö#ret!c!ler Hakkında 
Yönetmel!#!n 5. maddes! gere#!nce “Uzman ve usta ö#ret!c!ler a"a#ıdak! "ek!llerde gö-
revlend!r!l!rler;

1- Geç!c! personel olarak:
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Geç!c! personel olarak görevlend!r!lecek uzman ve usta ö#ret!c!ler !le yapılacak söz-
le"me esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15/05/1975 gün ve 1897 sayılı 
Kanunun 1 !nc! maddes! !le de#!"t!r!len 4 üncü maddes!ne göre Bakanlıkça hazırlanır.

2- Ek ders görev! ver!lmes! yoluyla:

4 üncü maddede bel!rt!len esaslara göre ek ders görev! ver!lmes! yoluyla görevlend!-
r!lecek uzman ve usta ö#ret!c!lere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu 
maddes! uyarınca 1/12/2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı !le 
yürürlü#e konulan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek 
Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda bel!rt!len m!ktarda ek ders görev! ver!leb!l!r”.

16.12.2006 tar!hl! ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!l-
l! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n 
01.12.2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Ders ücret! kar-
"ılı#ında görevlend!rme” ba"lıklı 9. maddes!n!n (l)-(b) bend!nde, ö#retmen sayısının 
yeters!z olması hâl!nde;

“$lg!l! mevzuatında bel!rt!len esaslara göre uzman ve usta ö#ret!c! olarak n!telend!r!-
lenlerden; 

1) Resmî görev! bulunanlara ha&ada 10 saate,

2) Resmî görev! bulunmayanlara ha&ada 40 saate, kadar okul önces!, meslekî ve tekn!k 
orta ö#ret!m, özel e#!t!m ve yaygın e#!t!m kuramlarında ek ders görev! ver!leb!l!r” 

düzenlemes!ne yer ver!lm!"t!r. 

Konu !le !lg!l! olarak, T.C. Çalı"ma ve Sosyal Güvenl!k Bakanlı#ı Sosyal S!gortalar Ku-
rumu Ba"kanlı#ı S!gorta $"ler! Genel Müdürlü#ü S!gorta Pr!mler! Da!re Ba"kanlı#ın-
ca yayınlanan “Usta Ö#ret!c!ler” konulu 16.02.2004 tar!hl! ve 101572 sayılı, 16-309 
Ek sayılı Genelgede !se, Çıraklık ve Halk E#!t!m Merkezler!nde herhang! b!r kadroya 
ba#lı olmaksızın ders ücret! kar"ılı#ında çalı"an usta ö#ret!c!ler!n 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 89. maddes!ne göre çalı"tırıldıkları, geç!c! personel statüsün-
de bulundukları, $" Kanununa tâb! olmadıkları bel!rt!lm!", bu nedenle anılan k!"!lere 
ödenen ücretlerden 4447 sayılı $"s!zl!k S!gortası Kanunu’nun (4571 sayılı Kanun !le 
de#!"t!r!len) 46. maddes! hükmü gere#!nce !"s!zl!k s!gortası pr!m!n!n kes!lmemes!n!n 
uygun görüldü#ü b!ld!r!lm!"t!r.
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4857 sayılı Kanun’un 2 !nc! maddes!nde “!"ç!”, b!r !" sözle"mes!ne dayanarak çalı"an 
gerçek k!"! olarak tanımlanmı"tır. $"ç! sıfatının kazanılması !" sözle"mes!n!n varlı#ına 
dayandı#ından, her "eyden önce ortada tara%arın serbest !radeler!yle kabul ed!lm!" b!r 
sözle"me !l!"k!s!n!n bulunması zorunludur. N!tel!#! !t!bar!yle b!r özel hukuk sözle"-
mes! olan !" sözle"mes!nde tara%ar, yasaların öngördü#ü sınırlar !ç!nde sözle"men!n 
konusunu, amacını, b!ç!m!n!, ba#lantı kuracakları k!"!ler! serbestçe seçeb!l!rler. Buna 
kar"ılık !st!hdamın !dar! sözle"me, görevlend!rme veya atama suret!yle yapılması du-
rumunda, çalı"ma !l!"k!s!n!n çerçeves!n! olu"turan yasal mevzuat tara%arın hareket 
serbest!s!n! kısıtlamakta ve k!"!ler! statü hukukuna tab! kılmaktadır. 

Somut olayda, davacının, davalıya ba#lı Halk E#!t!m Merkez! Müdürlü#ü !"yer!nde 
Kaymakam onayı !le ek ders ücret! kar"ılı#ında çalı"tı#ı dosya kapsamından anla"ıl-
maktadır. 657 sayılı Kanun’un 89. maddes!n!n verd!#! yetk!ye dayanılarak hazırlanan 
Esaslarda, ders görev! alacakların ta"ıması gereken n!tel!kler, göreve alınma, çalı"ma 
ko"ulları !le yapılacak ödemeler önceden düzenlenm!", !dareye göreve alma ve sonlan-
dırma g!b! konularda üstün yetk!ler ver!lm!"t!r. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ı"ı#ında varılan net!cede, tara%ar arasında !" sözle"mes! 
bulunmadı#ı, çalı"ma !l!"k!s!n!n !darece yapılan görevlend!rmeye dayalı oldu#u, gö-
reve alınma, çalı"ma ko"ulları !le ödenecek ücret!n statü hukuku !ç!nde düzenlend!#! 
anla"ılmaktadır. Bu !t!barla tara%ar arasındak! !l!"k! statü hukukuna tab! olup, Sosyal 
Güvenl!k Hukuku açısından pr!mler!n Sosyal Güvenl!k Kurumu’na ödenmes!, davacı-
nın özel hukuk kapsamında sözle"me !le çalı"tı#ını göstermez (Yargıtay Hukuk Genel 
Kuralu’nun, 30.11.2021 tar!h, 2019/9-786 esas, 2021/1518 karar sayılı kararı; Yargıtay 
9. Hukuk Da!res!’n!n 16.06.2020 tar!h, 2016/19230 esas, 2020/6243 karar sayılı kararı). 
Davacı send!kanın tesp!t !stem!ne konu usta ö#ret!c!n!n Halk E#!t!m Merkez!ndek! 
çalı"masının !" sözle"mes!ne dayanmadı#ı, usta ö#ret!c!n!n 4857 sayılı Kanun kap-
samında !"ç! sayılmadı#ı açık olup, mahkemece aks! yönde de#erlend!rme yapılması 
yer!nde de#!ld!r.

$k!nc! olarak, davalıya ba#lı Halk E#!t!m Merkez!nde statü hukukuna tab! olarak çalı-
"an usta ö#ret!c!n!n 4688 sayılı Kanun kapsamında ‘kamu görevl!s!’ olarak kamu sen-
d!kasına üye olup olamayaca#ı uyu"mazlık konusudur.
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4688 sayılı Kamu Görevl!ler! Send!kaları ve Toplu Sözle"me Kanunu, Devlet!n veya d!-
#er kamu tüzelk!"!ler!n!n yürütmekle görevl! oldukları kamu h!zmetler!n!n görüldü#ü 
genel, katma ve özel bütçel! !dareler, !l özel !dareler! ve beled!yeler !le bunlara ba#lı 
kurulu"larda kamu $kt!sadî te"ebbüsler!nde, özel kanunlarla veya Cumhurba"kanlı#ı 
kararnameler!yle ya da bunların verd!#! yetk!ye dayanarak kurulan banka ve te"ekkül-
ler !le bunlara ba#lı kurulu"larda ve d!#er kamu kuram veya kurulu"larında !"ç! statüsü 
dı"ında çalı"an kamu görevl!ler! hakkında uygulanır (m.2). Kanunun kapsamına !l!"-
k!n 2 !nc! madden!n gerekçes!nde de vurgulandı#ı g!b!, düzenleme !le kamu kes!m!n-
de !"ç! statüsünde çalı"anlar dı"ında kalan tüm kamu çalı"anlarının send!ka kurma öz-
gürlü#ü ve hakkından yararlanması öngörülmü"tür. Anayasanın 128 !nc! maddes!nde 
genel !dare esaslarına göre gördürülmes! gereken kamu h!zmetler!n!n memurlar ve 
d!#er kamu görevl!ler! el!yle yürütülece#! bel!rt!lm!" !se de ‘kamu görevl!s!n!n’ tanımı 
yapılmamı"tır. Ancak Kanun kapsamı, kamu kes!m!nde !"ç! statüsü dı"ında çalı"an 
tüm personel! kavrayacak "ek!lde gen!" tutulmu"tur.

Bu Kanunun uygulanmasında kamu görevl!s!; Kanun kapsamında yer alan kurum ve 
kurulu"ların kadro veya poz!syonlarında !st!hdam ed!lenlerden !"ç! statüsü dı"ında ça-
lı"an kamu görevl!ler!n!; kamu !"veren! !se kamu görevl!ler!n!n çalı"tı#ı tüzel k!"!l!#! 
olan ya da olmayan kamu kurum ve kurulu"larını !fade eder (m. 3/1-a, b).

Kamu görevl!ler! çalı"tıkları !"yer!n!n g!rd!#! h!zmet kolunda kurulu b!r send!kaya üye 
olab!l!rler (m. 14/2). $lke olarak tüm kamu görevl!ler!n!n send!kal haklardan yarar-
lanmaları ben!msenm!" !se de, görevler!n!n n!tel!#! gere#! send!kaya üye olamayacak 
kamu görevl!ler! Kanunun 15 !nc! maddes!nde sayılmı"tır.

Bu yasal düzenlemelere göre, davalı bakanlı#ın Kanun kapsamında kamu !"veren! ol-
du#u noktasında tereddüt bulunmamaktadır. Davalıya a!t !"yer!nde b!r !" sözle"mes!ne 
göre çalı"mayan usta ö#ret!c!n!n Kanunun 3 üncü maddes!n!n ( b) bend!nde tanımla-
nan "ek!lde ‘kamu görevl!s!’ oldu#u açıktır. Usta ö#ret!c!, Kanunun 15 !nc! maddes!nde 
send!kaya üye olamayaca#ı öngörülen kamu görevl!ler!nden b!r!s! de#!ld!r. Kanuna 
göre, kamu görevl!ler! çalı"tıkları !"yer!n!n g!rd!#! h!zmet kolunda kurulu b!r send!ka-
ya üye olab!l!rler (m. 14/2). Send!kaya üyel!k, kamu görevl!s!n!n üç nüsha olarak dol-
durup !mzaladı#ı üye formu !le send!kaya ba"vurması ve ba"vurunun send!ka yetk!l! 
organınca kabulü !le kazanılır. Üyel!k ba"vurusu, send!ka tarafından en çok otuz gün 
!ç!nde redded!lmed!#! takd!rde üyel!k !stem! kabul ed!lm!" sayılır, (m. 14/3-4)
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Somut olayda, usta ö#ret!c! olarak görev yapan kamu görevl!s!n!n üyel!k ba"vurusu sen-
d!ka tarafından kabul ed!lm!" olup üyel!#!n kazanılması noktasında b!r tereddüt bulun-
mamaktadır. Davacı send!ka, üyel!#! davalı tarafa b!ld!rerek a!dat kes!nt!s! yapılmasını ta-
lep etm!", davalı bakanlık !se usta ö#ret!c!n!n “!"ç!’ olarak çalı"tı#ı gerekçes!yle bu taleb!n 
gere#!n! yer!ne get!rmem!"t!r. Bu halde, davacı send!kanın tesp!t !ste#!nde hukuk! yararı 
vardır. Davalı bakanlı#a ba#lı halk e#!t!m merkez!nde çalı"an usta ö#ret!c!n!n, 4688 sayılı 
Kanun kapsamında kamu görevl!s! olarak davacı send!kaya üye olab!lece#!n!n tesp!t!ne 
karar ver!lmes! gerek!r. Mahkemece açıklanan !lke ve esaslar gözet!lmeks!z!n tesp!t !ste#!-
n!n redd!ne karar ver!lmes! hatalı olup, kararın bu sebeple bozulması gerekm!"t!r.

SONUÇ:

Temy!z olunan, $lk Derece Mahkemes! kararma kar"ı !st!naf ba"vurusunun esastan 
redd!ne !l!"k!n Bölge Adl!ye Mahkemes! kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, 
$lk Derece Mahkemes! kararının yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 
dosyanın kararı veren $lk Derece Mahkemes!ne, bozma kararının b!r örne#!n!n karan 
veren Bölge Adl!ye Mahkemes!ne gönder!lmes!ne, pe"!n alman temy!z karar harcının 
!stek hal!nde !lg!l!ye !ades!ne 15.03.2022 tar!h!nde oyb!rl!#! !le karar ver!ld!.

Danı$tay, Doçentlik Yönetmeli%i’ndeki hak arama özgürlü%ünü kısıtlayan de%i$ik-
li%i durdurdu

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Doçentl!k Yönetmel!#!’ndek! hukuka aykırı ve doçent adayları 
yönünden hak kaybı ve hak !hlal! do#uran de#!"!kl!k maddeler!ne kar"ı Danı"tay’da 
açtı#ımız !ptal davasında mahkeme, yürütmen!n durdurulması kararı verd!.

10.8.2021 tar!hl! ve 31564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentl!k Yönetmel!-
#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!k !le doçentl!k ba"vurusunda bulunup 
eser de#erlend!rme a"amasında ba"arısız sayılmasına ya da asgar! ba"vuru "artlarını 
sa#lamadı#ı veya et!k !hlalde bulundu#u gerekçes!yle ba"vurusunun !ptal!ne karar ve-
r!len adayın, aynı b!l!m/sanat alanında yen!den doçentl!#e ba"vuru yapmasının, bahse 
konu !"lemlere kar"ı dava açması durumunda davasının kes!nle"mes!ne ba#lanması 
hükmüne Danı"tay ‘dur’ ded!.

Danı"tay 8. Da!res!, kararında, “Dava konusu yönetmel!k de#!"!kl!#! !le hak arama 
hürr!yet!ne get!r!len bu sınırlamanın, ula"ılmak !stenen amaç !le orantılı olmadı#ı an-
la"ıldı#ından, dava konusu düzenlemede hukuk devlet! !lkes!ne ve hak arama özgürlü-
#üne uygunluk bulunmamaktadır” gerekçes!ne yer verd!.
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 T.C. 

D A N I # T A Y 

SEK!Z!NC! DA!RE 

Esas No : 2021/5292 

DAVACI  VE YÜRÜTMEN!N 

DURDURULMASINI  !STEYEN :  E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası (E#!t!m-B!r-Sen)

VEK!L! : Av. Kadr!ye CANYURT UETS adres! vardır.

DAVALILAR : 1- Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ı 

VEK!L! : Av. ………………… UETS adres! vardır. 

 2- Ün!vers!telerarası Kurulu Ba"kanlı#ı 

VEK!L!  : Av. ………………… UETS adres! vardır. 

!STEM!N KONUSU  : Davacı tarafından, 10/08/2021 tar!h ve 31564 sa-
yılı Resm! Gazete’ de yayımlanan “Doçentl!k Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına 
Da!r Yönetmel!k” !n; 1. maddes! !le Doçentl!k Yönetmel!#!’n!n 4. maddes!ne eklenen 
6. ve 7. fıkralarının !ptal! ve yürütmen!n durdurulması !sten!lmekted!r. 

DAVACININ !DD!ALARI : Dava konusu 6. fıkra yönünden; doçent adayla-
rının hak arama özgürlü#ü !le yen!den doçentl!k ba"vurusu yapmak suret!yle akade-
m!k yükselme ve kar!yer haklarını kullanmaları arasında terc!h yapmaya zorlandı#ı, 
mahkemeye er!"!m hakkının kısıtlandı#ı, 7. fıkra yönünden mevcut hukuk düzen!nde 
devam edegelen b!r doçentl!k sürec! !le aynı veya farklı anab!l!m dalında yen! b!r do-
çentl!k sürec!n!n aynı anda yürütülmes!ne engel b!r husus bulunmadı#ı, anılan düzen-
lemen!n kanun! dayana#ının olmadı#ı, dava konusu düzenlemeyle b!l!msel/akadem!k 
h!çb!r somut gerekçen!n ortaya konulmadı#ı, e#!t!m ö#ret!m özgürlü#ünün !hlal ed!l-
d!#!, Yönetmel!kte ba"vurunun sonuçlanması bakımından azam! b!r süre konulmadı#ı 
!ler! sürülmekted!r. 
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DAVALI !DARELER!N SAVUNMASI : 

YÜKSEKÖ"RET!M KURULU BA#KANLI"I’NIN SAVUNMASI: Dava sürec! de-
vam ederken yen!den doçentl!#e ba"vurab!lmen!n b!r adayın !k! farklı yoldan doçent-
l!k sürec!n! devam ett!rd!#!, adayların davaları kazanması ve yen! ba"vuru sürec!nde 
de ba"arılı olması hal!nde doçentl!k unvanının hang! tar!hlerde ver!lece#!, hang! sü-
rec!n !ptal ed!lece#! !le !lg!l! sorunlar ya"andı#ı, yapılacak bu de#!"!kl!k !le sorunların 
ortadan kaldırılmasının hede%end!#!, ayrıca sözlü sınavın kaldırıldı#ı 7100 sayılı Ka-
nundan önce doçentl!k unvanının sözlü sınavda ba"arılı olunan tar!h !t!bar!yle ver!l-
d!#!, eser a"amasından sonra sözlü sınav a"aması oldu#undan adaylar davayı kazansa 
b!le eser a"amasından sonra sözlü a"ama oldu#undan adayların g!rece#! sözlü sınavda 
ba"arılı olup olmayacakları bell! olmadı#ından Ün!vers!telerarası Kurul Ba"kanlı#ı 
(ÜAK) aleyh!ne açılan tazm!nat davaları !le kar"ıla"ılmadı#ı fakat sözlü sınav kalkın-
ca davaların kaybed!lmes! durumunda tam yargı davaları !le kar"ı kar"ıya kalındı#ı, 
b!r b!l!m alanında jür! üyes! olarak görev yapacak profesör unvanlı akadem!syenler!n 
sayısının bell! oldu#u, bu jür! üyeler!n!n bel!rl! b!r süre !ç!nde çok sayıda doçentl!k 
ba"vuru dosyası !ncelemek durumunda kaldı#ı, düzenlemelerle g!der!lmeye çalı"ılan 
çoklu ba"vuruların bu sayıları çok daha fazla arttırdı#ı, ülkem!zde yargısal süreçler!n 
hızlandırılmı" olması ve karar sürec!n!n oldukça kısalmı" olması da göz önünde bu-
lunduruldu#unda düzenlemen!n hukuka aykırı olmadı#ı, 7. fıkra yönünden !se aynı 
anda !k! ba"vurunun karı"ıklı#a yol açtı#ı, aynı yayınlar !le !k! unvan alınması haksızlı-
#ının ortadan kaldırıldı#ı, !ncelenecek eserler/çalı"malar aynıysa yen! b!r ba"vurunun 
hukuken korunmasının gerekl! ve makul b!r talep olmadı#ı savunulmaktadır. 

ÜN!VERS!TELERARASI KURUL BA#KANLI"I’NIN SAVUNMASI: Doçent 
adaylarının sadece dava konusu ed!len b!l!m/sanat alanından ba"vuruda bulunamaya-
ca#ı, d!#er tüm b!l!m/sanat dallarından ba"vuru yapab!lece#!, açılan davalar net!ces!n-
de Mevzuat Kom!syonu görü"ler!ne göre adaya aynı alandan ver!len d!plomaların ger! 
alındı#ı, yen! d!plomalar düzenlend!#!, bu uygulamaların hem adayın ma#dur!yet!ne 
sebep oldu#u hem de kamu h!zmet!n!n aksamasına neden oldu#u, bununla b!rl!kte 
adayın doçentl!k kadrosuna atandı#ı ün!vers!tedek! kadrosuna !l!"k!n !"lemlerde de 
sürekl! de#!"!kl!kler meydana get!rd!#!, ola#an ba"vuru net!ces!nde ba"arılı olup dava-
yı kaybeden adayın aldı#ı doçentl!k belges!n!n !ptal ed!ld!#!, bu belgeye dayalı olarak 
yapılan atamalar ve ger!ye dönük ödemeler!n !ade ed!ld!#!, akadem!k cam!ada !t!bar 
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kaybı ya"andı#ı, Yönetmel!#!n d!#er maddeler!nde yer aldı#ı üzere eser !ncelemes! 
a"amasında ba"arısız sayılması, asgar! ba"vuru "artlarını sa#lamadı#ı veya et!k !hlalde 
bulundu#u gerekçes!yle ba"vurusunun !ptal!ne karar ver!len adayların hemen doçent-
l!k ba"vurusunda bulunamadı#ı, uygulamada ÜAK kararları !le yürütülen durumun 
mevzuatta düzenlenmes!ne !ht!yaç duyuldu#u, aynı anda !k! ba"vurunun karı"ıklı#a 
yol açtı#ı, aynı yayınlar !le !k! unvan alınması haksızlı#ının ortadan kaldırıldı#ı, farklı 
alanda yen!den doçent olmak !steyen adayların bu alanda yetk!nl!#!n! ortaya koyacak 
yen! b!l!msel çalı"malar sunmalarının amaçlandı#ı savunulmaktadır. 

DANI#TAY TETK!K HÂK!M! : Handan Nalan ERMAN 

DÜ#ÜNCES! : 10/08/2021 tar!h ve 31564 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan “Do-
çentl!k Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 1. maddes! !le Do-
çentl!k Yönetmel!#!’n!n 4. maddes!ne eklenen 6. fıkranın yürütmes!n!n durdurulma-
sı; Doçentl!k Yönetmel!#!’n!n 4. maddes!ne eklenen 7. fıkra yönünden !se 2577 sayılı 
$dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes!nde öngörülen "artların bulunmaması 
neden!yle yürütmen!n durdurulması hakkındak! !stem!n redd!ne karar ver!lmes! ge-
rekt!#! dü"ünülmekted!r. 

TÜRK M!LLET! ADINA

 Karar veren Danı"tay Sek!z!nc! Da!res!nce, Tetk!k Hâk!m!n!n açıklamaları d!nlend!k-
ten ve 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes! uyarınca dosyadak! 
belgeler !ncelend!kten sonra !"!n gere#! görü"üldü: 

!NCELEME VE GEREKÇE : Dava;10/08/2021 tar!h ve 31564 sayılı Resm! Gazete’ de 
yayımlanan “Doçentl!k Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!k” !n; 
1. maddes! !le Doçentl!k Yönetmel!#!’n!n 4. maddes!ne eklenen 6. ve 7. fıkralarının 
!ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

!LG!L! MEVZUAT: 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes!-
n!n 2. fıkrasında, !dar! !"lem!n uygulanması hâl!nde g!der!lmes! güç veya olanak-
sız zararların do#ması ve !dar! !"lem!n açıkça hukuka aykırı olması ko"ullarının 
b!rl!kte gerçekle"mes! durumunda yürütmen!n durdurulmasına karar ver!lece#! 
kuralı yer almı"tır. 

2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun “Doçentl!k ve atama” ba"lıklı 24. Maddes!nde; 
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a) Doçentl!k ba"vuruları, Ün!vers!telerarası Kurulca bel!rlenen takv!me göre yılda en 
az !k! kez yapılır. Doçentl!k ba"vuruları !ç!n a"a#ıdak! "artlar aranır: 

(1) B!r l!sans d!ploması aldıktan sonra, doktora !le tıpta, d!" hek!ml!#!nde, eczacılık-
ta ve veter!ner hek!ml!kte uzmanlık unvanını veya Ün!vers!telerarası Kurulun öner!s! 
üzer!ne Yüksekö#ret!m Kurulunca tesp!t ed!len bell! sanat dallarının b!r!nde yeterl!k 
kazanmı" olmak. 

(2) Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından bel!rlenen merkezî b!r yabancı d!l sınavından en 
az ell! be" puan veya uluslararası geçerl!l!#! Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından kabul 
ed!len b!r yabancı d!l sınavından buna denk b!r puan almı" olmak; doçentl!k b!l!m 
alanının bell! b!r yabancı d!lle !lg!l! olması hal!nde !se bu sınavı ba"ka b!r yabancı d!lde 
vermek. 

(3) Ün!vers!telerarası Kurulun görü"ü üzer!ne Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından her 
b!r b!l!m veya sanat d!s!pl!n!n!n özell!kler! d!kkate alınarak bel!rlenecek yeterl! sayı ve 
n!tel!kte özgün b!l!msel yayın ve çalı"malar yapmak. 

b) Ün!vers!telerarası Kurul, adayın ba"vurdu#u b!l!m veya sanat dalından be" k!"!l!k 
b!r jür! ve bu jür! !ç!n !k! yedek üye tesp!t eder. $lg!l! b!l!m veya sanat dalında yeterl! 
ö#ret!m üyes!n!n bulunmaması hal!nde, jür! üç üye !le te"k!l ed!leb!l!r. 

Doçentl!k sınav jür!s!nde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın yayın ve çalı"malarını 
de#erlend!rerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçel! k!"!sel raporlarını Ün!vers!telera-
rası Kurula gönder!rler. Asıl üyeler!n hukuken geçerl! b!r mazerete dayalı olarak ra-
porunu verememes! hal!nde, yedek üyeler!n raporları, sırasına göre de#erlend!rmeye 
esas alınır. (De#!"!k cümle:15/4/2020-7243/2 md.) Jür! üyel!kler!, jür!, de#erlend!rme-
ye esas alınan raporlar ve ba"vuru sonucu !lg!l!lere elektron!k ortamda er!"!me açılır 
ve bu b!lg!ler, er!"!me açıldı#ı tar!h! !zleyen be"!nc! gün !lg!l!lere tebl!# ed!lm!" sayılır. 

c) Ün!vers!telerarası Kurulca yeterl! yayın ve çalı"maya sah!p oldu#una karar ver!len 
adaya doçentl!k unvanı ver!l!r. 

ç) Doçentl!k ba"vurularında adayların yayın ve çalı"malarına !l!"k!n esas ve usuller 
Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmel!kle bel!rlen!r. 

d) Yüksekö#ret!m kurumları, doçent kadrosuna atama !ç!n, doçentl!k unvanına sa-
h!p olmanın yanında Yüksekö#ret!m Kurulunun onayını almak suret!yle, münhasıran 
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b!l!msel kal!tey! artırmak amacına yönel!k olarak, b!l!m veya sanat d!s!pl!nler! arasın-
dak! farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objekt!f ve denetleneb!l!r n!tel!kte ek 
ko"ullar bel!rleyeb!l!rler. Yüksekö#ret!m kurumlarının bel!rled!#! ek ko"ullar arasında 
sözlü sınavın yer alması hal!nde bu sınav Ün!vers!telerarası Kurul tarafından olu"tu-
rulacak jür!lerce yapılır. 

e) Doçentl!k unvanına sah!p olanlar yüksekö#ret!m kurumları tarafından !lan ed!-
len doçent kadrolarına ba"vurur. Doçent kadrosuna ba"vuran adayların durumları-
nı !ncelemek üzere rektör tarafından, varsa b!r! !lg!l! b!r!m yönet!c!s!, en az b!r! de o 
ün!vers!te dı"ından olmak üzere üç profesör tesp!t ed!l!r. Bu profesörler her aday !ç!n 
ayrı ayrı olmak üzere b!rer rapor yazarlar ve kadroya atanacak b!rden fazla aday varsa 
terc!hler!n! b!ld!r!rler. Ün!vers!te veya yüksek teknoloj! enst!tüsü yönet!m kurulunun 
bu raporları göz önünde tutarak alaca#ı karar üzer!ne, rektör atamayı yapar.” hükmüne 
yer ver!lm!"t!r. 

Aynı Kanun’un “Ün!vers!telerarası kurul” ba"lıklı 11/b-6 maddes!nde “Doçentl!k ba"-
vurularında !lg!l! b!l!m veya sanat alanında jür!ler olu"turarak adayların yayın ve ça-
lı"malarını Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından bel!rlenen esas ve usuller kapsamında 
de#erlend!r!p, yeterl! yayın ve çalı"maya sah!p olan adaylara doçentl!k unvanı vermek” 
Ün!vers!telerarası Kurulun görevler! arasında sayılmı" olup; “Yönetmel!kler” ba"lıklı 
65. maddes!nde “a. A"a#ıdak! hususlar Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmel!klerle düzenlen!r: “..(4) Bu kanun kapsamındak! yüksekö#ret!m kurumla-
rında doktor ö#ret!m üyel!#!ne, doçentl!k ve profesörlü#e yükselt!lme ve atanma !"-
lemler!” hükmü yer almı"tır. 

Doçentl!k Yönetmel!#!’n!n “Amaç ve kapsam” ba"lıklı 1. maddes!nde “(1) Bu Yönet-
mel!#!n amacı, doçentl!k de#erlend!rmes!ne !l!"k!n usul ve esasları bel!rlemekt!r. (2) 
Bu Yönetmel!k, doçentl!k b!l!m/sanat alanlarının bel!rlenmes!, doçentl!k ba"vurusu 
yapab!lme "artları, ba"vuru zamanı ve usulü, doçentl!k de#erlend!rme jür!ler!n!n olu"-
turulması, doçentl!k sürec!n!n yürütülmes!, Ün!vers!telerarası Kurul tarafından be-
l!rlenen !nt!hal, d!#er b!l!msel ara"tırma ve yayın et!#! ve d!s!pl!ne aykırılık !dd!aları 
dolayısıyla !zlenecek yollarla kom!syonların te"k!l!ne ve görevler!ne !l!"k!n hükümler! 
kapsar.”, “Dayanak” ba"lıklı 2. maddes!nde “(1) Bu Yönetmel!k, 4/11/1981 tar!hl! ve 
2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanununun 11 !nc! ve 24 üncü maddeler!ne dayanılarak 
hazırlanmı"tır.”, “Doçentl!k b!l!m/sanat alanları ve kr!terler!” ba"lıklı 3. maddes!nde 
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“(1) Doçentl!k de#erlend!rmes!, Ün!vers!telerarası Kurulun görü"ü üzer!ne Yüksekö#-
ret!m Kurulu tarafından bel!rlenen b!l!m/sanat alanlarında adayın akadem!k yayın ve 
çalı"malarının !ncelenmes! çerçeves!nde yapılır. B!l!m/sanat alanlarındak! güncelle-
meler !zleyen dönemde, doçentl!k kr!terler!ndek! güncellemeler !se kabul ed!ld!kle-
r! tar!hten sonrak! !k!nc! doçentl!k ba"vuru dönem!nde uygulanır.”, 4. madden!n 6. 
fıkrasından “Doçentl!k ba"vurusunda bulunup eser de#erlend!rme a"amasında ba"a-
rısız sayılmasına, asgar! ba"vuru "artlarını sa#lamadı#ı veya et!k !hlalde bulundu#u 
gerekçes!yle ba"vurusunun !ptal!ne karar ver!len adayın bu !"lemlere kar"ı dava açması 
durumunda aynı b!l!m/sanat alanında yen!den doçentl!#e ba"vuru yapması davasının 
kes!nle"mes!ne ba#lıdır. Bu hükme aykırı olarak yapılan ba"vurular !"leme alınmaz.” 
hükmü yer almaktadır.

HUKUK! DE"ERLEND!RME: 

Doçentl!k Yönetmel!#!”n!n 4. maddes!ne eklenen 6. fıkra yönünden; Anayasa’nın 
“Cumhur!yet!n n!tel!kler!” ba"lıklı 2. maddes!nde, “Türk!ye Cumhur!yet!, toplumun 
huzuru, m!ll! dayanı"ma ve adalet anlayı"ı !ç!nde, !nsan haklarına saygılı, Atatürk 
m!ll!yetç!l!#!ne ba#lı, ba"langıçta bel!rt!len temel !lkelere dayanan, demokrat!k, lâ!k 
ve sosyal b!r hukuk devlet!d!r.”; “Temel hak ve hürr!yetler!n sınırlanması” ba"lıklı 13. 
maddes!nde, “Temel hak ve hürr!yetler, özler!ne dokunulmaksızın yalnızca Anayasa-
nın !lg!l! maddeler!nde bel!rt!len sebeplere ba#lı olarak ve ancak kanunla sınırlana-
b!l!r. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokrat!k toplum düzen!n!n 
ve lâ!k Cumhur!yet!n gerekler!ne ve ölçülülük !lkes!ne aykırı olamaz.”; “Hak arama 
hürr!yet!” ba"lıklı 36. maddes!nde !se, “Herkes, me"ru vasıta ve yollardan faydalanmak 
suret!yle yargı merc!ler! önünde davacı veya davalı olarak !dd!a ve savunma !le ad!l 
yargılanma hakkına sah!pt!r.” kuralına yer ver!lm!"t!r.

Anayasa’nın 2. maddes!nde bel!rt!len hukuk devlet!; !nsan haklarına dayanan, bu hak 
ve özgürlükler! koruyup güçlend!ren, eylem ve !"lemler! hukuka uygun olan, her alan-
da adaletl! b!r hukuk düzen! kurup bunu gel!"t!rerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı du-
rum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet ve organlarına hâk!m kılan, Anayasa 
ve kanunlarla kend!n! ba#lı sayan, yargı denet!m!ne açık olan devlet! !fade etmekted!r. 

Anayasa Mahkemes!n!n 29/09/2021 tar!hl!, Ba"vuru Numarası:2017/37390 sayılı ka-
rarında !se; “Anayasa’nın 36. maddes!nde güvence altına alınan hak arama özgürlü#ü, 
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b!r temel hak olmanın yanında d!#er temel hak ve özgürlüklerden gereken "ek!lde ya-
rarlanılmasını ve bunların korunmasını sa#layan en etk!l! güvencelerden b!r!d!r. Bu 
bakımdan davanın b!r mahkeme tarafından görüleb!lmes! ve k!"!n!n ad!l yargılanma 
hakkı kapsamına g!ren güvencelerden faydalanab!lmes! !ç!n !lk olarak k!"!ye !dd!aları-
nı ortaya koyma !mkânının tanınması gerek!r. D!#er b!r !fadeyle dava yoksa ad!l yar-
gılanma hakkının sa#ladı#ı güvencelerden yararlanmak mümkün olmaz.” !fadeler!ne 
yer ver!lm!"t!r. 

K!"!lere yargı merc!ler! önünde dava hakkı tanınması, ad!l b!r yargılamanın ön ko-
"ulunu olu"turmakla b!rl!kte, hak arama özgürlü#ü bakımından tek ba"ına yeterl! 
bulunmamaktadır. Mahkemeye er!"!m! etk!s!z kılacak ya da yargı yoluna ba"vurmayı 
caydırıcı n!tel!ktek! düzenlemeler!n, hak arama özgürlü#üne uygun oldu#undan söz 
ed!lemez. 

Dava konusu Yönetmel!k hükmü bu ba#lamda !ncelend!#!nde; doçentl!k ba"vurusun-
da bulunan doçent adayının eser de#erlend!rme a"amasında ba"arısız sayılması, asgar! 
ba"vuru "artlarını sa#lamadı#ı veya et!k !hlalde bulundu#u gerekçes!yle ba"vurusunun 
!ptal ed!lmes! hal!nde; bu !"lemlere kar"ı dava açılması durumunda aynı b!l!m/sanat 
alanında yen!den doçentl!#e ba"vuru yapılmasının davanın kes!nle"mes!ne ba#landı#ı 
ve bu durumun hak arama özgürlü#ünü kullanmak suret!yle dava açmı" olan doçent 
adaylarının yargı yoluna ba"vurması yönünden öneml! ölçüde caydırıcı n!tel!k ta"ıdı#ı 
anla"ılmaktadır. 

Bu durumda; her ne kadar davalı !darelerce anılan düzenlemen!n dava sürec! devam 
ederken yen!den doçentl!#e ba"vuran doçent adaylarının !k! farklı yoldan doçentl!k 
sürec!n! devam ett!rmes! neden!yle doçentl!k sürec!nde ya"anan karı"ıklıkların önüne 
geç!lmes! amacıyla yapıldı#ı !dd!a ed!lmekte !se de; dava konusu Yönetmel!k de#!"!k-
l!#! !le hak arama hürr!yet!ne get!r!len bu sınırlamanın, ula"ılmak !stenen amaç !le 
orantılı olmadı#ı anla"ıldı#ından, dava konusu düzenlemede hukuk devlet! !lkes!ne 
ve hak arama özgürlü#üne uygunluk bulunmamaktadır. Anılan madde hükmü yö-
nünden; 2577 sayılı Kanunun yukarıda bel!rt!len 27. maddes!nde yer alan ko"ulların 
b!rl!kte gerçekle"t!#! anla"ıldı#ından yürütmen!n durdurulması !stem!n!n kabulüne 
karar ver!lmes! gerekt!#! sonucuna varılmı"tır. Doçentl!k Yönetmel!#!’n!n 4. madde-
s!ne eklenen 7. fıkra yönünden; Dava konusu Yönetmel!k de#!"!kl!#! !le Doçentl!k Yö-
netmel!#!’n!n 4. maddes!ne eklenen 7. fıkrada “Doçentl!k ba"vurusu sonuçlanmamı" 
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adaylar aynı ya da farklı b!l!m/sanat alanından yen!den doçentl!k ba"vurusunda bulu-
namazlar.” hükmü yer almaktadır. 

Anılan madde hükmü yönünden; 2577 sayılı Kanunun yukarıda bel!rt!len 27. madde-
s!nde yer alan ko"ulların b!rl!kte gerçekle"med!#! anla"ıldı#ından yürütmen!n durdu-
rulması !stem!n!n redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! sonucuna varılmı"tır. 

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 

1.10/08/2021 tar!h ve 31564 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan “Doçentl!k Yönetme-
l!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 1. maddes! !le Doçentl!k Yönetme-
l!#!’n!n 4. maddes!ne eklenen 6. fıkranın YÜRÜTMES!N!N DURDURULMASINA 
oybirli%iyle, 

2. 10/08/2021 tar!h ve 31564 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan “Doçentl!k Yönetme-
l!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 1. maddes! !le Doçentl!k Yönetmel!-
#!’n!n 4. maddes!ne eklenen 7. fıkra yönünden 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanu-
nu’nun 27. maddes!nde öngörülen "artların bulunmaması neden!yle YÜRÜTMEN!N 
DURDURULMASI HAKKINDAK! !STEM!N REDD!NE oyçoklu#uyla, 

3. Kararın tebl!#!n! !zleyen günden !t!baren 7 (yed!) gün !çer!s!nde Danı"tay $dar! Dava 
Da!reler! Kurulu’na !t!raz yolu açık olmak üzere, 02/02/2022 tar!h!nde karar ver!ld!. 

KAR#I OY : 

15/04/2018 tar!h ve 30392 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan “Doçentl!k Yönetmel!-
#!” n!n 4. maddes!ne eklenen 7. fıkra yönünden; Doçentl!k Yönetmel!#!ne 10/08/2021 
tar!h!nde yapılan Yönetmel!k de#!"!kl!#! !le eklenen 4. madden!n 7. fıkrasında “Do-
çentl!k ba"vurusu sonuçlanmamı" adaylar aynı ya da farklı b!l!m/sanat alanından ye-
n!den doçentl!k ba"vurusunda bulunamazlar.” hükmü yer almaktadır. 

Davalı !darelerce aynı anda !k! ba"vurunun karı"ıklı#a yol açması neden!yle dava ko-
nusu düzenlemen!n yapıldı#ı ve aynı yayınlar !le !k! unvan alınması neden!yle ortaya 
çıkan haksızlı#ın ortadan kaldırılmasının amaçlandı#ı anla"ılmakla b!rl!kte; doçent-
l!k ba"vurusu sonuçlanmamı" adayların aynı b!l!m/sanat alanından yen!den doçent-
l!k ba"vurusu yapması hal!nde davalı !dareler tarafından ortaya konulan sakıncaların 
gerçekle"eb!lece#! ancak ba"vurusu sonuçlanmamı" doçent adayının farklı b!l!m/sa-
nat alanından yen!den doçentl!k ba"vurusunda bulunamamasına !l!"k!n düzenleme 
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yönünden davalı !darelerce b!l!msel ve akadem!k gerekçeler!n ortaya konulamadı#ı 
anla"ılmaktadır. Bu !t!barla; davalı !darelerce dava konusu Yönetmel!k maddes!nde yer 
alan “farklı” !bares! yönünden anılan düzenlemen!n yapılmasına !l!"k!n akadem!k ve 
b!l!msel gerekl!l!#!n ortaya konulamadı#ı gerekçes!yle “farklı” !bares!n!n yürütmes!n!n 
durdurulması gerekt!#! görü"üyle ço#unluk kararına katılmıyorum. 

Danı$tay: Azami ö%renim süresi nedeniyle ili$i%i kesilenler, 33/a kadrolarına ata-
ma ba$vurusunda bulunabilir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, YÖK Yürütme Kurulu’nun 2017 tar!h!nde aldı#ı azam! ö#re-
n!m süres!n! dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından sonra tekrar ba"layanların 
veya azam! ö#ren!m süreler!n!n dolması neden!yle kadroyla !l!"!kler! kes!lenler!n 2547 
sayılı Kanun’un 33/a maddes! uyarınca !lan ed!len ara"tırma görevl!s! kadro !lanlarına 
ba"vuramamalarına !l!"k!n karara kar"ı açtı#ımız davada, Danı"tay !ptal kararı verd!.

Danı"tay 8. Da!res!, kararında, “2547 sayılı Kanun’un 33/a maddes!ne göre yapılan 
atamaların h!zmet!n yürütülmes! amacı ta"ıdı#ı d!kkate alındı#ında, azam! ö#ren!m 
süres!n! dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından !t!baren azam! ö#ren!m süres! 
yen!den ba"layan ö#renc!ler!n ve azam! ö#ren!m süreler!n!n dolması neden!yle kadro 
!le !l!"!kler! kes!len ara"tırma görevl!ler!n!n, 33/a maddes! uyarınca ara"tırma görevl!s! 
kadrosuna ba"vuramamalarının, 33/a maddes!n!n lafz! ve amaçsal yorumuna ve bu 
eksende kadronun !hdas amacına aykırı oldu#u kabul ed!lmel!d!r. Aks! de#erlend!r-
men!n, akadem!k h!zmet!n yürütülmes!ne yönel!k amaca uyarlık ta"ımayaca#ı ve 2547 
sayılı Kanun’a aykırı olarak ba"vuru hakkını sınırlandıraca#ı açıktır” gerekçes!ne yer 
verd!.
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T.C.

D A N I # T A Y 

SEK!Z!NC! DA!RE 

Esas No : 2017/2757 

Karar No : 2021/746 

DAVACI : E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası (E+$T$M B$R-SEN) 

VEK!LLER! : Av. Kadr!ye CANYURT, Av. Harun KALE, Av. 

   Av.   Mehmet KOÇER, Av. Ömer RAYLAZ, 

   O#uzlar Mah. Av. Özdem!r Özok Sok. No: 5 

   Çankaya/ANKARA

DAVALI : Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ı - B!lkent/ANKARA 

VEK!L! : Av. ………………………. - (Aynı adreste) 

DAVANIN KONUSU  : Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün 
ve 08 sayılı kararının 1, 2 ve 3. maddeler!n!n !ptal! !stem!d!r. 

DAVACININ !DD!ALARI : Dava konusu düzenley!c! !"lem!n, dayana#ı 2547 sayılı 
Yüksekö#ret!m Kanununa aykırı olarak, ö#ret!m görevl!ler!ne tanınan statüyü ortadan 
kaldırmasının yetk! gasbı oldu#u, 2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddeler!nde, 
azam! ö#ren!m süres!nde ö#ren!mler!n! tamamlayamayanların kadrolarıyla !l!"!kler!-
n!n kes!lece#! yönünde b!r kural bulunmadı#ı, l!sansüstü e#!t!m !ç!n öngörülen azam! 
süre !çer!s!nde ö#ren!mler!n! tamamlayamayanların, 2016-2017 yılı güz dönem!nden 
!t!baren ö#renc!l!k statüler!n!n devam etmes!ne kar"ın, ara"tırma görevl!s! kadrosun-
da olanların kadroları !le !l!"!kler!n!n kes!lmes! ve bu kadrolara ba"vuru yapamamala-
rının, hukuk devlet! !lkes! !le ba#da"madı#ı, e"!tl!k, hukuk! güvenl!k ve hukuk! bel!rl!-
l!k !lkeler!ne aykırı oldu#u !ler! sürülmekted!r.

DAVALI !DAREN!N SAVUNMASI : Usul yönünden, davanın ehl!yet yönünden 
redd! gerekt!#!; esas yönünden, Anayasa’nın 130 ve 131. maddeler! !le 2547 sayılı Ka-
nun’un 6/a, 7/a ve 7/b maddeler! uyarınca, ö#ret!m elemanı yet!"t!rme, planlama, dü-
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zenleme, yönetme, denetleme, e#!t!m- ö#ret!m ve b!l!msel ve ara"tırma faal!yetler!n!n 
yönlend!r!lmes!, yüksekö#ret!m kurumları arasında b!rle"t!r!c!, bütünle"t!r!c!, sürekl!, 
ahenkl! ve gel!"t!r!c! !"b!rl!#! ve koord!nasyonu sa#lamak yetk! ve görev!n!n Yükse-
kö#ret!m Kurulu’na a!t oldu#u; azam! ö#ren!m süreler! !ç!nde ö#ren!mler!n! ba"arıyla 
tamamlayanların kadrolarıyla !l!"!kler! kend!l!#!nden kes!l!rken, tamamlayamayanla-
rın kadrolarıyla !l!"!kler!n!n devam ett!r!lmes!n!n e"!tl!k !lkes!ne aykırı oldu#u; ba-
"arısızlı#ı te"v!k edeb!lece#!, burslardan faydalanmaya alternat!f olarak sunulan kad-
rolara atanma hakkının yanlı" kullanılmasına yol açaca#ı; Ö#ret!m Üyes! Yet!"t!rme 
Programının (ÖYP) amacının, l!sansüstü e#!t!m yaptırılması suret!yle ö#ret!m üyes! 
yet!"t!r!lmes!n! sa#lamak oldu#u, Ö#ret!m Üyes! Yet!"t!rme Programına $l!"k!n Usul 
ve Esaslar’ın 10/1 maddes!nde, ÖYP ara"tırma görevl!ler!n!n ö#ren!m süreler!n!n, L!-
sansüstü E#!t!m ve Ö#ret!m Yönetmel!#!’nde bel!rlenen azam! ö#ren!m süreler! oldu-
#unun kurala ba#landı#ı, aynı madden!n 2. fıkrası gere#!, çalı"malarını azam! ö#ren!m 
süres! !ç!nde tamamlayamayan ÖYP ara"tırma görevl!ler!n!n !l!"!kler!n!n kes!lece#! 
d!kkate alındı#ında, 2547 sayılı Kanun’un geç!c! 67. maddes! !le L!sansüstü E#!t!m ve 
Ö#ret!m Yönetmel!#!’n!n geç!c! 1. maddes!n!n, ÖYP ve 50/d uyarınca ara"tırma görev-
l!s! kadrolarına atananlara uygulanmamasının hukuk! güvenl!k !lkes!ne uygun oldu#u 
savunulmaktadır. 

DANI#TAY TETK!K HÂK!M!   : S!bel KARADEM$R ÇAKMAK 

DÜ#ÜNCES! : Davanın kısmen !ptal kısmen redded!lmes! gerekt!-
#! dü"ünülmekted!r. 

DANI#TAY SAVCISI : Ahmet ÇOBANO+LU 

DÜ#ÜNCES! : Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ı Yürütme Kuru-
lu’nun 07/03/2017 tar!h ve 08 sayılı oturumunda alınan kararının, 

1. 06.02.2013 tar!h ve 28551 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan L!sansüstü E#!t!m 
Yönetmel!#!’nde tanımlanan azam! ö#ren!m süres!n! dolduran ancak 2016-2017 güz 
yarıyılından !t!baren azam! ö#ren!m süres! yen!den ba"layan ö#renc!ler!n 2547 sayılı 
Kanun’un 50/d veya 33/a maddes! uyarınca !lan ed!len ara"tırma görevl!s! kadrolarına 
ba"vuramamalarına, "ekl!ndek! (1). maddes!n!n, 
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2. L!sansüstü E#!t!m Yönetmel!#!’n!n yayımlandı#ı 20 N!san 2016 tar!h!nden !t!baren 
2017 Güz dönem!ne kadar geçen sürede azam! ö#ren!m süreler!n!n dolması neden!yle 
kadro !le !l!"!kler! kes!len ara"tırma görevl!ler!n!n 2016-2017 Güz dönem!nde azam! 
ö#ren!m süreler!n!n yen!den ba"laması neden!yle 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a 
maddes! uyarınca !lan ed!len ara"tırma görevl!s! kadro !lanlarına ba"vuramamalarına, 
"ekl!ndek! (2). maddes!n!n,

 3. Halen 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve ÖYP kapsamında ara"tırma görevl!s! kadrosun-
da bulunan, ancak azam! ö#ren!m süres!n! dolduran veya dolduracak olan ara"tırma 
görevl!ler!n!n kadro !le !l!"!kler!n!n kes!lmes! gerekt!#!, ancak ö#renc!l!k süreler!n!n 
2016-2017 Güz dönem! !t!bar!yle yen!den ba"laması neden!yle ö#renc!l!k statüler!n!n 
devam etmes! gerekt!#!n!n uygun oldu#una, "ekl!ndek! (3). maddes!n!n !ptal! !sten!l-
mekted!r. Ün!vers!telere tahs!s ed!len kaynakların etk!l! b!r b!ç!mde kullanılmasını 
sa#lamak ve ö#ret!m elemanlarının yet!"t!r!lmes! !ç!n planlama yapmak maksadı !le 
kurulan Yüksekö#ret!m Kurulunun 2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu uyarınca ö#-
ret!m elemanı yet!"t!rme, planlama, düzenleme, yönetme, denetleme, e#!t!m-ö#ret!m 
ve b!l!msel ve ara"tırma faal!yetler!n! yönlend!rme, yüksekö#ret!m kurumları arasın-
da b!rle"t!r!c!, bütünle"t!r!c!, sürekl!, ahenkl! ve gel!"t!r!c! !"b!rl!#! ve koord!nasyonu 
sa#lama yetk! ve görev!n! ha!z oldu#u anlaı"lıd#ından bu görev çerçeves!nde gerekl! 
önlemler!n almasında ve e#!t!m yönet!m!n! etk!n kılmak amacıyla düzenlemeler !hdas 
etmes!nde hukuka h!zmet gerekler!ne ve üst normlara aykırılık ve !ptal! gerekt!recek 
b!r husus bulunmadı#ı sonucuna ula"ıldı#ından davanın redd!ne karar ver!lmes!n!n 
uygun olaca#ı dü"ünülmekted!r.

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Danı"tay Sek!z!nc! Da!res!nce, Tetk!k Hâk!m!n!n açıklamaları d!nlend!k-
ten ve dosyadak! belgeler !ncelend!kten sonra gere#! görü"üldü: 

HUKUK! SÜREÇ : Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07/03/2017 tar!h 
ve 08 sayılı kararının 1, 2 ve 3. maddeler!n!n !ptal! !stem!d!r. 

!NCELEME VE GEREKÇE : 

USUL YÖNÜNDEN : 

Davalı !daren!n usule !l!"k!n !t!razı yer!nde görülmeyerek !"!n esası !ncelend!: 
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ESAS YÖNÜNDEN :

!lgili Mevzuat : 

2709 sayılı Türk!ye Cumhur!yet! Anayasası’nın 131. maddes!nde; Yüksekö#ret!m ku-
rumlarının ö#ret!m!n! planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yüksekö#re-
t!m kurumlarındak! e#!t!m- ö#ret!m ve b!l!msel ara"tırma faal!yetler!n! yönlend!rmek 
bu kurumların kanunda bel!rt!len amaç ve !lkeler do#rultusunda kurulmasını, gel!"t!-
r!lmes!n! ve ün!vers!telere tahs!s ed!len kaynakların etk!l! b!r b!ç!mde kullanılmasını 
sa#lamak ve ö#ret!m elemanlarının yet!"t!r!lmes! !ç!n planlama yapmak maksadı !le 
Yüksekö#ret!m Kurulu kurulaca#ı kurala ba#lanmı"tır. 

2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun “Yüksekö#ret!m Kurulu” ba"lı#ını ta"ıyan 6. 
maddes!nde; “Yüksekö#ret!m Kurulu, tüm yüksek ö#ret!m! düzenleyen ve yüksekö#-
ret!m kurumlarının faal!yetler!ne yön veren, bu kanunla kend!s!ne ver!len görev ve 
yetk!ler çerçeves!nde özerkl!#e ve kamu tüzel k!"!l!#!ne sah!p, b!r kurulu"tur. Yükse-
kö#ret!m Kuruluna; Yüksekö#ret!m Denetleme Kurulu (…) (3) !le gerekl! planlama, 
ara"tırma, gel!"t!rme, de#erlend!rme, bütçe, yatırım ve koord!nasyon faal!yetler! !le 
!lg!l! b!r!mler ba#lıdır.’’ kuralı yer almı"tır. “Yüksekö#ret!m Kurulunun görevler!” ba"-
lı#ını ta"ıyan 7. maddes!nde; yüksekö#ret!m kurumlarının bu Kanunda bel!rlenen 
amaç, hedef ve !lkeler do#rultusunda kurulması, gel!"t!r!lmes!, e#!t!m - ö#ret!m faa-
l!yetler!n!n gerçekle"t!r!lmes! ve yüksekö#ret!m alanlarının !ht!yaç duydu#u ö#ret!m 
elemanlarının yurt !ç!nde ve yurt dı"ında yet!"t!r!lmes! !ç!n kısa ve uzun vadel! planlar 
hazırlamak, ün!vers!telere tahs!s ed!len kaynakların, bu plan ve programlar çerçeve-
s!nde etk!l! b!r b!ç!mde kullanılmasını gözet!m ve denet!m altında bulundurmak, Yük-
sekö#ret!m Kurulu’nun görevler! arasında sayılmı"tır. 

2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun 44. maddes!n!n (c) fıkrasında 19.11.2014 tar!h 
ve 6569 sayılı Kanun’un 28. maddes!yle yapılan de#!"!kl!k !le, ‘’Ö#renc!ler, b!r yıl sürel! 
yabancı d!l hazırlık sınıfı har!ç, kayıt oldu#u programa !l!"k!n dersler!n ver!ld!#! dö-
nemden ba"lamak üzere, her dönem !ç!n kayıt yaptırıp yaptırmadı#ına bakılmaksızın 
ö#ren!m süres! !k! yıl olan önl!sans programlarını azam! dört yıl, ö#ren!m süres! dört 
yıl olan l!sans programlarını azam! yed! yıl, ö#ren!m süres! be" yıl olan l!sans prog-
ramlarını azam! sek!z yıl, ö#ren!m süres! altı yıl olan l!sans programlarını azam! dokuz 
yıl !ç!nde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık e#!t!m süres! azam! !k! yıldır. Azam! 
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süreler !ç!nde katkı payı veya ö#ren!m ücret!n!n ödenmemes! !le kayıt yen!lenmemes! 
neden!yle ö#renc!ler!n !l!"!kler! kes!lmez. Ancak ün!vers!te yetk!l! kurullarının kararı 
ve Yüksekö#ret!m Kurulunun onayı !le dört yıl üst üste katkı payı veya ö#ren!m ücre-
t!n!n ödenmemes! !le kayıt yen!lenmemes! neden!yle ö#renc!ler!n !l!"!kler! kes!leb!l!r. 
Yatay geç!" ve ç!& ana dal e#!t!m!n!n usul ve esasları !le azam! ö#ren!m süreler!, l!san-
süstü e#!t!m usul ve esasları !le ö#ren!m süreler! Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından 
çıkarılan yönetmel!kle bel!rlen!r.” düzenlemes!ne, 6569 sayılı Kanun’un 32. maddes! 
!le 2547 sayılı Kanun’a eklenen geç!c! 67. madde !le; ‘’Bu madden!n yürürlü#e g!rd!#! 
tar!hte yüksekö#ret!m kurumlarında kayıtlı olan ö#renc!ler bakımından azam! sürele-
r!n hesaplanmasında, daha öncek! ö#ren!m süreler! d!kkate alınmaz.’’ düzenlemes!ne 
yer ver!lm!"t!r. 

Aynı Kanun’un ‘’Ara"tırma görevl!ler!, uzman, çev!r!c! ve e#!t!m - ö#ret!m planlama-
cıları’’ ba"lı#ını ta"ıyan 33. maddes!n!n dava konusu !"lem!n tes!s ed!ld!#! tar!h !t!-
barıyla yürürlükte olan hal!yle (a) bend!nde; ara"tırma görevl!ler!n!n, yüksekö#ret!m 
kurumlarında yapılan ara"tırma, !nceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetk!l! or-
ganlarca ver!len !lg!l! d!#er görevler! yapan ö#ret!m yardımcıları oldu#u; bunların !l-
g!l! anab!l!m veya anasanat dalı ba"kanlarının öner!s!, Bölüm Ba"kanı, Dekan, enst!tü, 
yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görü"ü üzer!ne rektörün onayı 
!le ara"tırma görevl!s! kadrolarına en çok üç yıl süre !le atanacakları; atanma süres! 
sonunda görevler!n!n kend!l!#!nden sona erece#!; bunların aynı usulle yen!den ata-
nab!lece#! kuralı; “L!sansüstü Ö#ret!m” ba"lı#ını ta"ıyan 50. maddes!n!n d fıkrasında; 
l!sans üstü ö#ret!m yapan ö#renc!ler!n, kend!ler!ne tahs!s ed!leb!lecek burslardan ya-
rarlanab!lecekler! g!b!, her defasında b!r yıl !ç!n olmak üzere ara"tırma görevl!s! kad-
rosuna da atanab!lecekler! kuralı; 65. maddes!nde; ö#ret!m elemanlarının yet!"t!r!lme 
esaslarının Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından çıkarılacak Yönetmel!kle düzenlenece#! 
kuralı; ek 30. maddes!nde !se; Ö#ret!m Üyes! Yet!"t!rme Programı kapsamında 33. 
madden!n (a) fıkrası uyarınca ara"tırma görevl!s! kadrosuna atanmı" olup, bu madde-
n!n yürürlü#e g!rd!#! tar!hte ara"tırma görevl!s! kadrosunda bulunanların statüler!n!n 
herhang! b!r !"leme gerek kalmaksızın 50. madden!n b!r!nc! fıkrasının (d) bend!nde 
bel!rt!len statüye dönü"türülmü" sayılaca#ı ve bunlar hakkında söz konusu (d) bend! 
hükümler!n!n uygulanaca#ı; bu "ek!lde statüler! de#!"t!r!len ara"tırma görevl!ler!nden 
33 üncü madden!n (a) fıkrasına göre yen!den ataması yapılmayanların mecbur! h!z-
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met yükümlülükler!n!n kaldırılaca#ı; 35. madde uyarınca ba"ka b!r ün!vers!tede ve 
yurtdı"ında e#!t!mde bulunanların, bu madden!n yürürlü#e g!rd!#! tar!hten !t!baren 
ün!vers!teler!n!n taleb! üzer!ne onbe" gün !ç!nde kend! ün!vers!teler!ne dönmek zo-
runda oldukları, bu süre !çer!s!nde dönmeyenler!n atamalarının !ptal ed!lece#! kuralı 
yer almı"tır. 

20.04.2016 gün ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L!sansüstü E#!t!m ve Ö#-
ret!m Yönetmel!#!’n!n 7. maddes!n!n 1. fıkrasında, “Tezl! yüksek l!sans programının 
süres! b!l!msel hazırlıkta geçen süre har!ç, kayıt oldu#u programa !l!"k!n dersler!n ve-
r!ld!#! dönemden ba"lamak üzere, her dönem !ç!n kayıt yaptırıp yaptırmadı#ına bakıl-
maksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.”, 12. maddes!n-
de, ‘’Tezs!z yüksek l!sans programını tamamlama süres!, b!l!msel hazırlıkta geçen süre 
har!ç, kayıt oldu#u programa !l!"k!n dersler!n ver!ld!#! dönemden ba"lamak üzere, her 
dönem !ç!n kayıt yaptırıp yaptırmadı#ına bakılmaksızın en az !k! yarıyıl, en çok üç 
yarıyıldır. Bu süren!n sonunda ba"arısız olan veya programı tamamlayamayan ö#ren-
c!n!n yüksekö#ret!m kurumu !le !l!"!#! kes!l!r.’’, 17. maddes!n!n 1. fıkrasında !se, “Dok-
tora programı, b!l!msel hazırlıkta geçen süre har!ç tezl! yüksek l!sans dereces! !le kabul 
ed!lenler !ç!n kayıt oldu#u programa !l!"k!n dersler!n ver!ld!#! dönemden ba"lamak 
üzere, her dönem !ç!n kayıt yaptırıp yaptırmadı#ına bakılmaksızın sek!z yarıyıl olup 
azam! tamamlama süres! on !k! yarıyıl; l!sans dereces! !le kabul ed!lenler !ç!n on yarıyıl 
olup azam! tamamlama süres! on dört yarıyıldır.” kuralı yer almı"tır. 

13.10.1984 gün ve 18544 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan L!sansüstü Ö#ren!m Gö-
renlerden Ö#ret!m Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükler! !le 
Tıpta Uzmanlık Ö#renc!ler! Hakkında Yönetmel!k’!n “Amaç ve Kapsam” ba"lı#ını ta"ı-
yan 1. maddes!nde; “2547 sayılı kanunun 50. ve 65. maddeler!ne göre Ün!vers!telerarası 
Kurul tarafından hazırlanan bu yönetmel!k, l!sans düzey!nde ö#ren!m gördükten son-
ra, yüksekö#ren!m kurumlarında yüksekl!sans, doktora, sanatta yeterl!k veya tıpta uz-
manlık ö#ren!m! yapmak !steyenlerden geç!c! olarak ö#ret!m yardımcılı#ı kadrolarına 
atanacakların hak ve yükümlülükler! !le tıpta uzmanlık ö#renc!ler!n!n g!r!" sınavları 
hakkındak! usul ve esasları düzenler”; “Atama Süres!” ba"lı#ını ta"ıyan 5. maddes!nde; 
“Atanma !ç!n bütün "artlar ha!z yüksek l!sans, sanatta yeterl!k, doktora ve tıpta uzman-
lık ö#renc!ler!n!n ö#ret!m yardımcısı kadrolarına atanmaları her defasında en fazla 
b!r yıl süre !le yapılır. Atanmalar her ö#ret!m yılı ba"ında aynı usulde ve yüksekl!sans, 
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sanatta yeterl!k ve doktora ö#renc!ler! !ç!n L!sansüstü Ö#ret!m Yönetmel!#!nde, tıpta 
uzmanlık ö#renc!ler! !ç!n !se, Tababet ve Uzmanlık Tüzü#ü’nde öngörülen süreler !le 
2547 sayılı Kanunun 44. maddes!nde göster!len ek sürelerle sınırlı olmak üzere, yen!-
den yapılab!l!r. Ancak, ün!vers!teler!n özell!kler!ne göre tıpta uzmanlık e#!t!m! yapan-
lar !ç!n bu süreler anab!l!m dalı ba"kanı ve !lg!l! yönet!m kurulunun görü"ü alınarak 
rektörün onayı !le uzatılab!l!r”, “Kadroyu bo"altma” ba"lı#ını ta"ıyan 10. maddes!nde 
!se, “2547 sayılı Kanunun 50. maddes!ne göre ö#ret!m yardımcılı#ı kadrolarına geç!c! 
olarak atanıp, yüksekl!sans, doktora, sanatta yeterl!k ve tıpta uzmanlık ö#ren!mler!n! 
ba"arı !le tamamlayarak yüksekl!sans, doktora veya sanatta yeterl!k d!ploması veya tıp-
ta uzmanlık belges! alanların kadro !le !l!"k!ler! kend!l!#!nden kes!l!r. H!zmetler!ne !h-
t!yaç görülenler!n 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla de#!"!k 33. maddes!ne göre 
ö#ret!m yardımcısı olarak yen!den atanmaları mümkündür.” kuralına yer ver!lm!"t!r. 

Ö#ret!m Üyes! Yet!"t!rme Programına $l!"k!n Usul ve Esaslar’ın “Ö#ren!m süres!” 
ba"lı#ını ta"ıyan 10. maddes!n!n 1. fıkrasında; ÖYP ara"tırma görevl!ler!n!n ö#ren!m 
süreler!n!n, L!sansüstü E#!t!m ve Ö#ret!m Yönetmel!#!nde bel!rlenen azam! ö#ren!m 
süreler! oldu#u bel!rt!lerek; aynı madden!n 2. fıkrasında; “Bu Usul ve Esaslar gere#!nce 
yabancı d!l yeterl!l!#! sa#lamak !ç!n ver!len süreler !le L!sansüstü E#!t!m ve Ö#ret!m 
Yönetmel!#! gere#!nce azam! süre !ç!nde çalı"malarını tamamlayamayan, ÖYP’ye de-
vam etmek !stemeyen, kadrosunun bulundu#u yüksekö#ret!m kurumunda görev!ne 
ba"lamayan veya görev!ne ba"layıp mecbur! h!zmet yükümlülü#ünü yer!ne get!rme-
yen ÖYP ara"tırma görevl!ler!n!n !l!"!kler! kes!lerek haklarında taahhütname ve kefa-
letname sened! uyarınca !"lem yapılır.” kuralı yer almı"tır. 

Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün ve 08 sayılı kararı !le 2547 sayılı 
Kanun’un 50/d maddes! ve ÖYP uyarınca ara"tırma görevl!s! kadrosuna atananların l!-
sansüstü e#!t!mler!nde azam! ö#ren!m süreler!n!n dolması hal!nde kadroları !le !l!"!k-
ler!n!n kes!lmes! gerekt!#!, 6569 sayılı Kanun !le 2547 Sayılı Kanun’un geç!c! 67. mad-
des! hükmünün uygulamasında l!sansüstü programa kayıtlı ö#renc!ler!n azam! ö#re-
n!m süreler!n!n hesaplanmasında !lg!l! kararın 50/d ve ÖYP kadrosundak! ara"tırma 
görevl!ler! !ç!n uygulanmayaca#ının Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 29.07.2015 
günlü toplantısında uygun bulundu#u bel!rt!lm!"t!r. 20.04.2016 gün ve 29690 sayılı 
Resm! Gazetede yayımlanan L!sansüstü E#!t!m ve Ö#ret!m Yönetmel!#!n!n uygulan-
ması !l!"k!n olarak, l!sansüstü e#!t!m programına kayıtlı ö#renc!ler!n azam! ö#ren!m 
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süreler! d!kkate alınmaksızın, 2016- 2017 güz dönem! !t!barıyla azam! ö#ren!m süre-
ler!n!n yen!den ba"laması Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ı E#!t!m Ö#ret!m Da!res! 
Ba"kanlı#ının 08.06.2016 günlü Yürütme Kurulu’nda uygun görüldü#ü !fade ed!lm!"-
t!r. 

Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün ve 08 sayılı kararının dava konu-
su 1, 2 ve 3. maddeler!nde !se; Yürütme Kurulunda alınan bu kararlar uyarınca ara"tır-
ma görevl!s! kadro !lanlarına ba"vuran adaylardan; 

1. 06.02.2013 gün ve 28551 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan L!sansüstü E#!t!m Yö-
netmel!#!’nde tanımlanan azam! ö#ren!m süres!n! dolduran ancak 2016-2017 güz 
yarıyılından !t!baren azam! ö#ren!m süres! yen!den ba"layan ö#renc!ler!n 2547 sayılı 
Kanun’un 50/d veya 33/a maddes! uyarınca !lan ed!len ara"tırma görevl!s! kadrolarına 
ba"vuramamalarına

2. L!sansüstü E#!t!m Yönetmel!#!’n!n yayımlandı#ı 20.04.2016 gününde !t!baren 2017 
Güz dönem!ne kadar geçen sürede azam! ö#ren!m süreler!n!n dolması neden!yle 
kadro !le !l!"!kler! kes!len ara"tırma görevl!ler!n!n 2016-2017 güz dönem!nde azam! 
ö#ren!m süreler!n!n yen!den ba"laması neden!yle 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a 
maddes! uyarınca !lan ed!len ara"tırma görevl!s! kadro !lanlarına ba"vurup ba"vura-
mamalarına, 

3. Halen 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve ÖYP kapsamında ara"tırma görevl!s! kadrosun-
da bulunan, ancak azam! ö#ren!m süres!n! dolduran veya dolduracak olan ara"tırma 
görevl!ler!n!n kadro !le !l!"!kler!n!n kes!lmes! gerekt!#!, ancak ö#renc!l!k süreler!n!n 
2016-2017 Güz dönem! !t!bar!yle yen!den ba"laması neden!yle ö#renc!l!k statüler!n!n 
devam etmes! gerekt!#!n!n uygun oldu#una karar ver!lm!"t!r. 

Hukuki De%erlendirme: Davacı tarafından davaya konu !"lem!n b!rden çok madde-
s!n!n hukuka aykırı oldu#u öne sürülerek, !ptal! !stem!yle dava açılması neden!yle, 
uyu"mazlı#ın çözümü !ç!n hukuka aykırılık !dd!alarının ayrı ayrı de#erlend!r!lmes! 
gerekmekted!r. 

Yüksekö%retim Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün ve 8 sayılı kararının dava ko-
nusu 1 ve 2. maddelerinin incelenmesi: 

Yüksekö#ret!m mevzuatı b!r bütün olarak de#erlend!r!ld!#!nde anla"ılaca#ı üzere; 
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2547 sayılı Kanun’un 33. maddes! uyarınca, ara"tırma görevl!ler!, l!sansüstü ö#ret!m 
yapmak amacıyla de#!l, ara"tırma, !nceleme ve deneylerde yardımcı olmak üzere ö#re-
t!m yardımcısı olarak atanab!l!rler. Ö#ret!m yardımcısı olarak n!telend!r!len ara"tırma 
görevl!ler! anılan kadrolara bel!rl! b!r süre !le atanırlar ve öngörülen süren!n sonunda 
görev süreler! kend!l!#!nden sona erer. 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddes!ne göre !se, 
Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanan ö#renc!lerle, yüksek l!sans, sanatta yeterl!l!k ve dok-
tora ö#renc!ler!, ö#ren!m süreler! !le sınırlı olmak üzere atanırlar. Her !k! maddede, 
ara"tırma görevl!l!#!ne yapılan atamaların amaç ve süreler! b!rb!r!nden farklı düzen-
lenm!"t!r. 

N!tek!m, L!sansüstü Ö#ren!m Görenlerden Ö#ret!m Yardımcısı Kadrolarına Atana-
cakların Hak ve Yükümlülükler! !le Tıpta Uzmanlık Ö#renc!ler! Hakkında Yönetmel!-
#!n!n 10. maddes!nde, 2547 sayılı Kanunun 50. maddes!ne göre ö#ret!m yardımcılı#ı 
kadrolarına geç!c! olarak atanıp, yüksek l!sans, doktora, sanatta yeterl!k ve tıpta uz-
manlık ö#ren!mler!n! ba"arı !le tamamlayarak yüksek l!sans, doktora veya sanatta ye-
terl!k d!ploması veya tıpta uzmanlık belges! alanların kadro !le !l!"k!ler! kend!l!#!nden 
kes!lece#!n!n kurala ba#lanmasında, kadronun !hdas amacının d!kkate alındı#ı açıktır. 

2547 sayılı Kanunun 33/a maddes!ne göre yapılan atamaların h!zmet!n yürütülmes! 
amacı ta"ıdı#ı d!kkate alındı#ında, azam! ö#ren!m süres!n! dolduran ancak 2016-2017 
güz yarıyılından !t!baren azam! ö#ren!m süres! yen!den ba"layan ö#renc!ler!n ve azam! 
ö#ren!m süreler!n!n dolması neden!yle kadro !le !l!"!kler! kes!len ara"tırma görevl!le-
r!n!n, 33/a maddes! uyarınca ara"tırma görevl!s! kadrosuna ba"vuramamalarının, 33/a 
maddes!n!n lafz! ve amaçsal yorumuna ve bu eksende kadronun !hdas amacına aykırı 
oldu#u kabul ed!lmel!d!r. Aks! de#erlend!rmen!n, akadem!k h!zmet!n yürütülmes!ne 
yönel!k amaca uyarlık ta"ımayaca#ı ve 2547 sayılı Kanuna aykırı olarak ba"vuru hak-
kını sınırlandıraca#ı açıktır. 

Buna kar"ın, 50/d maddes!ne göre yapılan atamaların burs ver!lmeyen l!sansüstü ö#-
renc!ler!n mal! yönden desteklenmes! amacıyla ö#ren!m süres!yle sınırlı olarak yapıl-
dı#ı göz önüne alındı#ında, l!sansüstü e#!t!mler!n! azam! süres!nde tamamlayamayan 
ancak 2016-2017 güz yarıyılından !t!baren azam! ö#ren!m süres! yen!den ba"layan ö#-
renc!ler!n ve azam! ö#ren!m süreler!n!n dolması neden!yle kadro !le !l!"!kler! kes!len 
ara"tırma görevl!ler!n!n, 50/d maddes! uyarınca ara"tırma görevl!s! kadrosuna ba"vu-
ramamalarının, 50/d maddes!n!n lafz! ve amaçsal yorumuna ve bu eksende kadronun 
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!hdas amacına uygun oldu#u, n!tek!m l!sansüstü e#!t!mler!n! tamamlayanların yerle-
r!ne gelecekler !ç!n kadro !ht!yacının bulundu#u anla"ılmı"tır. Aks! de#erlend!rmen!n; 
l!sansüstü e#!t!mde ba"arısızlı#ın ödüllend!r!lmes!ne yol açaca#ı açıktır. 

Bu ba#lamda; yüksekö#ret!m kurumlarında l!sansüstü e#!t!m yapmak !steyenler!n 
2547 sayılı Kanunun 50/d maddes! kapsamında ara"tırma görevl!s! kadrolarına, ö#re-
n!m süreler! !le sınırlı olmak kaydıyla, geç!c! olarak atanma !mkanlarının bulundu#u, 
kadrolarda amacı dı"ında uzun sürelerle bulunulmasının engellenerek kaynakların 
etk!n ve ver!ml! "ek!lde kullanılmasının sa#lanması amacı d!kkate alındı#ında, Yük-
sekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün ve 8 sayılı kararının dava konusu 1 
ve 2. maddes!n!n, 50/d maddes!ne !l!"k!n kısmının hukuka uygun oldu#u; 2547 sayılı 
Kanunun 33/a maddes! kapsamında ara"tırma görevl!ler!n!n, bel!rl! b!r süre !le ara"-
tırma, !nceleme ve deneylerde yardımcı olmak üzere atandı#ı d!kkate alındı#ında, 33/a 
maddes!ne !l!"k!n kısmının üst hukuk normlarına ve kadronun !hdas amacına aykırı 
oldu#u sonucuna ula"ılmı"tır. 

3. maddenin !ncelenmesi: Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün 
ve 8 sayılı kararının dava konusu 3. maddes!, Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 
13.04.2017 günlü toplantısında “(3) Öncel!kl! alanlar dı"ındak!, 2547 sayılı Kanunun 
50 nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (d) bend! kapsamındak! ara"tırma görevl!s! kad-
rolarına atanan veya atanmaya hak kazananlar !le Ö#ret!m Üyes! Yet!"t!rme Programı 
Kapsamında atanan ara"tırma görevl!ler!n!n, bu kadrolarda bulunma süreler!n!n he-
saplanmasında atandıkları zamanda yürürlükte bulunan mevzuat hükümler! !le Ku-
rul Kararlarının uygulanması” olarak de#!"!kl!#e u#ramı"tır. Anılan Yürütme Kurulu 
kararına 4. madde olarak “(4) Öncel!kl! Alanlardak! Ara"tırma Görevl!s! Kadrolarına 
Atanan Ara"tırma Görevl!ler!n!n bu kadrolarda bulunma süreler!n!n hesaplanmasın-
da ‘Öncel!kl! Alanlardak! Ara"tırma Görevl!s! Kadrolarına Atananların L!sansüstü 
E#!t!mler! !le D!#er Hususlara $l!"k!n Usul ve Esaslar’ın uygulanması”, maddes! eklen-
m!"t!r. 

Dava konusu maddede yapılan de#!"!kl!#!n, tara%ar arasında çek!"mel! olan, ö#renc!-
ler!n kadrolarda bulunma süreler!n!n ö#renc!l!k süreler!yle b!rl!kte ya da ayrı ayrı de-
#erlend!r!lmes! gerekt!#! !dd!a ve savunmalarına yönel!k farklı b!r yakla"ım get!rme-
d!#! görüldü#ünden, dava konusu düzenlemen!n esasının de#erlend!r!lerek b!r karar 
ver!lmes! gerekt!#! sonucuna varılmı"tır. 
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Bu bakımdan, dava konusu düzenlemen!n de#erlend!r!lmes!ne geçmeden önce, bu 
konuda daha önce davalı Yüksekö#ret!m Kurulu tarafından alınan kararların ve bun-
lara kar"ı açılan davalarda ver!len kararların d!kkate alınması gerekmekted!r. 

2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’na 26.11.2014 gün ve 29187 sayılı Resm! Gazete’ 
de yayımlanan 6569 sayılı Kanun’un 32. maddes! !le eklenen geç!c! 67. maddede “Bu 
madden!n yürürlü#e g!rd!#! tar!hte yüksekö#ret!m kurumlarında kayıtlı olan ö#ren-
c!ler bakımından azam! süreler!n hesaplanmasında, daha öncek! ö#ren!m süreler! 
d!kkate alınmaz.” kuralı yer almı"tır. Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulunun 29.07.2015 
günlü !"lem! !le, 2547 sayılı Kanunun geç!c! 67. maddes!n!n, halen ÖYP, 2547 sayılı 
Kanun’un 50/d ve 35. maddeler! kapsamında ara"tırma görevl!s! kadrolarında bulu-
nanların l!sansüstü e#!t!m süreler!n!n hesaplanmasında uygulanmayaca#ına karar ve-
r!lm!"t!r. 

Bu kararın !ptal! !stem!yle Da!rem!zde açılan, E:2015/11995 esasına kayıtlı dosyada 
ver!len yürütmen!n durdurulması !stem!n!n redd!ne da!r karara yapılan !t!raz üzer!ne, 
Danı"tay $dar! Dava Da!reler! Kurulu’nun YD $t!raz E:2017/231 sayılı kararında; “2547 
sayılı Geç!c! 67. maddes!nde, düzenlemen!n yürürlü#e g!rd!#! 26/11/2014 tar!h!nde 
yüksekö#ret!m kurumlarında kayıtlı olan tüm ö#renc!ler bakımından azam! süreler!n 
hesaplanmasında, daha öncek! ö#ren!m süreler!n!n d!kkate alınmayaca#ı öngörülmü" 
olup, bu tar!hte ara"tırma görevl!s! olan ya da olmayan ö#renc!ler arasında herhang! 
b!r ayrıma g!d!lmed!#! g!b! söz konusu hükmün ara"tırma görevl!ler!ne uygulanma-
masına yönel!k b!r !st!sna da Kanunda yer almamaktadır. Bu !t!barla, 2547 sayılı Ka-
nunun Geç!c! 67. maddes!n!n, halen ÖYP, 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 35. maddeler! 
kapsamında ara"tırma görevl!s! kadrolarında bulunanların l!sansüstü e#!t!m sürele-
r!n!n hesaplanmasında uygulanmamasına !l!"k!n dava konusu YÖK Yürütme kuru-
lu kararının üst norm olan 2547 sayılı Kanuna aykırı oldu#u sonucuna ula"ılmı"tır.” 
gerekçes!yle yürütmen!n durdurulmasına karar ver!lm!"t!r. Aynı gerekçelerle Da!re-
m!z!n 14.03.2019 gün ve E:2015/11995, K:2019/1879 sayılı kararıyla Yüksekö#ret!m 
Yürütme Kurulu kararının !ptal!ne karar ver!lm!"t!r. 

Yukarıda yer ver!len Danı"tay $dar! Dava Da!reler! Kurulu’nun yürütmen!n durdu-
rulması !stem!n!n kabulüne da!r kararı üzer!ne, söz konusu yargı kararının yer!ne 
get!r!lmes! amacıyla Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulunun 29.07.2015 günlü kararının 
de#!"t!r!lerek, 2547 sayılı Kanun’un geç!c! 67. maddes!n!n, 2547 sayılı Kanun’un 50. 
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maddes!n!n 1. fıkrasının (d) bend! kapsamında atanan ara"tırma görevl!ler! !le ÖYP 
kapsamında ara"tırma görevl!s! kadrosunda bulunanların ara"tırma görevl!s! kadrola-
rında azam! bulunma süreler!n!n hesaplanmasında uygulanmamasına, bu kapsamda 
yer alan ara"tırma görevl!ler!n!n l!sansüstü e#!t!m ö#renc!l!k statüler!n!n hesaplanma-
sında !se uygulanmasına karar ver!lmes!ne !l!"k!n Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulunun 
10.10.2017 günlü kararı tes!s ed!lm!"t!r. Bu kararın !ptal! ve yürütmen!n durdurulması 
!stem!yle açılan davada; Da!rem!z!n E:2017/7164 esasına kayıtlı dosyada ver!len yü-
rütmen!n durdurulması !stem!n!n redd!ne !l!"k!n karara yapılan !t!raz Danı"tay $dar! 
Dava Da!reler! Kurulu’nun YD $t!raz E:2018/332 sayılı kararıyla redded!lm!"t!r. 

2547 sayılı Kanunun 50/d maddes!n!n yüksek l!sans ve doktora yapan ö#renc!ler!n 
kend!ler!ne tahs!s ed!leb!lecek burslar dı"ında, mal! yönden destekleneb!lmeler! !ç!n 
ö#ren!mler! süres!nce, her sefer!nde 1 yıl !ç!n ö#ret!m yardımcılı#ı kadrosuna atana-
b!lme konusunda !dareye takd!r hakkı tanındı#ı, 44. maddes!n!n (c) fıkrasına daya-
nılarak hazırlanan L!sansüstü E#!t!m ve Ö#ret!m Yönetmel!#! uyarınca !se, l!sansüstü 
e#!t!m !ç!n azam! ö#ren!m süreler!n!n düzenlend!#! d!kkate alındı#ında 50/d’ye göre 
yapılacak atamaların bu azam! süreden fazla olmayaca#ı açıktır. 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümler!n!n ve yargı kararının b!r bütün olarak de#er-
lend!r!lmes!nden; 2547 sayılı Kanunun 50/d ve ÖYP kapsamında atanan ara"tırma 
görevl!ler!n!n, l!sansüstü e#!t!m ö#renc!l!k statüler!n!n hesaplanmasında geç!c! 67. 
maddeden yararlanmalarını engelleyen ya da sınırlandıran b!r düzenleme bulunma-
ması neden!yle bu kapsamda yer alan ara"tırma görevl!ler!n!n, l!sansüstü e#!t!m ö#-
renc!l!k statüler!n!n hesaplanmasında geç!c! 67. madden!n uygulanmasının mümkün 
olmasına kar"ın; 2547 sayılı Kanunun geç!c! 67. maddes!n!n, açık hüküm olmaması 
ve bu konuda ba"kaca lehe b!r düzenlemen!n bulunmaması neden!yle Ö#ret!m Üyes! 
Yet!"t!rme Programına $l!"k!n Usul ve Esaslar’ a tab! olan ve ÖYP kapsamında ata-
nan ara"tırma görevl!ler!n!n ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddes! kapsamında atanan 
ara"tırma görevl!ler!n!n, kadrolarında azam! bulunma süreler!n!n hesaplanmasında 
uygulanmasının mümkün olmadı#ı anla"ılmı"tır. 

D!#er b!r anlatımla; Ö#ret!m Üyes! Yet!"t!rme Programına $l!"k!n Usul ve Esaslar !le 
tab! olunan kuralların bel!rlend!#!, !st!sna! b!r program olan ÖYP kapsamında atanan 
ara"tırma görevl!ler!n!n, L!sansüstü E#!t!m ve Ö#ret!m Yönetmel!#! gere#!nce azam! 
süre !ç!nde çalı"malarını tamamlamaları !ç!n öngörülen süreler!n d!kkate alınması 
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suret!yle kadrolarında bulunmaları !ç!n bel!rlenen süreler !le l!sansüstü e#!t!m nede-
n!yle ö#renc!l!kte azam! bulunma süreler!n!n farklı "ek!lde de#erlend!r!lmes! gerekt!#! 
kabul ed!lmel!d!r. Ö#ret!m Üyes! Yet!"t!rme Programına $l!"k!n Usul ve Esasların 10. 
maddes!n!n 2. fıkrası uyarınca L!sansüstü E#!t!m ve Ö#ret!m Yönetmel!#! gere#!nce 
azam! süre !ç!nde çalı"malarını tamamlayamayan ara"tırma görevl!ler!n!n kadroların-
dan !l!"!#!n!n kes!lmemes!n!n, kadronun amacı dı"ında uzun sürelerle kullanılmasının 
engellenerek, kaynaklardan etk!n ve ver!ml! "ek!lde faydalanılması amacı ta"ıdı#ı an-
la"ılmı" olup, aks!n!n kabul ed!lmes! durumunun !se, bu kapsamdak! ara"tırma görev-
l!ler!n!n, l!sansüstü e#!t!mde ba"arısızlıklarının ödüllend!r!lmes!ne yol açaca#ı açıktır. 

Bu ba#lamda; Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün ve 8 sayılı kararı-
nın dava konusu 3. fıkrasının, üst hukuk normlarına, Danı"tay $dar! Dava Da!reler! 
Kurulunun yukarıda aktarılan kararına ve akadem!k h!zmet gerekler!ne uygun oldu#u 
sonucuna ula"ılmı"tır. 

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 

1. Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün ve 08 sayılı kararının 1 ve 2. 
maddes!nde yer alan ‘’33/a’’ !bareler!n!n oyçoklu#u !le $PTAL$NE, dava konusu d!#er 
kısımları yönünden oyb!rl!#! !le DAVANIN REDD$NE, karar ver!ld!. 

KAR#I OY :  

Yüksekö#ret!m Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 gün ve 08 sayılı kararının 1, 2 ve 3. 
maddeler!n!n !ptal! !stem!d!r. Anayasa’nın 130 ve 131. maddeler! !le 2547 sayılı Ka-
nun’un 6/a, 7/a ve 7/b maddeler! uyarınca, ö#ret!m elemanı yet!"t!rme, planlama, dü-
zenleme, yönetme, denetleme, e#!t!m- ö#ret!m ve b!l!msel ve ara"tırma faal!yetler!n!n 
yönlend!r!lmes!, yüksekö#ret!m kurumları arasında b!rle"t!r!c!, bütünle"t!r!c!, sürekl!, 
ahenkl! ve gel!"t!r!c! !"b!rl!#! ve koord!nasyonu sa#lamak Yüksekö#ret!m Kurulu’nun 
yetk! ve görevler! arasındadır. Azam! ö#ren!m süreler! !ç!nde l!sansüstü e#!t!mler!n! 
ba"arıyla tamamlayanların kadrolarıyla !l!"!kler! kes!l!rken, tamamlayamayanların 
kadrolarıyla !l!"!kler!n!n devam ett!r!lmes!n!n ve !l!"!kler! kes!lenlere yen!den kadro 
!mkanı tanınmasının ba"arısızlı#ı te"v!k edeb!lece#!, kadroların amacı dı"ında kulla-
nımına yol açaca#ı açıktır. Bu ba#lamda; dava konusu düzenlemen!n kadroların amacı 
dı"ında kullanılmasının engellenerek, kaynakların etk!n ve ver!ml! "ek!lde kullanıl-
ması sa#lanması amacı ta"ıdı#ı d!kkate alındı#ında hukuka uygun oldu#u anla"ıldı-
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#ından, 1 ve 2. maddelerde yer alan ‘’33/a’’ !bares! yönünden de davanın redded!lmes! 
gerekt!#! oyu !le aks! yönde olu"an ço#unluk kararına katılmıyorum. 

Danı$tay, te$ekkür, takdir belgesi ve aylıkla ödüle hizmet puanı verilmemesine dur 
dedi

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Haz!ran 2020 tar!h!nde Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme 
Yönetmel!#!’nde yapılan de#!"!kl!kle ba"arı, üstün ba"arı belges! ve ödüle puan ver!l-
mes!ne ra#men te"ekkür, takd!r belges! ve aylıkla ödüle puan ver!lmemes!ne !l!"k!n 
eks!k düzenleme neden!yle açtı#ımız davada, Danı"tay, yürütmen!n durdurulmasına 
hükmett!.

Danı"tay 2. Da!res!, kararında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 6111 sayılı 
Kanun !le de#!"!kl!k yapılmadan önce alınan te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla 
ödülün; ba"arı belges!, üstün ba"arı belges! ve ödül !le benzer n!tel!kte bulundu#u, te-
"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla ödül alan ö#retmenler!n halen görev yapmakta 
oldu#u hususları d!kkate alındı#ında; ba"arı belges!, üstün ba"arı belges! ve ödül alan 
ö#retmenlere ek h!zmet puanı ver!lmes!n!n yanında, te"ekkür belges!, takd!r belges! 
ve aylıkla ödül alan ö#retmenler !ç!n ek h!zmet puanı ver!lmemes!ne yönel!k eks!k 
düzenlemede hukuka uyarlık görülmem!"t!r” gerekçes!ne yer verd!.

19.6.2020 tar!hl! ve 31160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle M!llî E#!-
t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’nde h!zmet puanının 
hesaplanması eksen!nde b!r kısım de#!"!kl!kler gerçekle"t!r!lm!"t!. Send!ka olarak, 
takd!r-te"ekkür-aylıkla ödül belgeler!n!n puanlama dı"ında tutulmasını mahkemeye 
ta"ımı"tık.
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T.C. 

DANI#TAY

!K!NC! DA!RE 

Esas No : 2020/1469 

DAVACI  VE  YÜRÜTMEN!N 

DURDURULMASINI !STEYEN : E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası 

VEK!L! : Av. Harun Kale UETS : 16874-78588-31914 

DAVALI : M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı M!ll! Müdafaa Cad.   
   No:6/6……………

VEK!L! : Hukuk Mü"av!r! …………………. - Aynı adreste

!STEM!N KONUSU : 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan 
M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n; 

1. “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. maddes!ne -19/06/2020 günlü, 31160 sayılı Resm! 
Gazete’ de yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme 
Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın (b) 
bend!nde yer alan “tezl!” !bares! !le (c) bend!n!n; 

2. “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. maddes!ne -19/06/2020 günlü Yönetmel!k !le- ekle-
nen 9. fıkranın (f), (g) ve (#) alt bentler!nde te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla 
ödül alanlara yer ver!lmemes!ne !l!"k!n eks!k düzenlemen!n !ptal! ve yürütmen!n dur-
durulması !sten!lmekted!r. 

DAVACININ !DD!ALARI : Davacı send!ka tarafından; ö#retmenlere yüksek l!sans 
mezun!yetler! neden!yle h!zmet puanı ver!lmes!nde tezl!-tezs!z yüksek l!sans arasında 
ayrım yapılmasını haklı ve makul gösterecek, kamu yararı ve h!zmet gerekler!ne uy-
gunluk yönünden h!çb!r sebep bulunmadı#ı; 

Dava konusu Yönetmel!k de#!"!kl!#!yle, tezs!z yüksek l!sans programlarından mezun 
olan ö#retmenler!n, d!plomalarında yazan -tezl!/tezs!z ayrımına g!d!lmeks!z!n- “yük-
sek l!sans mezunu” !bareler!ne dayalı olarak, e"!t muamele görme haklarının !hlal ed!l-
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d!#!, hukuk! güvenl!k ve hukuk! bel!rl!l!k !lkeler!ne aykırı b!r durumun söz konusu 
oldu#u; 

Dava konusu ed!len düzenlemeyle, ba"arı, üstün ba"arı ve ödül alanlara !lave h!zmet 
puanı ver!lmes! öngörüldü#ü, ancak ba"arı, üstün ba"arı ve ödül kavramlarının kamu 
personel! mevzuatına 13/02/2011 tar!h!nde 657 sayılı Kanun’un 122. maddes!n! de-
#!"t!ren 6111 sayılı Kanun’un 110. maddes!yle g!rd!#!, bu tar!hten önce bu belgeler!n 
alınmasının hukuken ve f!!len mümkün olmadı#ı, lak!n 6111 sayılı Kanun de#!"!kl!#! 
önces! 657 sayılı Kanun’un 122. maddes! çerçeves!nde ö#retmenler!n (ve d!#er kamu 
personel!) te"ekkür, takd!r belges! ve aylıkla ödül almakta oldu#u, söz konusu belgeler 
13/02/2011 tar!h!nden !t!baren ver!lmemekte !se de, hukuk alem!nde halen varlıkları-
nı sürdürdükler!, n!tek!m M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görev-
lend!rme Yönetmel!#! çerçeves!nde, e#!t!m kurumu yönet!c!ler!n!n görevlend!rmeye 
esas ba"arı puanının bel!rlenmes!nde; Te"ekkür Belges! veya Ba"arı Belges! (En fazla 1 
adet) 1,Takd!r Belges! veya Üstün Ba"arı Belges! (En fazla 1 adet) 2, Aylıkla Ödül(En 
fazla 1 adet) 3, Ödül (En fazla 1 adet) 4 puan "ekl!nde puanlamaya dah!l ed!ld!#!; bu 
çerçevede te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla ödül belgeler!ne h!zmet puanı ve-
r!lmemes!n!n hukuka aykırı oldu#u ve eks!k düzenleme te"k!l ett!#! !ler! sürülmekte-
d!r. 

DAVALININ SAVUNMASI : Davalı !dare tarafından; Anayasa’nın 124. maddes! hük-
mü !le, !dareler!n ortaya çıkan !ht!yaçları kar"ılamak, h!zmette ver!ml!l!k ve etk!nl!#! 
sa#lamak amacıyla mevzuat de#!"!kl!#! yapma konusunda takd!r yetk!s!ne sah!p oldu-
#u; bu do#rultuda e#!t!m ö#ret!m h!zmetler!n!n etk!n ve ver!ml! b!r "ek!lde yürütüle-
b!lmes! !ç!n aday ö#retmenl!#e ve ö#retmenl!#e yapılacak atamalar !le ö#retmenler!n 
yer de#!"t!rmeye !l!"k!n usul ve esasları düzenleyen M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen 
Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n yürürlü#e konuldu#u, b!lahare anılan Yö-
netmel!#!n h!zmet puanlarını düzenleyen 40. maddes!nde dava konusu Yönetmel!kle 
b!r kısım de#!"!kl!kler yapıldı#ı; 

Yüksek l!sans !le tezs!z yüksek l!sans programlarının amacının farklı oldu#u, tezs!z 
yüksek l!sans programı meslek! b!lg! kazandırmak ve mevcut b!lg!n!n uygulanması 
amaçlarına yönel!k b!r program !ken, yüksek l!sans programlarının, b!lg!ye er!"me, 
b!lg!y! de#erlend!rme ve yorumlama becer!ler! üzer!nden tanımlandı#ı, süreç açısın-
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dan bakıldı#ında !se, yüksek l!sans programlarının ara"tırma yapma ve tez yapma sü-
rec!n! !çerd!#!, d!#er b!r !fadeyle yüksek l!sans programlarının ara"tırma yeterl!l!#!ne 
kar"ılık geld!#! ve dolayısıyla tezl! yüksek l!sans !le tezs!z yüksek arasında n!tel!k fark-
lılı#ı bulundu#undan farklı h!zmet puanı öngörülmes!nde e"!tl!k !lkes!ne, kamu yararı 
ve h!zmet gerekler!ne aykırı b!r durumun söz konusu olmadı#ı; 

Uygulamanın 657 sayılı Kanun’un yürürlüktek! düzenlemes! çerçeves!nde yapılması 
gerekt!#!, yapılan düzenlemede geçm!"te ver!len takd!r, te"ekkür ve aylıkla ödül belge-
ler!n!n geçerl! sayılaca#ına yönel!k herhang! hükme yer ver!lmem!" olması neden!yle, 
de#!"!kl!k önces!nde ver!len takd!r, te"ekkür ve aylıkla ödüllend!rmen!n bu kapsamda 
de#erlend!r!lmes!n!n hukuken mümkün olmadı#ı, davaya konu düzenlemen!n bu çer-
çevede üst hukuk normlarına uygun oldu#u; 

Sonuç !t!barıyla, e#!t!m ö#ret!m h!zmetler!n!n daha etk!l! ve ver!ml! b!r "ek!lde sürdü-
rülmes!n!n sa#lanması amacıyla yürürlü#e konulan dava konusu düzenlemen!n; 1739 
sayılı M!ll! E#!t!m Temel Kanunu, normlar h!yerar"!s! !le !lg!l! üst mevzuat !le kamu 
yararı ve h!zmet gerekler!yle örtü"mekte oldu#u yolunda savunma yapılmı"tır. 

DANI#TAY TETK!K HAK!M! : At!lla Güney 

DÜ#ÜNCES! : Davanın durumuna ve uyu"mazlı#ın n!tel!#!ne göre, 17/04/2015 
günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen 
Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n; “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. maddes!ne 
-19/06/2020 günlü Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın (b) bend!nde yer alan “tezl!” 
!bares! !le (c) bend! yönünden yürütmen!n durdurulması !stem! hakkında karar ve-
r!lmes!ne yer olmadı#ına; “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. maddes!ne -19/06/2020 gün-
lü Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın (f), (g) ve (#) alt bentler!nde te"ekkür belges!, 
takd!r belges! ve aylıkla ödül alanlara yer ver!lmemes!ne !l!"k!n eks!k düzenlemen!n 
yürütülmes!n!n durdurulmasına karar ver!lmes! gerekt!#! dü"ünülmü"tür. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Danı"tay $k!nc! Da!res!nce, davalı !daren!n savunması alındıktan veya 
savunma !ç!n ver!len süre geçt!kten sonra !ncelenmes!ne karar ver!len yürütmen!n 
durdurulması !stem!, savunmanın geld!#! görülmekle yen!den !ncelend!, gere#! görü-
"üldü: 
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!NCELEME VE GEREKÇE : 

!LG!L! MEVZUAT : 

Türk!ye Cumhur!yet! Anayasası’nın 124. maddes!nde; Cumhurba"kanı, bakanlıklar ve 
kamu tüzelk!"!ler!n!n, kend! görev alanlarını !lg!lend!ren kanunların ve Cumhurba"-
kanlı#ı kararnameler!n!n uygulanmasını sa#lamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
"artıyla yönetmel!kler çıkartab!lece#! hüküm altına alınmı", 125. maddes!nde !se; !dar! 
!"lem!n uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya !mkansız zararların do#ması ve !dar! 
!"lem!n açıkça hukuka aykırı olması "artlarının b!rl!kte gerçekle"mes! durumunda ge-
rekçe göster!lerek yürütmen!n durdurulmasına karar ver!leb!lece#! hükme ba#lanmı"-
tır. 

2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes!, 2. fıkrasında; Danı"tay 
veya !dar! mahkemeler!n, !dar! !"lem!n uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya !mkânsız 
zararların do#ması ve !dar! !"lem!n açıkça hukuka aykırı olması "artlarının b!rl!kte 
gerçekle"mes! durumunda, davalı !daren!n savunması alındıktan veya savunma sü-
res! geçt!kten sonra gerekçe göstererek yürütmen!n durdurulmasına karar vereb!le-
cekler!, uygulanmakla etk!s! tükenecek olan !dar! !"lemler!n yürütülmes!n!n, savunma 
alındıktan sonra yen!den karar ver!lmek üzere, !daren!n savunması alınmaksızın da 
durdurulab!lece#!, yürütmen!n durdurulması kararlarında !dar! !"lem!n hang! gerek-
çelerle hukuka açıkça aykırı oldu#u ve !"lem!n uygulanması hal!nde do#acak telaf!s! 
güç veya !mkânsız zararların neler oldu#unun bel!rt!lmes!n!n zorunlu oldu#u, sadece 
!lg!l! kanun veya Cumhurba"kanlı#ı kararnames! hükmünün !ptal! !stem!yle Anayasa 
Mahkemes!ne ba"vuruldu#u gerekçes!yle yürütmen!n durdurulması kararı ver!leme-
yece#! bel!rt!lm!"t!r. 

1739 sayılı M!ll! E#!t!m Temel Kanunu’nun “Ö#retmenler!n bölge h!zmet!” ba"lıklı 46. 
maddes!nde; ö#retmenl!kte yurdun çe"!tl! bölgeler!nde görev yapmanın esas oldu#u, 
h!zmet bölgeler! ve !ht!yaçlara göre bu bölgelerarası yer de#!"t!rme esaslarının yönet-
mel!kle düzenlenece#! !fade ed!lm!"t!r. 

652 sayılı Özel Barınma H!zmet! Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’n!n 37. maddes!, 3. fıkrasında; ö#retmenler!n Bakan-
lıkça bel!rlenen h!zmet bölge veya alanlarında en az üç e#!t!m ö#ret!m yılı görev yap-
masının esas oldu#u, bunların yer de#!"t!rme suret!yle atamalarının her yıl yapılan 
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atama plan ve programları çerçeves!nde e#!t!m ö#ret!m faal!yetler!n! etk!lemeyecek 
"ek!lde sonuçlandırılaca#ı bel!rt!lm!", aynı madden!n 4. fıkrasında !se; ö#retmenle-
r!n yer de#!"t!rme suret!yle atamalarında uyulacak temel !lkeler, özür grupları, h!zmet 
bölgeler! ve alanları, h!zmet puanı ve d!#er hususlara !l!"k!n usûl ve esasların yönetme-
l!kle bel!rlenece#! hüküm altına alınmı"tır. 

HUKUK! DE"ERLEND!RME : 

1. 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. 
maddes!ne -19/06/2020 günlü Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın (b) bend!nde yer 
alan “tezl!” !bares! !le (c) bend!n!n !ptal! !stem! yönünden; 

M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “H!zmet 
puanları” ba"lıklı 40. maddes!nde; “.... 

(9) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Ö#retmenlerden; 

a) Doktora mezunu olanlara 90, 

b) Tezl! yüksek l!sans mezunu olanlara 50, 

c) Ortaö#ret!m alan ö#retmenl!#! tezs!z yüksek l!sans e#!t!m! har!ç olmak üzere; tezs!z 
yüksek l!sans mezunu olanlara 30, ................, 

h!zmet puanı ver!l!r. 

(10) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Ö#retmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) 
bentler!nde l!sans veya l!sansüstü e#!t!mler !ç!n öngörülen h!zmet puanları !le (f), (g) 
ve (#) bentler!nde ba"arı, üstün ba"arı veya ödül !ç!n öngörülen h!zmet puanlarından 
yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan ver!l!r.” hükümler!ne yer ver!lm!"t!r. 

Ö#retmenlere ek h!zmet puanı ver!lmes! bakımından, tezl! yüksek l!sans !le tezs!z 
yüksek l!sans programlarının amaçlarının, süreçler!n!n, n!tel!kler!n!n farklı olması 
neden!yle, farklı h!zmet puanı öngörülmes!nde e"!tl!k !lkes!ne, kamu yararı ve h!zmet 
gerekler!ne aykırılık bulundu#undan söz etmek mümkün de#!l !se de, dava konusu 
Yönetmel!k hakkında açılan ba"ka b!r davada; Danı"tay $k!nc! Da!res!n!n 19/11/2020 
günlü, E:2020/1115 sayılı kararı !le; “..., 1739 sayılı Kanun !le, e#!t!mde ver!ml!l!#!n 
artırılması ve sürekl! olarak gel!"me ve yen!le"men!n sa#lanması hede%end!#! !ç!n, ö#-
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retmenler!n kend!ler!n!, günümüzün gel!"en ve de#!"en ko"ullarına göre yen!lemes! ve 
gel!"t!rmes! gerekt!#! ku"kusuzdur. 

Bu çerçevede, Yönetmel!#!n 40. maddes!n!n 9. fıkrasında, ö#retmenlere bu yönde ek 
h!zmet puanı ver!lmes! yolunda düzenleme yapılması yer!nde olmakla b!rl!kte, fıkra-
da, ek h!zmet puanı ver!lecek hususların, genel olarak ö#retmenl!k mesle#! ve ö#ret-
men!n bran"ı !le !lg!s!ne göre bel!rlenmes! gerek!rken, dava konusu ed!len düzenleme-
de bu yönde b!r ayırım yapılmamı"tır. 

Ayrıca, düzenleme yapılırken, ö#retmenler!n h!zmet puanının esas olarak h!zmet 
alanlarındak! süreye göre hesaplandı#ı d!kkate alınarak, makul ölçülerde ve hakkan!-
yete uygun b!r ek h!zmet puanı ver!lmes! gerekt!#! halde, bu hususa da uygun davra-
nılmamı"tır.       

Bu durumda; gerek ek h!zmet puanı ver!lecek hususların, genel olarak ö#retmenl!k 
mesle#! ve ö#retmen!n bran"ı !le !lg!s!ne göre bel!rlenmemes!, gerekse öngörülen ek 
h!zmet puanlarının, h!zmet süreler!ne göre elde ed!lecek h!zmet puanına göre ölçülü 
olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmem!"t!r.” ge-
rekçes!yle, 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan M!llî E#!t!m 
Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “H!zmet puanları” ba"-
lıklı 40. maddes!ne -19/06/2020 günlü Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın yürütül-
mes!n!n durdurulmasına karar ver!lmes! neden!yle, !"bu davada da dava konusu olan 
aynı düzenlemeler bakımından yürütmen!n durdurulması !stem! hakkında yen!den 
b!r karar ver!lmes!ne gerek bulunmamaktadır. 

2. 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. 
maddes!ne -19/06/2020 günlü Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın (f), (g) ve (#) alt 
bentler!nde te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla ödül alanlara yer ver!lmemes!ne 
!l!"k!n eks!k düzenlemen!n !ptal! !stem! yönünden; M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen 
Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. maddes!nde; 
“.... 

(9) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Ö#retmenlerden; ............., 

f) En fazla b!r adet olmak üzere ba"arı belges! alanlara 3, 
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g) En fazla b!r adet olmak üzere üstün ba"arı belges! alanlara 4, 

#) En fazla b!r adet olmak üzere ödül alanlara 5, 

............, 

h!zmet puanı ver!l!r. 

(10) (Ek:RG-19/6/2020-31160) Ö#retmenlere, dokuzuncu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) 
bentler!nde l!sans veya l!sansüstü e#!t!mler !ç!n öngörülen h!zmet puanları !le (f), (g) 
ve (#) bentler!nde ba"arı, üstün ba"arı veya ödül !ç!n öngörülen h!zmet puanlarından 
yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan ver!l!r.” hükümler!ne yer ver!lm!"t!r.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 6111 sayılı Kanun !le de#!"!kl!kten öncek! 
“Takd!rname:” ba"lıklı 122. maddes!nde, “Görev!nde ola#anüstü gayret ve çalı"ma-
sı !le ba"arı sa#layan memurlara merkezde atamaya yetk!l! am!rler, !llerde val!ler ve 
kaymakamlar tarafından takd!rname ver!leb!l!r. Takd!rname s!c!le geçer.”; “Ödül:” 
ba"lıklı 123. maddes!nde, “De#!"!k: 29/11/1984 KHK - 243/24 md.) Ba#lı bulunduk-
ları kurumlarda ola#anüstü gayret ve çalı"maları sonucunda emsaller!ne göre ba"arılı 
görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına ba#lı veya !lg!l! Bakanın uygun görmes! 
üzer!ne b!r mal! yıl !ç!nde b!r aylıkları tutarını, Emn!yet H!zmetler! Sınıfına dâh!l me-
murlarla Mal!ye ve Gümrük Bakanlı#ında Gümrük !"ler!nde görevl! memurlara !k! 
aylıkları tutarını a"mamak üzere ödül ver!leb!l!r. Bunlardan uygun görülenlere !lg!l! 
Bakanın tekl!f! ve Ba"bakanın tasv!b! !le b!r aylıkları tutarında daha ödeme yapılab!l!r. 
Bu maddeye göre b!r mal! yıl !ç!nde ödüllend!r!lecekler!n sayısı, kurumun yılba"ında-
k! serbest kadro mevcudunun b!nde onundan, Mal!ye ve Gümrük Bakanlı#ına tahs!s 
ed!lm!" serbest kadrolar !le E#!t!m ve Ö#ret!m H!zmetler! Sınıfı ve Emn!yet H!zmetler! 
Sınıfına dâh!l kadrolar !ç!n b!nde y!rm!s!nden fazla olamaz.” hükümler!ne yer ver!l-
m!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun -6111 sayılı Kanun !le de#!"!k- “Ba"arı, üstün 
ba"arı de#erlend!rmes! ve ödül” ba"lıklı 122. maddes!nde !se; “Görevl! oldukları ku-
rumlarda ola#anüstü gayret ve çalı"maları !le emsaller!ne göre ba"arılı görev yapmak 
suret!yle; kamu kayna#ında öneml! ölçüde tasarruf sa#lanmasında, kamu zararının 
olu"masının önlenmes!nde ve önlenemez kamu zararlarının öneml! ölçüde azaltılma-
sında, kamusal fayda ve gel!rler!n beklenen!n üzer!nde artırılmasında veya sunulan 
h!zmetler!n etk!nl!k ve kal!tes!n!n yükselt!lmes!nde somut olaylara ve ver!lere dayalı 
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olarak katkı sa#ladıkları tesp!t ed!len memurlara, merkezde ba#lı veya !lg!l! bakan, 
!llerde val!ler, !lçelerde kaymakamlar tarafından ba"arı belges! ver!leb!l!r. (Ek cümle: 
22/5/2012 - 6318/44 md.) Türk S!lahlı Kuvvetler!nde (…) görevl! Devlet memurları 
!ç!n M!llî Savunma Bakanı bu yetk!s!n! devredeb!l!r. Üç defa ba"arı belges! alanlara 
üstün ba"arı belges! ver!l!r. 

Üstün ba"arı belges! ver!lenlere, merkezde ba#lı veya !lg!l! bakan ve !llerde val!ler ta-
rafından uygun görülmes! hâl!nde en yüksek Devlet memuru aylı#ının (ek gösterge 
dâh!l) % 200’üne kadar ödül ver!leb!l!r. 

Bu maddeye göre b!r malî yıl !ç!nde ödüllend!r!lecekler!n sayısı, kurumun yılba"ındak! 
dolu kadro mevcudunun b!nde onundan, Gümrük Müste"arlı#ı, M!llî E#!t!m Bakan-
lı#ı ve Emn!yet Genel Müdürlü#ü !le Jandarma Genel Komutanlı#ı ve Sah!l Güvenl!k 
Komutanlı#ı kadroları !ç!n b!nde y!rm!s!nden fazla olamaz. Yıl !ç!nde ödüllend!r!len 
personel sayısı kurumlarınca !zleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Ba"-
kanlı#ına b!ld!r!l!r. 

Kamu kurum ve kurulu"ları yürütmekte oldukları h!zmetler!n özell!kler!n! göz önün-
de bulundurarak memurlarının ba"arı, ver!ml!l!k ve gayretler!n! ölçmek üzere, Devlet 
Personel Ba"kanlı#ının uygun görü"ü alınmak kaydıyla, de#erlend!rme ölçütler! bel!r-
leyeb!l!r. “ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Uyu"mazlık konusu olayda; dava konusu düzenlemeyle, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun -6111 sayılı Kanun !le de#!"!k- 122. maddes!nde sayılan ba"arı, üstün ba-
"arı ve ödül belgeler!n! alan ö#retmenlere ek h!zmet puanı ver!lece#!n!n öngörüldü#ü, 
ancak 6111 sayılı Kanun !le de#!"!kl!k yapılmadan önce 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 122. ve 123. maddeler!ne göre ve bu maddeler çerçeves!nde düzenlenen 
alt düzenley!c! !"lemler çerçeves!nde ver!len te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla 
ödül alan ö#retmenler !ç!n ek h!zmet puanı ver!lece#!ne yönel!k b!r düzenlemeye yer 
ver!lmed!#! görülmekted!r. 

Bu durumda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 6111 sayılı Kanun !le de#!"!kl!k 
yapılmadan önce alınan te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla ödülün; ba"arı bel-
ges!, üstün ba"arı belges! ve ödül !le benzer n!tel!kte bulundu#u, te"ekkür belges!, tak-
d!r belges! ve aylıkla ödül alan ö#retmenler!n halen görev yapmakta oldu#u hususları 
d!kkate alındı#ında; ba"arı belges!, üstün ba"arı belges! ve ödül alan ö#retmenlere ek 
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h!zmet puanı ver!lmes!n!n yanında, te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla ödül alan 
ö#retmenler !ç!n ek h!zmet puanı ver!lmemes!ne yönel!k eks!k düzenlemede hukuka 
uyarlık görülmem!"t!r. 

N!tek!m; 21/06/2018 günlü 30455 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanarak yürürlü#e g!-
ren M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!-
#!’n!n ek!nde yer alan EK-1 Yönet!c! De#erlend!rme Formunun “Ödüller” bölümünde; 
Te"ekkür Belges! veya Ba"arı Belges! (En fazla 1 adet) 1,Takd!r Belges! veya Üstün Ba-
"arı Belges! (En fazla 1 adet) 2, Aylıkla Ödül(En fazla 1 adet) 3, Ödül (En fazla 1 adet) 
4 puan "ekl!nde de#erlend!rmeye dah!l ed!ld!#! görülmekted!r. 

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 

1. 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. 
maddes!ne -19/06/2020 günlü Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın (b) bend!nde yer 
alan “tezl!” !bares! !le (c) bend!n!n YÜRÜTÜLMES$N$N DURDURULMASI $STEM$ 
HAKKINDA KARAR VER$LMES$NE YER OLMADI+INA, 

2. 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun !le de#!"!k 27. 
maddes!n!n 2. fıkrasında öngörülen ko"ulların b!rl!kte gerçekle"t!#! anla"ıldı#ından, 
17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n  “H!zmet puanları” ba"lıklı 40. 
maddes!ne -19/06/2020 günlü Yönetmel!k !le- eklenen 9. fıkranın (f), (g) ve (#) alt 
bentler!nde te"ekkür belges!, takd!r belges! ve aylıkla ödül alanlara yer ver!lmemes!-
ne !l!"k!n eks!k düzenlemen!n YÜRÜTÜLMES$N$N DURDURULMASINA,………..
karar ver!ld!.

Üniversitelerin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeli%i kapsamı dı$ı-
na çıkarılmasına mahkemeden durdurma

E#!t!m-B!r-Sen olarak açtı#ımız davada, Danı"tay, ün!vers!teler!n Kurumlar Arası Ge-
ç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! kapsamı dı"ına çıkarılmasına !l!"k!n düzenlemen!n 
yürütmes!n!n durdurulmasına karar verd!.

29.2.2020 tar!h!nde, Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’nde yapılan 
de#!"!kl!kle ün!vers!teler!n yönetmel!k kapsamı dı"ına çıkarılarak akadem!k ve !da-
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r! personel!n ün!vers!telerarası geç!c! yer de#!"!kl!#! yapab!lme haklarının eller!nden 
alınmasını yargıya ta"ımı"tık.

Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’nde, 29.2.2020 tar!hl! ve 31054 
sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetme-
l!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!k !le yapılan de#!"!kl!kle, “yüksekö#re-
t!m kurumlarının” bu yönetmel!k kapsamında geç!c! görevlend!rme yapamayacakları; 
“yüksekö#ret!m kurumlarınca” bu yönetmel!#e göre yapılmı" olan geç!c! görevlend!r-
meler!n b!r ay !çer!s!nde sonlandırılaca#ı hüküm altına alınmı"tı.

Bu durumda ö#ret!m elemanlarının ün!vers!teler arasında -akadem!k kar!yer, b!l!msel 
ara"tırma, ortak çalı"ma g!b! gerekçelerle !stekler!ne ba#lı veya resen yapılan- geç!c! 
görevlend!rmeler! engellenecek ve bu suretle b!l!msel ve akadem!k çalı"maları !le ma-
zerete ba#lı yer de#!"!kl!#! talepler!n!n kar"ılanmasını sa#layab!lecek türdek! görevlen-
d!rmeler ortadan kalkacaktı.

A!le bütünlü#ünün sa#lanması ve sa#lık mazeret! olan !dar! personel!n geç!c! b!r süre 
de olsa derd!ne derman olan Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’nde 
yapılan bu düzenlemeyle ün!vers!telerarası mazerete ba#lı yer de#!"!kl!#! !" ve !"lem-
ler!n!n yapılamayacak olması,*zaten ma#dur olan !dar! personel! b!r kez daha ma#dur 
edecekt!.



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

77Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

T.C. 

 D A N I # T A Y 

SEK!Z!NC! DA!RE 

Esas No : 2020/2303 

DAVACI VE YÜRÜTMEN!N 

DURDURULMASINI !STEYEN : E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası 

VEK!LLER! : Av. Kadr!ye CANYURT 

 Av. Harun KALE 

 Av. Mehmet KOÇER 

 Av. Ömer RAYLAZ 

 Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeler! Cad.

 No:86   Altında# / ANKARA

DAVALI : Cumhurba"kanlı#ı / ANKARA

!STEM!N KONUSU : 29/02/2020 tar!h ve 31054 sayılı Resm! Gazete’ de ya-
yımlanan Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılma-
sına Da!r Yönetmel!#!n 1. maddes!yle Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönet-
mel!#!’n!n 1. maddes!ne eklenen 4. fıkrada yer alan ‘’Yüksekö#ret!m Kurumları’’ !bare-
s! !le, 3. maddes!yle eklenen Geç!c! 2. madden!n 1. fıkrasında yer alan ‘’Yüksekö#ret!m 
Kurumları’’ !bares!n!n !ptal! ve yürütmes!n!n durdurulması !sten!lmekted!r. 

DAVACININ !DD!ALARI : Dava konusu düzenlemeler!n dayana#ı olan 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’n!n Ek 25. maddes!nde yer almayan b!r hususta yetk! 
gasbı suret!yle ve KHK !le öngörülen hakkı kısıtlayıcı mah!yette hükümler tes!s ed!l-
d!#!, b!r normun, kend!s!nden daha üst konumda bulunan ve dayana#ını olu"turan 
norma aykırı veya de#!"t!r!c! n!tel!kte hükümler !ht!va etmes!n!n hukuken mümkün 
olmadı#ı, geç!c! görevlend!rmeler!n yasaklanması ve mevcut görevlend!rmeler!n sona 
erecek olmasının hukuk! güvenl!k ve bel!rl!l!k !lkeler!n!n !hlal! anlamına geld!#!, bazı 
yüksekö#ret!m kurumlarında !ht!yaca b!naen geç!c! görevlend!rme !le görev yapan 
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personel!n bu düzenlemeyle esk! görev yerler!ne dönmes! hal!nde personel !ht!yacı 
bulunan ün!vers!telerdek! görevler!n yürütülemez hale gelece#!, a!le bütünlü#ü ve sa#-
lık mazeret! olup geç!c! b!r süre de olsa görevlend!rmeden faydalanan yüksekö#ret!m 
personel!n!n bu hakkının, yapılan düzenlemeler !le ortadan kaldırıldı#ı, bu nedenle 
dava konusu düzenlemeler!n hukuka ve mevzuata aykırılık te"k!l ett!#! !ler! sürülmek-
ted!r. 

DAVALININ SAVUNMASI : Kamu personel mevzuatımızda geç!c! görevlend!rme 
hususunda çe"!tl! hükümler!n bulundu#u, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
Ek 8. maddes! !le 2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun 38. ve 40. maddeler!nde bu 
hususların düzenlend!#!, ayrıksı hükümler!n b!r araya get!r!lmes! amacıyla yürürlü-
#e konulan ve dava konusu düzenlemeler!n dayana#ı olan 375 sayılı KHK’nın Ek 25. 
maddes!nde, geç!c! görevlend!rmeye !l!"k!n usul ve esasların Cumhurba"kanınca yü-
rürlü#e konulacak Yönetmel!k !le bel!rlenece#! kuralına yer ver!ld!#!, h!zmet !ht!yacı-
nın g!der!leb!lmes! amacıyla ola#anüstü b!r yöntem olarak öngörülen geç!c! görevlen-
d!rme usulünün, 03/05/2019 tar!h ve 30763 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yü-
rürlü#e g!ren Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n çıkarılmasının 
ardından yüksekö#ret!m kurumları !le mahall! !dareler tarafından uygulamada çok 
sık ve keyf! "ek!lde kullanılmaya ba"landı#ı, e" durumu ve sa#lık mazeret! g!b! neden-
lerle bu uygulamanın sürekl!l!k kazandı#ı, bu g!b! durumların büyük"eh!rler !le batı 
bölgelerde !ht!yaç fazlalı#ına, d!#er yerlerde !se h!zmet açı#ına neden oldu#u, ayrıca 
personel!n muvafakat! olmadı#ı halde kamu yararı amacı dı"ına çıkılarak uzak !llere 
görevlend!rmeler gerçekle"t!r!ld!#!n!n yapılan "!kayetler net!ces!nde tesp!t ed!ld!#!, 
geç!c! görevlend!rmen!n personel açısından hak de#!l kamu h!zmet!n!n sürekl!l!#! ve 
!ht!yacının g!der!lmes! amacıyla sınırlı b!r süreyle uygulanan ola#anüstü b!r yöntem 
oldu#u, kaldı k! bu hususta yukarıda aktarılan düzenlemeler!n de hal!hazırda mevcut 
oldu#u ve dava konusu düzenlemeler!n herhang! b!r ma#dur!yete veya aksaklı#a yol 
açmayaca#ı, bu nedenle dava konusu düzenlemelerde hukuka ve mevzuata aykırılık 
bulunmadı#ı savunulmaktadır. 

DANI#TAY TETK!K HÂK!M! : $hsan ÇEL$K 

DÜ#ÜNCES! : Yürütmen!n durdurulması hakkındak! !stem!n kabulü gerekt!#! 
dü"ünülmekted!r. 
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TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Danı"tay Sek!z!nc! Da!res!nce, Tetk!k Hâk!m!n!n açıklamaları d!nlend!k-
ten ve dosyadak! belgeler !ncelend!kten sonra, davalı !daren!n usule !l!"k!n !t!razı ka-
bul ed!lmeyerek, 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes! uyarınca 
!"!n gere#! görü"üldü:

!NCELEME VE GEREKÇE : 

MADD! OLAY : Dava, 29/02/2020 tar!h ve 31054 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan 
Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r 
Yönetmel!#!n 1. maddes!yle Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n 1. 
maddes!ne eklenen 4. fıkrada yer alan ‘’Yüksekö#ret!m Kurumları’’ !bares! !le, 3. mad-
des!yle eklenen Geç!c! 2. madden!n 1. fıkrasında yer alan ‘’Yüksekö#ret!m Kurumları’’ 
!bares!n!n !ptal! ve yürütmes!n!n durdurulması !stem!yle açılmı"tır. 

!LG!L! MEVZUAT: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’n!n ‘’Kurumlar arası ge-
ç!c! görevlend!rme’’ ba"lıklı Ek 25. maddes!n!n 1. fıkrasında; ‘’Hâk!m ve savcılar !le 
bu meslekten sayılanlar har!ç olmak üzere, statüler!ne bakılmaksızın b!r kadro veya 
poz!syona dayalı olarak kamu kurum veya kurulu"larında !st!hdam ed!lenler, kurum-
larının muvafakat!yle b!r yılı geçmemek üzere d!#er kamu kurum ve kurulu"larında 
geç!c! görevlend!r!leb!l!r. Bu süre b!rer yıl olarak uzatılab!l!r.’’ hükmüne, son fıkrasında 
!se; ‘’Bu madde kapsamında görevlend!rmeye !l!"k!n usul ve esaslar Devlet Personel 
Ba"kanlı#ınca hazırlanarak Cumhurba"kanınca yürürlü#e konulacak yönetmel!kle be-
l!rlen!r.’’ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

03/05/2019 tar!h ve 30763 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren Ku-
rumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n ‘’Amaç ve kapsam’’ ba"lıklı 1. 
maddes!nde; ‘’Bu Yönetmel!k, personel!n kurumlar arasında geç!c! olarak görevlend!-
r!lmes!ne !l!"k!n usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmı"tır. Bu Yönetmel!k, 
kurumlarda statüler!ne bakılmaksızın b!r kadro veya poz!syona dayalı olarak çalı"an 
personel hakkında uygulanır. Hâk!m ve savcılar !le bu meslekten sayılanlar hakkında 
bu Yönetmel!k hükümler! uygulanmaz.’’ hükümler!ne, ‘’Dayanak’’ ba"lıklı 2. madde-
s!nde; ‘’Bu Yönetmel!k, 27/6/1989 tar!hl! ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
n!n ek 25 !nc! maddes!ne dayanılarak hazırlanmı"tır.’’ hükmüne, ‘’Yürütme’’ ba"lıklı 
12. maddes!nde !se; ‘’Bu Yönetmel!k hükümler!n! Cumhurba"kanı yürütür.’’ düzenle-
mes!ne yer ver!lm!"t!r. 
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2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes!n!n 2. fıkrasında, !dar! !"le-
m!n uygulanması hâl!nde g!der!lmes! güç veya olanaksız zararların do#ması ve !dar! 
!"lem!n açıkça hukuka aykırı olması ko"ullarının b!rl!kte gerçekle"mes! durumunda 
yürütmen!n durdurulmasına karar ver!lece#! kuralı yer almı"tır. 

HUKUK! DE"ERLEND!RME: 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’n!n Ek 25. maddes!n!n 1. fıkrasında düzen-
lenen kurumlar arası geç!c! görevlend!rmeye !l!"k!n usul ve esasların, aynı madden!n 
son fıkrası uyarınca Cumhurba"kanınca yürürlü#e konulacak Yönetmel!k !le bel!rle-
nece#! ve davalı !darece bu hususta Yönetmel!k hükümler! !le düzenleme get!r!leb!le-
ce#!, ayrıca geç!c! görevlend!rmen!n ancak !ht!yaca b!naen, h!zmet!n aksamaması ve 
sürekl!l!#! !ç!n geç!c! sürel!#!ne yapılab!lece#! açık olmakla b!rl!kte; normlar h!yerar-
"!s!nde üst hukuk normuna dayanılarak çıkarılan alt normların, üst normun amacına 
ve ç!zd!#! sınırlara uygun olarak düzenlenmes! gerekmekte olup; get!r!len dava konu-
su düzenlemeler!n, dayana#ı ve üst hukuk normu olan 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’n!n Ek 25. maddes! hükmü !le ula"ılmak !stenen amacı daraltan ve ç!zd!#! 
sınırları a"an n!tel!kte oldu#u görülmekte olup, bu durum normlar h!yerar"!s! s!stem!-
ne aykırılık te"k!l etmekted!r. 

Ayrıca; davalı !dare tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu !le 2547 sayılı 
Yüksekö#ret!m Kanunu’nda geç!c! görevlend!rme !le !lg!l! hükümler!n bulundu#u ve 
get!r!len düzenlemeler!n herhang! b!r ma#dur!yete veya aksaklı#a yol açmayaca#ı !ler! 
sürülmekte !se de; dava konusu düzenlemeler!n anılan Kanun hükümler!ne de aykı-
rılık te"k!l ett!#! ve bu hükümler!n uygulanmasını da daraltıcı n!tel!k ta"ıdı#ı açıktır. 

Sonuç olarak; dava konusu düzenlemeler!n, dayana#ı olan ve kurumların duydu#u 
h!zmet !ht!yacının geç!c! b!r sürel!#!ne de olsa kar"ılanması ve h!zmet!n sürekl!l!#!n!n 
sa#lanması amacını !ht!va eden Kanun hükmünü daraltmak suret!yle, yüksekö#ret!m 
kurumlarının, kurumlar arası geç!c! görevlend!rme yapab!lmes!n!n tümüyle engel-
lenmes! ve daha önce yapılmı" olan görevlend!rmeler!n sonlandırılması sonucunu 
do#urdu#u anla"ıldı#ından, yürütmen!n durdurulması hakkındak! !stem!n kabulü 
gerekmekted!r. 

Bu durumda; 2577 sayılı Kanunun yukarıda bel!rt!len 27. maddes!nde yer alan ko"ul-
ların b!rl!kte gerçekle"t!#! anla"ıldı#ından, yürütmen!n durdurulması !stem!n!n kabu-
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lüne karar ver!lmes! gerekt!#! sonucuna varılmı"tır.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. 03/05/2019 gün ve 30763 sayılı Resm! 
Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yö-
netmel!#!’n!n 1. maddes!n!n 4. fıkrasında yer alan ‘’Yüksekö#ret!m kurumları,..’’ !bare-
s! yönünden YÜRÜTMEN$N DURDURULMASI HAKKINDAK$ $STEM$N KABU-
LÜNE, 2. 03/05/2019 gün ve 30763 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e 
g!ren Kurumlar Arası Geç!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n Geç!c! 2. maddes!n!n 1. 
fıkrasında yer alan ‘’Yüksekö#ret!m kurumları,..’’ !bares! yönünden YÜRÜTMEN$N 
DURDURULMASI HAKKINDAK$ $STEM$N KABULÜNE, ………………………..
karar ver!ld!.

Üniversitenin, toplu sözle$meye ve hukuka aykırı Konut Tahsis Yönergesi’ ni mah-
keme iptal etti

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! tarafından çıkartılan Konut 
Tahs!s Yönerges!’ n!n hukuka aykırı gördü#ümüz bazı hükümler!n!n !ptal! !ç!n açtı#ı-
mız davada, mahkeme, yönergen!n “Görev tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 7. 
maddes!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” !bares!n! !ptal ett!.

Madde, “Görev Tahs!sl! Konutlar, Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı cetvel!n 
3’üncü Grubunda ‘12- Yüksek Ö#ret!m Kurumları A-Genel’ ba"lı#ına uygun olarak ha-
zırlanan a"a#ıdak! sıraya göre Kom!syon tarafından tahs!s ed!l!r” "ekl!ndeyd!. Bu karara 
göre Konut Tahs!s Kom!syonu, görev tahs!sl! konutların da#ıtım sırasını kend! !sted!#! 
g!b! keyfî ve kuraldan yoksun b!r "ek!lde bel!rleyemeyecek, Kamu Konutları Yönetme-
l!#!’ndek! genel hükümlere uymak zorunda kalacaktır.

Mahkeme, Konut Tahs!s Kom!syonu’nun olu"umunu düzenleyen 17. maddedek! “b!r 
ö#ret!m elemanı” !bares!n! de !ptal ett!. $ptale konu madde, “Konut Tahs!s Kom!syo-
nu, Rektör tarafından bel!rlenecek b!r Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetk!l! kamu 
görevl!ler! send!ka tems!lc!s! b!r ö#ret!m elemanı olmak üzere 3 (üç) as!l ve b!r Ö#ret!m 
Üyes!, %dar! ve Mal! %"ler Da!re Ba"kanı olmak üzere 2 (!k!) yedek üyeden olu"ur” "ekl!n-
deyd!. Bu düzenlemeye göre yetk!l! send!kanın kom!syon üyes!n! bel!rleme hakkına, 
hukuka aykırı b!r "ek!lde el atılmı" durumdaydı.

4. Dönem Toplu Sözle"me’ de yer alan ve 5. Dönem Toplu Sözle"me görü"meler!n-
den sonra yayımlanan Kamu Görevl!ler! Hakem Kurulu kararına da aynen yansıyan 
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“16/7/1984 tar!hl! ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı !le yürürlü#e konulan 
Kamu Konutları Yönetmel!#! uyarınca yüksekö#ret!m kurumlarında olu"turulan ko-
m!syonlarda yetk!l! kamu görevl!ler! send!kası tems!lc!s! yer alır” hükmüyle yüksekö#-
ret!m kurumlarında olu"turulan konut tahs!s kom!syonlarında yetk!l! send!ka tems!l-
c!s! bulundurulması b!r zorunluluk olarak düzenlenm!"t!r.

$ptal kararına göre Konut Tahs!s Kom!syonu’ndak! send!ka üyes!n!n ö#ret!m elemanı 
olma zorunlulu#u kalkmı" oldu.

Mahkemen!n !ptal kararı vermed!#! dava konusu ett!#!m!z d!#er kısımlara !l!"k!n hu-
kukî mücadelem!z devam edecekt!r.
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T.C. 

R!ZE 

!DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2019/440 

KARAR NO : 2020/83 

DAVACI : E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI (E+$T$M-B$R-SEN)

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT, AV. HARUN KALE (E-tebl!gat) 

DAVALI : RECEP TAYY$P ERDO+AN ÜN$VERS$TES$ REKTÖRLÜ+Ü / 
   R$ZE 

VEK!L!               : AV. ………………   - Aynı Yerde 

DAVANIN ÖZET! : Davacı Send!ka tarafından, davalı !darece 14.06.2019 tar!h!nde 
yürürlü#e konulan Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges!’ n!n 
6. maddes!n!n 1. fıkrasının, 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazır-
lanan a"a#ıdak! sıraya göre” !bares!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s 
!"lemler! kend! grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele 
konut tahs!s!nde temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!-
n!n, 9. maddes!n!n 1. fıkrasının, 12. maddes!n!n 7. fıkrasının, 17. maddes!nde yer alan 
“b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n; haksız ve hukuka aykırı oldu#u, söz konusu düzenle-
meler!n üst normlara uygun olmadı#ı !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMA ÖZET! : Dava konusu Yönerges!’ n!n, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanu-
nu ve kanunun alt normu olan Kamu Konutları Yönetmel!#! esas alınarak hazırlanmı" 
oldu#u, Yönergen!n hazırlanı"ı a"amasında Ün!vers!ten!n !ht!yaçları ve aynı zamanda 
28/07/2011 tar!h!nde yürürlü#ü g!ren b!r öncek! yönergen!n eks!k yönler!n!n d!kkate 
alındı#ı, bu anlamda 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 1983 yılında, Kamu Ko-
nutları Yönetmel!#!n!n de 1984 yılında yürürlü#e g!rm!" olması bu nedenle günümüz-
de sayıları hızla artan yüksekö#ret!m kurumlarının !ht!yaçlarını kar"ılamakta yeters!z 
kaldı#ı bu nedenle yapılan !"lemler!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın 
redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 
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TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren R!ze $dare Mahkemes!’nce gere#! görü"üldü: 

Dava, davacı Send!ka tarafından, davalı !darece 14.06.2019 tar!h!nde yürürlü#e ko-
nulan Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges! ‘n!n 6. maddes!n!n 
1. fıkrasının, 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! 
sıraya göre” !bares!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! 
grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde 
temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n, 9. maddes!n!n 
1. fıkrasının, 12. maddes!n!n 7. fıkrasının, 17. maddes!nde yer alan “b!r ö#ret!m ele-
manı” !bares!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun “Amaç” ba"lıklı 1. maddes!nde, kanunun 
amacının, kamu konutlarının tahs!s b!ç!m!, oturma süres!, k!ra, bakım, onarım ve 
yönet!m!ne !l!"k!n temel !lkeler! bel!rlemek oldu#u bel!rt!lm!"; “Kamu konut türler! 
ve konut tahs!s!” ba"lıklı 3. maddes!nde !se, “Kamu konutlarının, tahs!s esasına göre 
a"a#ıda bel!rt!len dört gruba ayrılır: 

a) Özel tahs!sl! konutlar; yönetmel!kte bel!rlenecek tems!l özell!#! olan makam ve rüt-
be 1 sah!pler!ne tahs!s ed!len özel n!tel!kl! konutlardır. 

b) Görev tahs!sl! konutlar; yönetmel!kte bel!rlenecek makam ve rütbe sah!pler!ne, gö-
revler!n!n önem! ve özell!#!, yetk! ve sorumlulukları gere#!nce tahs!s ed!len konutlar-
dır. 

c) Sıra tahs!sl! konutlar; h!zmet süres!, daha önce kamu konutlarından yararlanma 
durumu ve süres!, çocuklarının ve bakmakla mükellef oldu#u a!le fertler!n!n sayısı, 
a!le fertler!n!n gel!r durumu, konuttan yararlanma !ç!n bekleme süres!, e"!n!n de bu 
Kanun kapsamına g!ren kurum ve kurulu"larda çalı"an personel olması g!b! hususlar 
d!kkate alınarak yönetmel!kte bel!rlenecek puanlama esasına göre tahs!s ed!len konut-
lardır. 

d) H!zmet tahs!sl! konutlar; hudut karakolu, !stasyon, haberle"me, gözlem, ara"tırma, 
!n"aat mahall! g!b!, meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonom!k zorlukları olan, ula"ım 
ve !skan !mkanları kısıtlı yerlerde, normal çalı"ma saatler!yle sınırlandırılması kab!l ol-
madan görev ba"ında bulundurulması gerekl! olan personel ve koruma görevl!s!, ma-
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kam "oförü, kapıcı, kalor!ferc! g!b! personel !ç!n !n"a veya tefr!k ed!lerek tahs!s ed!len 
b!na, baraka, prefabr!k yapı, "ant!ye eklent!s!, tad!l ed!lm!" veya ed!lmem!" karavan, 
kulübe ve benzer! konutlardır. Konut tahs!s!n!n yapılmasına !l!"k!n usul ve esaslar yö-
netmel!kte düzenlen!r.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Anılan madde uyarınca Bakanlar Kurulunca çıkarılarak 23.09.1984 tar!hl! ve 18524 sa-
yılı Resm! Gazete’ de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n “Tanımlar” ba"lıklı 
3. maddes!nde, “(...) b) Yetk!l! Makam; Kamu kurum ve kurulu"larının merkez te"k!-
latında bulunan en üst am!r veya organ !le yetk! devrett!#! makam veya rütbe sah!b!n!; 
c) Yetk!l! konut da#ıtım kom!syonu; yurt !ç! ve yurt dı"ında, konutun bulundu#u ülke, 
bölge, !l veya !lçede bu Yönetmel!#e göre kurulan kom!syonları,; (...) e) $dare; Devlete 
a!t kamu konutları açısından Mal!ye Bakanlı#ı M!ll! Emlak Genel Müdürlü#ünü veya 
bu konutlardan tahs!sl! olanlardan adına kamu konutu tahs!s ed!len kamu kurum veya 
kurulu"larını, d!#er kamu kurum ve kurulu"larına a!t olan kamu konutları açısından 
!se mal!k! !darey!, $fade eder.” hükmüne; “Kamu Konutlarının Türler!” ba"lıklı 5. mad-
des!nde, “Kamu konutları tahs!s esasına göre a"a#ıda bel!rt!len dört gruba ayrılır: 

a) Özel tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#e ekl! (1) sayılı cetvelde göster!len ve tems!l özell!-
#! olan makam ve rütbe sah!pler!ne tahs!s ed!len özel n!tel!ktek! konutlardır. 

b) Görev tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#e ekl! (2) sayılı cetvelde bel!rt!lenlere, görevler!-
n!n önem! ve özell!#! !le yetk! ve sorumlulukları gere#! tahs!s ed!len konutlardır. 

c) Sıra tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#e ekl! (4) sayılı cetvelde göster!len puan durumu 
d!kkate alınarak 9 uncu maddede bel!rt!len usul ve esaslara göre tahs!s ed!len konut-
lardır. 

d) H!zmet tahs!sl! konutlar: 1) Hudut karakolu, !stasyon, haberle"me, gözlem, ara"tır-
ma, !n"aat mahall! g!b! meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonom!k zorlukları olan, 
ula"ım ve !skan !mkanları kısıtlı yerlerde, normal çalı"ma saatler!yle sınırlandırılması 
kab!l olmadan görev ba"ında bulundurulması gerekl! olan personel, 

2) $lg!l! kanunlarca kend!ler!ne zata mahsus ta"ıt tahs!s ed!len makam ve rütbe sah!p-
ler!n!n makam "oförü ve koruma görevl!ler!, 

3) Kamu konutlarında görevl! kapıcı, kalor!ferc! g!b! personel, $ç!n !n"a veya tefr!k ed!-
lerek tahs!s ed!len b!na, baraka, prefabr!k yapı, "ant!ye eklent!s!, tad!l ed!lm!" veya ed!l-
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mem!" karavan, kulübe ve benzer! konutlardır.” hükmüne; “Kamu Konutu Özell!#!n! 
Kazanma” ba"lıklı 6. maddes!nde, “Kamu kurum ve kurulu"larının yetk!l! makamla-
rınca, mevcut konutlarının, kamu konut türler!ne göre bel!rlen!p, bu amaçta kulla-
nılmak üzere ayrımının yapılması !le bu konutlar kamu konutu özell!#!n! kazanır.(...)  

Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne m!ktarda veya hang! oranda tahs!s 
ed!lece#! yetk!l! makamca tesp!t ed!leb!l!r...” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Anılan Yönetmel!#!n “Özel Tahs!s Konutların Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 7. maddes!nde, 
“Özel tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (1) sayılı cetvelde göster!len makam ve rütbe 
sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Özel tahs!sl! konutların tahs!s!nde ayrıca tahs!s kararı alın-
maz, bu göreve seç!lme veya atanma yeterl!d!r.” hükmüne; “Görev Tahs!sl! Konutla-
rın Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 8. maddes!nde, “Görev tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (2) 
sayılı cetvelde bel!rt!lenlere, cetveldek! sıraya göre, yetk!l! konut da#ıtım kom!syonu 
tarafından tahs!s ed!l!r. Ancak (3) sayılı cetvelde göster!len makam ve rütbe sah!pler!-
ne tahs!ste ayrıca tahs!s kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahs!s kararını da 
kapsar.(...)” hükmüne; “Sıra Tahs!sl! Konutların Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 9. maddes!nde, 
“Sıra tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (4) sayılı puanlama cetvel! esas alınarak konut 
da#ıtım kom!syonunca hak sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Hak sah!pler!n!n puanlarının e"!t 
olması hal!nde, h!zmet süres! fazla olana, h!zmet süres! de e"!t !se, yetk!l! ev da#ıtım 
kom!syonunca ad çekme yoluyla, konut tahs!s ed!l!r.” hükmüne; “H!zmet Tahs!sl! Ko-
nutların Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 10. maddes!nde, “H!zmet tahs!sl! konutlar yetk!l! ma-
kam tarafından tahs!s ed!l!r.” hükmüne; “Konut Tahs!s Kom!syonlarının Kurulması” 
ba"lıklı 18. maddes!nde !se, “Kom!syon kararını gerekt!ren konutların oturmaya hak 
kazananlara tahs!s! amacı !le, konut tahs!s kom!syonları kurulur. Bu kom!syonlar ku-
rum veya kurulu"ların yetk!l! makamlarınca bel!rlenen üç k!"!den olu"ur. Ayrıca !k! 
yedek üye tesp!t ed!l!r. “ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Anılan Yönetmel!k ek! Ek (2) sayılı cetvel!n b!r!nc! fıkrasında; Yönetmel!#!n ek (3) sa-
yılı cetvel!nde göster!len e"yalı görev tahs!sl! konut tahs!s ed!lenler har!ç, Kamu Konut-
ları Kanunu’nun 3. maddes!ne aykırı olmamak "artıyla kurum ve kurulu"ların yetk!l! 
makamlarınca personel!n görev!n!n önem!, !dareye yararlılı#ı, yetk! ve sorumlulu#u 
!le k!l!t görevde olması g!b! özell!kler göz önünde bulundurularak bu cetvelde sayılan 
görev unvanlarına e" de#erde ve en altta bel!rt!len görev unvanından a"a#ı !n!lmemek 
üzere görev tahs!sl! konut tahs!s ed!lecek ek görev unvanlarının tesp!t ed!leb!lece#!, 
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bu cetveldek! görev unvanları sırası h!yerar"!s! ve görev!n önem dereces! esas alınarak 
görev tahs!sl! konut tahs!s ed!lecek görev unvanlarının her kurum ve kurulu" !ç!n b!r 
cetvel hal!nde ayrıca düzenlenece#! bel!rt!lm!"; Ek (2) sayılı cetvel!n Yüksek Ö#ret!m 
Kurumlarının yer aldı#ı III. Grup 12-A bend!nde; sırasıyla görev tahs!sl! konut tahs!s 
ed!lecek unvanlar ‘’Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Ba"-
kanı, Ana B!l!m Dalı Ba"kanı, Yüksek Okul Müdürü, Enst!tü Müdürü, Yüksek Okul 
Müdür Yardımcısı, Enst!tü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, 
Ö#ret!m Görevl!s!, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreter!, Da!re 
Ba"kanı, Hukuk Mü"av!r!, Hastane Ba"tab!b!, Hastane Müdürü, )ube Müdürü, Hasta-
ne Müdür Yardımcısı,’’ "ekl!nde sıralanmı"tır. 

Öte yandan, 2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanununun “Tanımlar” ba"lıklı 3. maddes!n-
de, “l) (De#!"!k: 22/2/2018-7100/2 md.) Ö#ret!m Elemanları: Yüksekö#ret!m kurum-
larında görevl! ö#ret!m üyeler!, ö#ret!m görevl!ler! ve ara"tırma görevl!ler!d!r. 

m) (De#!"!k: 22/2/2018-7100/2 md.) Ö#ret!m Üyeler!: Yüksekö#ret!m kurumlarında 
görevl! profesör, doçent ve doktor ö#ret!m üyeler!d!r. 

1) Profesör: En yüksek düzeydek! akadem!k unvana sah!p k!"!d!r. 

2) Doçent: Ün!vers!telerarası Kurul tarafından ver!len doçentl!k akadem!k unvanına 
sah!p k!"!d!r. 

3) Doktor Ö#ret!m Üyes!: Doktora çalı"malarını ba"arı !le tamamlamı", tıpta, d!" he-
k!ml!#!nde, eczacılıkta ve veter!ner hek!ml!kte uzmanlık unvanını veya Ün!vers!te-
lerarası  Kurulun öner!s! üzer!ne Yüksekö#ret!m Kurulunca tesp!t ed!len bell! sanat 
dallarının b!r!nde yeterl!k kazanmı" olan akadem!k unvana sah!p k!"!d!r. 

n) (De#!"!k: 22/2/2018-7100/2 md.) Ö#ret!m Görevl!s!: Yüksekö#ret!m kurumlarında 
okutulan dersler! vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan ö#ret!m 
elemanıdır.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. Davalı !darece 14.06.2019 tar!h!nde yürürlü#e 
konulan Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges!’ n!n “Tanımlar” 
ba"lıklı 4. maddes!nde, “a) Akadem!k Personel: Ö#ret!m Üyes!, Ö#ret!m Görevl!s! ve 
Ara"tırma Görevl!s!n!; (...) ç) $dar! Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tab! personel!, (...) #) Konut Tahs!s Kom!syonu: Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! 
Konut Tahs!s Kom!syonunu; (...) j) Yetk!l! Makam: Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! 
Rektörlük Makamını (...) !fade eder.” hükmüne; “Konut Türler!” ba"lıklı 5. maddes!n-
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de, “Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes!’ne a!t konutlar !lke olarak a"a#ıda bel!rt!len üç 
guruba ayrılırlar: 

a) Görev tahs!sl! konutlar: Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n 5/b maddes! ve bu Yönet-
mel!#e ekl! (2) Sayılı Cetvel!n III. Grubunda (Yüksek Ö#ret!m Kurumları) bel!rt!len 
akadem!k ve !dar! personele, görevler!n!n önem! ve özell!#! !le yetk! ve sorumlulukları 
gere#! tahs!s ed!len konutlardır. 

b) H!zmet tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#!n 5 !nc! maddes!n!n (d) fıkrasının 2 nc! ve 
3 üncü Maddeler!ne dayanarak, sürekl! görev ba"ında bulundurulması gerekl! olan 
konut !dare am!r!, rektörlük makam "oförler!, özel kalem (2 adet), nöbetç! "oförler, 
merkez! ısıtmadan sorumlu k!"!ler ve !le tekn!k !"lerden sorumlu k!"!lere tahs!s ed!len 
konutlardır. 

c) Sıra tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#!n 5 (c) maddes! ve !lg!l! d!#er hükümler! uyarınca 
bel!rlenen usul, esaslar ve puan durumuna göre tahs!s ed!len konutlardır.” hükmüne;

“Kamu konutu özell!#!n! kazanma” ba"lıklı 6. maddes!nde, “

1) Ün!vers!tem!z Lojmanları, Yönergen!n “5 !nc! Maddes!n!n (a) bend!ne göre % 85’! 
akadem!k personele % 10’u !dar! personele görev tahs!sl! ve (c) bend!ne göre % 5’! 
!dar! personele” sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır. 

2) Akadem!k personele görev tahs!sl! olarak ayrılmı" olan lojmanların talep azlı#ı 
dolayısıyla bo" kalmaları durumunda Ün!vers!te Yönet!m Kurulu’nun bel!rleyece#! 
sayıdak! lojman Ö#ret!m Görevl!ler! !le Ara"tırma Görevl!ler!ne sıra tahs!sl! olarak 
ver!leb!l!r. 

3) $dar! Personele ayrılmı" olan % 10 görev tahs!sl! konutlar, talep azlı#ı dolayısıyla bo" 
kalmaları durumunda Ün!vers!te Yönet!m Kurulu kararı !le !dar! personele sıra tahs!sl! 
olarak ver!leb!l!r. 

4) Ün!vers!te Yönet!m Kurulu tarafından !ht!yaç hal!nde kullanılmak üzere en fazla 15 
(on be") konut bo" tutulab!l!r.” hükmüne; 

“Görev tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 7. maddes!nde, “a) Görev Tahs!sl! Ko-
nutlar, Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı cetvel!n 3’üncü Grubunda “12- 
Yüksek Ö#ret!m Kurumları A-Genel” ba"lı#ına uygun olarak hazırlanan a"a#ıdak! sı-
raya göre Kom!syon tarafından tahs!s ed!l!r. 
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Yönetmel!#e ekl! (3) sayılı cetvele uygun olarak, rektöre “e"yalı görev tahs!sl! konut” 
tahs!s ed!l!r ve ayrıca tahs!s kararı alınmaz. Atama kararı aynı zamanda tahs!s kararı 
yer!ne geçer. 

Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! grupları !çer!s!nde de#er-
lend!r!l!r. 

Akadem!k Personel: Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enst!tü 
Müdürü, Meslek Yüksekokul Müdürü, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdür Yardım-
cısı, Enst!tü Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Bölüm Ba"-
kanı, Profesör, Doçent, Doktor Ö#ret!m Üyes!, Ar". Gör. Dr., Ö#r. Gör. Dr. Akadem!k 
personele konut tahs!s!nde temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r. 
Akadem!k h!yerar"! !ç!ndek! unvanı ve görev! e"!t olanlardan, puanı fazla olana önce-
l!k ver!l!r. 

$dar! Personel: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Da!re Ba"kanı, Hukuk Mü-
"av!r!, $ç Denetç!, Fakülte Sekreter!, Yüksekokul Sekreter!, Enst!tü Sekreter!, Meslek 
Yüksekokulu Sekreter!, )ube Müdürü, Avukat, Hastane Müdürü. 

b) Yeter! kadar Görev Tahs!sl! Konutun olmaması hal!nde, konut tahs!s taleb!nde bu-
lunanlar (a) bend!nde bel!rlenen sıra esas alınarak Yönergeye ekl! (1) sayılı cetveldek! 
esaslara göre, kend! aralarında puanlamaya tab! tutulurlar. 

c) Görev tahs!sl! konutta oturmakta !ken görev unvanı de#!"en personel!n yen! görev!, 
(a) bend!nde bel!rt!lm!" !se, kend!s! !ç!n tekrar tahs!s kararı alınmaz. Atanma kararı, 
son duruma göre konut tahs!s kararı yer!ne geçer. 

ç) Bo"alan görev tahs!sl! konutlar, f!!len bo"altılması tar!h!nden !t!baren en geç (30) 
gün !ç!nde Yönerge hükümler!ne göre yen! hak sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Ancak, önce-
den bell! b!r görev !ç!n ayrıldı#ı halde, bu göreve atama yapılmadı#ından bo" bulunan 
görev tahs!sl! konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

d) Akadem!k ve $dar! personel!n vek!l veya tedv!ren atandı#ı görevler, !dar! görev kap-
samında d!kkate alınmaz. 

e) Akadem!k personel maa" aldıkları unvan ve kadroya göre de#erlend!rmeye alınır.” 
hükmüne; “H!zmet tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 8. maddes!nde, “Ün!ver-
s!tem!z bünyes!ndek! lojmanlardan 5. Madden!n (b) bend!nde bel!rt!len k!"!ler !ç!n 
h!zmet tahs!sl! konutlar ayrılır. 
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“H!zmet tahs!sl! konutların hang!ler! oldu#u Ün!vers!te Yönet!m Kurulu tarafından 
bel!rlen!r. H!zmet tahs!sl! konutlar !lg!l! k!"!lere, Konut Tahs!s Kom!syonu tarafından 
Rektör’ün oluru alınarak !lg!l! görev süres!nce tahs!s ed!l!r.” hükmüne; 

“Sıra tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 9. maddes!nde, “

1) Ün!vers!tem!z!n lojmanlarından !dar! personele % 5’! sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır. 

2) Konutta oturma süres! 5 (be") yıldır. Bu süren!n tamamlanmasından sonra konut-
tan yararlanacak ba"ka personel olmaması hal!nde, bell! b!r süre ver!lmeks!z!n ve "artlı 
olarak konutta oturmaya devam ed!lmes!ne !z!n ver!leb!l!r. 

3) Sıra tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (4) sayılı puanlama cetvel! esas alınarak ko-
nut tahs!s kom!syonunca hak sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Hak sah!pler!n!n puanlarının 
e"!t olması hal!nde, h!zmet süres! fazla olana, h!zmet süres! de e"!t !se, yetk!l! konut 
tahs!s kom!syonunca ad çekme yoluyla. “Konut , konut tahs!s ed!l!r. 

4) Konuta g!rmek !ç!n bekleyen personel bulundu#u takd!rde, 5 (be") yıldan fazla 
oturma süres! en fazla olandan ba"lamak üzere, tebl!# tar!h!nden !t!baren 30 (otuz) 
gün !ç!nde konut bo"altılır. 

5) Sıra tahs!sl! lojmanlarda oturma süres! 5 yıldır. Bu süre dolduktan sonra lojmanı 
bo"altması tebl!# ed!ld!#! halde bo"altmayanlar !ç!n Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n 
konutlardan çıkarılma hükümler! uygulanır.” hükmüne; 5 T.C tahs!s taleb! ve de#er-
lend!rme” ba"lıklı 12. maddes!nde, “(...) 2) Bu yönergen!n 7, 8 ve 9. Maddeler!nde sı-
nı%andırılan tüm konutlar Kom!syon Kararı ve Rektörlük Makamının onayı !le tahs!s 
ed!l!r. (...) 7) Güneysu lojmanlarında hang! blokların akadem!k personele, hang! blok-
ların da !dar! personele da#ıtılaca#ına Ün!vers!te Yönet!m Kurulu karar ver!r.” hükmü-
ne; “Konut tahs!s kom!syonu” ba"lıklı 17. maddes!nde !se, “Konut Tahs!s Kom!syonu, 
Rektör tarafından bel!rlenecek b!r Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetk!l! kamu 
görevl!ler! send!ka tems!lc!s! b!r ö#ret!m elemanı olmak üzere 3 (üç) as!l ve b!r Ö#re-
t!m Üyes!, $dar! ve Mal! $"ler Da!re Ba"kanı olmak üzere 2 (!k!) yedek üyeden olu"ur.” 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davalı Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes!’nce Ko-
nut Tahs!s Yönerges!’ n!n hazırlanarak 14.06.2019 tar!h!nde yürürlü#e konuldu#u, 
davacı Send!ka tarafından da, söz konusu Yönergen!n 6. maddes!n!n 1. fıkrasının, 7. 
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maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” !ba-
res!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! grupları !çer!s!n-
de de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde temel öncel!k 
akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n, 9. maddes!n!n 1. fıkrasının, 
12. maddes!n!n 7. fıkrasının, 17. maddes!nde yer alan “b!r ö#ret!m elemanı” !bares!-
n!n üst normlara aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

$dareler, normlar h!yerar"!s!ne aykırı olmayacak "ek!lde, h!zmette etk!nl!#!n sa#lanması 
!ç!n gerekl! önlemler! alma, bu kapsamda mevzuat de#!"!kl!#! yapma hususunda takd!r 
yetk!s!ne sah!pt!rler. Kamu h!zmetler!n!n hang! ko"ullar altında ve nasıl yürütülece#!n! 
önceden saptamak her zaman mümkün olmadı#ı !ç!n, gel!"en durumlara ayak uydur-
mak ve ortaya çıkan !ht!yaçları kar"ılayab!lmek amacıyla düzenley!c! !"lemler üzer!nde 
gerekl! de#!"!kl!kler! yapma hususunda !dareler!n takd!r yetk!s! bulunmaktadır. 

Bu !t!barla, !darelerce çıkarılan düzenley!c! !"lemler!n; Anayasa, yasa, tüzük, yönet-
mel!k ve hukukun genel !lkeler!ne aykırı hükümler !çermemes! ve öngörülen b!ç!m 
ve yetk! ko"ullarına uyularak çıkarılması dı"ında, söz konusu düzenleme yetk!s!n!n 
kullanılmasına kamu hukuku yönünden herhang! b!r engel bulunmadı#ı açıktır. 

Davaya konu Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges!’n!n 6. mad-
des!n!n 1. fıkrasında yer alan “1) Ün!vers!tem!z Lojmanları, Yönergen!n “5 !nc! mad-
des!n!n (a) bend!ne göre % 85’! akadem!k personele % 10’u !dar! personele görev tah-
s!sl! ve (c) bend!ne göre % 5’! !dar! personele” sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır.” hükmü-
nün !ptal! !stem!n!n de#erlend!r!lmes!: 

Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n 6. maddes!nde, kamu kurum ve kurulu"larının yet-
k!l! makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türler!ne göre bel!rlen!p, bu 
amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması !le bu konutların kamu konutu özel-
l!#!n! kazanaca#ı; kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne m!ktarda veya 
hang! oranda tahs!s ed!lece#!n!n yetk!l! makamca tesp!t ed!leb!lece#! bel!rt!lm!"; bu-
nun dı"ında söz konusu konutların türler!ne göre hang! oranda ayrılaca#ına da!r b!r 
hükme gerek Kanunda ve gerekse de Yönetmel!kte yer ver!lmem!"t!r. )u halde, yetk!l! 
makamca personel sayılarının b!rb!r!ne oranlarına göre b!r da#ıtım yapılmasında üst 
normlara aykırılıktan söz ed!lemeyecekt!r. 
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Olayda !se, Ün!vers!te lojmanlarının genel !t!bar!yle %95 görev tahs!sl! ve %5 sıra 
tahs!sl! (!dar! personel !ç!n) olarak ayrıldı#ı, görev tahs!sl! olarak ayrılan lojmanla-
rın %85’!n!n akadem!k personele, %10’unun !se !dar! personele görev tahs!sl! olarak 
ayrıldı#ı, öte yandan Yönergen!n 6/3. maddes! uyarınca !dar! personele ayrılmı" olan 
% 10 görev tahs!sl! konutların, talep azlı#ı dolayısıyla bo" kalmaları durumunda Ün!-
vers!te Yönet!m Kurulu kararı !le !dar! personele sıra tahs!sl! olarak ver!leb!lece#!, bu 
suretle !dar! personele toplamda %15’l!k oranda lojman ayrıldı#ı, hal!hazırda Ün!ver-
s!tede 1129 akadem!k personel, 393 !dar! personel!n görev yaptı#ı, toplamda 483 adet 
lojmanın bulundu#u ve yukarıda bel!rt!len oranlamaya göre 72’s!n!n !dar! personele, 
411’!n!n !se akadem!k personele ayrılmı" oldu#u anla"ılmakta olup, akadem!k ve !dar! 
personel sayılarının b!rb!r!ne oranı ve akadem!k personel!n h!zmet!n!n önem! d!kkate 
alınarak yapılan da#ıtımda hukuka ve hakkan!yete aykırılık bulunmamaktadır. 

Davacı Send!ka tarafından bu madde ba"lı#ı altında, Yönergen!n 5. Maddes!nde h!z-
met tahs!sl! konutların tanımına yer ver!ld!#! halde da#ıtımın yapıldı#ı 6. maddede 
h!zmet tahs!sl! konutlara yer ver!lmed!#!; y!ne akadem!k personele h!çb!r sıra tahs!sl! 
konut kontenjanı ayrılmadı#ı !ler! sürülmekte !se de, Yönergen!n 5. maddes!nde, h!z-
met tahs!sl! konutların tahs!s ed!lece#! k!"!ler!n; konut !dare am!r!, rektörlük makam 
"oförler!, özel kalem (2 adet), nöbetç! "oförler, merkez! ısıtmadan sorumlu k!"!ler ve !le 
tekn!k !"lerden sorumlu k!"!ler olarak sayıldı#ı, davalı !darece ver!len savunma d!lek-
çes!nde de, söz konusu personel!n oldukça az sayıda ve de#!"kenl!k gösteren personel 
oldu#u, bununla b!rl!kte hal!hazırda Ün!vers!tede b!r! makam "oförüne, b!r! nöbetç! 
serv!s "oförüne, b!r! de merkez! ısıtmadan sorumlu kalor!ferc!ye tahs!s ed!lm!" olan üç 
adet h!zmet tahs!sl! konutun bulundu#unun bel!rt!ld!#!, dolayısıyla toplam personel 
sayısı !ç!ndek! oranı %1 dah! etmeyen bu k!"!ler!n da#ıtımda göster!lmemes!n!n mev-
zuata aykırılık te"k!l etmeyece#!; öte yandan, akadem!k personele h!çb!r sıra tahs!sl! 
konut kontenjanı ayrılmadı#ı !dd!ası yönünden !se, akadem!k personel!n Yönergen!n 
4. maddes!nde akadem!k personel!n; Ö#ret!m Üyes!, Ö#ret!m Görevl!s! ve Ara"tırma 
Görevl!s!n! !fade ett!#!n!n bel!rt!ld!#!, 6. madden!n 1. fıkrasında da akadem!k personel 
!ç!n %85 oranında ve görev tahs!sl! olarak yeterl! sayıda lojmanın ayrılmı" oldu#u gö-
rüldü#ünden, söz konusu !dd!alar yönünden de dava konusu kuralda hukuka aykırılık 
bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Bununla beraber, bu madden!n 2. fıkrasında yer alan “Akadem!k personele görev tah-
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s!sl! olarak ayrılmı" olan lojmanların talep azlı#ı dolayısıyla bo" kalmaları durumunda 
Ün!vers!te Yönet!m Kurulu’nun bel!rleyece#! sayıdak! lojman Ö#ret!m Görevl!ler! !le 
Ara"tırma Görevl!ler!ne sıra tahs!sl! olarak ver!leb!l!r.” hükmünde geçen “...Ün!vers!te 
Yönet!m Kurulu’nun bel!rleyece#! sayıdak! lojman Ö#ret!m Görevl!ler! !le Ara"tırma 
Görevl!ler!ne sıra tahs!sl! olarak ver!leb!l!r.” !bares!, Mahkemem!z!n 07.02.2020 gün ve 
E:2019/435, K:2020/82 sayılı kararı !le !ptal ed!lm!"t!r. 

Yönergen!n 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! 
sıraya göre” !bares!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! 
grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde 
temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n de#erlend!r!l-
mes!: Dava konusu Yönergen!n 7. maddes!n!n !ptal! !sten!len 1. fıkrasında, “a) Gö-
rev Tahs!sl! Konutlar, Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı cetvel!n 3’üncü 
Grubunda “12- Yüksek Ö#ret!m Kurumları A-Genel” ba"lı#ına uygun olarak hazırla-
nan a"a#ıdak! sıraya göre Kom!syon tarafından tahs!s ed!l!r.(...) Akadem!k Personel: 
Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enst!tü Müdürü, Meslek Yük-
sekokul Müdürü, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Enst!tü Müdür 
Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Bölüm Ba"kanı, Profesör, Doçent, 
Doktor Ö#ret!m Üyes!, Ar". Gör. Dr., Ö#r. Gör. Dr. (...) $dar! Personel: Genel Sekre-
ter, Genel Sekreter Yardımcısı, Da!re Ba"kanı, Hukuk Mü"av!r!, $ç Denetç!, Fakülte 
Sekreter!, Yüksekokul Sekreter!, Enst!tü Sekreter!, Meslek Yüksekokulu Sekreter!, )ube 
Müdürü, Avukat, Hastane Müdürü.(...)” hükmü yer almı"tır. 

Söz konusu hükümde atı&a bulunulan Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı 
cetvel!n!n Yüksek Ö#ret!m Kurumlarının yer aldı#ı III. Grup 12-A bend!nde !se, gö-
rev tahs!sl! konut tahs!s ed!lecek unvanlar; ‘’Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan 
Yardımcısı, Bölüm Ba"kanı, Ana B!l!m Dalı Ba"kanı, Yüksek Okul Müdürü, Enst!tü 
Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enst!tü Müdür Yardımcısı, Profesör, Do-
çent, Yardımcı Doçent, Ö#ret!m Görevl!s!, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 
Fakülte Sekreter!, Da!re Ba"kanı, Hukuk Mü"av!r!, Hastane Ba"tab!b!, Hastane Müdü-
rü, )ube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,’’ "ekl!nde sıralanmı"tır. 

Söz konusu hükümler kar"ıla"tırıldı#ında öncel!kle, Yönetmel!kte bütün unvanlar b!r 
arada sayılmasına kar"ın davalı !darece hazırlanan Yönergede akadem!k ve !dar! per-
sonel!n !k! ayrı grup hal!nde göster!ld!#!; Yönetmel!kte sadece “ö#ret!m görevl!s!” !ba-
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res! yer almasına kar"ın, Yönergede “Ara"tırma Görevl!s! Doktor, Ö#ret!m Görevl!s! 
Doktor” "ekl!nde ayrıma g!d!ld!#!, bu suretle doktor unvanı bulunmayan ö#ret!m gö-
revl!ler!n!n, Yönetmel!#!n aks!ne görev tahs!sl! konut ver!lecek k!"!ler arasından çıka-
rıldı#ı, öte yandan Yönetmel!kte görev tahs!sl! konut tahs!s! sırasında d!kkate alınacak 
sıra göster!ld!#! halde, davalı !darece hazırlanan Yönergede söz konusu sıralamanın 
bozularak “Bölüm Ba"kanı” ve “Fakülte Sekreter!” g!b! bazı unvanların aleyh!ne olacak 
"ek!lde sıralama yapıldı#ı görülmekted!r. 

Yukarıda da de#!n!ld!#! üzere, !darelerce h!zmet!n gere#! olarak düzenley!c! !"lemler 
yapılab!l!r !se de, bunların normlar h!yerar"!s!ne aykırı olmaması gerekt!#!nden, Yö-
netmel!#e aykırı "ek!lde görev tahs!sl! konutların da#ıtımına neden olan Yönergen!n 
7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” 
!bares!n!n !ptal! gerekmekted!r. 

Bununla beraber, her ne kadar Yönetmel!#!n ekl! (2) sayılı cetvel!n!n III. Grup 12-A 
bend!nde, akadem!k ve !dar! personel !k! ayrı grup hal!nde sayılmamı" !se de, !dar! 
personel!n akadem!k personelden sonra sayıldı#ı ve akadem!k personel!n de akade-
m!k h!yerar"! esas alınmak suret!yle sıralandı#ı, öte yandan dava konusu Yönergede 
de akadem!k ve !dar! personel sayılarına oranla yeterl! ve ad!l "ek!lde lojman ayrıldı#ı, 
her b!r grubun da kend! !ç!ndek! sıralamaya tab! olarak konut tahs!s! yapılaca#ı açık 
oldu#undan, Yönergen!n 7. maddes!nde yer alan “Akadem!k ve !dar! personele !l!"-
k!n tahs!s !"lemler! kend! grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k 
personele konut tahs!s!nde temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” 
cümles!nde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

Yönergen!n 9. maddes!n!n 1. fıkrasında yer alan, “1)Ün!vers!tem!z!n lojmanlarından 
!dar! personele % 5’! sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır.” hükmünün de#erlend!r!lmes!: Yu-
karıda Yönergen!n 6. maddes!n!n 1. fıkrasına !l!"k!n olarak yapılan de#erlend!rmede 
de bel!rt!ld!#! üzere, Yönergede Ün!vers!te lojmanları genel !t!bar!yle %95 görev tah-
s!sl! ve %5 sıra tahs!sl! (!dar! personel !ç!n) olarak ayrılmakla b!rl!kte, görev tahs!sl! 
olarak ayrılan lojmanların %10’unun !dar! personele görev tahs!sl! olarak ayrıldı#ı, 
öte yandan Yönergen!n 6/3. maddes! uyarınca !dar! personele ayrılmı" olan % 10 gö-
rev tahs!sl! konutların, talep azlı#ı dolayısıyla bo" kalmaları durumunda Ün!vers!te 
Yönet!m Kurulu kararı !le !dar! personele sıra tahs!sl! olarak ver!leb!lece#!, bu suretle 
!dar! personele toplamda %15’l!k oranda lojman ayrıldı#ı, hal!hazırda Ün!vers!tede 
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bulunan 483 adet lojmanın yukarıda bel!rt!len oranlamaya göre toplam 72’s!n!n !dar! 
personele ayrılmı" oldu#u anla"ılmakta olup, akadem!k ve !dar! personel sayılarının 
b!rb!r!ne oranı d!kkate alınarak yapılan da#ıtımda hukuka ve hakkan!yete aykırılık 
bulunmadı#ından, söz konusu hükümde de mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Yö-
nergen!n 12. maddes!n!n 7. fıkrasında yer alan, “Güneysu lojmanlarında hang! blok-
ların akadem!k personele, hang! blokların da !dar! personele da#ıtılaca#ına Ün!vers!te 
Yönet!m Kurulu karar ver!r.” hükmünün de#erlend!r!lmes!: 

Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n 6. maddes!nde, kamu kurum ve kurulu"larının yetk!-
l! makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türler!ne göre bel!rlen!p, bu amaç-
ta kullanılmak üzere ayrımının yapılması !le bu konutların kamu konutu özell!#!n! 
kazanaca#ı; kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne m!ktarda veya hang! 
oranda tahs!s ed!lece#!n!n yetk!l! makamca tesp!t ed!leb!lece#! bel!rt!lm!" olup; yetk!-
l! makam !se Yönergede Rektörlük Makamı olarak saptanmı"tır. Öte yandan, Konut 
Tahs!s Kom!syonunun görev! Yönetmel!kte, kom!syon kararını gerekt!ren konutların 
oturmaya hak kazananlara tahs!s! "ekl!nde göster!lm!"; Yönergede !se bu Kom!syonun, 
konut tahs!s! !ste#!nde bulunanlar !le konut tahs!s!ne hak kazandı#ı anla"ılanların du-
rumunu !nceleyece#! bel!rt!lm!"t!r. 

Yapılan açıklamalar do#rultusunda, mevcut konutların, kamu konut türler!ne göre be-
l!rlen!p, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması !le bunların görev unvan 
gruplarına göre ne m!ktarda veya hang! oranda tahs!s ed!lece#!n!n yetk!l! makamca 
tesp!t ed!leb!lece#!, olayda !se bu yetk!n!n Ün!vers!te Yönet!m Kurulu el!yle kullanıl-
masının öngörüldü#ü, konut tahs!s kom!syonunun görev!n!n !se sadece n!tel!#! be-
l!rlenen konutların görev gruplarına göre tahs!s! olarak bel!rt!ld!#! anla"ıldı#ından, 
dava konusu ed!len kuralda da hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadı#ı sonucuna 
varılmı"tır. Yönergen!n 17. maddes!nde yer alan, “b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n de-
#erlend!r!lmes!: 

$ptal! !sten!len kuralda, Konut Tahs!s Kom!syonunun, Rektör tarafından bel!rlenecek 
b!r Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetk!l! kamu görevl!ler! send!ka tems!lc!s! 
b!r ö#ret!m elemanı olmak üzere 3 (üç) as!l ve b!r Ö#ret!m Üyes!, $dar! ve Mal! $"ler 
Da!re Ba"kanı olmak üzere 2 (!k!) yedek üyeden olu"turulması öngörülmekted!r. Yö-
netmel!#!n “konut tahs!s kom!syonlarının kurulması” ba"lıklı 18. maddes!nde, konut 
tahs!s kom!syonlarının k!mlerden olu"aca#ı göster!lmem!"; yalnızca, bu kom!syon-
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ların kurum veya kurulu"ların yetk!l! makamlarınca bel!rlenen üç k!"!den olu"aca#ı 
ve !k! de yedek üye tesb!t ed!lece#! bel!rt!lm!"t!r. Yönergen!n dava konusu ed!len 17. 
maddes!nde !se kom!syonun, Rektör tarafından bel!rlenecek b!r Rektör Yardımcısı, 
Genel Sekreter ve yetk!l! kamu görevl!ler! send!ka tems!lc!s! b!r ö#ret!m elemanından 
olu"ması öngörülmekted!r. 

Davacı Send!ka tarafından, yetk!l! send!ka tems!lc!s!n!n ö#ret!m elemanı olma zorun-
lulu#u get!r!lmek suret!yle katılım hakkının daraltıldı#ı, ayrıca send!ka özgürlü#ünün 
de !hlal ed!ld!#! !ler! sürülmekted!r. 

Öncel!kle, 4688 sayılı Kamu Görevl!ler! Send!kaları ve Toplu Sözle"me Kanunu’nun 
1. maddes!nde, “Bu Kanunun amacı, kamu görevl!ler!n!n ortak ekonom!k, sosyal ve 
meslek! hak ve menfaatler!n!n korunması ve gel!"t!r!lmes! !ç!n olu"turdukları send!ka 
ve konfederasyonların kurulu"u, organları, yetk!ler! ve faal!yetler! !le send!ka ve kon-
federasyonlarda görev alacak kamu görevl!ler!n!n hak ve sorumluluklarını bel!rlemek 
ve toplu sözle"me yapılmasına !l!"k!n usul ve esasları düzenlemekt!r.” hükmü yer almı", 
3/f maddes!nde !se, send!kanın, kamu görevl!ler!n!n ortak ekonom!k, sosyal ve mesle-
k! hak ve menfaatler!n! korumak ve gel!"t!rmek !ç!n olu"turdukları tüzel k!"!l!#e sah!p 
kurulu"ları !fade edece#! bel!rt!lm!"t!r. 

Y!ne Anayasanın 53. maddes!nde de, kamu görevl!ler! bakımından send!ka özgürlü-
#ü kabul ed!lm!" bulunmaktadır. Olayda, Konut Tahs!s Kom!syonunun olu"umunda 
yetk!l! kamu görevl!ler! send!ka tems!lc!s!n!n katılımına !mkan ver!lmekle b!rl!k-
te, söz konusu tems!lc!n!n unvan bazında seç!m!n!n !lg!l! send!kaya bırakılmayarak 
do#rudan davalı !darece bel!rlenmek suret!yle send!ka özgürlü#ünün ruhuna aykırı 
b!r uygulamaya g!d!ld!#!, kaldı k! ö#ret!m görevl!s! send!ka üyes!n!n bulunmaması 
durumunda nasıl b!r yol !zlenece#! hususunun !se açıklanmadı#ı anla"ılmakta olup, 
bel!rt!len !lkelere aykırı "ek!lde get!r!len kuralda hukuka uygunluk bulunmadı#ından, 
söz konusu maddede yer alan “b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n de !ptal! gerekmekted!r. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Yönergen!n 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) ben-
d!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” !bares! !le 17. maddes!nde yer alan, 
“b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n !ptal!ne; Yönergen!n 6. maddes!n!n 1. fıkrasının, 7. 
maddes!nde yer alan “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! grup-
ları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde te-



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

97Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

mel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n, 9. maddes!n!n 1. 
fıkrasının ve 12. maddes!n!n 7. fıkrasının !ptal! !stem! yönünden !se davanın redd!ne, 
………………karar ver!ld!.

!$letmelerde meslek e%itimi görevlerini ek ders kapsamı dı$ına çıkartan düzenle-
me Danı$tay’dan döndü

E#!t!m-B!r-Sen olarak açtı#ımız davada mahkeme, !"letmelerde meslek e#!t!m! kapsa-
mındak! görevler!n ek ders görev! kapsamı dı"ına çıkartılarak ders yükü !ç!ne alınma-
sına yönel!k düzenlemen!n !ptal!ne karar verd!.

M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n 
Karar’ın 4 ve 15. maddeler!nde Mart 2017 tar!h!nde gerçekle"t!r!len de#!"!kl!kle, !"let-
melerde meslek! e#!t!m ve staj çalı"maları yüz yüze e#!t!m kapsamına alınmı"; !"letme-
lerde meslek e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan görevler ders kapsamına alınarak bu 
tür görevler!n yarıyıl ve yaz tat!ller!, cumartes! ve pazar günler! !le mesa! günler! saat 
17.00’dan sonra ba"layan saatler dı"ında maa" kar"ılı#ı ver!leb!lmes!n!n yolu açılmı"; 
bu görevler kar"ılı#ı ek ders ücret! ödenmes! f!!len ve hukuken engellenm!"t!.

Açtı#ımız davayı karara ba#layan Danı"tay 12. Da!res!, ‘!"letmelerde meslek e#!t!m! ve 
staj kapsamında yapılan ders görevler!n!n ek ders kapsamından çıkartılarak yüz yüze 
e#!t!m kapsamına alınmasının Anayasa’da yer alan e"!tl!k, ücrette adalet!n sa#lanması 
!lkeler!ne aykırı oldu#u’ gerekçes!yle düzenlemey! !ptal ett!.

Bu kararla b!rl!kte !"letmelerde meslek e#!t!m! kapsamındak! görevler!n yen!den ek 
ders görev! kar"ılı#ında yer!ne get!r!lmes!n!n ve ek ders ücret! ödenmes!n!n önü açıl-
mı"tır.
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T.C.

DANI#TAY

ON!K!NC! DA!RE

ESAS NO: 2018/4140

KARAR NO:2019/7309

DAVACI : E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası 

VEK!LLER! : Av. Kadr!ye Canyurt, Av. Harun Kale,

   Av. Mehmet Koçer, Av. Ömer Raylaz

   O#uzlar Mah. Av. Özdem!r Özok Sok. No:5 Balgat/ANKARA

DAVALI : 1- Cumhurba"kanlı#ı 

    2- M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı

VEK!L! : Hukuk Mü"av!r! ……………M!ll! Müdafaa Caddes! No:6/8 - Ankara 

DAVANIN KONUSU: Davacı Send!ka tarafından, 03/07/2017 tar!hl! ve 30113 sayı-
lı Resm! Gazete’ de yayımlanan 13/03/2017 tar!hl! ve 2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De-
#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddes! !le 01/12/2006 ta-
r!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı !le yürürlü#e konulan M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararın 4. 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan “ders görevler! har!ç olmak üze-
re” !bares!n!n “ders görevler! !le” "ekl!nde de#!"t!r!lmes!ne !l!"k!n düzenlemen!n ve 5. 
maddes! !le, aynı kararın 15. maddes!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve üçüncü fıkralarında yer alan 
“ek” !bareler!n!n madde metn!nden çıkarılmasına !l!"k!n düzenlemen!n !ptal! !sten!l-
mekted!r.

DAVACININ !DD!ALARI :

07/09/2013 tar!h ve 28758 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!llî 
E#!t!m Bakanlı#ı Ortaö#ret!m Kurumlan Yönetmel!#!’n!n “Koord!natör ö#retmen gö-
revlend!r!lmes!” ba"lıklı 88. maddes!n!n 1. fıkrasında; !"letmelerdek! meslek! e#!t!mle 
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staj ve yaz uygulamalarının planlı olarak yürütülmes!, programa uygunlu#unun !z-
lenmes!, ortaya çıkab!lecek sorunların bel!rlenmes!, ö#renc!ler!n ba"arı, devamsızlık 
ve d!s!pl!n durumlarının !zlenmes! ve rehberl!kte bulunulması amacıyla okulda alanı 
atölye, laboratuvar ve meslek dersler! ö#retmenl!#! olan yönet!c! ve ö#retmenler ara-
sından koord!natör ö#retmen görevlend!r!ld!#!, aynı Yönetmel!#!n “Tanımlar” ba"lıklı 
4. maddes!nde; “Yüz yüze e#!t!m: $"letmelerde meslek e#!t!m! ve staj kapsamında ya-
pılan ders görevler! har!ç olmak üzere, ö#ret!m programlarında öngörülen teor!k ve 
uygulamalı dersler!n e#!t!m!n!n dersl!k, atölye, laboratuvar, !"letmeler!n e#!t!m b!r!m! 
g!b! e#!t!m ortamlarında ö#retmen gözet!m!nde yapılan e#!t!m!” "ekl!nde tanımlandı-
#ı, !"letmelerde meslek! e#!t!m kapsamında ver!len e#!t!m!n !se, dersl!k, atölye, labora-
tuvar, !"letmeler!n e#!t!m b!r!m! g!b! e#!t!m ortamlarında yapılan e#!t!m olmayıp, bu 
çerçevede yüz yüze e#!t!m kapsamında de#erlend!r!lmes!n!n mümkün olmadı#ı öne 
sürülmü"tür. 

Söz konusu de#!"!kl!k yapılmasına da!r Esaslar’ ın 5. maddes!yle !"letmelerde meslek 
e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan görevler ders kapsamına alınarak bu tür görevler!n 
yarıyıl ve yaz tat!ller!, cumartes! ve pazar günler! !le mesa! saatler! saat 17:00’den sonra 
ba"layan saatler dı"ında maa" kar"ılı#ında ver!leb!lmes!n!n yolunun açıldı#ı, bu süre-
lerde yapılan görevler!n ha&alık 40 saatl!k çalı"ma süres!n! a"an b!r çalı"ma oldu#u, 
ancak bunun kar"ılı#ının alınamayaca#ı, de#!"!kl!kten önce meslek b!lg!s! ders! ö#-
retmenler!n!n ha&alık 40 saat! a"an çalı"malarının ek ders ücret! kar"ılı#ı ücret öden-
mekteyken, de#!"!kl!k sonrasında kar"ılı#ı ödenmeyen emek "ekl!nde kullanılması su-
ret!yle hukuk! güvenl!k ve hukuk! bel!rl!l!k !lkeler!n!n !hlal ed!ld!#! !ler! sürülmü"tür.

DAVALI !DARELER!N SAVUNMALARI :

M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n 
Karar’ın “Aylık kar"ılı#ı ders görev!” ba"lıklı 5. maddes! !le “Ek ders görev!” ba"lıklı 6. 
maddes! uyarınca atölye ve laboratuvar ö#retmenler!n!n, ancak aylık kar"ılı#ında 20 
saat ders görev!n! yer!ne get!rd!kten sonra yer!ne get!rd!kler! ders görevler! kar"ılı-
#ında ek ders ücret!nden yararlanmak durumunda oldu#u, daha öncek! düzenlemede 
!"letmelerde meslek e#!t!m! görev!n!n !st!sna olarak do#rudan ek ders ücret! kar"ılı-
#ında yer!ne get!r!lmes!n!n öngörüldü#ü, !"letmelerde meslek e#!t!m! (koord!natör-
lük) görev!n!n aylık kar"ılı#ını doldurmayan ö#retmenlere de do#rudan ek ders ücret! 
kar"ılı#ında ver!lmes!, daha az derse g!ren ö#retmenle daha fazla derse g!ren ö#retme-
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n!n aynı m!ktarda ek ders ücret!nden yararlanab!lmes! g!b! b!r sonuca yol açab!lece#! 
ve bu durumun da ö#retmenler arasında huzursuzlu#a neden olarak çalı"ma barı"ını 
olumsuz yönde etk!led!#!, yapılan de#!"!kl!kle bu olumsuzlukların ortadan kaldırıla-
rak kamu kaynaklarının etk!l!, ekonom!k ve ver!ml! kullanılmasını tem!n etmek üze-
re, meslek! ve tekn!k e#!t!m kurumlarında ö#ren!m gören ö#renc!ler!n !"letmelerdek! 
meslek! e#!t!mler! !le staj çalı"malarında görevlend!r!len yönet!c! ve ö#retmenler!n, bu 
görevler!n! öncel!kle aylık kar"ılı#ı olarak yer!ne get!rmeler!, aylık kar"ılı#ı ders göre-
v!n! tamamlayanların !se ek ders ücret! kar"ılı#ında yer!ne get!rmeler!n!n öngörüldü-
#ü, ayrıca yapılan de#!"!kl!#!n tamamen e"!tl!k !lkes! gözet!lerek yapıldı#ı, söz konusu 
de#!"!kl!#!n üst hukuk normlarına uygun oldu#u savunulmu"tur.

DANI#TAY TETK!K HÂK!M! : Münevver ERCAN

DÜ#ÜNCES! : $ptal! talep ed!len dava konusu düzenlemeler!n, hukukun

genel !lkeler!ne ve üst hukuk normlarına aykırılık te"k!l etmed!#!nden davanın redd!-
ne karar ver!lmes! gerekt!#! dü"ünülmekted!r.

DANI#TAY SAVCISI : Gülb!n GÜNHAN

DÜ#ÜNCES! : Dava, 03/07/2017 tar!hl! ve 30113 sayılı Resm! Gazete’ de 
yayımlanan Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!k-
l!k Yapılmasına Da!r Bakanlar Kurulu kararının 1. maddes! !le 01/12/2006 tar!hl! ve 
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı !le yürürlü#e konulan M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı 
Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararın, 4. maddes!n!n 
b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan “ders görevler! har!ç olmak üzere” !bares!n!n 
“ders görevler! !le” "ekl!nde de#!"t!r!lmes!ne ve 5. maddes! !le “Aynı kararın 15. mad-
des!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” !bareler!n!n madde metn!n-
den çıkarılmasına” da!r düzenlemeler!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır.

Anayasa’nın 10. maddes!nde; “Herkes, d!l, ırk, renk, c!ns!yet, s!yas! dü"ünce, felsef! 
!nanç, d!n, mezhep ve benzer! sebeplerle ayırım gözet!lmeks!z!n kanun önünde e"!t-
t!r.”, 11. maddes!nde; “Anayasa hükümler!, yasama, yürütme ve yargı organlarını, !da-
re makamlarını ve d!#er kurulu" ve k!"!ler! ba#layan temel hukuk kurallarıdır.”, 18. 
maddes!nde; “H!ç k!mse zorla çalı"tırılamaz. Angarya yasaktır.” ve 55. maddes!nde; 
“Ücret eme#!n kar"ılı#ıdır. Devlet, çalı"anların yaptıkları !"e uygun adaletl! b!r ücret 
elde etmeler! ve d!#er sosyal yardımlardan yararlanmaları !ç!n gerekl! tedb!rler! alır.” 
düzenlemeler! yer almı"tır.
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439 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı Yüksek ve Orta Derecel! Okullar Ö#retmen-
ler! !le $lkokul Ö#retmenler!n!n Ha&alık Ders Saatler! !le Ek Ders Ücretler! Hakkın-
dak! Kanun’un Ek 1. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; “Anaokullarında, anasını%arında, 
yet!"t!rme yurtlarında, okuma yazma kurslarında, gez!c! köy kurslarında görevl! ö#-
retmenler !le !lkö#ret!m kurumlarında görevl! sınıf ö#retmenler! aylıkları kar"ılı#ında 
ha&ada 18 saat, bran" ö#retmenler! 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara; 
kanun, tüzük, yönetmel!k ve e#!t!m programlarında ver!len görevler!n yer!ne get!r!-
leb!lmes! !ç!n zorunlu olarak ek ders görev! ver!l!r.”; !k!nc! fıkrasında; “Bel!rt!len ku-
rumlarda ö#retmen ve yönet!c! olarak görev alanlarla d!#er e#!t!m kurumlarında ve 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı merkez ve ta"ra te"k!latında görev alanlardan k!mler!n zorunlu 
ek ders görev! alaca#ı ve ha&alık çalı"malarının ne kadarının zorunlu ek ders görev!n-
den sayılaca#ı; b!rden fazla sınıf okutan ö#retmenlere ver!lecek ha&alık zorunlu ders 
görev!n!n sayısı, ö#retmen ve yönet!c!lere ha&ada ver!lecek zorunlu ek ders sayısı ve 
d!#er hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddes! hükümler! 
uyarınca düzenlen!r.” hükümler! yer almı" olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nun “Ders görev!” ba"lıklı 89. Maddes!nde !se; “Her derecedek! e#!t!m ve ö#ret!m 
kurumlan !le Ün!vers!te ve Akadem! (Asker! Akadem!ler dah!l), okul, kurs veya yay-
gın e#!t!m yapan kurumlarda ve benzer! kurulu"larda ö#retmen veya ö#ret!m üyes! 
bulunmaması hal!nde ö#retmenlere, ö#ret!m üyeler!ne veya d!#er memurlara veyahut 
açıktan atanacaklara ücret !le ek ders görev! ver!leb!l!r. Ücretle okutulacak ders saatle-
r!n!n sayısı, ders görev! alacakların n!tel!kler! ve d!#er hususlar Cumhurba"kanı kararı 
!le tesp!t olunur.” hükmü yer almı" bulunmaktadır.

Dava konusu ed!len, 13/03/2017 tar!hl! ve 2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı 
Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k 
Yapılmasına Da!r Bakanlar Kurulu kararının 1. maddes! !le 2006/11350 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararın 4. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan “ders görevler! 
har!ç olmak üzere” !bares! “ders görevler! !le” "ekl!nde de#!"t!r!lerek, !"letmelerde mes-
lek e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan ders görevler! yüz yüze e#!t!m kapsamına dah!l 
ed!lm!", aynı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddes!yle de 2006/11350 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 15. maddes!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” 
!bareler! madde metn!nden çıkartılmak suret!yle, !"letmelerde meslek e#!t!m! kapsa-
mında yapılan dersler de ek ders kapsamından çıkarılmı" bulunmaktadır.
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$"letmelerde meslek e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan derslerde görevlend!r!len ö#-
retmen!n, meslekî rehber olarak ö#renc!, çırak ve aday çırakların !"yer!ndek! uygula-
malı e#!t!m!n!n planlı b!r "ek!lde yürütülmes!, programa uygunlu#unun ve s!stem!n !" 
yer!ndek! !"lerl!#!n!n sa#lanması hususları sorumlulu#u dah!l!nded!r.

Dava konusu düzenleme !le !"letmelerdek! meslek e#!t!m! ve staj kapsamındak! dersler 
ek ders kapsamından çıkarılmı" ve yüz yüze e#!t!m kapsamına alınmı"tır. Ancak, ko-
ord!natör ö#retmenler!n aylık ders görev! kapsamında yer!ne get!recekler! ders görev! 
!ç!n okul dı"ındak! !lg!l! !"letmelere ve atölyelere g!tmeler! gerekt!#!nden, bulundu#u 
okulda ö#retmen-ö#renc! bütünlü#ünde ders veren ö#retmenlere nazaran daha fazla 
emek ve zamana !ht!yaçları oldu#u açık olup, aynı uygulama kapsamına alınmaları 
e"!tl!k ve adalet !lkeler!ne aykırılık yaratmaktadır.

Bu nedenle, 03/07/2017 tar!hl! ve 30113 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan 13/03/2017 
tar!hl! ve 2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders 
ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Bakanlar Kurulu ka-
rarının 4 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan “ders görevler! !le” 
düzenlemes! !le 5. maddes! !le “Aynı kararın 15. maddes!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve üçüncü 
fıkralarında yer alan “ek” !bareler!n!n madde metn!nden çıkarılmasına da!r düzenle-
mede hukuka uyarlık görülmem!"t!r.

Açıklanan nedenlerle, Davanın Kabulüne, dava konusu ed!len düzenlemeler!n !ptal!ne 
karar ver!lmes!n!n uygun olaca#ı dü"ünülmekted!r.

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Danı"tay On!k!nc! Da!res!nce, 703 sayılı KHK uyarınca Ba"bakanlı#ın 
tüzel k!"!l!#!n!n sona erd!r!lerek, Ba"bakanlı#ın !" ve !"lemler!yle !lg!l! olarak açılmı" 
olan davalarda Cumhurba"kanlı#ının taraf sıfatını kazanaca#ı kurala ba#landı#ından, 
Cumhurba"kanlı#ı hasım mevk!!ne alınmak suret!yle, Tetk!k Hâk!m!n!n açıklamaları 
d!nlend!kten ve dosyadak! belgeler !ncelend!kten sonra gere#! görü"üldü:

MADD! OLAY VE HUKUK! SÜREÇ :

13/03/2017 tar!hl! ve 2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmen-
ler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Ba-
kanlar Kurulu Kararı 03/07/2017 tar!hl! ve 30113 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanarak 
yürürlü#e g!rm!"t!r.
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Söz konusu De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddes! !le 
01/12/2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı !le yürürlü#e konulan 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n 
Kararın, 4. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan “ders görevler! ha-
r!ç olmak üzere” !bares! “ders görevler! !le” "ekl!nde de#!"t!r!lm!", 5. maddes! !le, aynı 
kararın 15. maddes!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” !bareler! 
madde metn!nden çıkarılmı"tır.

Bakılan dava, anılan de#!"!kl!kler!n hukuka aykırı oldu#u !dd!asıyla !ptal! !stem!yle 
açılmı"tır.

!NCELEME VE GEREKÇE:

!lgili Mevzuat:

M!ll! E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı Yüksek ve Orta Derecel! Okullar Ö#retmenler! !le $l-
kokul Ö#retmenler!n!n Ha&alık Ders Saatler! !le Ek Ders Ücretler! Hakkındak! 439 
sayılı Kanun’un Ek 1. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; “Anaokullarında, anasını%arında, 
yet!"t!rme yurtlarında, okuma yazma kurslarında, gez!c! köy kurslarında görevl! ö#-
retmenler !le !lkö#ret!m kurumlarında görevl! sınıf ö#retmenler! aylıkları kar"ılı#ında 
ha&ada 18 saat, bran" ö#retmenler! 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara; 
kanun, tüzük, yönetmel!k ve e#!t!m programlarında ver!len görevler!n yer!ne get!r!le-
b!lmes! !ç!n zorunlu olarak ek ders görev! ver!l!r.” kuralına; !k!nc! fıkrasında “Bel!rt!len 
kurumlarda ö#retmen ve yönet!c! olarak görev alanlarla d!#er e#!t!m kurumlarında ve 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı merkez ve ta"ra te"k!latında görev alanlardan k!mler!n zorunlu 
ek ders görev! alaca#ı ve ha&alık çalı"malarının ne kadarının zorunlu ek ders görev!n-
den sayılaca#ı; b!rden fazla sınıf okutan ö#retmenlere ver!lecek ha&alık zorunlu ders 
görev!n!n sayısı, ö#retmen ve yönet!c!lere ha&ada ver!lecek zorunlu ek ders sayısı ve 
d!#er hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddes! hükümler! 
uyarınca düzenlen!r.” kuralına yer ver!lm!"; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
“Ders görev!” ba"lıklı 89. maddes!nde “Her derecedek! e#!t!m ve ö#ret!m kurumlan !le 
Ün!vers!te ve Akadem! (Asker! Akadem!ler dah!l), okul, kurs veya yaygın e#!t!m ya-
pan kurumlarda ve benzer! kurulu"larda ö#retmen veya ö#ret!m üyes! bulunmaması 
hal!nde ö#retmenlere, ö#ret!m üyeler!ne veya d!#er memurlara veyahut açıktan ata-
nacaklara ücret !le ek ders görev! ver!leb!l!r. Ücretle okutulacak ders saatler!n!n sayısı, 
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ders görev! alacakların n!tel!kler! ve d!#er hususlar !lg!l! Bakanlı#ın tekl!f! ve Bakanlar 
Kurulunun kararı !le tesp!t olunur.” düzenlemeler! yer almı"tır.

439 sayılı Kanun !le ver!len yetk!ye dayanılarak hazırlanan ve 16/12/2006 tar!h ve 
26378 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak 01/07/2006 tar!h!nden geçerl! olarak yü-
rürlü#e konulan 2006/11350 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!-
n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Bakanlar Kurulu Kararının “Tanımlar” ba"lıklı 
4. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde “Yüz yüze e#!t!m: $"letmelerde meslek 
e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan ders görevler! har!ç olmak üzere, !lg!l! mevzuatı 
çerçeves!nde bel!rlenen müfredat kapsamında öngörülen teor!k ve uygulamalı ders-
ler!n e#!t!m!n!n dersl!k, bölüm, atölye ve laboratuvar g!b! e#!t!m ortamlarında ö#ret-
men-ö#renc! bütünlü#ünde yapılmasını !fade eder.” "ekl!nde tanımlandıktan sonra, 
“$"letmelerde meslek e#!t!m!” ba"lıklı 15. maddes!nde “(1) $"letmelerde meslek e#!t!m! 
yapılan okul ve kurumlarda görevl! yönet!c! ve ö#retmenler!n ö#renc!, çırak ve aday 
çırakların !"yer!ndek! uygulamalı e#!t!m!n! !zlemek, programa uygunlu#unu ve s!ste-
m!n !" yer!ndek! !"lerl!#!n! sa#lamak, meslekî rehberl!kte bulunmak üzere yaptıkları 
bu görevler ek ders görev! sayılır.

(2) Bu dersler, ders da#ıtım ç!zelgeler!nde “!"letmelerde meslek e#!t!m!” adıyla gös-
ter!l!r ve !"letmeler!n okul ve kuruma uzaklı#ı, ö#renc!, çırak ve aday çırak sayısı g!b! 
kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlü#ünce hazırlanacak ve m!llî e#!t!m mü-
dürlü#ünce onaylanacak programlara göre ha&ada;

a) Meslekî e#!t!m merkezler!nde;

 1) Büyük"eh!r beled!yes! sınırları !ç!ndek! !lçelerde 24 saat!,

 2) D!#er !l ve !lçelerde 18 saat!,

b) D!#er okul ve kurumlarda;

 1) Büyük"eh!r beled!yes! sınırları !ç!ndek! !lçelerde 20 saat!,

 2) D!#er !l ve !lçelerde 16 saat!,

geçmemek üzere okutab!lecekler! azamî ek ders saatler! kapsamında ver!l!r.

(3) Okul ve kurumun bulundu#u !l veya !lçe merkez!nde yeterl! sayıda !"letme bulun-
maması hal!nde !lg!l! mevzuatına göre meslek e#!t!m! ve stajlarını kend! okullarında 
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yapan ö#renc!ler!n e#!t!m!nde görevlend!r!len yönet!c! ve ö#retmenler!n ek ders gö-
revler! de bu madden!n b!r!nc! ve !k!nc! fıkraları kapsamında bel!rlen!r.” düzenlemes! 
!le ek ders görev! sayılan !"letmelerdek! meslek e#!t!m! adı altında yapılan dersler!n 
tanımı yapılmı" ve esasları bel!rlenm!"t!r.

$ptal! !sten!len 13/03/2017 tar!h ve 2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! 
ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k Yapılması-
na Da!r Bakanlar Kurulu kararının 1. maddes! !le 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararın 4. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan “ders görevler! har!ç 
olmak üzere” !bares! “ders görevler! !le” "ekl!nde de#!"t!r!lerek, !"letmelerde meslek 
e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan ders görevler! yüz yüze e#!t!m kapsamına dah!l 
ed!lm!", aynı Bakanlar Kurulu Kararının 5. maddes!yle de 2006/11350 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 15. maddes!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” 
!bareler! madde metn!nden çıkartılmak suret!yle, !"letmelerde meslek e#!t!m! kapsa-
mında yapılan dersler de ek ders kapsamından çıkarılmı"tır.

HUKUK! DE"ERLEND!RME:

Normlar h!yerar"!s!, en ba"ta evrensel hukuk !lkeler! ve Anayasa olmak üzere, sırasıyla 
kanun, tüzük, yönetmel!k ve d!#er düzenley!c! !"lemlerden olu"maktadır.

Anayasa’nın 10. maddes!nde; “Herkes, d!l, ırk, renk, c!ns!yet, s!yas! dü"ünce, felsef! 
!nanç, d!n, mezhep ve benzer! sebeplerle ayırım gözet!lmeks!z!n kanun önünde e"!t-
t!r.”, 11. maddes!nde; “Anayasa hükümler!, yasama, yürütme ve yargı organlarını, !da-
re makamlarını ve d!#er kurulu" ve k!"!ler! ba#layan temel hukuk kurallarıdır.”, 18. 
maddes!nde; “H!ç k!mse zorla çalı"tırılamaz. Angarya yasaktır.” ve 55. maddes!nde; 
“Ücret eme#!n kar"ılı#ıdır. Devlet, çalı"anların yaptıkları !"e uygun adaletl! b!r ücret 
elde etmeler! ve d!#er sosyal yardımlardan yararlanmaları !ç!n gerekl! tedb!rler! alır.” 
düzenlemeler! yer almaktadır.

01/12/2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15. maddes!nde 
!"letmelerde meslek e#!t!m!; “yönet!c! ve ö#retmenler!n, ö#renc!, çırak ve aday çırak-
ların !"yer!ndek! uygulamalı e#!t!m!n! !zlemek, programa uygunlu#unu ve s!stem!n !" 
yer!ndek! !"lerl!#!n! sa#lamak, meslekî rehberl!kte bulunmak üzere yaptıkları görevler” 
olarak düzenlenm!" ve bu derslerde ö#retmenler!n görev! bel!rlenm!"t!r. Ayrıca !"let-
melerde meslek e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan dersler !ç!n koord!natör ö#retmen 
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görevlend!r!lmekte ve bu dersler koord!natör ö#retmen gözet!m!nde yapılmaktadır. 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Ortaö#ret!m Kurumlan Yönetmel!#!’n!n “Koord!natör ö#ret-
men görevlend!r!lmes!” ba"lıklı 88. maddes!n!n 1. fıkrasında; “$"letmelerdek! meslek! 
e#!t!mle staj ve yaz uygulamalarının planlı olarak yürütülmes!, programa uygunlu#u-
nun !zlenmes!, ortaya çıkab!lecek sorunların bel!rlenmes!, ö#renc!ler!n ba"arı, devam-
sızlık ve d!s!pl!n durumlarının !zlenmes! ve rehberl!kte bulunulması amacıyla okulda 
alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersler! ö#retmenl!#! olan yönet!c! ve ö#retmenler 
arasından koord!natör ö#retmen görevlend!r!l!r. D!#er alanlardan olan yönet!c! ve ö#-
retmenlere bu kapsamda görev ver!lmez. Koord!natör olarak görevlend!r!len ö#ret-
menler!n !s!mler! !lg!l! !"letmeye b!ld!r!l!r.” düzenlemes! !le koord!natör ö#retmen!n 
tanımı yapılmı"tır.

Söz konusu düzenlemelere göre, !"letmelerde meslek e#!t!m! ve staj kapsamında ya-
pılan dersler !ç!n ö#renc!ler!n !"yer!ndek! uygulamalı e#!t!m!n! !zlemek, staj ve yaz 
uygulamalarının planlı olarak yürütülmes!n! sa#lamak ve programa uygunlu#unu 
!zlemek, s!stem!n !"yer!ndek! !"lerl!#!n! sa#lamak, ortaya çıkab!lecek sorunları bel!r-
lemek, ö#renc!ler!n ba"arı, devamsızlık ve d!s!pl!n durumlarını !zlemek ve meslek! 
rehberl!kte bulunmak üzere koord!natör ö#retmen görevlend!r!lmekte ve koord!natör 
ö#retmen!n görev! ve ders!n !çer!#! bu esaslarla sınırlı kalmaktadır. Yüz yüze e#!t!m !se 
Bakanlar Kurulu Kararında yer alan tanıma göre; “ö#retmen-ö#renc! bütünlü#ünde 
yapılan derslerd!r. $"letmelerde meslek e#!t!m! ve staj kapsamında yapılan dersler!n 
!çer!#! ve bu amaçla görevlend!r!len koord!natör ö#retmen!n görevler! göz önüne alın-
dı#ında, bu dersler!n !çer!#! ve koord!natör ö#retmen!n görevler! aynı kalmasına ra#-
men, dava konusu düzenleme !le Bakanlar Kurulu Kararında de#!"!kl!k yapılarak bu 
dersler ek ders kapsamından çıkarılarak ö#retmen-ö#renc! bütünlü#ü !çer!s!nde yapı-
lan yüz yüze e#!t!m kapsamına alınmı"tır. Bu düzenleme sonucunda da koord!natör 
ö#retmenler !"letmelerde meslek e#!t!m! ve staj kapsamındak! dersler! aylık kar"ılı#ı 
ders görev! kapsamında yer!ne get!recekler ve ancak aylık kar"ılı#ı okutulmak zorunda 
olunan ders saat! dı"ında kalan bu dersler !ç!n ek ders ücret! alab!leceklerd!r.

Bu duruma göre, ö#ret!m programlarında öngörülen teor!k ve uygulamalı dersler!n 
e#!t!m!n!n dersl!k, atölye, laboratuvar, !"letmeler!n e#!t!m b!r!m! g!b! e#!t!m ortam-
larında ö#retmen gözet!m!nde yapılan e#!t!m olarak tanımlanan yüz yüze e#!t!m !le 
!"letmelerdek! meslek! e#!t!m ve staj kapsamında yapılan dersler!n farklı n!tel!kte ol-
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du#u, !"letmelerdek! meslek e#!t!m! !ç!n görevlend!r!len koord!natör ö#retmenler!n, 
ders görevler!n! yer!ne get!rd!kler! okulların dı"ında çe"!tl! !"letmelere ve atölyelere 
g!derek ders vermeler! gerekt!#!nden, aylık ders görev!n! okullarında yer!ne get!ren 
d!#er ö#retmenlere nazaran fazladan masraf yapmalarına, emek ve zaman harcama-
larına neden olaca#ı hususları b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde, !"letmelerde meslek e#!t!-
m! ve staj kapsamında yapılan ders görevler!n!n ek ders kapsamından çıkarılarak yüz 
yüze e#!t!m kapsamına alınması, Anayasada yer alan e"!tl!k, ücrette adalet!n sa#lan-
ması !lkeler!ne aykırı oldu#undan, 03/07/2017 tar!hl! ve 30113 sayılı Resm! Gazete’ de 
yayımlanan 13/03/2017 tar!hl! ve 2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve 
Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k Yapılmasına 
Da!r Bakanlar Kurulu kararının 4 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde 
yer alan “ders görevler! har!ç olmak üzere” !bares!n!n “ders görevler! !le” "ekl!nde de-
#!"t!r!lmes!ne !l!"k!n düzenleme !le 5. maddes! !le, aynı kararın 15. maddes!n!n b!r!nc!, 
!k!nc! ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” !bareler!n!n madde metn!nden çıkarılması-
na da!r düzenlemede hukuka uygunluk görülmem!"t!r.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.03/07/2017 tar!hl! ve 30113 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan 13/03/2017 tar!hl! ve 
2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders 
Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. 
maddes! !le 01/12/2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı !le yürür-
lü#e konulan M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Sa-
atler!ne $l!"k!n Kararın 4. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan “ders 
görevler! har!ç olmak üzere” !bares!n!n “ders görevler! !le” "ekl!nde de#!"t!r!lmes!ne 
!l!"k!n düzenlemen!n ve 5. Maddes! !le, aynı kararın 15. maddes!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve 
üçüncü fıkralarında yer alan “ek” !bareler!n!n madde metn!nden çıkarılmasına !l!"k!n 
düzenlemen!n $PTAL$NE, ……..karar ver!ld!.

KAR#I OY :

03/07/2017 tar!hl! ve 30113 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan 13/03/2017 tar!hl! ve 
2017/10010 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders 
Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. 
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maddes! !le 01/12/2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı !le yürür-
lü#e konulan M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Sa-
atler!ne $l!"k!n Kararın 4. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (n) bend!nde yer alan; “ders 
görevler! har!ç olmak üzere” !bares!n!n “ders görevler! !le” "ekl!nde de#!"t!r!lmes!ne; 
5. maddes! !le, aynı kararın 15. maddes!n!n b!r!nc!, !k!nc! ve üçüncü fıkralarında yer 
alan “ek” !bareler!n!n madde metn!nden çıkarılmasına !l!"k!n düzenlemeler!n, mesle-
k! ve tekn!k e#!t!m kurumlarında ö#ren!m gören ö#renc!ler!n !"letmelerdek! meslek! 
e#!t!mler! !le staj çalı"malarında görevlend!r!len yönet!c! ve ö#retmenler!n, bu görev-
ler!n! öncel!kle aylık kar"ılı#ı olarak yer!ne get!rmeler!, aylık kar"ılı#ı ders görev!n! ta-
mamlayanların !se, ek ders ücret!nden yararlanab!lece#! göz önüne alındı#ında, huku-
kun genel !lkeler!ne, üst hukuk normlarına, kamu yararı ve h!zmet gerekler!ne aykırı 
olmadı#ı g!b! e"!tl!#!n sa#lanması neden!yle hakkan!yete de uygun oldu#u sonucuna 
varıldı#ından, davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! oyu !le aks! yöndek! ço#unluk 
kararına katılmıyoruz.

!LKSAN’ ın keyfî de%i$ikliklerine mahkemeden iptal

E#!t!m-B!r-Sen olarak, $LKSAN Ana Statüsü’ nde 2017 tar!h!nde gerçekle"t!r!len, san-
dı#ın bakanlıkça denet!m!n! keyfî hâle get!ren ve !lçe/!l tems!lc!ler!n!n görev süres!n! 
!k! yıl daha uzatan de#!"!kl!klere kar"ı açtı#ımız davada, mahkeme, hukuksuzlu#a ve 
keyfîl!#e geç!t vermed!.

$LKSAN Ana Statüsü’ nde 2.3.2017 tar!h!nde yapılan de#!"!kl!kle, sandı#ın !dar! ve 
mal! !"lemler!nde her !k! yılda b!r bakanlık müfett!"ler! tarafından düzenl! olarak ger-
çekle"t!r!len denet!m !mkânı kaldırılarak Bakan tarafından gerekl! görülmes! hâl!nde 
bakanlıkça denetleneb!lece#! "ekl!nde denet!m! keyfî ve bel!rs!z hâle get!ren b!r dü-
zenleme yapılmı"tı. Aynı düzenlemeyle dört yıl !ç!n seç!lm!" bulunan mevcut !l ve !lçe 
tems!lc!ler!n!n görev süreler! y!ne keyfî b!r "ek!lde altı yıla çıkarılmı", bu suretle sandık 
tems!lc! ve genel kurul seç!m sandı#ı, üyeler!n önünden kaçırılmak !stenm!"t!.

Danı"tay 12. Da!res!, kararında, “%lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı-
#ına üyel!#!n Kanunda sayılan görevlerde bulunanlar !ç!n zorunlu oldu#u ve resen a!dat 
kes!ld!#!, ayrıca M!ll! E#!t!m Bakanlı#ına ba#lı olarak kurulan Sandı#ın mal ve alacak-
larının Devlet malı n!tel!#!nde oldu#u hususları göz önüne alındı#ında, !ler! sürülen ne-
denler!n, Sandı#ın denet!m!ne !l!"k!n olarak ola#an denet!m s!stem!nden çıkılmasını ge-
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rekt!recek hukuken kabul ed!leb!l!r, geçerl! b!r neden olarak görülmes! mümkün de#!ld!r. 
… Seç!m kuralları !le !lg!l! de#!"!kl!kler!n, ancak de#!"!kl!kten sonra yapılacak seç!mler 
!ç!n geçerl! olması, de#!"!kl!kten önce yapılmı" seç!mler!n sonucunu etk!leyecek "ek!lde 
yürürlü#e konulmamaları seç!m hukukunun do#al b!r sonucudur. Dava konusu Ana 
statü’nün de#!"!k Geç!c! 1. maddes!ndek! söz konusu düzenleme !le Sandık üyeler!n!n 
oylarıyla seç!len !l ve !lçe tems!lc!ler!n!n görev süreler!n!n Ana statüde yapılan de#!"!kl!k-
le 6 yıla uzatılmı" oldu#u anla"ılmakta olup, bu durum Sandık üyeler!n!n tems!lc!ler!n! 
kend! !radeler!ne uygun olarak seçme hakkını !k! yıl süre !le sakatlayaca#ı anlamına ge-
lece#! açık olup, yapılan düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçes!ne 
yer verd!.

$LKSAN’da son !lçe tems!lc!ler! seç!mler! 9.4.2016 tar!h!nde, !l tems!lc!ler! seç!mler! 
!se 11.6.2016 tar!h!nde yapılmı"tı. Mahkeme kararı do#rultusunda, 9.4.2020 tar!h!nde 
!lçe tems!lc!ler!n!n, 11.6.2020 tar!h!nde !se !l tems!lc!ler!n!n görev süres! sona erecek 
olup, bu tar!hten önce $LKSAN !lçe ve !l tems!lc!ler! seç!mler!n!n yapılması zorunlu-
dur. Aks! hâlde tems!lc! seç!mler! yapılmadan toplanan Genel Kurul ve alınacak karar-
lar, hukuksuz ve kanuna aykırı hâle gelecekt!r.
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T.C. 

D A N I # T A Y 

ON!K!NC! DA!RE 

Esas No : 2018/6440 

Karar No : 2019/7306 

DAVACI : E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası (E#!t!m B!r - Sen) 

VEK!LLER! : Av. Kadr!ye Canyurt, Av. Harun Kale,  

   Av. Mehmet Koçer, Av. Ömer Raylaz,

                            O#uzlar Mah. Av.Özdem!r Özok Sok. No:5 Balgat / ANKARA 

DAVALI         : M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı 

VEK!L! : Hukuk Mü"av!r! …………. M!ll! Müdafaa Cad. No: 6/8 - ANKARA 

DAVALI !DARE YANINDA 

(MÜDAH!L) : $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı ($LKSAN) 

VEK!LLER! : Av. ……………, Av. …………. Dem!rkapı Sok, No:24 - ANKARA 

DAVANIN KONUSU : $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Ana 
statüsünün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan $lkokul 
Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına 
Da!r Anastatü !le de#!"!k 12. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) bend!n!n, 16. madde-
s!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!n!n, 18. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! 
ve !k!nc! paragra%arının, 33. maddes!n!n, Geç!c! 1. Maddes!n!n !ptal! !sten!lmekted!r. 

DAVACININ !DD!ALARI : $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı 
Anastatüsünün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lko-
kul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapıl-
masına Da!r Anastatü !lede#!"!k 12. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) bend!ne !l!"k!n 
olarak; “!ht!sas sah!b! olmakla” ney!n kasted!ld!#!n!n (alanında l!sansüstü e#!t!m, 
çalı"ma tecrübes! vb.) ortaya konulamadı#ı, Sandık yönet!m!n!n keyf! kararlar ala-



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

111Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

b!lmes!ne !mkan sa#layan b!r müphem alan olu"turuldu#u, bu durumun Anaya-
sa’nın 2. maddes!ndek! hukuk devlet!n!n unsurlarından b!r! olan hukuk! güvenl!#!n 
kurallarda “bel!rl!l!k” ve “öngörüleb!l!rl!k” gerekt!rd!#!, !ptal! !stenen düzenlemede 
yer alan “!ht!sas sah!b! olması esastır” !bares!n!n bel!rl!l!k ve öngörüleb!l!rl!k özel-
l!kler! ta"ımaması neden!yle Sandık yönet!m!n!n personel atama yetk!s!n!n amacına 
uygun b!ç!mde kullanılmasına elver!"l! olmadı#ı g!b! hukuk devlet! !lkes! !le de ba#-
da"madı#ı öne sürülmü"tür. 

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsü’ nün de#!"!k 16. 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!ne !l!"k!n olarak, Sandı#ın denet!m ve 
yönet!m kurulu üyeler!n!n bas!t ço#unlu#u Bakanlık tarafından bel!rlenen, mal ve ala-
cakları Devlet malı n!tel!#!nde olan Sandı#ı !dar! ve mal! denet!m!, düzenl! olmaktan 
çıkarıldı#ı ve keyf!l!#e bırakıldı#ı, yapılan düzenlemen!n, Sandı#ın Bakanlıkça !dar! ve 
mal! denet!m!n! her !k! yılda b!r düzenl! olarak denetlenmes!ne son ver!lerek Bakanın 
uygun görmes! hal!nde denetlenmes!n!n öngörülmes! !le bel!rs!zl!#e ve keyf!l!#e yol 
açıldı#ı, Sandı#ın kend! Denetleme Kurulunca gerçekle"t!r!leb!lece#! !ler! sürülse de 
Denetleme Kurulunun tüzel k!"!l!#e sah!p Sandı#ın b!r organı olması ve Anastatü’nün 
1. maddes!nde açıkça Sandı#ın M!ll! E#!t!m Bakanlı#ına ba#lı olarak kuruldu#u göz 
önüne alındı#ında Sandı#ın Bakanlık tarafından düzenl! olarak denetlenmes! gerekt!-
#!, düzenlemede yer alan denet!m!n usul ve esaslarına ve Bakanlıkça yapılacak dene-
t!m!n k!m/k!mler tarafından yapılaca#ına !l!"k!n düzenleme yapılmamasının, Anaya-
sa’nın 2. maddes!nde yer alan hukuk devlet!n!n temel !lkeler!nden b!r!n!n “bel!rl!l!k” 
!lkes!ne aykırılık olu"turdu#u !ler! sürülmü"tür. 

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsü’nün de#!"!k 18. 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arına !l!"k!n olarak, yapılan 
düzenleme !le normlar h!yerar"!s!ne aykırı olarak 4357 sayılı Kanun’un 11. maddes!n-
de sınırlı olarak sayılan Sandık üyel!kler!n!n gen!"let!ld!#!, dava konusu ed!len düzen-
leme !le Kanun maddes!n!n aynen tekrar ed!ld!#! ancak söz konusu Sandık üyeler!n!n 
“kadrolu” olma hükmü get!r!lerek 4/B statüsünde atananların da Kanunda bu yönde 
b!r düzenleme olmamasına ra#men üye sayıldı#ı, 4/B statüsünde çalı"an personel!n 
Bakanlık bütçes!nden maa" aldı#ı !ler! sürülse de Bakanlık bütçes!nden maa" alan d!-
#er !st!hdam statüler!n!n düzenlemeye neden dah!l ed!lmed!#!, !daren!n yasa koyucu-
nun yetk!ler!n! kullandı#ı !ler! sürülmü"tür. 
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Anılan Anastatü’ nün de#!"!k 33. maddes!ne !l!"k!n olarak, sandık üyeler!n!n do#ru-
dan do#ruya görev yaptıkları Bakanlık ta"ra te"k!latı aracılı#ıyla sandık !"ler! hakkında 
b!lg! ed!nme haklarının eller!nden alındı#ı, b!lg! ed!nme hakkının Sandı#ın !l tems!l-
c!ler! vasıtasıyla kullanılab!lece#! hüküm altına alındı#ı, Anayasa Mahkemes!n!n b!lg! 
ed!nme hakkının kısıtlanmasına !l!"k!n düzenlemelere sıcak bakmadı#ı, Avrupa $nsan 
Hakları Mahkemes!n!n de b!lg! ed!nme hakkını, !fade özgürlü#üne !l!"k!n $nsan Hak-
ları Avrupa Sözle"mes!n!n 10. maddes! ba#lamında de#erlend!rmekte olup, emsal b!r 
kararında “... devlet!n ba"vurucunun talep ett!#! b!lg!n!n akı"ına engel olmama yü-
kümlülü#ünün bulundu#unu...” kabul ett!#! öne sürülmü"tür. 

Anastatü’nün Geç!c! 1. maddes!ne !l!"k!n olarak, Sandık üyeler!n!n oylarıyla seç!len 
!l ve !lçe tems!lc!ler!n!n, seç!mle elde ed!lm!" statüler!n!n ve görev süreler!n!n Sandık 
üyeler!n!n “seçme hürr!yet!n!n”n!n özünü kaldırır b!r "ek!lde anastatü de#!"!kl!#! !le 
uzatılmasının dü"ünülemeyece#!, Sandık üyeler!n!n seçme hakkına !k! yılllık b!r sü-
reyle dah! olsa Anayasaya ve kanuna aykırı b!r "ek!lde yürütme organı tarafından el 
atılmasının !ptal sebeb! oldu#u !ler! sürülmü"tür. 

M!LLL! E"!T!M BAKANLI"ININ SAVUNMASI : $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve 
Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsü’ nün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gaze-
te’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde 
De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü !le de#!"!k 12. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) 
bend!ne !l!"k!n olarak; “!ht!sas sah!b! olması esastır” kavramının Anastatü hükmünün 
uygulanmasına da!r olan Personel Yönetmel!#!nde h!çb!r "üpheye yer bırakmayacak 
"ek!lde açıkça ortaya konuldu#u; 16. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!ne 
!l!"k!n olarak, f!!len sürmekte olan durumun mevzuata yansıtıldı#ı, !dd!a ed!ld!#! g!b! 
Sandı#ın her !k! yılda b!r düzenl! olarak denetlenmed!#!, Bakanın !n!s!yat!f!ne bıra-
kılma durumunun söz konusu olmadı#ı, 20-25 yıl boyunca denetlemeler!n Bakanın 
görevlend!rmes!yle oldu#u, !k! yılda b!r te&!"!n söz konusu olmadı#ı, ayrıca Sandı#ın 
Genel Kuruldan sonrak! en yetk!l! organları olan Yönet!m Kurulu’nun 7 üyes!nden 
4’ünün ve Denetleme Kurulunun 3 üyes!nden 2’s!n!n Bakanlıkça bel!rlenmes! nede-
n!yle Sandı#ın M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’nın sürekl! olarak denet!m!nde ve vesayet! altın-
da bulundu#u; 18. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arına !l!"k!n 
olarak, Ana Statünün 18/1 maddes! kanun maddes!n!n aynısı oldu#undan hukuka 
aykırılı#ın söz konusu olmadı#ı, 18/2 maddes!n!n “Ayrıca; 4/B statüsünde yukarıda 
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sayılan görevlere atananlar da Sandı#a üyed!rler.” "ekl!nde olup, h!çb!r "ek!lde kanun-
da sayılan üyel!kler!n gen!"let!lmes! mah!yet! ta"ımadı#ı, Kanunda sayılan görevlere 
atananların, hem Kanunda bel!rt!len görevde oldukları hem de M!ll! E#!t!m Bakan-
lı#ından maa" aldıklarından 4357 sayılı Kanunun 11. maddes!n!n gen!"let!lmes!n!n 
söz konusu olmadı#ı; 33. maddes!ne !l!"k!n olarak, söz konusu düzenlemen!n bu statü 
!le de#!"t!r!lmed!#!, esk!den ber! süregelen b!r uygulama oldu#u, Sandık üyeler!n!n 
Sandık !"ler! hakkında b!lg! !steme haklarının kolayla"tırılması, do#rudan b!lg! ed!n-
me hakkının tes!s!ne yönel!k b!r düzenleme oldu#u, dava d!lekçes!nde !dd!a ed!ld!#! 
g!b! üyeler!n b!lg! ed!nme haklarının eller!nden alınmadı#ı, aks!ne daha da kolayla"-
tırıldı#ı, B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan ba"vuruların tamamının 
öngörülen süre !çer!s!nde cevaplandırıldı#ı, yapılan düzenleme !le sandık üyes!n!n her 
!k! "ek!lde de b!lg! ed!n!lmes!n!n amaçlandı#ı; Geç!c! 1. maddes!ne !l!"k!n olarak, $LK-
SAN’ın yurdun her kö"es!nde görev yapmakta olan yakla"ık255 b!n üyes! olan b!r yar-
dımla"ma sandı#ı oldu#u, Türk!ye’n!n bütün !lçeler!nde !lçe tems!lc!l!#! seç!mler!n!n 
yapılması ve seç!len !lçe tems!lc!ler!n!n, !llerde !l tems!lc!ler!n! seç!mle bel!rlemes! ve 
!l tems!lc!ler!nden olu"an $LKSAN Tems!lc!ler Kurulunun vücuda get!r!lmes! olab!l-
d!#!nce zahmetl! ve masra%ı oldu#u, ayrıca seç!m dönemler!nde üyeler!n oy kullan-
ma !"lemler! neden!yle e#!t!m faal!yetler!n!n aksamasına neden oldu#u, Tems!lc!ler 
Kurulunun projeler!n! tamamlayab!lmes!, süres! yetmed!#! !ç!n sözü ed!len projeler!n 
yarım kalmaması amacıyla, !lçe ve !l tems!lc!ler!n!n görev süreler!n!n 4 yıldan 6 yıla 
çıkarıldı#ı, düzenlemen!n hukuka aykırılık ta"ımadı#ı savunulmu"tur. 

DAVALI YANINDA MÜDAH!L !LKOKUL Ö"RETMENLER! SA"LIK VE SOS-
YAL YARDIM SANDI"I (!LKSAN)’IN SAVUNMASI: $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık 
ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsü’nün 16. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında yer alan, 
Bakan’ın gerekl! görmes! hal!nde Bakanlıkça denetleneb!lece#!ne !l!"k!n düzenleme-
n!n zaten f!!len uygulanmakta olan hukuksal durumun b!r mevzuat düzenlemes!yle 
yazılı hale get!r!lmes!nden !baret oldu#u, denetlemen!n Bakan’ın keyf!yet!ne bırakıl-
dı#ı !dd!asının gerçe#! yansıtmadı#ı, Anastatü’nün 18. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının 
!lk paragrafının yürürlüktek! kanun hükmünün aynısı oldu#u, !k!nc! paragra&ak! 4/B 
statüsünde sayılan görevlere atananların da Sandı#a üye olmalarının h!çb!r "ek!lde 
kanunda sayılan üyel!kler!n gen!"let!lmes! anlamına gelmeyece#!, Anastatü’nün 33. 
maddes!n!n Sandık üyeler!n!n, Sandık !"ler! hakkında b!lg! ed!nme haklarının tes!s!ne 
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yönel!k b!r düzenleme oldu#u, Geç!c! 1. maddes! !le, seçme ve seç!lme hürr!yetler!n!n 
özüne dokunulmamakta, tems!lc! seç!mler!ndek!zahmet ve masra%arın azaltılmasının 
amaçlandı#ı bel!rt!lerek, dava konusu düzenlemeler!n hukuka uygun oldu#u savunul-
maktadır. 

DANI#TAY TETK!K HÂK!M! : Münevver ERCAN 

DÜ#ÜNCES! : Davanın kısmen kabulü !le $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal 
Yardım Sandı#ı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de 
yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De-
#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü !lede#!"!k 16. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! 
cümles!nde yer alan “Sandı#ın !dar! ve mal! !"lemler! Bakanın gerekl! görmes! hal!nde 
Bakanlıkça denetleneb!l!r.” !bares! !le Geç!c! 1. maddes!nde yer alan “Bu madden!n 
yürürlü#e g!rmes!nden !t!baren, 4 yıl süreyle seç!len mevcut $lçe ve $l Tems!lc!ler!n!n 
görev süreler! 6 yıla çıkarılmı" sayılır.” !bares!n!n !ptal!ne, d!#er maddelere !l!"k!n !ptal 
!stem! hakkında davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! dü"ünülmekted!r. 

DANI#TAY SAVCISI : Gülb!n GÜNHAN 

DÜ#ÜNCES! : Dava, $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anas-
tatüsünün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul 
Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılması-
na Da!r Anastatü !lede#!"!k 12 nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) bend!n!n, 16 ncı 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!n!n, 18 !nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının 
b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arının, 33 üncü maddes!n!n ve geç!c! 1 !nc! maddes!n!n !ptal! 
!stem!yle açılmı"tır. 

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün, 02/03/2017 ta-
r!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sos-
yal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü !lede#!"!k 
8. Maddes!nde; “Aynı Anastatünün 12 nc! maddes! a"a#ıdak! "ek!lde de#!"t!r!lm!"t!r. 

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü !le !ht!yaca göre sayıları 
tesp!t olunacak genel müdür yardımcıları, büro personel! ve yardımcı h!zmetlerden 
olu"ur. a)..., b)..., c)..., ç) Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı kadrolara atanacak per-
sonel!n, görev alanları !le !lg!l! olarak !ht!sas sah!b! olması esastır.” hükmü, 
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11.maddes!nde; Aynı Anastatünün 16 ncı maddes! a"a#ıdak! "ek!lde de#!"t!r!lm!"t!r. 
MADDE 16 – (1) Sandı#ın !dar! ve mal! !"lemler! Bakanın gerekl! görmes! hal!nde 
Bakanlıkça denetleneb!l!r. 

12.maddes!nde, “Aynı Anastatünün 18 !nc! maddes! a"a#ıdak! "ek!lde de#!"t!r!lm!"t!r. 

MADDE 18 – (1) Maar!f Vekâlet! bütçes!nden maa" alan kadrolu !lkokul ö#retmen-
ler!, !lkokul yardımcı ve stajyer ö#retmenler!, yet!"t!rme yurtları ö#retmenler!, arızalı 
çocuklara !lk tahs!ller!n! veren müesseseler!n ö#retmenler!, maar!f müdürler!, !lkö#-
retmen müfett!" ve denetmenler!, uygulama okulu ö#retmenler!, !lkö#ret!m umum 
müdürlü#ü ve maar!f müdürlükler!nde vaz!fel! memurlar ve Sandık !"ler!nde çalı"an-
lar Sandı#a azadırlar. 

Ayrıca; 4/B statüsünde yukarıda sayılan görevlere atananlar da Sandı#a üyed!rler. 
13.maddes!yle; “Aynı Anastatünün 33 üncü maddes! a"a#ıdak! "ek!lde de#!"t!r!lm!"t!r. 

MADDE 33 – (1) Sandık üyeler! $l Tems!lc!ler! vasıtası !le Sandı#ı tems!le ve Sandık 
!"ler!n! görmeye yetk!l! olan k!mselerden !"ler!n g!d!"! veya muayyen bazı !"ler hak-
kında b!lg! !steme hakkına ha!zd!r.” 15.maddes!yle aynı Anastatünün geç!c! madde 1. 
Maddes! a"a#ıdak! "ek!lde de#!"t!r!lm!"t!r. “

GEÇ$C$ MADDE 1 – (1) Bu madden!n yürürlü#e g!rmes!nden !t!baren, 4 yıl süreyle 
seç!len mevcut $lçe ve $l Tems!lc!ler!n!n görev süreler! 6 yıla çıkarılmı" sayılır.” hükmü 
yer almı"tır. 

Dava konusu $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün, 
02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! 
Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü 
!lede#!"!k 12 nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) bend!n!n, 18 !nc! maddes!n!n b!-
r!nc! fıkrasının b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arının, 33 üncü maddes!n!n kamu yararı ve 
h!zmet gerekler! bakımından hukuk! aykırılıkları bulunmamaktadır. 

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün, 02/03/2017 ta-
r!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal 
Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü !lede#!"!k 16 ncı 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!ne gel!nce: Anılan düzenleme !le öncek! 
düzenlemede yer alan ve denet!m!n !k! yılda b!r yapılmasını öngören kural de#!"t!-
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r!lerek,”Sandı#ın !dar! ve mal! !"lemler! Bakanın gerekl! görmes! hal!nde Bakanlıkça 
denetleneb!l!r.” kuralı get!r!lm!"t!r. 

$LKSAN’ın mal ve alacaklarının Devlet malı n!tel!#!n! ha!z oldu#u, bazı kamu gö-
revl!ler!n!n zorunlu olarak üye oldu#u ve resen a!dat kes!ld!#!, hususları göz önüne 
alındı#ında, Sandı#ın denet!m!ne !l!"k!n olarak ola#an !k! yılda b!r yapılan denet!m 
s!stem!nden çıkılarak bel!rs!z b!r zamana bırakılmak suret!yle s!stem!n objekt!f yanını 
ve güven!l!rl!#!n! sarsacak boyuta ta"ıması sakıncaları d!kkate alındı#ında ola#an de-
net!mden çıkarılmasının hukuken kabul ed!leb!l!r b!r yanı bulunmamaktadır. 

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün, 02/03/2017 ta-
r!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal 
Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü !lede#!"!k geç!c! 
1 !nc! maddes!ne gel!nce; dava konusu Anastatü’nün de#!"!k geç!c! 1 !nc! maddes!nde-
k! “Bu madden!n yürürlü#e g!rmes!nden !t!baren, 4 yıl süreyle seç!len mevcut $lçe ve 
$l Tems!lc!ler!n!n görev süreler! 6 yıla çıkarılmı" sayılır.” düzenlemes!ne gel!nce; San-
dık üyeler!n!n oylarıyla seç!len !l ve !lçe tems!lc!ler!n!n görev süreler!n!n Anastatüde 
yapılan de#!"!kl!kle 6 yıla uzatılmı" oldu#u anla"ılmakta olup, Seç!m kuralları gere-
#! yapılacak olan !lg!l! de#!"!kl!kler!n, ancak de#!"!kl!kten sonrak! seç!mlerde geçerl! 
olması hukuk! b!r gerekl!l!k olup, sözkonusu de#!"!kl!kten önce yapılmı" seç!mler!n 
sonucunu etk!leyecek "ek!lde yürürlü#e konulan dava konusu düzenlemen!n Sandık 
üyeler!n!n tems!lc!ler!n!n seçme haklarını !k! yıl süre !le sakatlayaca#ı hususu d!kkate 
alındı#ında hukuk! aykırılı#ı ortaya çıkmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anas-
tatüsü’nün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul 
Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına 
Da!r Anastatü !lede#!"!k 16 ncı maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!nde yer 
alan “Sandı#ın !dar! ve mal! !"lemler! Bakanın gerekl! görmes! hal!nde Bakanlıkça de-
netleneb!l!r.” !bares! !le geç!c! 1 !nc! maddes!nde yer alan “Bu madden!n yürürlü#e g!r-
mes!nden !t!baren, 4 yıl süreyle seç!len mevcut $lçe ve $l Tems!lc!ler!n!n görev süreler! 
6 yıla çıkarılmı" sayılır.” !bares!n!n, !ptal!ne, d!#er davacı !stemler!n!n redd!ne karar 
ver!lmes!n!n uygun olaca#ı dü"ünülmekted!r. 
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TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Danı"tay On!k!nc! Da!res!nce, Tetk!k Hâk!m!n!n açıklamaları d!nlend!k-
ten ve dosyadak! belgeler !ncelend!kten sonra gere#! görü"üldü: 

MADD! OLAY VE HUKUK! SÜREÇ: 

02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! 
Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü 
!le$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde de#!"!kl!kler 
yapılmı" olup, anılan Anastatü’nün 12. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) bend!nde, 16. 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!nde, 18. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının 
b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arında, 33. maddes!n!n ve Geç!c! 1. maddes!nde yapılan de-
#!"!kl!kler!n hukuka aykırı oldu#u !dd!alarıyla bakılan dava açılmı"tır. 

!NCELEME VE GEREKÇE: 

$lg!l! Mevzuat: 4357 sayılı Husus! $darelerden Maa" Alan $lkokul Ö#retmenler!n!n 
Kadrolarına, Terf!, Talt!f ve Cezalandırılmalarına ve Bu Ö#retmenler $ç!n Te"k!l Ed!le-
cek Sa#lık ve $çt!ma! Yardım Sandı#ı !le Yapı Sandı#ına ve Ö#retmenler!n Alacaklarına 
Da!r Kanun’un 11. maddes!nde; 

“Hükm! "ahs!yet! ha!z ve Maar!f Vekalet!ne ba#lı olmak üzere ($lkokul Ö#retmenler! 
Sa#lık ve $çt!ma! Yardım Sandı#ı) adı !le b!r sandık kurulur. 

Maar!f Vekalet! bütçes!nden maa" alan !lkokul ö#retmenler!, !lkokul yardımcı ve staj-
yer ö#retmenler!, yet!"t!rme yurtları ö#retmenler!, arızalı çocuklara !lk tahs!ller!n! 
veren müesseseler!n ö#retmenler!, Maar!f müdürler!, !lkögretmen müfett!" ve denet-
menler!, uygulama okulu ö#retmenler!, $lkö#ret!m Umum Müdürlü#ü ve maar!f mü-
dürlükler!nde vaz!fel! memurlar !le Sandık !"ler!nde çalı"an memurlar Sandı#a aza-
dırlar. Sandık azası !ken emekl!ye ayrılanlar, !sterlerse azalıklarını devam ett!reb!l!rler. 

Sandı#ın gel!rler! "unlardır: 

1 - Azalardan umum! heyetçe tesb!t ed!lecek m!ktarda her ay kes!lecek a!dat (azanın 
her terf! ett!#! ayı tak!beden ayda bu a!dat yalnız o aya mahsus olmak üzere !k! m!sl! 
olarak alınır.) 

2 - Teberrular ve Devlet bütçes!nden yapılacak yardımlar 
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3 - Sandık gel!rler!n!n nemalandırılmasından hasıl olan karlar 

4- Sandı#ın maksatlarını tahakkuk ett!rmeye elver!"l! prevantoryum ve kaplıca g!b! 
tes!sler satın alarak veya yaptırılarak bunların k!ralanmasından veya !"let!lmes!nden 
elde ed!lecek kazançlar Sandı#ın, azalarına hang! hallerde ve ne m!ktarda kar"ılıksız 
veya kar"ılıklı yardım yapaca#ı 14 üncü maddede yazılı “Anastatü” de bel!rt!l!r.”; Aynı 
Kanun’un 14 üncü maddes!nde; “11 ve 12 nc! maddelerde yazılı sandıkların mevcutla-
rı ve alacakları Devlet mallarına a!t hak ve rüçhanları ha!zd!r. 

Sandı#ın gel!rler! b!lumum verg! res!m ve harçlara tab! olmadı#ı g!b! hac!z ve teml!k 
dah! ed!lemez. Sa#lık ve $çt!ma! Yardım Sandı#ının ted!yeler! D!vanı Muhasebat v!ze-
s!ne tab! de#!ld!r. 

Sandı#ın $dares!, $"ley!" tarzı ve esasları M!ll! E#!t!m Gençl!k ve Spor Bakanlı#ınca 
hazırlanan b!r “Anastatü” !le tesp!t olunur. “düzenlemeler!ne yer ver!lm!"t!r. 

22/03/1995 tar!hl! ve 22235 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! 
Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı 
Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı 
Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü !lede#!"!k, Tems!lc!ler Kuru-
lu’nun te"ekkülünü düzenleyen 6 ncı maddes!nde; 

“(1) Tems!lc!ler Kurulu, $lçe Tems!lc!ler!n!n kend! aralarından seçt!kler! tems!lc!ler-
den meydana gel!r. 

a) Seç!mler; !llerdek! Sandık üyeler!n!n sayıları esas alınarak yapılır. Üye Sayısı 2.000’e 
kadar (2.000 dah!l) olan !llerde 2; 2.000’den 5.000’e kadar (5.000 dah!l) olan !llerde 3; 
5.000’den fazla üyes! bulunan !llerde 4 k!"! hesabıyla Tems!lc!ler Kurulu üyes! seç!l!r. 

b) Tems!lc!ler Kurulu, altı yılda b!r yen!len!r. Tems!lc!ler Kurulu ola#an olarak her 
yıl N!san veya Mayıs ayı !çer!s!nde toplanır. Toplantı tar!h!, yer! ve gündem! Yönet!m 
Kurulunca bel!rlen!r ve en az on be" gün önce üyelere duyurulur.” düzenlemes! yer 
almı"tır. 

Aynı Anastatü’nün Genel Müdürlük te"k!latını düzenleyen 12. maddes!n!n b!r!nc! 
fıkrasında; Genel Müdürlü#ün, Sandık Genel Müdürü !le !ht!yaca göre sayıları tes-
p!t olunacak genel müdür yardımcıları, personel ve yardımcı h!zmetlerden olu"aca#ı 
bel!rt!ld!kten sonra, (a), (b) ve (c) bentler!nde Genel Müdür ve yardımcılarına !l!"k!n 
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düzenlemelere yer ver!lm!", (ç) bend!nde !se; “Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı 
kadrolara atanacak personel!n, görev alanları !le !lg!l! olarak !ht!sas sah!b! olması esas-
tır.” düzenlemes!ne; “Denet!m” ba"lıklı 16. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; “Sandı#ın 
!dar! ve mal! !"lemler! Bakanın gerekl! görmes! hal!nde Bakanlıkça denetleneb!l!r.” dü-
zenlemes!ne; “Üyel!kler” ba"lıklı 18. maddes!n!n!n b!r!nc! fıkrasında; “Maar!f Vekâ-
let! bütçes!nden maa" alan kadrolu !lkokul ö#retmenler!, !lkokul yardımcı ve stajyer 
ö#retmenler!, yet!"t!rme yurtları ö#retmenler!, arızalı çocuklara !lk tahs!ller!n! veren 
müesseseler!n ö#retmenler!, maar!f müdürler!, !lkö#retmen müfett!" ve denetmenler!, 
uygulama okulu ö#retmenler!, !lkö#ret!m umum müdürlü#ü ve maar!f müdürlükle-
r!nde vaz!fel! memurlar ve Sandık !"ler!nde çalı"anlar Sandı#a azadırlar. Ayrıca; 4/B 
statüsünde yukarıda sayılan görevlere atananlar da Sandı#a üyed!rler.” düzenlemes!ne, 
aynı Anastatü’nün”B!lg! !steme” ba"lıklı 33. maddes!nde; “Sandık üyeler! $l Tems!lc!ler! 
vasıtası !le Sandı#ı tems!le ve Sandık !"ler!n! görmeye yetk!l! olan k!mselerden !"ler!n 
g!d!"! veya muayyen bazı !"ler hakkında b!lg! !steme hakkına ha!zd!r.” düzenlemes!ne, 
son olarak Geç!c! 1. maddes!nde !se; “Bu madden!n yürürlü#e g!rmes!nden !t!baren, 
4 yıl süreyle seç!len mevcut $lçe ve $l Tems!lc!ler!n!n görev süreler! 6 yıla çıkarılmı" 
sayılır.” düzenlemes!ne yer ver!lm!"t!r. 

HUKUK! DE"ERLEND!RME: 

Dava konusu $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün, 
02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! 
Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anasta-
tü !lede#!"!k 12. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) bend!n!n, 18. maddes!n!n b!r!nc! 
fıkrasının b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arının, 33. maddes!n!n !ncelenmes!; $lkokul Ö#-
retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün de#!"!k 12. maddes!n!n 
b!r!nc! fıkrasının (ç) bend!nde; “Avukat, Kontrolör ve Müdür unvanlı kadrolara atana-
cak personel!n, görev alanları !le !lg!l! olarak !ht!sas sah!b! olması esastır.” düzenlemes! 
kapsamında sayılan unvanlı kadrolara atanacak personel!n !"e alınmalarında aranacak 
n!tel!kler ve "artlara, görev, yetk! ve sorumluluklara 

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Personel Yönetmel!#!nde yer 
ver!lm!" oldu#u anla"ılmı" olup, davacı send!kanın, “!ht!sas sah!b! olmakla” ney!n kas-
ted!ld!#!n!n (alanında l!sansüstü e#!t!m, çalı"ma tecrübes! vb.) ortaya konulamadı#ı, 
Sandık yönet!m!n!n keyf! kararlar alab!lmes!ne !mkan sa#layan b!r müphem alan olu"-
turuldu#una !l!"k!n !dd!ası yer!nde görülmem!"t!r. 
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4357 sayılı Husus! $darelerden Maa" Alan $lkokul Ö#retmenler!n!n Kadrolarına, Terf!, 
Talt!f ve Cezalandırılmalarına ve Bu Ö#retmenler $ç!n Te"k!l Ed!lecek Sa#lık ve $çt!-
ma! Yardım Sandı#ı !le Yapı Sandı#ına ve Ö#retmenler!n Alacaklarına Da!r Kanun’un 
11. maddes!n!n !k!nc! fıkrasında; “Maar!f Vekalet! bütçes!nden maa" alan !lkokul ö#-
retmenler!, !lkokul yardımcı ve stajyer ö#retmenler!, yet!"t!rme yurtları ö#retmenler!, 
arızalı çocuklara !lk tahs!ller!n! veren müesseseler!n ö#retmenler!, Maar!f müdürle-
r!, !lkögretmen müfett!" ve denetmenler!, uygulama okulu ö#retmenler!, $lkö#ret!m 
Umum Müdürlü#ü ve maar!f müdürlükler!nde vaz!fel! memurlar !le Sandık !"ler!nde 
çalı"an memurlar Sandı#a azadırlar.” düzenlemes!ne yer ver!lerek, Sandı#a üye ola-
cakların sınırlı olarak sayıldı#ı, dava konusu Anastatünün 18. maddes!n!n b!r!nc! fık-
rasının b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arında !se, Kanun’da sayılan üyel!klere yer ver!lerek, 
sınırlı olarak sayılan görevlere atanmaları durumunda 4/B statüsündek! personel!n de 
Sandı#a üye oldu#u kurala ba#lanmı" olup, söz konusu düzenlemen!n anılan Kanun’un 
11. maddes!ndek! düzenlemen!n gen!"let!lmes! n!tel!#!nde olmadı#ı anla"ılmı"tır.

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsü’nün de#!"!kl!k önce-
s!ndek! “B!lg! !steme” ba"lıklı 33. maddes!nde, Sandık üyeler!n!n !lçe ve !l tems!lc!ler! 
vasıtasıyla Sandı#ı tems!le ve Sandık !"ler!n! görmeye memur olan k!mselerden !"ler!n 
g!d!"! veya muayyen bazı !"ler hakkında b!lg! !steme hakkına ha!z oldu#u bel!rt!lm!"-
ken, de#!"!kl!k sonrasında, Sandık üyeler!n!n $l Tems!lc!ler! vasıtası !le Sandı#ı tems!le 
ve Sandık !"ler!n! görmeye yetk!l! olan k!mselerden !"ler!n g!d!"! veya muayyen bazı 
!"ler hakkında b!lg! !steme hakkına ha!z oldu#u bel!rt!lm!"t!r. Sandık üyeler!n!n 4982 
sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu kapsamında !"ler!n g!d!"! veya muayyen bazı !"-
ler hakkında !lçe tems!lc!ler! aracılı#ıyla da b!lg! !steme hakkına sah!p oldukları göz 
önüne alındı#ında, !lçe tems!lc!ler!ne yer ver!lmemes!ne !l!"k!n düzenlemede hukuka 
aykırılık görülmem!"t!r. 

Dava konusu $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün, 
02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! 
Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü 
!lede#!"!k 16. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles! !le Geç!c! 1. maddes!n!n 
!ncelenmes!; $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün 16. 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles!ndek!; “Sandı#ın !dar! ve mal! !"lemler! 
Bakanın gerekl! görmes! hal!nde Bakanlıkça denetleneb!l!r.” kuralı !le öncek! düzen-
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lemede yer alan ve denet!m!n !k! yılda b!r yapılmasını öngören kural de#!"t!r!lm!"t!r. 

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ına üyel!#!n Kanunda sayılan gö-
revlerde bulunanlar !ç!n zorunlu oldu#u ve resen a!dat kes!ld!#!, ayrıca M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ına ba#lı olarak kurulan Sandı#ın mal ve alacaklarının Devlet malı n!tel!#!nde 
oldu#u hususları göz önüne alındı#ında, !ler! sürülen nedenler!n, Sandı#ın denet!m!-
ne !l!"k!n olarak ola#an denet!m s!stem!nden çıkılmasını gerekt!recek hukuken kabul 
ed!leb!l!r, geçerl! b!r neden olarak görülmes! mümkün de#!ld!r. 

Kaldı k!, denet!m!n amacı, objekt!f olarak bel!rlenm!" bell! b!r plan dah!l!nde !"!n 
standartlarını, yasal ve meslek! gerekl!l!kler!n! bel!rleyerek !"!n yürürlüktek! mevzuata 
uygun b!r b!ç!mde yürütülmes!n!, ayrıca hesap verme ve sorumluluk süreçler!ndek! 
güven!rl!l!#! sa#lamak olup, denet!m!n per!yod!k olarak yapılması gerekl!l!#! de $LK-
SAN’ın mal ve alacaklarının Devlet malı n!tel!#!nde olmasının b!r sonucudur.

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünün, 02/03/2017 ta-
r!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sos-
yal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Anastatü !lede#!"!k 
6. maddes!nde yapılan düzenleme !le de#!"!kl!k önces! 4 yılda b!r yapılan seç!mler!n 
6 yılda b!r yapılaca#ı kurala ba#lanmı" olup, anılan de#!"!kl!k 02/03/2017 tar!h!nden 
!t!baren yürürlü#e g!rm!"t!r. 

Seç!m kuralları !le !lg!l! de#!"!kl!kler!n, ancak de#!"!kl!kten sonra yapılacak seç!mler 
!ç!n geçerl! olması, de#!"!kl!kten önce yapılmı" seç!mler!n sonucunu etk!leyecek "ek!l-
de yürürlü#e konulmamaları seç!m hukukunun do#al b!r sonucudur. 

Dava konusu Anastatü’nün de#!"!k Geç!c! 1. maddes!ndek! söz konusu düzenleme !le 
Sandık üyeler!n!n oylarıyla seç!len !l ve !lçe tems!lc!ler!n!n görev süreler!n!n Anasta-
tüde yapılan de#!"!kl!kle 6 yıla uzatılmı" oldu#u anla"ılmakta olup, bu durum Sandık 
üyeler!n!n tems!lc!ler!n! kend! !radeler!ne uygun olarak seçme hakkını !k! yıl süre !le 
sakatlayaca#ı anlamına gelece#! açık olup, yapılan düzenlemede hukuka uygunluk bu-
lunmamaktadır. 

KARAR SONUCU: 

Açıklanan nedenlerle; 1. Dava konusu $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım 
Sandı#ı Anastatüsü’nün, 02/03/2017 tar!hl! ve 29995 sayılı Resm! Gazete’ de yayımla-
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nan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k 
Yapılmasına Da!r Anastatü !lede#!"!k 16. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının b!r!nc! cümles! 
!le Geç!c! 1. maddes!n!n oyb!rl!#!yle $PTAL$NE, 2. Davanın, Anastatü’nün 12. madde-
s!n!n b!r!nc! fıkrasının (ç) bend! yönünden  oyçoklu#uyla, 18. maddes!n!n b!r!nc! fık-
rasının b!r!nc! ve !k!nc! paragra%arı !le 33. maddes! yönünden oyb!rl!#!yle REDD$NE, 
…………………karar ver!ld!.

Mahkeme, !LKSAN üyeli%inden ayrılanların haklarının emeklilik esasına göre 
ödenmemesine ‘dur’ dedi

E#!t!m-B!r-Sen olarak, $LKSAN’a en az 120 ay a!dat ödem!" olanlardan herhang! b!r 
nedenle üyel!#! sona erenlere, talep etmeler! hâl!nde, b!r!km!" a!datlarının emekl!l!k 
yardımı esasına göre de#!l de yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes!ne !l!"k!n anastatü de-
#!"!kl!#!ne kar"ı açtı#ımız davada, mahkeme yürütmen!n durdurulması kararı verd!.

Danı"tay 12. Da!res!, kararında, “4357 sayılı Kanun’un 11. maddes!nde sayılan görev-
lere atandı#ında !stekler!ne bakılmaksızın zorunlu olarak Sandı#a üye yapılan, kamu 
kurumu statüsünde tüzel k!"!l!#! bulunan Sandı#ın kamu gücünden kaynaklanan tek 
yanlı tasarrufu sonucu !stekler! dı"ında aylık ve ücretler!nden b!r kısmı a!dat olarak 
kes!len, y!ne ba"ka görevlere atanmaları üzer!ne Sandık üyel!kler! !stekler!ne bakıl-
maksızın sona erd!r!len k!"!lerden 10 yıldan fazla süre !le a!dat kes!lerek, emekl!l!k 
yardımı !ç!n aranılan ‘en az 10 tam yıl a!dat ödem!" olmak’ "artını ta"ıyan üyelere, 
sadece Sandık üyes! !ken emekl! olmadı#ı sebeb!yle emekl! yardımı ödenmemes! (ke-
s!len a!datlarının yasal fa!z! !le !ades!) e"!tl!k ve hakkan!yet !lkeler!yle ba#da"mamak-
tadır. Buna göre, Anastatüde yer alan düzenlemeler uyarınca, 10 yıldan fazla a!dat öde-
yerek Sandık üyes! !ken emekl!ye ayrılanlara emekl! yardımı yapılması öngörülmü" 
!ken, aynı süre üyel!#! bulunmakla b!rl!kte herhang! b!r nedenle (bran" de#!"!kl!#!, 
kurumlar arası nak!l g!b!) üyel!#! sona erenlere, talep etmeler! hâl!nde sadece b!r!km!" 
a!datlarının yasal fa!z!yle ver!lmes!n!n öngörülmes! ve ‘emekl! yardımından’ yararla-
nab!lmeler!n!n !se ‘!ler!de emekl! olmaları’ ko"uluna ba#lanmasında hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır” !fadeler!ne yer verd!.

Bu karar, 10 yıldan fazla a!dat ödeyerek Sandık üyes! !ken herhang! b!r nedenle (bran" 
de#!"!kl!#!, kurumlar arası nak!l g!b!) üyel!#! sona erenlere, talep etmeler! hâl!nde b!-
r!km!" a!datlarının !ades!n!n, emekl!ye ayrılsa !d! alaca#ı madd! yardım ölçü alınmak 
suret!yle hesaplanarak ödenmes!n! talep ve dava hakkına kapı aralamaktadır.
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T.C.
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Vekilleri : Av. Kadr!ye Canyurt, Av. Harun Kale, 

 Av. Mehmet Koçer Av. Ömer Raylaz,

 O#uzlar Mah. Av. Özdem!r Özok Sok. No: 5 Balgat / ANKARA

Davalılar : 1- M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı - ANKARA

Vekili : Hukuk Mü"av!r! …………………………..

M!ll! Müdafaa Cad. No:6/8 - Kızılay / ANKARA 

2-$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı

Vekilleri :                                          Av. ………………., Av. …………………

Dem!rkapı Sok. No:24 - Dem!rl!bahçe Mamak / ANKARA

!stemin Özeti : 07.07.2018 tar!hl! ve 30471 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan $lkokul 
Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Yapılmasına 
Da!r Anastatü’nün 12. maddes! !le de#!"t!r!len, 22.03.1995 tar!hl! ve 22235 sayılı Resm! 
Gazete’de yayımlanan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatü-
sü’nün 18. maddes!n!n 1. ve 4. fıkralarının !ptal! !stem!yle açılan davada yürütmen!n 
durdurulması !sten!lmekted!r.

Danı$tay Tetkik Hakimi: Ça#da" Bayat

Dü$üncesi : Yürütmen!n durdurulması !stem!n!n kısmen kabulü, kısmen redd! gere-
kece#! dü"ünülmekted!r.
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TÜRK M!LLET! ADINA

Hüküm veren Danı"tay On!k!nc! Da!res!nce davalı !dareler!n b!r!nc! savunması alın-
dıktan sonra !ncelenmes!ne karar ver!len yürütmen!n durdurulması !stem!, savunma-
ların ver!ld!#! görülmü" olmakla !ncelenerek gere#! görü"üldü:

4357 sayılı Husus! $darelerden Maa" Alan $lkokul Ö#retmenler!n!n Kadrolarına, Terf!, 
Talt!f ve Cezalandırılmalarına ve Bu Ö#retmenler $ç!n Te"k!l Ed!lecek Sa#lık ve $çt!ma! 
Yardım Sandı#ı $le Yapı Sandı#ına ve Ö#retmenler!n Alacaklarına Da!r Kanun’un 11. 
maddesinin 1. fıkrasında, “Hükm! "ahs!yet! ha!z ve Maar!f Vekalet!ne ba#lı olmak 
üzere ($lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve $çt!ma! Yardım Sandı#ı) adı !le b!r sandık ku-
rulur.” kuralı; 2. fıkrasında, “Maar!f Vekalet! bütçes!nden maa" alan !lkokul ö#ret-
menler!, !lkokul yardımcı ve stajyer ö#retmenler!, yet!"t!rme yurtları ö#retmenler!, 
arızalı çocuklara !lk tahs!ller!n! veren müesseseler!n ö#retmenler!, Maar!f müdürle-
r!, !lkögretmen müfett!" ve denetmenler!, uygulama okulu ö#retmenler!, $lkö#ret!m 
Umum Müdürlü#ü ve maar!f müdürlükler!nde vaz!fel! memurlar !le Sandık !"ler!nde 
çalı"an memurlar Sandı#a azadırlar.” kuralı; 3. fıkrasında, “Sandık azası !ken emekl!ye 
ayrılanlar, !sterlerse azalıklarını devam ett!reb!l!rler,” kuralı; 5. fıkrasında da, “Sandı-
#ın, azalarına hang! hallerde ve ne m!ktarda kar"ılıksız veya kar"ılıklı yardım yapaca#ı 
14. maddede yazılı “Ana statü” de bel!rt!l!r.” kuralı; 14. maddesinin 3. fıkrasında ise, 
“Sa#lık ve $çt!ma! Yardım Sandı#ının ted!yeler! D!vanı Muhasebat v!zes!ne tab! de#!l-
d!r. Sandı#ın !dares!, !"ley!" tarzı ve esasları M!ll! E#!t!m Gençl!k ve Spor Bakanlı#ınca 
hazırlanan b!r “Ana Statü” !le tesp!t olunur.” düzenlemes! yapılmı"tır.

Anılan Kanun’un 14. maddes!ne !st!naden M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı tarafından hazırla-
nan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Ana Statüsü’nün 15. mad-
desinde Sandık üyeler!ne yapılacak yardımlar sayılmı"; kar"ılıklı yardımlar kapsamın-
da emekl!l!k ödemeler!ne yer ver!lm!"; kar"ılıklı ve kar"ılıksız yardımlara nasıl hak ka-
zanılaca#ı, yardımların m!ktarı ve müracaat "ekl! !le Sandı#a !brazı gereken belgeler!n 
yönetmel!kle tesp!t olunaca#ı bel!rt!lm!"t!r. 

Anılan Ana Statü’nün 18. maddesinin; 1. fıkrasında; (De%i$ik:RG-7/7/2018-30471)

“M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı bütçes!nden maa" alan kadrolu ve sözle"mel!,

2- Sınıf ö#retmenler!,
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3- Aday/stajyer olarak çalı"an sınıf ö#retmenler!,

4- Özel e#!t!m kurumlarında !lk tahs!l! veren ö#retmenler, ç) %l/%lçe M!ll! E#!t!m Mü-
dürler!,

5- Maar!f müfett!"ler!,

6- %l/llçe M!ll! E#!t!m Müdürlükler!nde görevl! memurlar,

7- Sandık !"ler!nde çalı"anlar, 

sandık  üyes!d!r.”

2.fıkrasında (De%i$ik:RG-7/7/2018-30471) “Sandık üyes! !ken;

a) 120 ay a!dat ödem!" olanlardan emekl!ye ayrı lanlar,

b) 1/6/2012 tar!h!nden sonra M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı bünyes!nde üyel!k kapsamı dı"ın-
da b!r ba"ka göreve atananlar,

!stemeler! hal!nde üyel!kler!n! sürdüreb!l!rler. %ste#e ba#lı olarak üyel!k sürdürenler yü-
rürlükte bulunan Sandık Mevzuatına tab! olurlar.”

3.fıkrasında (De%i$ik:RG-27/8/2017-30167) “Emekl! yardımı;

a) Üyel!k kapsamında Sandı#a en az 120 ay a!dat ödey!p, Sosyal Güvenl!k Kurumu 
tarafından emekl! ed!lenlere,

b) Sandık üyes! !ken, Sosyal Güvenl!k Kurumu tarafından malulen emekl! ed!lenlere, 
üyel!k süreler!ne bakılmaksızın,

c)Sandık üyes! !ken vefat edenler!n, üyel!k süreler!ne bakılmaksızın, kanun! vâr!sler!ne, 

ç) Üyel!k kapsamında !ken, Sandı#a en az 120 ay a!dat ödem!" olanlardan, herhang! 
b!r nedenle üyel!#! sona er!p, a!dat !adeler!n! almayanların vefatı hal!nde bu üyeler!n 
kanun! var!sler!ne b!r defaya mahsus olmak üzere, !lg!l! mevzuata göre bel!rlenecek usul 
ve esaslara göre öden!r.”

4.fıkrasında “(De!"#"k:RG-7/7/2018-30471) Üyel!k kapsamında !ken, Sandı#a en az 
120 ay a!dat ödem!" olanlardan, herhang! b!r nedenle üyel!#! sona erenlere talep etmeler! 
hal!nde, b!r!km!" a!datları yasal fa!z! !le b!rl!kte öden!r. Bu k!"!lere emekl! yardımı öden-
mez. Ancak bu k!"!ler, !sterlerse Sosyal Güvenl!k Kurumundan emekl! olacakları tar!he 
kadar bekley!p, Sandıktak! b!r!km!" a!datları ve son öded!kler! a!dat tutarı esas olmak 
kaydı !le Emekl! Yardımı alab!l!rler.” kuralına yer ver!lm!"t!r.
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$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Ana Statüsü ve 4357 sayılı Ka-
nun’un 14. maddes!ne !st!naden hazırlanan ve dava tar!h!nde yürürlükte olan !lkokul 
Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı A!dat ve Sosyal Yardımlar Yönetme-
l!#!’n!n “Emekl! Yardımı” ba"lıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında; “emekl! yardımı 
hesaplama kalemler!

a) Üyen!n Sandı#a ödem!" oldu#u a!dat toplamının yüzde yüz ell! fazlası tutarı,

b) Üyen!n öded!#! son a!dat tutarının yüz !le çarpımının tutarı,

c) Üyen!n son a!dat tutarının dört katının a!dat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

toplamları olarak sayılmı"tır.

Yukarıda yer ver!len mevzuatın b!rl!kte de#erlend!r!lmes!nden, 4357 sayılı Kanun’un 
11. maddes!yle $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ının kuruldu#u 
ve üyeler!n!n kanunda sayma yoluyla bel!rlend!#!, bu maddede sayılan görevlere ata-
nanların !radeler!ne bakılmaksızın, zorunlu olarak Sandı#a üye oldukları ve maa"la-
rından üyel!k a!datı kes!ld!#!, üyelere yapılacak yardımların anılan kanuna !st!naden 
yürürlü#e konulan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Ana Sta-
tüsü’nün 15. maddes!nde sayma yoluyla bel!rlend!#! ve üyelere yapılacak yardımlar 
arasında “emekl! ödemes!ne” de yer ver!ld!#!, anılan Ana Statüsü’nün 18. maddes!nde 
de, Sandık üyes! !ken en az 120 ay a!dat ödey!p emekl!ye ayrılanlara emekl! yardımı 
ödenmes!n!n öngörüldü#ü, buna göre emekl! yardımından yararlanılab!lmes! !ç!n “en 
az 120 ay a!dat ödenmes!n!n” ve “emekl!ye ayrılmanın” temel ko"ul olarak bel!rlend!#! 
anla"ılmaktadır.

Bununla b!rl!kte Anastatü’nün 18. maddes!n!n 4. fıkrasıyla, üyel!k kapsamında !ken 
120 ay a!dat ödey!p üyel!k kapsamı dı"ına çıkanlara emekl! yardımı ödenmeyece#!, 
a!dat !adeler!n! almayanlara talep etmeler! hal!nde !se !ler!de Sosyal Güvenl!k Kuru-
mundan emekl! olacakları tar!hte emekl! yardımı ödenmes! kurala ba#lanarak, bun-
lara “emekl! olmadan” emekl! yardımı yapılmamasının amaçlandı#ı; ayrıca üyel!#! 
sona ermekle b!rl!kte a!datlarını !ade almayıp !ler!de emekl! olanlara yapılacak emekl! 
yardımının tesp!t!nde, “ödenen son a!dat tutarı” esas alınarak hesaplama yapıldı#ı gö-
rülmekted!r. $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatü’ sünün 
yürütmes!n!n durdurulması !stenen 18. maddes!n!n de#!"!k 1. fıkrasında, yukarıda 
anılan mevzuat uyarınca hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
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$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatü’ sünün 18. maddes!-
n!n de#!"!k 4. fıkrası yönünden, yürütmen!n durdurulması !stem!n!n !ncelenmes!ne 
gel!nce;

4357 sayılı Yasa’nın 11. maddes!nde sayılan görevlere atandı#ında !stekler!ne bakıl-
maksızın zorunlu olarak Sandı#a üye yapılan, kamu kurumu statüsünde tüzel k!"!l!#! 
bulunan $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ının kamu gücünden 
kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu !stekler! dı"ında aylık ve ücretler!nden b!r 
kısmı a!dat olarak kes!len, y!ne ba"ka görevlere atanmaları üzer!ne Sandık üyel!kler! 
!stekler!ne bakılmaksızın sona erd!r!len k!"!lerden, 10 yıldan fazla süre !le a!dat ke-
s!lerek, emekl!l!k yardımcı !ç!n aranılan “en az 10 tam yıl a!dat ödem!" olan” "artını 
ta"ıyan üyelere, sadece Sandık üyes! !ken emekl! olmadı#ı sebeb!yle emekl!l!k yardımı 
ödenmemes! (kes!len a!datlarının yasal fa!z! !le !ades!) e"!tl!k ve hakkan!yet !lkeler! !le 
ba#da"mamaktadır.

Buna göre, Anastatü’de yer alan düzenlemeler uyarınca, 10 yıldan fazla a!dat ödeyerek 
Sandık üyes! !ken emekl!ye ayrılanlara emekl! yardımı yapılması öngörülmü" !ken, 
aynı süre üyel!#! bulunmakla b!rl!kte herhang! b!r nedenle (bran" de#!"!kl!#!, kurum-
lar arası nak!l g!b!) üyel!#! sona erenlere talep etmeler! hal!nde sadece b!r!km!" a!-
datlarının yasal fa!z!yle ver!lmes!n!n öngörülmes! ve “emekl! yardımından” yararlana-
b!lmeler!n!n !se “!ler!de emekl! olmaları” ko"uluna ba#lanmasında hukuka uygunluk 
bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 07.07.2018 tar!hl! ve 30471 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan 
!lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı Anastatüsünde De#!"!kl!k Ya-
pılmasına Da!r Anastatü’nün 12. maddes! !le de#!"t!r!len 22.03.1995 tar!hl! ve 22235 
sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan !lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım San-
dı#ı Anastatü’sünün 18. maddes!n!n 4. fıkrasının 2577 sayılı !dar! Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 6352 sayılı Yasa !le de#!"!k 27. maddes!n!n 2. fıkrasında sayılan ko"ullar 
gerçekle"m!" oldu#undan YÜRÜTÜLMES!N!N DURDURULMASINA oyçoklu#u 
!le; anılan Anastatü’nün de#!"!k 18. maddes!n!n 1. fıkrasına !l!"k!n yürütmen!n durdu-
rulması !stem!n!n !se REDD!NE ……………karar ver!ld!.
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KAR#I OY :

Uyu"mazlı#ın n!tel!#!ne ve davanın durumuna göre olayda, 2577 sayılı $dar! Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun !le de#!"!k 27. maddes!n!n 2. fıkrasında sayı-
lan ko"ullar gerçekle"med!#!nden, yürütmen!n durdurulması !stem!n!n dava konusu 
Anastatü’nün de#!"!k 18. maddes!n!n dördüncü fıkrası yönünden de redd! gerekt!#! 
görü"ü !le kısmen kabulüne !l!"k!n ço#unluk kararına katılmıyorum.

Mahkeme, proje okullarındaki yöneticilere ba$vuru hakkı verilmemesini hukuka 
aykırı buldu

E#!t!m-B!r-Sen olarak, görevlend!rme sonrası proje okulu bel!rlenen okulunda dört 
yıllık yönet!c!l!k görev süres! sona eren üyem!z!n yen!den görevlend!r!lme ba"vuru-
sunun redd! üzer!ne açtı#ımız davada mahkeme, aynı (proje) okul(un)da görev sü-
res!n!n b!t!m!n!n ardından yen!den görevlend!r!lme hükümler! açısından bulundu#u 
okula görevlend!r!lmes!n!n dayana#ı olan genel yönetmel!k hükümler!n!n geçerl! ol-
du#unun kabulünün gerekt!#!ne hükmett!.

Esk!"eh!r 2. $dare Mahkemes!, “davacının görevlend!r!ld!#! tar!hte okulunun özel proje 
okulu olmadı#ı, görevlend!r!lmes!n!n d!#er e#!t!m kurumu yönet!c!l!kler!nde oldu#u 
g!b! M!llî E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! 
hükümler! uyarınca val!l!k oluru !le gerçekle"t!r!ld!#!, söz konusu okulun daha sonra 
proje okulu olarak bel!rlend!#!, proje okullarının tab! oldu#u Özel Program ve Proje 
Uygulayan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’nde davacının durumunda olan k!"!ler!n 
görev süreler!n!n b!t!m! hâl!nde nasıl b!r atama ve görevlend!rme rej!m!ne tab! tutula-
ca#ı hususunda geç!" düzenlemes! !çeren geç!c! 1. maddes!n!n de yürürlükten kalkmı" 
bulundu#u d!kkate alındı#ında, davacının aynı okulda görev süres!n!n b!t!m!n!n ar-
dından yen!den görevlend!r!lme hükümler! açısından bulundu#u okula görevlend!r!l-
mes!n!n dayana#ı olan genel yönetmel!k hükümler!n!n geçerl! oldu#unun kabulünün 
gerekt!#!ne, aks! durumun davacının anılan okulda görevlend!r!ld!#! tar!hte sonradan 
proje okulu kapsamına alınmamı" bulunan ba"kaca e#!t!m kurumlarında görevlen-
d!r!lm!" bulunan ve görev süreler!n! tamamlayan yönet!c!lerle yönet!c!l!#e yen!den 
görevlend!r!lme hükümler! açısından farklı uygulamaya tab! tutulması sonucunu do-
#uraca#ı, bu durumun !se e"!tl!k ve adalet !lkes!yle ba#da"mayaca#ı” gerekçes!yle dava 
konusu !"lem!n !ptal!ne karar verd!.
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T.C. 

ESK!#EH!R 

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO          : 2019/425 

KARAR NO      : 2019/582 

DAVACI : …………………………..’U TEMS$LEN E+$T$MC$LER   
  B$RL$+$ SEND$KASI (E+$T$M-B$R-SEN)

 VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT –

 Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeler! Cad. No:86 Kat:14                    

 Altında#/ANKARA (e-tebl!gat) 

DAVALI :…………….. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. …………………….-$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü Büyükdere  
   Mh. Atatürk Bulvarı No:247 (e-tebl!gat) 

DAVANIN ÖZET! : Davacı send!ka vek!l! tarafından, ………. ……… Sosyal B!l!m-
ler L!ses!’nde müdür olarak görev yapan müvekk!l! send!ka üyes!  ………….’un, bu-
lundu#u okula M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme 
Yönetmel!#! hükümler! uyarınca 19.09.2014 tar!h!nde okul müdürü olarak görevlen-
d!r!ld!#!, ancak sonrasında söz konusu okulun Aralık 2014 tar!h!nde Özel Program ve 
Proje Uygulayan E#!t!m Kurumuna dönü"türüldü#ü, söz konusu okulda yönet!c!l!k 
görev süres!n! doldurması ve yen!den görevlend!rme ba"vurularının açılması üzer!-
ne M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! 
ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre elektron!k ortamda terc!hte bulunmak suret!yle 
yaptı#ı yönet!c! olarak yen!den görevlend!rme ba"vurusunun reddoldu#undan bah!s-
le M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! 
ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre yapılacak de#erlend!rme sonucuna göre terc!h-
te bulundu#u okullardan b!r!ne yen!den yönet!c! olarak görevlend!r!lmes! !stem!yle 
yapmı" oldu#u 21.05.2019 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n 28.05.2019 tar!h ve 
E.10502633 sayılı Esk!"eh!r Val!l!#! !"lem!n!n, hukuka aykırı oldu#u, M!ll! E#!t!m Ba-
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kanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’nde proje okullarına 
yönet!c! olarak görevlend!r!lenler!n ya da yönet!c! olarak görev yapmakta oldukları 
okulları proje okulu olarak bel!rlenenler!n, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumları-
na Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 de#erlend!rme formuna 
göre yen!den görevlend!rme !ç!n ba"vuruda bulunamayacaklarına !l!"k!n hüküm bu-
lunmadı#ı, dört ve sek!z yılını tamamlayan yönet!c!ler!n, görevlend!r!ld!kler! e#!t!m 
kurumlarının proje okulu olarak bel!rleme sürec!nde kend!ler!ne yönet!c!l!k görev!n!n 
devamı ve sona erd!r!lmes! noktasında b!r terc!h hakkı tanınmadı#ı ve Bakanlı#ın tek 
tara%ı tasarrufuyla kend!ler!ne e#!t!m kurumlarına yen!den yönet!c! olarak görevlen-
d!r!lme ba"vurusunda bulunma hakkının ver!lmed!#!, bu durumun hukuk! güvenl!k, 
hukuk! bel!rl!l!k ve hukuk! !st!krar !lkeler!ne aykırı oldu#u, kazanılmı" haklara saygı 
!lkes! do#rultusunda !"lem tes!s ed!lmed!#!, özel program ve proje uygulayan e#!t!m 
kurumuna dönü"türülen okullarda görev yapan yönet!c!ler!n yen!den ba"vuru yapa-
mamasının e"!tl!k !lkes!ne aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Özel Program ve Proje Uygulayan 
E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!n!n 11.maddes! uyarınca, yönet!c!ler!n dört yıllı#ına 
görevlend!r!leb!lece#!, davacının 19.09.2014 tar!h!nden ber! söz konusu okulda çalı"-
tı#ı, !lg!l! maddeye göre, görev yaptı#ı okulda görev süres!n!n uzatılmasının mümkün 
olmadı#ı, ayrıca aynı Yönetmel!#!n 10.maddes!n!n 6.fıkrasında, sosyal b!l!mler l!ses! 
müdürler!n!n; Türk D!l! ve Edeb!yatı, tar!h, co#rafya, felsefe, ps!koloj! veya yabancı d!l 
ö#retmenler! arasından görevlend!r!lmes!n!n esas oldu#unun bel!rt!ld!#!, davacının 
d!n kültürü ve ahlak b!lg!s! ö#retmen! oldu#u gerekçes!yle bran"ı !t!bar!yle de görev 
süres!n!n uzatılmasının mümkün olmadı#ı !dd!alarıyla davanın redd!ne karar ver!l-
mes! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Esk!"eh!r 2. $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelend!kten sonra !"!n 
gere#! görü"üldü: 

Dava; …………………. müdür olarak görev yapan davacı send!ka üyes! 
…………………..’un, bulundu#u okula M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına 
Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! hükümler! uyarınca 19.09.2014 tar!h!nde okul 
müdürü olarak görevlend!r!ld!#!, ancak sonrasında söz konusu okulun Aralık 2014 
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tar!h!nde Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m Kurumuna dönü"türüldü#ü, söz 
konusu okulda yönet!c!l!k görev süres!n! doldurması ve yen!den görevlend!rme ba"-
vurularının açılması üzer!ne M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! 
Görevlend!rme Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre elektron!k ortamda 
terc!hte bulunmak suret!yle yaptı#ı yen!den yönet!c! olarak görevlend!rme ba"vuru-
sunun reddoldu#undan bah!sle M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! 
Görevlend!rme Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre yapılacak de#erlen-
d!rme sonucuna göre terc!hte bulundu#u okullardan b!r!ne yen!den yönet!c! olarak 
görevlend!r!lmes! !stem!yle yapmı" oldu#u 21.05.2019 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne 
!l!"k!n 28.05.2019 tar!h ve E.10502633 sayılı …………….. Val!l!#! !"lem!n!n !ptal! !s-
tem!yle açılmı"tır. 

652 sayılı Özel Barınma H!zmet! Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamen!n ‘’Atama’’ ba"lıklı 37.maddes!n!n 8. fıkrasında; “Okul 
ve Kurum Müdürler!, $l M!llî E#!t!m Müdürünün tekl!f! üzer!ne, Müdür Ba"yardımcı-
sı ve Yardımcıları !se Okul veya Kurum Müdürünün !nhası ve $l M!llî E#!t!m Müdürü-
nün tekl!f! üzer!ne Val! tarafından dört yıllı#ına görevlend!r!l!r. Bu görevlend!rmeler!n 
süre tamamlanmadan sonlandırılması, süres! dolanların yen!den görevlend!r!lmes! !le 
bu fıkranın uygulanmasına !l!"k!n d!#er usul ve esaslar yönetmel!kle düzenlen!r. Bu 
fıkra kapsamındak! görevlend!rmeler özlük hakları, atama ve terf! yönünden kaza-
nılmı" hak do#urmaz.” hükmüne, aynı madden!n 9.fıkrasında !se; ‘’ Yurt !ç! veya yurt 
dı"ında, yerl! veya yabancı kurum ve kurulu"larla veya ba"ka ülkelerle !"b!rl!#! anla"-
ması çerçeves!nde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, 
Bakan onayı !le proje okulu olarak seç!len ve bel!rl! e#!t!m reformu ve programları 
uygulanan okul ve kurumlar !le Bakan onayıyla do#rudan Bakanlık merkez te"k!latına 
ba#lanan kurumlara yapılacak ö#retmen atamaları ve yönet!c! görevlend!rmeler! Ba-
kan tarafından yapılır.’’ hükmüne yer ver!lm!"t!r.

Anılan Kanun’un 37. maddes!ne dayalı olarak hazırlanan ve 21.06.2018 tar!h ve 30455 
sayılı Resm! Gazetede yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Ku-
rumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n ‘’Kapsam’’ ba"lıklı 2.maddes!nde; 
‘’Bu Yönetmel!k, 25/8/2011 tar!hl! ve 652 sayılı Özel Barınma H!zmet! Veren Kurum-
lar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen!n 37 nc! madde-
s!n!n dokuzuncu fıkrası kapsamındak!ler har!ç olmak üzere, M!llî E#!t!m Bakanlı#ına 
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ba#lı e#!t!m kurumlarında !k!nc! görev kapsamında görevlend!r!lecek müdür ve mü-
dür yardımcılarını kapsar.’’ hükmüne, ‘’Yönet!c! Görevlend!rmede $zlenecek Yöntem’’ 
ba"lıklı 14.maddes!nde; ‘’Yönet!c!l!#e !lk defa görevlend!rme yazılı sınav ve sözlü sınav 
sonucuna göre; yönet!c!l!#e yen!den görevlend!rme !se Ek-1’de yer alan Form üzer!n-
den yapılacak de#erlend!rme sonucu bel!rlenen puanlar d!kkate alınarak puan üstün-
lü#üne göre yapılır.’’ hükmüne, ‘’Yönet!c! Olarak Yen!den Görevlend!r!leceklere $l!"k!n 
Duyuru ve Ba"vuru’’ ba"lıklı 26.maddes!nde; ‘’(1) Müdür veya müdür yardımcısı ola-
rak yen!den görevlend!r!lecekler bakımından, !lk defa yönet!c! görevlend!rmes! yapıl-
madan önce olmak üzere, bo" bulunan e#!t!m kurumları !le dört ve sek!z yıllık görev 
süres!n! dolduran müdür ve müdür yardımcılarından bo"alacak e#!t!m kurumları, !l 
m!llî e#!t!m müdürlükler!n!n !nternet s!tes!nde duyurulur. (2) Bulundukları e#!t!m 
kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! dolduran yönet!c!lerden aynı ya 
da farklı e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda sek!z yıl-
lık görev süres!n! dolduran yönet!c!lerden !se farklı e#!t!m kurumlarına aynı unvanla 
yen!den görevlend!r!lme !ste#!nde bulunanların ba"vuruları elektron!k ortamda alınır. 
(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yen!den görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda 
bulunanlara en fazla 10 e#!t!m kurumu terc!h etme hakkı ver!l!r.’’ hükmüne, ‘’Müdür-
lü#e Yen!den Görevlend!rme’’ ba"lıklı 27.maddes!nde; ‘’(1) Bulundukları e#!t!m kuru-
munda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! dolduran müdürler!n aynı ya da farklı 
e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda sek!z yıllık görev 
süres!n! dolduran müdürler!n !se farklı e#!t!m kurumlarına müdür olarak yen!den 
görevlend!r!lmeler!nde, Ek-1’de yer alan Form üzer!nden yapılacak de#erlend!rmeye 
göre bel!rlenen puanlar d!kkate alınır...’’ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Aynı Kanun’un 37. maddes!n!n 9. fıkrasına dayalı olarak hazırlanan ve 01.09.2016 ta-
r!h ve 29818 sayılı Resm! Gazetede yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!ll! E#!t!m Bakan-
lı#ı Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n “Kapsam” 
ba"lıklı 2. maddes!nde; “Bu Yönetmel!k, yurt !ç!nde ve yurt dı"ında yerl! veya yabancı 
kurum ve kurulu"larla veya ba"ka ülkelerle !"b!rl!#! anla"maları çerçeves!nde kurulan 
ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar !le bel!rl! e#!t!m reformu ve 
programları uygulayan okulların proje okulu olarak bel!rlenmes! ve Bakan tarafından 
onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak ö#retmen atamaları, yönet!c! görevlen-
d!rmeler! !le bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyes!ndek! ortaokullara 
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ö#renc! seç!lmes!ne !l!"k!n usul ve esasları kapsar.” hükmüne, “Yönet!c! görevlend!r-
me” ba"lıklı 14. maddes!n!n b!r!nc! fıkraısnda; “Bu Yönetmel!kte aranan "artları ta"ı-
yan yönet!c!ler arasından e#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlü#ün !n-
hası, $nsan Kaynakları Genel Müdürlü#ünün tekl!f! ve Bakanın onayı !le dört yıllı#ına 
görevlend!rme yapılır. E#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlükçe bel!rle-
nen kr!terlere göre görev!nde ba"arı gösterenler!n görev süres! !lk görevlend!rmedek! 
usulle dört yıl daha uzatılab!l!r.” hükmüne, “ Yönet!c!l!k ve ö#retmenl!k görev!nden 
ayrılma” ba"lıklı 15. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; “ Yönet!c! ve ö#retmenler !steme-
ler! hâl!nde ya da görev süreler!n! tamamladıklarında d!#er okullara !lg!l! mevzuat hü-
kümler!ne göre ö#retmen olarak atanab!l!rler.” hükümler!ne yer ver!lm!", öte yandan, 
anılan yönetmel!#!n geç!c! 1.maddes!nde; “Bu Yönetmel!#!n yürürlü#e g!rd!#! tar!hte 
val!l!klerce ataması yapılmı" olan ö#retmenler !le görevlend!r!lmes! yapılmı" yöne-
t!c!lerden dört veya sek!z yıllık görev süres!n! tamamlayanların görevler! sona erer. 
Bunlardan sek!z yıldan az, dört yıldan fazla çalı"anlar bu okullarda sek!z yıllık görev 
süres! tamamlamak üzere atanab!l!r/görevlend!r!leb!l!rler. Görev süreler!n! dolduran 
yönet!c! ve ö#retmenler !stekler! de d!kkate alınarak !lg!l! mevzuatı uyarınca durumla-
rına uygun okullara ö#retmen olarak atanırlar. Bu ö#retmenlerden herhang! b!r okul/
kuruma atanmak üzere ba"vuruda bulunmayanların veya terc!hler!nden b!r!ne atana-
mayanların görev yerler! !l !çer!s!nde val!l!klerce resen bel!rlen!r.” düzenlemes! yer ak-
makta !ken yönetmel!#!n anılan geç!c! b!r!nc! maddes!, 06.07.2018 tar!h ve 30470 sa-
yılı Resm! Gazetede yayımlanan yönetmel!k de#!"!kl!#! !le yürürlükten kaldırılmı"tır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının 19.09.2014 tar!h!nde …………………….
müdür olarak görevlend!r!ld!#!, davacının okul müdürü olarak görevlend!r!ld!#! anı-
lan okulun daha sonra M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı $nsan Kaynakları Genel Müdürlü#ü’nün 
10.12.2014 tar!h ve 6311227 sayılı !"lem!yle proje okulu olarak bel!rlend!#!, davacı-
nın okul müdürü olarak 4 yıllık görev süres!n!n b!t!m!n! müteak!p öncel!kle elektro-
n!k ortamda yaptı#ı ba"vuru !le M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! 
Görevlend!rme Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre terc!hte bulundu#u 
okullardan b!r!ne müdür olarak yen!den görevlend!r!lme taleb!nde bulundu#u, ba"vu-
rusunun M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m Kurumları 
Yönetmel!#! gere#!, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!r-
me Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 formu !le d!#er okullara yen!den yönet!c! olarak 
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görevlend!r!lemeyece#! gerekçes!yle redded!ld!#!, bu defa; kend!s! !le aynı tar!hlerde 
proje okulu olarak bel!rlenen okullar dı"ındak! ö#ret!m kurumlarına müdür olarak 
görevlend!r!len, dört ve sek!z yıllık görev süreler!n! dolduran yönet!c!ler!n Ek-1 for-
mu !le ba"vuru yapab!l!yorken; kend!s! !le benzer durumda olan ve görev yaptıkları 
okulları Özel Program ve Proje Okuluna dönü"türülen yönet!c!ler!n yönet!c!l!#!n!n 
sona erecek olmasının hak kaybı olu"turaca#ı gerekçes!yle elektron!k ortamda terc!hte 
bulundu#u halde de#erlend!rmeye alınmayan terc!hler!nden b!r!s!ne M!ll! E#!t!m Ba-
kanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 
formuna göre de#erlend!rmen!n yapılarak, terc!hler! do#rultusunda yen!den müdür 
olarak görevlend!r!lme !stem!yle 21.05.2019 tar!h!nde yaptı#ı ba"vurusunun Esk!"eh!r 
Val!l!#!’n!n 28.05.2019 tar!h ve E.10502633 sayılı !"lem!yle redded!lmes! üzer!ne bakıl-
makta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Bakılan davada, davacının 19.09.2014 tar!h!nde müdür olarak görevlend!r!ld!#! 
………………….görevlend!r!ld!#! tar!hte özel proje okulu olmadı#ı, görevlend!r!l-
mes!n!n d!#er e#!t!m kurumu yönet!c!l!kler!nde oldu#u g!b! M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı 
E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! hükümler! uyarınca val!l!k 
oluru !le gerçekle"t!r!ld!#!, söz konusu okulun 10.12.2014 tar!h!nde davacının göreve 
devamı sırasında Bakanlıkça özel proje okulu olarak bel!rlend!#! ve özel proje okul-
larının yönet!c!ler!n!n tab! bulundu#u Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m Ku-
rumları Yönetmel!#!’n!n yukarıda hükümler!ne yer ver!len ve davacının durumunda 
bulunan k!"!ler!n!n görev süreler!n!n b!t!m! hal!nde nasıl b!r atama ve görevlend!rme 
rej!m!ne tab! tutulaca#ı hususunda geç!" dönem! düzenlemes!n! !çeren geç!c! 1. mad-
des!n!n de yürürlükten kalkmı" bulundu#u d!kkate alındı#ında, davacının aynı okul-
da görev süres!n!n b!t!m!n!n ardından yen!den görevlend!rme hükümler! açısından 
bulundu#u okula görevlend!r!lmes!n!n dayana#ı olan genel yönetmel!k hükümler!n!n 
geçerl! oldu#unun kabulünün gerekt!#!, aks! durumun davacının anılan okulda görev-
lend!r!ld!#! tar!hte sonradan özel proje okulu kapsamına alınmamı" bulunan ba"kaca 
e#!t!m kurumlarında görevlend!r!lm!" bulunan ve görev süreler!n! tamamlayan yöne-
t!c!lerle yönet!c!l!#e yen!den görevlend!r!lme hükümler! açısından farklı uygulamaya 
tab! tutulması sonucunu do#uraca#ı, bu durumun !se e"!tl!k ve adalet !lkes! !le de ba#-
da"mayaca#ı açık oldu#undan, bulundu#u okulda görev süres!n! dolduran davacının 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’ne 
ve bu yönetmel!#!n ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre de#erlend!rme yapılmak sure-
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t!yle terc!hler!ne göre yen!den yönet!c! olarak görevlend!r!l!p görevlend!r!lmeyece#! 
hususunda !"lem tes!s ed!lmes! gerek!rken, davacının bu yöndek! ba"vurusunun, Özel 
Proje Okulu’nda görev yaptı#ından bah!sle M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumla-
rına Yen!den Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! kapsamında ba"vuru yapmasının 
mümkün olmadı#ı gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka uyarlık 
bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne ……………………..karar ver!ld!.

Salgın nedeniyle yapılamayan ö%retmenlik uygulaması dersinin ek ders ücreti 
ödenmelidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, ö#retmenl!k uygulaması ders!n!n salgın neden!yle f!!len yapıl-
madı#ı !ler! sürülerek ders görev!n! yapmı" sayılmayan ve ek ders ücret! ödenmeyen 
üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, Cumhurba"kanı kararıyla kov!d-19 sebe-
b!yle görev!n! yer!ne get!remeyen ö#retmenler!n ek ders ücret!nden faydalandırılaca-
#ından hareketle dava konusu !"lem! !ptal ett!.

Tokat $dare Mahkemes!, kararında, “Ö#retmenl!k uygulaması ders!n!n kov!d-19 sal-
gını sebeb!yle f!!len yapılamadı#ı, Cumhurba"kanı kararıyla ek ders ücretler!ne !l!"-
k!n olarak, ders ücret! kar"ılı#ında görevlend!r!len ö#retmenler! kapsayıcı "ek!lde ko-
v!d-19 salgını neden!yle e#!t!m kurumlarının tat!l ed!ld!#! günlerde bulunan ek ders 
görevler!n! yapmı" sayılarak, kar"ılı#ında ek ders ücret!nden faydalandırılmasının 
bel!rt!ld!#!, ders ücret! kar"ılı#ında görevlend!r!lme !le ö#retmenl!k uygulaması der-
s!n!n ver!lmes! amacıyla görevlend!r!lenlere 657 sayılı Kanun’un 176. maddes! uya-
rınca ödemeler!n yapılaca#ının bel!rt!ld!#!, bu madde uyarınca ödeme yapılanlardan, 
aynı kanunun 89. maddes! uyarınca görev yapanların kasted!ld!#! görülmü" olup bu 
!k! görevlend!rmen!n, dayanaklarının ve n!tel!kler!n!n aynı oldu#u görüldü#ünden, 
Anayasanın e"!tl!k !lkes! uyarınca Cumhurba"kanı kararında bel!rt!len durumun ö#-
retmenl!k uygulaması ders! !ç!n görevlend!r!len davacı hakkında uygulanacak "ek!lde 
yorumlamasının hakkan!yet gere#! oldu#u sonucuna varılmı"tır. Bu durumda, davacı-
nın kend!s!nden kaynaklanmayan b!r durum olan kov!d-19 salgını sebeb!yle görev!n! 
f!!len yer!ne get!remed!#! ve Cumhurba"kanı kararıyla kov!d-19 sebeb!yle görev!n! ye-
r!ne get!remeyen ö#retmeler!n ek ders ücret!nden faydalandırılaca#ı görüldü#ünden, 
davacı hakkında tes!s ed!len zımn! ret !"lem!nde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” 
gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

TOKAT 

!DARE MAHKEMES!

ESAS NO       : 2020/954 

KARAR NO    : 2021/813 

DAVACI : ……………………………. 

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

   AV. ÖMER RAYLAZ -UETS[16108-01985-12772] 

   AV. HARUN KALE -UETS[16874-78588-31914] 

DAVALI : …………………………………….. REKTÖRLÜ+Ü 

VEK!L! : AV. ………………………(Aynı Adreste) 

DAVANIN ÖZET! : Davacı tarafından, ……………….. L!ses!nde D!n Kültürü ve 
Ahlak B!lg!s! ö#retmen! olarak görev yapmakta !ken, …………. Ün!vers!tes! $lah!yat 
Fakültes! ö#renc!ler!ne verm!" oldu#u ö#retmenl!k uygulaması ders! neden!yle hak 
etm!" oldu#u ücret!n ödenmeyen 9 ha&alık kısmının ödenmes! !stem!yle 21.07.2020 
tar!h!nde yapmı" oldu#u ba"vurunun cevap ver!lmemek suret!yle zımnen redd!ne !l!"-
k!n !"lem!n; hukuka aykırı oldu#u, Cumhurba"kanlı#ının 03.04.2020 tar!h ve 2368 ka-
rar sayılı genelges!ne göre uygulama koord!natörü okul müdürü ve ö#retmenler!n de 
bahs! geçen e#!t!m neden!yle ücretten faydalanması gerekt!#!n!n bel!rt!ld!#!, okullar 
Cov!d-19 pandem! dönem! neden!yle kapatıldı#ı !ç!n staj !"lemler!ne da!r kalan tüm !" 
ve !"lemler 15 Mayıs 2020 tar!h!ne kadar, uygulama e#!t!m! verd!#! $lah!yat Fakültes! 
son sınıf ö#renc!ler! olan …………………. !s!ml! ö#renc!ler!n evrakları düzenlen!p 
tak!b! sa#landı#ı !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Yüksek Ö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ının 13.03.2020 tar!h ve 
21113 sayılı yazısının b!r!nc! paragrafında “Cov!t-19 pandem!s! dolayısıyla Yüksekö#-
ret!m Kurumlarında e#!t!me 16.03.2020 tar!h!nden !t!baren 3 ha&a ara ver!lm!"t!r.” 
!bares!ne !st!naden ve aynı yazının 5. maddes! “Örgün e#!t!m programlarına devam 
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eden tüm ön l!sans ve l!sans ö#renc!ler! g!b! sa#lık, ö#retmenl!k, fen ve mühend!s-
l!k programlarından staj, $ntörnlük ve uygulamalı e#!t!mler! olan ön l!sans ve l!sans 
ö#renc!ler!n!n de e#!t!mler!ne ara ver!lmes!ne,” gere#!nce fakülte ö#renc!ler! M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ına ba#lı okullarda Ö#retmel!k Uygulaması ders!n!n uygulama kısmı-
na 16.03.2020 tar!h!nden sonra katılmadıkları, Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ı’nın 
07.04.2020 tar!h ve 25557 sayılı yazısının 2. ve 3. paragrafında ö#retmenl!k program-
larında yer alan “Okul Deney!m! ve Ö#retmenl!k Uygulaması” g!b! dersler !ç!n ö#ret-
menl!k programlarında/Pedagoj!k Formasyon programlarında okuyan ö#renc!ler!n, 
yakla"ık 5-6 ha&a arasında M!ll! E#!t!m Bakanlı#ına ba#lı okullarda uygulama çalı"-
malarına/e#!t!mler! katıldıkları dü"ünülerek; “2019-2020 e#!t!m ve ö#ret!m yılı bahar 
dönem!yle sınırlı olmak kaydıyla” uygulamalarla !lg!l! bu süren!n yeterl! olarak kabul 
ed!leb!lece#! b!ld!r!ld!#!, ö#retmenl!k uygulaması ve okul deney!m! dersler!n!n uygu-
lama kısımlarının 9ha&alık kısmı pandem! dolayısıyla senkron yada asenkron olarak 
da !"lenmed!#!nden kazanılmı" b!r haktan bahsed!lmes!n!n mümkün olmadı#ı !ler! 
sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Tokat $dare Mahkemes! Hak!ml!#!’ nce, dava dosyası !ncelenerek !"!n ge-
re#! dü"ünüldü:

1982 Anayasası’nın 10. maddes!, herkes!n d!l, ırk, renk, c!ns!yet, s!yas! dü"ünce, felsef! 
!nanç, d!n, mezhep ve benzer! sebeplerle ayrım gözet!lmeks!z!n kanun önünde e"!t ve 
devlet organları !le !dar! makamların bütün !"lemler!nde kanun önünde e"!tl!k !lkes!-
ne uygun olarak hareket etmek zorunda oldu#unu açıklayarak “kanun önünde e"!tl!k 
!lkes!n!” temel b!r kural olarak ben!msem!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ‘’Ders görev!’’ ba"lıklı 89.madddes!nde ‘’Her 
derecedek! e#!t!m ve ö#ret!m kurumları !le Ün!vers!te ve Akadem! (Asker! Akadem!-
ler dah!l), okul, kurs veya yaygın e#!t!m yapan kurumlarda ve benzer! kurulu"larda 
ö#retmen veya ö#ret!m üyes! bulunmaması hal!nde ö#retmenlere, ö#ret!m üyeler!ne 
veya d!#er memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret !le ek ders görev! ver!leb!l!r. 
Ücretle okutulacak ders saatler!n!n sayısı, ders görev! alacakların n!tel!kler! ve d!#er 
hususlar Cumhurba"kanı kararı !le tesp!t olunur.’’ hükmüne ‘’Ders ve konferans ücret-
ler!’’ ba"lıklı 176.maddes!nde ‘’Bu Kanunun 89 uncu maddes!ne göre kend!ler!ne ders 
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görev! ver!lenlere, ders saat! ba"ına gündüz ö#ret!m! !ç!n 140, örgün ve yaygın e#!t!m 
kurumlarında yarıyıl ve yaz tat!ller!nde, cumartes! ve pazar günler! !le saat 18.00’den 
sonra ba"layan ö#ret!m faal!yetler! !ç!n 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre bel!r-
lenen aylık katsayısı !le çarpımından olu"an m!ktar üzer!nden ek ders ücret! öden!r. 
Bu ücretler, özel e#!t!me muhtaç ö#renc!ler!n e#!t!m ve ö#ret!m gördü#ü kurumlarda 
görevl! ö#retmen ve yönet!c!ler !le bu ö#renc!lere yönel!k olarak açılan özel sınıf ö#ret-
menler!ne ve cezaevler!nde görevl! ö#retmenlere %25, M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Örgün 
ve Yaygın E#!t!m! Destekleme ve Yet!"t!rme Kursları Yönerges! kapsamında görev alan 
yönet!c! ve ö#retmenlere %100 fazlasıyla öden!r. Bu madde kapsamında ücretle ders 
vermek üzere yüksekö#ret!m kurumlarından görevlend!r!len ö#ret!m elemanlarına 
2914 sayılı Kanun hükümler!ne göre ek ders ücret! öden!r. Konferans ücret! her yıl 
bütçe kanunlarında göster!l!r’ hükmü yer almaktadır. 

1/12/2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar kurulu Kararı !le yürürlü#e konulan 
M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! Ve Ö#retmenler!n!n Ders Ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n 
Karar’ın ‘’Ders ücret! kar"ılı#ında görevlend!rme’’ ba"lıklı 9.maddes!nde ‘’Ö#retmen 
sayısının yeters!z olması hâl!nde; a) Yüksek ö#ren!ml! olmak ko"uluyla;1) Bu Karar 
kapsamındak! yönet!c! ve ö#retmenler dı"ındak! resmî görevl!ler !le sınıf ö#retmenle-
r!ne !lkö#ret!m, orta ö#ret!m ve yaygın e#!t!m kurumlarında ha&ada 8 saate, 2) Resmî 
görev! bulunmayanlar !le emekl!lere, okul önces!, !lkö#ret!m, orta ö#ret!m, özel e#!t!m 
ve yaygın e#!t!m kurumlarında ha&ada 30 saate, kadar ek ders görev! ver!leb!l!r. b) 
$lg!l! mevzuatında bel!rt!len esaslara göre uzman ve usta ö#ret!c! olarak n!telend!r!len-
lerden; 1) Resmî görev! bulunanlara ha&ada 10 saate, 2) Resmî görev! bulunmayanlara 
ha&ada 40 saate, kadar okul önces!, meslekî ve tekn!k orta ö#ret!m, özel e#!t!m ve 
yaygın e#!t!m kurumlarında ek ders görev! ver!leb!l!r.’’ hükmü “Görev!n f!!len yapıl-
ması” ba"lıklı 25’!nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında “(1) Bu Karar kapsamında ek ders 
ücret! ödeneb!lmes! !ç!n, ek ders görev!n!n f!!len yapılmı" olması, ek ders görev!nden 
sayılan veya ek ders görev!n!n yapılmı" sayılaca#ı hâller bakımından !se bu Kararda 
bel!rlenen ko"ulların olu"ması "arttır. (...) ‘’Okul deney!m! ve ö#retmenl!k uygulaması 
ders görev!’’ ba"lıklı 28.maddes!nde’’ M!llî E#!t!m Bakanlı#ı ve Yüksekö#ret!m Kurulu 
Ba"kanlı#ı arasında !mzalanan Ö#retmen Adaylarının M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı 
E#!t!m-Ö#ret!m Kurumlarında Yapacakları Ö#retmenl!k Uygulamasına $l!"k!n Koor-
d!nasyon ve $"b!rl!#! Protokolü !le bu Protokol do#rultusunda hazırlanan Ö#retmen 
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Adaylarının M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m-Ö#ret!m Kurumlarında Yapacak-
ları Ö#retmenl!k Uygulamasına !l!"k!n Yönerge uyarınca, ö#retmen yet!"t!ren yüksek 
ö#ret!m kurumlarındak! ö#renc!ler!n ö#retmenl!k meslek b!lg!s! dersler!nden Okul 
Deney!m! I, Okul Deney!m! II ve Ö#retmenl!k Uygulaması dersler!n! Bakanlı#a ba#lı 
resmî ve özel e#!t!m ö#ret!m kurumlarında yapmaları amacıyla; m!llî e#!t!m müdü-
rü, m!llî e#!t!m müdür yardımcısı, "ube müdürü, okul yönet!c!ler! !le ö#retmenlere 
“ö#retmenl!k uygulaması görev!” ver!leb!l!r. Okul Deney!m! I, Okul Deney!m! II ve 
Ö#retmenl!k Uygulaması dersler!n!n yürütülmes!nde görev alacak m!llî e#!t!m mü-
dürlü#ü uygulama koord!natörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koor-
d!natörünün, ö#retmen adaylarının ö#retmenl!k uygulaması ve okul deney!m! uygu-
lamasına yönel!k !let!"!m, koord!nasyon, rehberl!k ve danı"manlık g!b! görevler!nden; 
a) M!llî e#!t!m müdürlü#ü uygulama koord!natörünün ha&ada 4 saat!, b) Uygulama 
okulu müdürünün ha&ada 2 saat!, c) Uygulama okulu koord!natörünün ha&ada 2 saa-
t!, ek ders görev! sayılır ve ek ders ücret! öden!r. (3) Uygulama ö#retmenler!ne !se Okul 
Deney!m! I ve Okul Deney!m! II dersler!n!n her b!r!nden ha&ada 4’er saat, Ö#retmen-
l!k Uygulaması ders!nden ha&ada 6 saat ek ders görev! ver!leb!l!r. Ancak, uygulama 
ö#retmenler!ne bu kapsamda ver!lecek ek ders saat! sayısının toplamı ha&ada 10 saat! 
geçemez. Her b!r ün!vers!te !ç!n !l veya !lçede ayrı b!r m!llî e#!t!m müdürlü#ü uygu-
lama koord!natörü, uygulamanın yapıldı#ı okullarda !se müdür yardımcılarından b!r! 
uygulama okulu koord!natörü olarak görevlend!r!l!r. Uygulamaların hang! okullarda 
yapılaca#ı, görev ver!len yönet!c! ve ö#retmenler!n !l, !lçe, okul ve bran" bazında sayı-
ları; Ö#retmen Adaylarının M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m-Ö#ret!m Kurumla-
rında Yapacakları Ö#retmenl!k Uygulamasına !l!"k!n Yönerge hükümler!ne göre her 
ö#ret!m yılı !ç!n yen!den bel!rlen!r. Uygulama sonuçları Mal!ye Bakanlı#ı, M!llî E#!t!m 
Bakanlı#ı ve Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ınca her ö#ret!m yılı sonunda de#er-
lend!r!l!r. Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretler!, !lg!l! ün!vers!telerce 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddes! uyarınca öden!r.’’ hükmü yer 
almaktadır. 

03.04.2020 tar!hl! ve 31088 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan 2347 karar sayılı cum-
hurba"kanı kararı !le yürürlü#e g!ren ‘’M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! Ve Ö#retmen-
ler!n!n Ders Ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararda De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Karar’’ 
1.maddes!nde 1/12/2006 tar!hl! ve 2006/11350 sayılı Bakanlar kurulu Kararı !le yürür-
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lü#e konulan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! Ve Ö#retmenler!n!n Ders Ve Ek Ders Sa-
atler!ne $l!"k!n Karara a"a#ıdak! geç!c! madde eklenm!"t!r. ‘’Geç!c! madde 6-(1) 2019-
2020 ö#ret!m yılında, 9 uncu madden!n b!r!nc! fıkrasının (a) bend!n!n (2) numaralı 
alt bend! !le (b) bend!n!n (2) numaralı alt bend! kapsamında görev yapmakta olanlar, 
COVID-19 salgını neden!yle e#!t!m kurumlarının tat!l ed!ld!#! günlerde bulunan ek 
ders görevler!n! yapmı" sayılarak kar"ılı#ında ek ders ücret!nden faydalandırılır....’’ 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden, ……………. D!n Kültürü ve Ahlak B!lg!s! ö#ret-
men! olarak görev yapmakta olan davacının, …………………….. $lah!yat Fakültes! 
ö#renc!ler!ne verm!" oldu#u ö#retmenl!k uygulaması ders! neden!yle hak etm!" oldu-
#u ücret!n ödenmeyen 9 ha&alık kısmının ödenmes! !stem!yle 21.07.2020 tar!h!nde 
yapmı" oldu#u ba"vurunun cevap ver!lmemek suret!yle zımnen redd!ne !l!"k!n !"le-
m!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Uyu"mazlıkta, davacının ………………… $lah!yat Fakültes! ö#renc!ler!ne verm!" 
oldu#u ö#retmenl!k uygulaması ders!n!n Cov!d-19 pandem!s! sebeb!yle f!!len ya-
pılamadı#ı, Cumhurba"kanı kararıyla ek ders ücretler!ne !l!"k!n olarak, ders ücret! 
kar"ılı#ında görevlend!r!len ö#retmenler! kapsayıcı "ek!lde COVID-19 salgını nede-
n!yle e#!t!m kurumlarının tat!l ed!ld!#! günlerde bulunan ek ders görevler!n! yapmı" 
sayılarak, kar"ılı#ında ek ders ücret!nden faydalandırılmasın bel!rt!ld!#!, ders ücret! 
kar"ılı#ında görevlend!r!lme !le ö#retmenl!k uygulaması ders!n!n ver!lmes! amacıyla 
görevlend!r!lenlere 657 sayılı Kanunun 176. maddes! uyarınca ödemeler!n yapılaca#ı-
nın bel!rt!ld!#!, bu madde uyarınca ödeme yapılanlardan, aynı Kanunun 89. maddes! 
uyarınca görev yapanların kasted!ld!#! görülmü" olup bu !k! görevlend!rmen!n, da-
yanaklarının ve n!tel!kler!n!n aynı oldu#u görüldü#ünden, Anayasanın e"!tl!k !lkes! 
uyarınca Cumhurba"kanı kararında bel!rt!len durumun ö#retmel!k uygulaması ders! 
!ç!n görevlend!r!len davacı hakkında uygulanacak "ek!lde yorumlamasının hakkan!yet 
gere#! oldu#u sonucuna varılmı"tır. 

Bu durumda, davacının kend!s!nden kaynaklanmayan b!r durum olan Cov!d-19 pan-
dem!s! sebeb!yle görev!n! f!!len yer!ne get!remed!#! ve Cumhurba"kanı kararıyla Co-
v!d-19 sebeb!yle görev!n! yer!ne get!remeyen ö#retmeler!n ek ders ücret!nden fayda-
landırılaca#ı görüldü#ünden, davacı hakkında tes!s ed!len zımn! ret !"lem!nde hukuka 
uyarlılık bulunmamaktadır. 
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne………………. karar ver!ld!.

Mahkeme, ö%renci gelmese de ders görevini yerine getirmek üzere hazır olan ö%-
retmene ek ders ücreti ödenmesine karar verdi

E#!t!m-B!r-Sen olarak, özel e#!t!m ö#retmen! üyem!z!n ö#renc!n!n okula gelmed!#! 
döneme a!t ek ders ücretler!n!n ödenmes! taleb!n!n redd!ne !l!"k!n !"lem!n !ptal! !ç!n 
açmı" oldu#umuz davada, mahkeme, üyem!z!n kend! kusuru olmaksızın f!!l! !mkân-
sızlık neden!yle ek ders görev!n!n yer!ne get!r!lemed!#! gerekçes!yle, talep ed!len ek 
ders ücretler!n!n ödenmes! gerekt!#!ne hükmett!.

Bursa 2. $dare Mahkemes!, kararında "u !fadelere yer verd!: “…Olayda, ek ders görev!-
n!n yer!ne get!r!lmemes! hal!n!n, davacının "ahsından kaynaklı b!r nedene dayanma-
dı#ı, sınıf mevcudunu olu"turan tek ö#renc!n!n okula gelmemes! neden!yle bu görev!n 
yer!ne get!r!lemed!#!, üstel!k ek ders !stem!ne konu günlerde davacının ders görev!n! 
yer!ne get!rmeye hazır b!r "ek!lde f!!len okulda bulundu#u sab!t olup, bu noktada ta-
ra%ar arasında da b!r !ht!laf bulunmamaktadır. Bu durumda, 23.11.2021 ve 26.11.2021 
tar!hler! !ç!n f!!len yer!ne get!r!lemeyen ek ders görevler!n!n davacının "ahsına özgü-
leneb!lecek b!r nedenden kaynaklanmadı#ı, davacının söz konusu günlerde görev ye-
r!nde ve ders görev!n! yer!ne get!rmeye hazır b!r halde bulundu#u, dolayısıyla ortada 
davacıya atfı kab!l kusurlu b!r durumun da mevcut olmadı#ı hususları b!r bütün olarak 
de#erlend!r!ld!#!nde, davacının kend! kusuru olmaksızın f!!l! !mkânsızlık neden!yle 
yer!ne get!r!lemeyen ek ders görev! neden!yle talep konusu tar!hlere a!t ek ders ücret-
ler!n!n davacıya ödenmes! hakkan!yet gere#! olup, aks! yönde tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır.”



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

142 Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

T.C.

BURSA

2. !DARE MAHKEMES!

ESAS NO       : 2022/177

KARAR NO   :2022/790

DAVACI :…………………………….

VEK!L! : AV. TAMER KOÇ 

DAVALI : ………………….. KAYMAKAMLI+I

VEK!L! : AV………………….$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü

DAVANIN KONUSU : $l!, $lçes!, Ortaokulu’nda özel e#!t!m 
ö#retmen! olarak görev yapan davacı tarafından, ve tar!hler!ne a!t ek ders ücretler!n!n 
ödenmes! taleb! !le yapılan ba"vurunun redd!ne da!r tar!h ve ………..E- sayılı !"lem!n 
!ptal!  !le bel!rt!len tar!hlere a!t ek ders ücretler!n!n yasal fa!z!yle b!rl!kte !ades!ne karar 
ver!lmes! !sten!lmekted!r.

DAVACININ !DD!ALARI : Davacı tarafından özetle; görev yaptı#ı sını&a sadece b!r 
adet ö#renc!n!n bulundu#u, bu ö#renc!n!n de zaman zaman çe"!tl! gerekçelere !ler! 
sürülerek okula gelmed!#!, durumdan okul !dares! !le ö#renc! vel!s!n!n de haberdar 
oldu#u, ancak ö#renc!s!n!n okula gelmed!#! zamanlarda dah! kend!s!n!n görev! ba-
"ında bulunmaya devam ett!#!, dolayısıyla ders!n !"lenememes!ndek! f!!l! !mkansızlık 
hal!n!n kend! "ahsından kaynaklanmadı#ı, !"lem!n hukuka aykırı olarak tes!s ed!ld!#! 
!ler! sürülmekted!r.

SAVUNMANIN ÖZET! : Davalı !darece özetle; tes!s ed!len !"lemde herhang! b!r hu-
kuka aykırılı#ın bulunmadı#ı bel!rt!lerek davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! 
savunulmaktadır.

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Bursa 2. $dare Mahkemes! Hak!ml!#!’nce dosya !ncelenerek !"!n gere#! 
dü"ünüldü;
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!NCELEME VE GEREKÇE:

A- MADD! OLAY :

Davacı……..$l!,………….$lçes!,………...Ortaokulu’nda ve b!r ö#renc!s! bulunan ha-
f!f düzey z!h!nsel engell! sınıfında özel e#!t!m ö#retmen! olarak görev yapmaktadır. 
………………tar!hler!nde, özel e#!t!m ö#renc!s! olan ……………çe"!tl! gerekçeler !le 
okula gelmem!" olup, durum !lg!l! günlerde davacı, ö#renc! vel!s! ve okul !darec!ler! 
tarafından !mzalanan tutanaklar !le kayıt altına alınmı"tır.

Sınıf mevcudundak! tek ö#renc!n!n de derse gelmemes! neden!yle y!ne yukarıda bel!r-
t!len günlerde f!!len ders !"lenemem!" olup, f!!len $"lenemeyen dersler!n kar"ılı#ı olan 
ek ders ücretler! ödemes!n!n davacıya yapılıp yapılmaması noktasında davalı !darede 
olu"an tereddüt üzer!ne $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünden görü" sorulmu"tur.

$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü tarafından gönder!len görü" yazısında ö#renc!ler!n okula 
gelmemes! neden!yle yer!ne get!r!lmeyen ders görevler!n!n f!!len yapılmı" sayılamaya-
ca#ı yönünde görü" ve öner!lere yer ver!lmes! üzer!ne davacıya, söz konusu günlere a!t 
ek ders ödemes! yapılmamı"tır.

Davacı,…………tar!hl! d!lekçes! !le okul !dares!ne ba"vuruda bulunarak tar!hler! !ç!n 
ödenmeyen ek ders ücretler!n!n ödenmes! taleb!nde bulunmu" olup, bu taleb!n!n dava 
konusu ve ………….E-…………….sayılı !"lem !le redd!ne karar ver!lmes! üzer!ne 
anılan !"lem!n !ptal! !le b!rl!kte, kes!len ek ders ücretler!n!n !ades!ne karar ver!lmes! 
!stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmı"tır.

B- !LG!L! MEVZUAT: 

16.12.2006 tar!h ve 26378 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren  
2006/11350 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders 
Saatler!ne $l!"k!n Bakanlar Kurulu Karan’ nın 25. maddes!nde; bu karar kapsamında 
ek ders ücret! ödeneb!lmes! !ç!n, ek ders görev!n!n f!!len yapılmı" olması, ek ders gö-
rev!nden sayılan veya ek ders görev!n!n yapılmı" sayılaca#ı haller bakımından !se bu 
kararda bel!rt!len ko"ulların olu"ması gerekt!#! düzenlenmekted!r.

C-HUKUK! DE"ERLEND!RME :

Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda bel!rt!len, ek ders ücret!n!n ödeneb!lmes! 
!ç!n, ders!n f!!len yapılmı" olması "artı, ek ders görev!yle görevl! ö#retmenden kaynaklı 
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b!r mazeret neden!yle ders!n !"lenememes! hal! olarak de#erlend!r!lmekte ve görevl! 
ö#retmenden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ders!n !"lenememes! haller!nde ek 
ders görev!n!n yer!ne get!r!ld!#! kabul ed!lmekted!r.

Olayda, ek ders görev!n!n yer!ne get!r!lmemes! hal!n!n, davacının "ahsından kaynaklı 
b!r nedene dayanmadı#ı, sınıf mevcudunu olu"turan tek ö#renc!n!n okula gelmemes! 
neden!yle bu görev!n yer!ne get!r!lemed!#!, üstel!k ek ders !stem!ne konu günlerde da-
vacının ders görev!n! yer!ne get!rmeye hazır b!r "ek!lde f!!len okulda bulundu#u sab!t 
olup, bu noktada tara%ar arasında da b!r !ht!laf bulunmamaktadır.

Bu durumda, tar!hler! !ç!n f!!len yer!ne get!r!lemeyen ek ders görevler!n!n davacının 
"ahsına özgüleneb!lecek b!r nedenden kaynaklanmadı#ı, davacının söz konusu gün-
lerde görev yer!nde ve ders görev!n! yer!ne get!rmeye hazır b!r halde bulundu#u, dola-
yısıyla ortada davacıya atı kab!l kusurlu b!r durumun da mevcut olmadı#ı hususları b!r 
bütün olarak de#erlend!r!ld!#!nde, davacının kend! kusuru olmaksızın f!!l! !mkansız-
lık neden!yle yer!ne get!r!lemeyen ek ders görev! neden!yle talep konusu tar!hlere a!t 
ek ders ücretler!n!n davacıya ödenmes! hakkan!yet gere#! olup, aks! yönde tes!s ed!len 
dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır.

D- KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n iptaline, tazm!n 
taleb!n!n kabulü !le davacının maa"ından kes!len ek ders ücretler!n!n ba"vuru tar!-
h!nden !t!baren !"let!lecek yasal fa!z!yle b!rl!kte davacıya ödenmesine ……………..
karar verildi.

Cezalandırılma anlamına gelen tayine mahkeme ‘dur’ dedi

E#!t!m-B!r-Sen olarak, d!s!pl!n soru"turması net!ces!nde kınama cezasının yanı sıra, 
görev yaptı#ı !lçeden b!r ba"kaya !lçeye atanan üyem!z adına açtı#ımız davada, mah-
keme, ölçülülük !lkes!ne d!kkat çekerek, üyem!z!n 80 km uzaklıktak! ba"ka b!r !lçedek! 
okula tay!n ed!lmes!n!n !k!nc! defa cezalandırılması mah!yet!nde olaca#ı gerekçes!yle 
!"lem!n hukuka aykırı oldu#una hükmett!.

Konya Bölge $dare Mahkemes!, kararında "u !fadelere yer verd!: “… davacının söz ko-
nusu okulda yıprandı#ı açık olmakla b!rl!kte, davacıya !snat ed!len f!!ller!n davacının !l 
merkez! sınırları dı"ında b!r yere atanmasını gerekt!recek n!tel!k ve a#ırlıkta olmadı#ı, 
her ne kadar kamu görevl!ler!n!n naklen atanması hususunda !daren!n takd!r yetk!s! 
oldu#u kabul ed!lse de bu yetk!n!n davacı yönünden ölçülülük !lkes! göz ardı ed!lerek 
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kullanıldı#ı, davacının aynı eylemler neden! !le kınama cezası !le tecz!ye ed!ld!#!, da-
vacının münhal kadro durumuna göre !l merkez! !çer!s!nde, durumuna uygun !ht!yaç 
bulunan b!r e#!t!m kurumuna ataması yapılması gerek!rken, dava konusu !"lemle da-
vacının 80 km uzaklıktak! ba"ka b!r !lçedek! okula tay!n ed!lmes!n!n !k!nc! defa ceza-
landırılması mah!yet!nde olaca#ı anla"ıldı#ından, dava konusu !"lemde kamu yararı ve 
h!zmet gerekler! yönünden hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır.”
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T.C. 

KONYA 

BÖLGE !DARE MAHKEMES! 

1. !DAR! DAVA DA!RES! 

ESAS NO      : 2022/915 

KARAR NO : 2022/1744

 

!ST!NAF YOLUNA 

BA#VURAN (DAVACI) :  …………………….’! Tems!len E#!t!mc!ler B!rl!#! 
Send!kası 

VEK!LLER! : Av. Kadr!ye CANYURT - UETS[16396-93654-25339] 

 Av. Ömer RAYLAZ - UETS[16108-01985-12772] 

 Av. Mehmet KOÇER - UETS[16266-62752-21428] 

KAR#I TARAF (DAVALI) : …………. Val!l!#! 

VEK!L! : Av. …………$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü Merkez/ISPARTA

!STEM!N ÖZET! : …………. $l!, Merkez ……………… Ortaokulu’n-
da beden e#!t!m! ö#retmen! olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen d!-
s!pl!n soru"turması sonucu 5442 sayılı Kanunun 8/C maddes! uyarınca …………. 
$l!, …………………… $lçes!, ……………… Ortaokulu’na atanmasına !l!"k!n 
………………. Val!l!#!’n!n 25.03.2021 tar!h ve 23068665 sayılı !"lem!n!n !ptal!ne karar 
ver!lmes! !stem!yle açılan davada; beden e#!t!m! ö#retmen! olarak görev yapan dava-
cının okul çıkı"ında ö#renc!ler!n önünde d!#er beden e#!t!m! ö#retmen! A.E.’ye “terb!-
yes!z, sen karakters!zs!n”, “had! vursana” sözler! söyled!#!, A.E.’n!n “…………. hocanız 
genç tecrübes!z basketbolu b!lmez, s!ze basketbolu ö#retemez, ö#retemed!#! !ç!n s!ze 
sadece parkur oyunları oynatıyor bunlar !"!n!ze yaramaz, ben basketbolu !y! b!l!r!m” 
"ekl!ndek! sözler!ne !st!naden yakla"ık 10 ö#renc!y! okulun 8/A sınıfına topladıktan 
sonra A.E. aleyh!ne d!lekçe yazmaya yönlend!rd!#! görülmekte olup, görev yer!ndek! 
b!r ba"ka !" arkada"ıyla ya"adı#ı anla"mazlık özel!nde sarf ed!len uygunsuz !fadeler!n 
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ö#renc!ler ve d!#er çalı"ma arkada"ları nezd!nde b!l!n!r hale geld!#! ve aynı zamanda 
bu k!"!sel soruna ö#renc!ler! dah!l ederek olayı "ahs! hesapla"maya dönü"türmek su-
ret!yle !" yer!ndek! huzur ortamı ve çalı"ma !kl!m!n! olumsuz etk!led!#! görüldü#ün-
den, kamu yararı ve h!zmet gerekler! do#rultusunda tes!s ed!ld!#! sonucuna varılan 
dava konusu atama !"lem!nde hukuka aykırılık görülmed!#! gerekçes!yle Isparta 1. 
$dare Mahkemes!’nce ver!len davanın redd!ne !l!"k!n 13.01.2022 tar!h ve E:2021/515, 
K:2022/102 sayılı kararın, davacı vek!l! tarafından; üzer!ne atılı suçlamaların asılsız 
oldu#u, memurların atanmaları konusunda !darelere tanınan takd!r yetk!s!n!n mut-
lak ve sınırsız olmadı#ı, aynı durumda olan k!"!lerce açılan davalarda davacılar leh!ne 
kararlar ver!ld!#!, dava konusu !"lem!n hukuka ve mevzuata aykırı oldu#u !dd!alarıyla 
!st!nafen !ncelenerek kaldırılması !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacı hakkında usulüne uygun olarak yürütülen d!s!pl!n 
soru"turması sonucunda get!r!len !dar! tekl!fe !st!naden tes!s ed!len dava konusu !"le-
m!n hukuka ve mevzuata uygun oldu#u !ler! sürülerek !st!naf taleb!n!n redd!ne karar 
ver!lmes! gerekt!#! savunulmu"tur. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Konya Bölge $dare Mahkemes! 1. $dar! Dava Da!res!’nce !"!n gere#! görü-
"üldü; 

Dava, ………….. $l!, Merkez ……………………… Ortaokulu’nda beden e#!t!m! ö#-
retmen! olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen d!s!pl!n soru"turması so-
nucu 5442 sayılı Kanunun 8/C maddes! uyarınca ……………. $l!, …………. $lçes!, 
…………….. Ortaokulu’na atanmasına !l!"k!n ………… Val!l!#!’n!n 25.03.2021 tar!h 
ve 23068665 sayılı !"lem!n!n !ptal!ne karar ver!lmes! !stem!yle açılmı"tır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddes!nde; “Kurumlar, görev ve unvan 
e"!tl!#! gözetmeden kazanılmı" hak aylık dereceler!yle memurları bulundukları kadro 
dereceler!ne e"!t veya 68. maddede göster!len esaslar çerçeves!nde daha üst, kurum 
!ç!nde aynı veya ba"ka yerlerdek! d!#er kadrolara naklen atayab!l!rler.” hükmüne yer 
ver!lm!"t!r. 

5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8/C maddes!nde !se; “Yukardak! fıkralarda yazılı bü-
tün memurların lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve tahv!ller! mensup oldu#u !l !dare 
"ube ba"kanlarının !nhası üzer!ne val!ler tarafından !cra ed!lmekle beraber mensup 
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oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepler!yle b!ld!r!l!r.” hükmü yer al-
mı"tır. 

M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!n!n 50’!nc! 
maddes!n!n 1’!nc! fıkrasında; “Haklarında yapılan adl! veya !dar! soru"turma sonu-
cunda o yerde kalmasında sakınca görülen ö#retmenlerden görev yer! !l !ç!nde de#!"-
t!r!lecekler!n atamaları, görevl! oldukları yere göre sırasıyla alt h!zmet alanlarındak! 
e#!t!m kurumlarına; görev yer! !l dı"ına de#!"t!r!lecekler!n atamaları !se, zorunlu ça-
lı"ma yükümlülükler! de d!kkate alınarak alanlarında ö#retmen !ht!yacı olan e#!t!m 
kurumlarından b!r!ne yapılır.” düzenlemes!ne yer ver!lm!"t!r. 

Bu maddelerle memurların naklen atanmaları konusunda !dareye takd!r yetk!s! ta-
nındı#ı açık olup, bu yetk!n!n ancak kamu yararı ve h!zmet gerekler! gözardı ed!le-
rek kullanıldı#ının kanıtlanması ya da !dar! yargı merc!!nce saptanması hal!nde, sözü 
ed!len bu durumun dava konusu !dar! !"lem!n neden ve amaç yönler!nden hukuka 
aykırılı#ı neden!yle !ptal!n! gerekt!rece#! yerle"m!" yargısal !çt!hatlarla kabul ed!lm!" 
bulunmaktadır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; Isparta $l! Merkez, …………………..Ortaoku-
lu’nda beden e#!t!m! ö#retmen! olarak görev yapan davacı ve A.E.’n!n kar"ılıklı olarak 
b!rb!rler!n! "!kayet ett!kler! d!lekçelere !st!naden 10/03/2020 tar!h!nde Val!l!k oluru 
!le davacı ve A.E hakkında d!s!pl!n soru"turması ba"latıldı#ı, yapılan soru"turma ne-
t!ces!nde düzenlenen 15/03/2021 tar!hl! soru"turma raporunda özetle; “...b!r ö#ren-
c!n!n davacıdan aldı#ı p!npon topunu tesl!m etmek üzere spor odasına geld!#!nde 
spor odasında bulunan d!#er beden e#!t!m ö#retmen! A.E’y! görüp ona tesl!m etme-
s!, davacının da topu A.E.’den !stemes! üzer!ne davacı !le A.E. arasında tartı"manın 
ba"ladı#ı, okul çıkı"ında A.E.’ye “terb!yes!z, sen karakters!zs!n”, “had! vursana” d!ye-
rek A.E.’n!n üzer!ne yürüdü#ü, A.E.’n!n ö#renc!lere söyled!#! “……………… hocanız 
genç tecrübes!z basketbolu b!lmez, s!ze basketbolu ö#retemez, ö#retemed!#! !ç!n s!ze 
sadece parkur oyunları oynatıyor bunlar !"!n!ze yaramaz, ben basketbolu !y! b!l!r!m” 
"ekl!ndek! sözler!ne !st!naden ö#renc!ler! örgütley!p yönlend!rerek A.E. aleyh!ne d!-
lekçeler yazdırdı#ı, davacının sübuta eren davranı"ının 657 sayılı Kanun’un 128/C-(ı) 
maddes!nde bel!rt!len “H!zmet !ç!nde Devlet memurunun !t!bar ve güven duygusunu 
sarsacak n!tel!kte davranı"larda bulunmak” f!!l! kapsamında bulundu#undan d!s!p-
l!n yönünden 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecz!yes!, !dar! yönden !l !ç!nde 
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görev yer!n!n de#!"t!r!lmes!” yönünde tekl!f get!r!ld!#!, get!r!len tekl!f do#rultusunda 
25/03/2021 tar!h ve 23075727 sayılı ……………. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !"lem!yle 
davacının 657 sayılı Kanun’un 125/C-(ı) maddes! uyarınca 1/30 oranında aylıktan kes-
me cezasıyla tecz!ye ed!ld!#!, davacı tarafından yapılan !t!razın; Isparta $l M!ll! E#!t!m 
D!s!pl!n Kurulu’nun 15/04/2021 tar!h ve 2021/51 sayılı kararıyla; “657 sayılı Kanun’un 
135. maddes!n!n dördüncü bend! gere#!nce tecz!yen!n haf!%et!lerek veya tamamen 
kaldırılmasına !l!"k!n kararın d!s!pl!n am!rl!#!n!n takd!r!ne bırakılarak” kabulüne ka-
rar ver!ld!#!, bunun üzer!ne …………. Ortaokulu Müdürlü#ü’nün 29/04/2021 tar!h ve 
24813246 sayılı !"lem!yle aylıktan kesme cezasının b!r derece haf!f! olan kınama ceza-
sıyla tecz!yes!ne karar ver!ld!#!, bu !"lem!n !ptal! !stem!yle açılan davada, Isparta 1.$da-
re Mahkemes!n!n 11.01.2022 tar!h ve E:2021/876, K:2022/82 sayılı kararıyla davanın 
redd!ne karar ver!ld!#!, ……………… Val!l!#!’n!n 25.03.2021 tar!h ve 23068665 sayılı 
!"lem! !le de davacının ……………………….. Ortaokuluna atandı#ı, bunun üzer!ne 
bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Dava konusu olayda, ………… $l! Merkez, …………………….. Ortaokulu’nda beden 
e#!t!m! ö#retmen! olarak görev yapan davacı !le aynı okulda görevl! d!#er beden e#!-
t!m! ö#retmen! olan A.E.’ n!n kar"ılıklı olarak b!rb!rler!n! "!kayet ett!kler!, "!kayet ko-
nuları !le !lg!l! olarak davacı ve A.E. hakkında soru"turma yapıldı#ı, dava dosyasındak! 
b!lg! ve belgeler ve soru"turma raporu b!r bütün olarak de#erlend!r!ld!#!nde, davacı 
!le beden e#!t!m! ö#retmen! A.E. arasında ya"anan sorunların tartı"malara ve gerg!n-
l!klere sebep oldu#u, ya"anan olayların okulda huzursuzlu#a yol açtı#ı, okul !kl!m!n! 
ve e#!t!m ö#ret!m h!zmetler!n! olumsuz yönde etk!led!#!, davacının aynı okulda gö-
rev yapmaya devam etmes!n!n !" barı"ı ve huzurunu bozaca#ı, kamu yararı ve h!zmet 
gerekler! !le ba#da"mayaca#ı, davacının söz konusu okulda yıprandı#ı açık olmakla 
b!rl!kte, davacıya !snad ed!len f!!ller!n davacının !l merkez! sınırları dı"ında b!r yere 
atanmasını gerekt!recek n!tel!k ve a#ırlıkta olmadı#ı, her ne kadar kamu görevl!ler!n!n 
naklen atanması hususunda !daren!n takd!r yetk!s! oldu#u kabul ed!lse de bu yetk!n!n 
davacı yönünden ölçülülük !lkes! göz ardı ed!lerek kullanıldı#ı, davacının aynı eylem-
ler neden! !le kınama cezası !le tecz!ye ed!ld!#!, davacının münhal kadro durumuna 
göre !l merkez! !çer!s!nde, durumuna uygun !ht!yaç bulunan b!r e#!t!m kurumuna ata-
ması yapılması gerek!rken, dava konusu !"lemle davacının 80 km. uzaklıktak! ba"ka 
b!r !lçedek! okula tay!n ed!lmes!n!n !k!nc! defa cezalandırılması mah!yet!nde olaca#ı 
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anla"ıldı#ından, dava konusu !"lemde kamu yararı ve h!zmet gerekler! yönünden hu-
kuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 45 !nc! maddes!-
n!n 4 üncü fıkrası uyarınca !st!naf ba"vurusunun KABULÜNE, ba"vuruya konu Ispar-
ta 1. $dare Mahkemes!’n!n 13.01.2022 tar!h ve E:2021/515, K:2022/102 sayılı kararının 
KALDIRILMASINA, dava konusu !"lem!n $PTAL$NE, ………………….karar ver!ld!.

Mahkeme, sınav iptaline ra%men kazanılmı$ hakkı iade etti

E#!t!m-B!r-Sen olarak, sınav ücret! gerekçe göster!lerek b!r send!kanın açtı#ı dava üze-
r!ne unvan de#!"!kl!#! sınavının !ptal! sonrasında sınava dayalı olarak tekn!syen unva-
nını alan üyem!z!n yer de#!"t!rd!#! kurumca unvanının ger! alınarak esk! kadrosuna 
atanması !"lem!ne kar"ı açtı#ımız davada, mahkeme, kazanılmı" hak !lkes!ne vurgu 
yaparak !dar! !st!krar, hukuk! güvenl!k, bel!rl!l!k ve öngörüleb!l!rl!k !lkeler! yönünden 
hukuka ve hakkan!yete uyarlık bulunmadı#ına hükmett!.

Ankara 15. $dare Mahkemes!, kararında, “…'davacının 2017 yılında g!rd!#! unvan de-
#!"!kl!#! sınavında sınav ücret!n! yatırdı#ı, sınavın yazılı ve sözlü kısımlarından ba"arı-
lı oldu#u ve tekn!syen unvanına atanmaya hak kazanarak 1.11.2017 tar!h!nde de ‘tek-
n!syen’ kadrosuna atandı#ı ve 8.2.2021 tar!h!nde de sınav ücret! !stenmes! yönünden 
hukuka aykırı bulunan sınav !lanının !ptal! neden!yle üç yılı a"kın b!r süred!r !fa ett!#! 
tekn!syen kadrosundan alınarak yen!den esk! kadrosuna b!lg!sayar !"letmen! olarak 
atandı#ı görülmekted!r. (…) Erzurum Bölge $dare Mahkemes!nce ver!len !ptal kararı 
gerekçeler! !le b!r bütün olarak de#erlend!r!ld!#!nde, bu kararın usulüne uygun sınava 
g!ren ve ba"arılı olarak d!#er "artları da tem!n ett!#! !ç!n atanan adayların atamalarının 
do#rudan !ptal! sonucunu do#uracak "ek!lde uygulanmasının, bulundu#u statüde ba"-
ka b!r kuruma geçen, statüsüne güvenerek bu süre zarfında açılan d!#er unvan de#!-
"!kl!#! sınavlarına g!rmeyerek fırsatları kaçıran, ba"ka b!r kurumda çalı"makta oldu#u 
!ç!n bundan sonra Munzur Ün!vers!tes!nce yen!den yapılması muhtemel olan unvan 
de#!"!kl!#! sınavına da g!rme "ansı bulunmayan davacı bakımından kazanılmı" hakkın 
!hlal! sonucu do#uraca#ı ve yukarıda !zah ed!len !dar! !st!krar, hukuk! güvenl!k, bel!r-
l!l!k ve öngörüleb!l!rl!k !lkeler!ne aykırılık olu"turaca#ı açıktır” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

ANKARA 

15. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2021/549 

KARAR NO : 2022/1204 

DAVACI : ………………………… ADINA E+$T$M B$R SEN. 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI : HACI BAYRAM VEL$ ÜN$VERS$TES$ REKTÖRLÜ+Ü /
ANKARA 

VEK!L! : AV. …………………-AYNI YERDE 

DAVANIN ÖZET! : …………… Sosyal B!l!mler Meslek Yüksekokulu Müdür-
lü#ü’nde b!lg!sayar !"letmen! olan davacı tarafından, yen!den “tekn!syen” kadrosuna 
atanma taleb!yle yapılan ba"vurunun redd!ne !l!"k!n 26/02/2021 tar!hl! ve 10482 sayılı 
!"lem!n, haksız ve hukuka aykırı oldu#u, unvan de#!"!kl!#! sınavına g!rd!#!, sınav ücre-
t!n! yatırdı#ı, yazılı ve sözlü sınavlarda ba"arılı olarak tekn!syen unvanına atandı#ı, bu 
hakkın kazanılmı" hak oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : $"lem!n hukuka ve mevzuata uygun oldu#u savunulmaktadır.  

                                                  TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Ankara 15. $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelend!, gere#! görü"üldü: 

Dava, …………. Sosyal B!l!mler Meslek Yüksekokulu Müdürlü#ü’nde b!lg!sayar !"let-
men! olan davacı tarafından, yen!den “tekn!syen” kadrosuna atanma taleb!yle yapılan 
ba"vurunun redd!ne !l!"k!n !"lem!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

Anayasa’nın 2 !nc! maddes!nde, Türk!ye Cumhur!yet!’n!n hukuk devlet! oldu#u vur-
gulanmı", 138 !nc! maddes!n!n son fıkrasında “Yasama ve yürütme organları !le !dare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve !dare, mahkeme kararlarını 
h!çb!r suretle de#!"t!remez ve bunların yer!ne get!r!lmes!n! gec!kt!remez.” hükmüne 
yer ver!lm!"t!r.  
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2577 sayılı $dar! Yargılama Usûlü Kanunu’nun 28 !nc! maddes!nde !se Danı"tay, bölge 
!dare mahkemeler!, !dare ve verg! mahkemeler!n!n esasa ve yürütmen!n durdurul-
masına !l!"k!n kararlarının !caplarına göre !daren!n, gec!kmeks!z!n !"lem tes!s etmeye 
veya eylemde bulunmaya mecbur oldu#u, bu süren!n h!çb!r "ek!lde kararın !dareye 
tebl!#!nden ba"layarak otuz günü geçemeyece#!, Danı"tay, bölge !dare mahkemeler!, 
!dare ve verg! mahkemeler! kararlarına göre !"lem tes!s ed!lmeyen veya eylemde bu-
lunulmayan hallerde !dare aleyh!ne Danı"tay ve !lg!l! !dar! mahkemes!nde madd! ve 
manev! tazm!nat davası açılab!lece#! bel!rt!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; 

2017 yılında ………….. Ün!vers!tes! $kt!sad! ve $dar! B!l!mler Fakültes!nde b!lg!sayar 
!"letmen! kadrosunda görev yapmakta olan davacının adı geçen Ün!vers!te’n!n açmı" 
oldu#u unvan de#!"!kl!#! sınavına g!rd!#!, - Sınav ücret! olarak öncel!kle 1.253,05 TL 
daha sonra sınava g!recek olan adayların b!r kısmının g!rmemes! neden!yle 449,63 TL 
ek ücret olmak üzere toplam 1.702,63 TL sınav ücret! öded!#!,

Yazılı sınavdan 90 puan, sözlü sınavdan 95 puan almak suret!yle toplam 92,5 puan 
alarak ba"arılı oldu#u ve 1.11.2017 tar!h!nde de “tekn!syen” kadrosuna atandı#ı, 

………………………………….. tarafından, söz konusu sınav !lanının !ptal! !stem!yle 
açılan davada Erzurum Bölge $dare Mahkemes! 1. $dar! Dava Da!res!’n!n 20.10.2020 
tar!hl! ve E.2019/1179-K.2020/752 sayılı kararı !le “Uyu"mazlık konusu olayda, söz 
konusu kadrolara 42 k!"!n!n ba"vuru yaptı#ı, davalı !darece unvan de#!"!kl!#! sınavının 
……………. ……………. Ün!vers!tes! tarafından yapılmasının !sten!ld!#!, 6 tekn!ker 
ve 6 tekn!syen kadrosu olmak üzere toplamda 12 kadroya !l!"k!n 20 alanda yapıla-
cak sınav !ç!n ……………… …………….. Ün!vers!tes! tarafından sınav ücret! olarak 
52.628,00 TL tekl!f ver!ld!#!, ba"vuran k!"!ler arasından 17 k!"!n!n sınav ücret!n! yatır-
ması ve alan sayısının 11’e dü"mü" olması sebeb!yle ………………. Ün!vers!tes!’nden 
tekrar tekl!f !sten!ld!#!, yen! tekl!f!n 28.945,41 TL olarak bel!rlend!#!, sınava g!recek 
k!"! ba"ına 1.702,00 TL sınav ücret! !stend!#!, sınav ücret!n!n yüksek olması sebeb!yle 
sınava ba"vuran 42 personelden yalnızca 17’s!n!n sınava g!reb!ld!#!, sınav ücret!n!n 
!stenmes! ve bu ücret!n yüksek olması sebeb!yle bazı adayların sınava g!rmes!n!n en-
gellenm!" oldu#u, yukarıda açıklanan mevzuat hükümler!ne göre, görevde yükselme 
ve unvan de#!"!kl!#! sınavının sınavı yapan kurumca ba"ka b!r kuruma yaptırab!lme-
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s!n!n mümkün oldu#u, ancak sınav ücret!n!n sınava g!ren personelden tahs!l ed!lmes! 
yönünde b!r düzenleme bulunmadı#ı, bu "ek!lde b!r düzenleme olmaksızın sınav h!z-
met! alımı !ç!n !darece ödenen ücret!n adaylardan !stenmes! suret!yle sınava ba"vuru 
açısından e"!ts!zl!k olu"turuldu#u anla"ıldı#ından, adaylardan sınav ücret! !stenmes!n! 
!çeren dava konusu !landa bu yönden hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"-
tır. “ gerekçes! !le dava konusu sınav !lanının !ptal!ne karar ver!ld!#!,

Bu karar üzer!ne söz konusu sınavdan ba"arılı olarak atanmaya hak kazanan ve tek-
n!syen kadrosuna ataması yapılan daha sonra davalı !dare ………….. Sosyal B!l!mler 
Meslek Yüksekokulu Müdürlü#ü’nde çalı"maya devam eden davacının 8.2.2021 tar!hl! 
davalı !dare !"lem! !le tekn!syen kadrosunun üzer!nden alındı#ı ve yen!den esk! unva-
nına b!lg!sayar !"letmen! kadrosuna atamasının yapıldı#ı, 

Davacı tarafından, yen!den “tekn!syen” kadrosuna atanma taleb!yle yapılan ba"vuru-
nun redd! üzer!ne vâk! !dd!alarla bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Uyu"mazlıkta, davalı !darece dava konusu atama !"lem!n!n yargı kararının uygulan-
ması maksadıyla tes!s ed!ld!#! görülmekted!r.

$dare mahkemeler!n!n yürütmen!n durdurulması ve !ptal kararları üzer!ne !dareler!n 
gec!kmeks!z!n !"lem yapması ve eylemde bulunmasının anayasal ve yasal b!r mecbu-
r!yet oldu#u hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Madd! ve hukuk! yönden uygu-
lanab!l!r n!tel!ktek! b!r yargı kararının gere#!n!n tam ve do#ru olarak yer!ne get!r!le-
b!lmes! !ç!n lâzım gelen, bu kararın gerekçes! !le b!r bütün olarak de#erlend!r!lmes! 
ve yargı kararının do#ru okunup buna göre b!r uygulama yapılmasıdır. Anayasa’nın 
2. maddes!nde Türk!ye Cumhur!yet!’n!n n!tel!kler! olarak bel!rt!len hukuk devlet!n!n 
temel !lkeler! arasında “hukuk! güvenl!k” ve “bel!rl!l!k” !lkeler! yer almaktadır. K!"!-
ler!n hukuk! güvenl!#!n! sa#lamayı amaçlayan hukuk! güvenl!k !lkes!, hukuk norm-
larının öngörüleb!l!r olmasını, b!reyler!n tüm eylem ve !"lemler!nde Devlete güven 
duyab!lmes!n!, Devlet!n de yaptı#ı düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeley!c! 
yöntemlerden kaçınmasını gerekl! kılar. Hukuk! güvenl!k ve hukuk! !st!krar k!"!ler!n 
gelecekle !lg!l! plan, dü"ünce ve kararlarında, var olan hukuk kurallarına güvenerek 
hareket etmeler!n!n hukuken korunmasına dayanak te"k!l eder. 

Anayasanın 124. maddes! gere#! !dareler!n, düzenleme yetk!s!ne sah!p oldu#u alan-
larda, esk! hukuk! durum çerçeves!nde, hak kayıplarını önley!c! düzenleme yapması 
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da gerekmekted!r. Bu sayede; hukuk devlet! olmanın gere#! olarak üstün kamu yararı 
!hlal ed!lmeden, k!"!ler!n hukuk! güvenl!#! korunmakla b!rl!kte, !dar! !st!krar da sa#-
lanmaktadır. 

Anayasa Mahkemes!’n!n b!rçok kararında yapmı" oldu#u hukuk devlet! tanımına 
göre; hukuk devlet!, eylem ve !"lemler! hukuka uygun, !nsan haklarına saygılı, bu hak 
ve özgürlükler! koruyup güçlend!ren, her alanda adaletl! b!r hukuk düzen! kurup bunu 
gel!"t!rerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve 
hukukun üstün kurallarıyla kend!n! ba#lı sayan, yargı denet!m!ne açık olan devlet ola-
rak tanımlanmaktadır. Hukuk devlet!n!n temel !lkeler! arasında bulunan ve k!"!ler!n 
hukuk! güvenl!#!n! sa#lamayı amaç ed!nen hukuk! güvenl!k !lkes! !se, hukuk normla-
rının öngörüleb!l!r olmasını, b!reyler!n tüm eylem ve !"lemler!nde devlete güven du-
yab!lmes!n!, devlet!n de düzenlemeler!nde bu güven duygusunu zedeley!c! yöntemler-
den kaçınmasını gerekl! kılar. 

Bel!rl!l!k !lkes! !se, yalnızca yasal bel!rl!l!#! de#!l, daha gen!" anlamda hukuk! bel!rl!l!#! 
de !fade etmekted!r. Yasal düzenlemeye dayanarak er!"!leb!l!r, b!l!neb!l!r ve öngörüle-
b!l!r olma g!b! n!tel!klere !l!"k!n gerekl!l!kler! kar"ılaması ko"uluyla mahkeme !çt!hat-
ları ve yürütmen!n düzenley!c! !"lemler! !le de hukuk! bel!rl!l!k sa#lanab!l!r. Hukuk! 
bel!rl!l!k !lkes!nde asıl olan, b!r hukuk normunun uygulanmasıyla ortaya çıkacak so-
nuçların o hukuk düzen!nde öngörüleb!l!r olması amaçlanmaktadır. 

Bel!rt!len !lkeler!n !dare hukuku alanında sa#lanmasının en temel !"lev! !se, k!"!ler!n 
statü hukukuna g!r!"ler! sırasında hang! davranı"larına hang! yaptırımların uygulana-
ca#ını b!lmeler! ve hang! durumlarda statü hukuku !le !l!"k!ler!n!n sonlandırılaca#ı 
konusunda ba"tan b!lg! sah!b! olab!lmeler!d!r. Statü hukukuna bel!rl! ko"ullar altında 
ve bel!rl! b!r süre !le g!renler! !lg!lend!ren düzenlemeler!n !ler!ye dönük olarak uygu-
lanması “hukuk! güvenl!k !lkes!” n!n en temel gerekler!nden olup, statü hukukunun 
sonlandırılması sonucunu do#uracak yaptırım !çeren düzenlemeler!n halen o statüde 
bulunanların haklarını koruyacak "ek!lde geç!" dönem!ne !l!"k!n hükümler !çermes! 
gerekmekted!r. 

D!#er tara&an, düzenley!c! !"lemler!n kural olarak kazanılmı" hak yaratmayaca#ı, kal-
dırılmaları ve de#!"t!r!lmeler!n!n her zaman olanaklı oldu#u !dare hukukunun b!l!nen 
!lkeler!ndend!r. Düzenley!c! !"lemler!n k!"!lere uygulanması suret!yle b!reyselle"mes! 
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hal!nde kazanılmı" hak yaratacakları ve bu durumda da düzenley!c! !"lemlerde yapıla-
cak de#!"!kl!klerde !dar! !st!krarın ve/veya kazanılmı" hakların korunması gerekece#! 
hukuk devlet! !lkes!n!n b!r sonucudur. 

Uyu"mazlıkta, davacının 2017 yılında g!rd!#! unvan de#!"!kl!#! sınavında sınav ücre-
t!n! yatırdı#ı, sınavın yazılı ve sözlü kısımlarından ba"arılı oldu#u ve tekn!syen unva-
nına atanmaya hak kazanarak 1.11.2017 tar!h!nde de “tekn!syen” kadrosuna atandı#ı 
ve 8.2.2021 tar!h!nde de sınav ücret! !stenmes! yönünden hukuka aykırı bulunan sınav 
!lanının !ptal! neden!yle üç yılı a"kın b!r süred!r !fa ett!#! tekn!syen kadrosundan alına-
rak yen!den esk! kadrosuna b!lg!sayar !"letmen! olarak atandı#ı görülmekted!r.  

Esâsen, Erzurum Bölge $dare Mahkemes!nce ver!len !ptal kararı gerekçeler! !le b!r 
bütün olarak de#erlend!r!ld!#!nde, bu kararın usulüne uygun sınava g!ren ve ba"arılı 
olarak d!#er "artları da tem!n ett!#! !ç!n atanan adayların atamalarının do#rudan !ptal! 
sonucunu do#uracak "ek!lde uygulanmasının, bulundu#u statüde ba"ka b!r kuruma 
geçen, statüsüne güvenerek bu süre zarfında açılan d!#er unvan de#!"!kl!#! sınavlarına 
g!rmeyerek fırsatları kaçıran, ba"ka b!r kurumda çalı"makta oldu#u !ç!n bundan sonra 
Munzur Ün!vers!tes!nce yen!den yapılması muhtemel olan unvan de#!"!kl!#! sınavına 
da g!rme "ansı bulunmayan davacı bakımından kazanılmı" hakkın !hlal! sonucu do-
#uraca#ı ve yukarıda !zah ed!len !dar! !st!krar, hukuk! güvenl!k, bel!rl!l!k ve öngörüle-
b!l!rl!k !lkeler!ne aykırılık olu"turaca#ı açıktır. 

Bu durumda, davacının davalı !dareye tekn!syen kadrosunda atamasının yapıldı#ı da 
göz önüne alındı#ında davacının “tekn!syen” kadrosundan alınmasında ve dolayısıyla 
bu kadroya yen!den atanmaya yönel!k ba"vurunun redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lem-
de, !dar! !st!krar, hukuk! güvenl!k, bel!rl!l!k ve öngörüleb!l!rl!k !lkeler! yönünden hu-
kuka ve hakkan!yete uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………..karar ver!ld!. 

Mazeret tayini için muvafakat verilmemesi hukuka aykırıdır

E#!t!m-B!r-Sen olarak, babasının sa#lık mazeret! neden!yle naklen atanma taleb!ne 
muvafakat ver!lmeyen üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, engell! memurlar !le 
a#ır engell! a#ır engel raporlu e"! veya bakmakla yükümlü oldu#u b!r!nc! derece kan 
hısımları bulunan memurların talepler!n!n yer de#!"t!rme yönetmel!#!nde yer alan kı-
sıtlayıcı hükümlere tab! olmaksızın “kadro !mkânları ve h!zmet !ht!yacı” d!kkate alı-
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narak de#erlend!r!lmes!n!n !dare açısından b!r yükümlülük oldu#una hükmederek, 
!"lem!n yürütmes!n! durdurdu.

Bolu $dare Mahkemes!, kararında, ‘Bakmakla yükümlü oldu#u b!r!nc! derece kan hı-
sımları bulunan memurların yer de#!"t!rme talepler!n!n, yönetmel!kte yer alan kısıt-
layıcı hükümlere tab! olmaksızın kadro !mkânları ve h!zmet !ht!yacı d!kkate alınarak 
kar"ılanaca#ına yönel!k düzenlemeler bulunması ve davacının yukarıda bel!rt!len özel 
durumu kar"ısında, davacının h!zmet!ne !ht!yacı bulundu#u gerekçes!yle muvafakat 
ver!lmemes!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna va-
rılmı"tır’ gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

BOLU

!DARE MAHKEMES!

ESAS NO          : 2021/1059 

KARAR NO       : 2022/95 

DAVACI : ……………. ADINA E+$T$M B$R-SEN 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT-UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI : ………………. ÜN$VERS$TES$ REKTÖRLÜ+Ü

VEK!L! : AV. ………………….-UETS[16162-61351-34256] 

DAVANIN ÖZET! : …………………. Ö#renc! $"ler! Da!re Ba"kanlı#ında b!lg!sayar 
!"letmen! olarak görev yapan davacı tarafından……………. Val!l!#! $l Nüfus ve Vatan-
da"lık Müdürlü#ü’ne naklen atanması !ç!n muvafakat ver!lmes! taleb!n!n zımnen red-
d!ne !l!"k!n !"lem!n; hukuka aykırı oldu#u, babasının sa#lık durumu neden!yle ……… 
Val!l!#!’ne naklen atanmak !stem!yle talepte bulundu#u, taleb!n!n !lg!l! !darece kabul 
ed!lerek davalı !dareden muvafakat !sten!ld!#!, ancak herhang! b!r cevap ver!lmed!#!, 
babasının çe"!tl! hastalıklar neden!yle %90 oranında engell! oldu#u, ablasının da kan-
ser tedav!s! gördü#ü, babasına bakacak k!msen!n olmadı#ı, a!le yapısının korunması 
gerekt!#! !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacının görevl! oldu#u Ö#renc! $"ler! Da!re Ba"kanlı#ı-
nın davacının h!zmet!ne !ht!yaç duyuldu#unu bel!rten 30.06.2021 tar!hl! yazıdan da 
anla"ılaca#ı üzere davacının yürüttü#ü !" ve !"lemler! yapab!lecek aynı vası&a eleman 
bulunmadı#ından muvafakat taleb!n!n redded!ld!#!, tes!s ed!len !"lemde hukuka aykı-
rılık bulunmadı#ı bel!rt!lerek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Bolu $dare Mahkemes!’nce !"!n gere#! görü"üldü: 

Dava, ……………….. Ün!vers!tes! Ö#renc! $"ler! Da!re Ba"kanlı#ında b!lg!sayar !"let-
men! olarak görev yapan davacı tarafından, …………. Val!l!#! $l Nüfus ve Vatanda"lık 
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Müdürlü#ü’ne naklen atanması !ç!n muvafakat ver!lmes! taleb!n!n zımnen redd!ne 
!l!"k!n !"lem!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

Türk!ye Cumhur!yet! Anayasası’nın 10. maddes!nde; çocuklar, ya"lılar, özürlüler, harp 
ve vaz!fe "eh!tler!n!n dul ve yet!mler! !le malul ve gaz!ler !ç!n alınacak tedb!rler!n e"!t-
l!k !lkes!ne aykırı sayılmayaca#ı kuralına yer ver!lm!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72. maddes! 5. fıkrasında, “(Ek fıkra: 6/2/2014-
6518/10 md.) $lg!l! mevzuatı uyarınca ver!lecek rapora göre kend!s!, e"! veya b!r!nc! 
derece kan hısımlı#ı bulunan bakmakla yükümlü oldu#u a!le fertler! engell! olan me-
murların engell!l!k durumundan kaynaklanan yer de#!"t!rme talepler!n!n kar"ılanma-
sı !ç!n düzenlemeler yapılır.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

25.06.1983 tar!h ve 18088 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren Dev-
let Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!#!’n!n “En-
gell!l!k Durumuna Ba#lı Yer De#!"!kl!#!” ba"lıklı Ek 3. maddes!nde “(Ek: 30/6/2014-
2014/6578 K.) $lg!l! mevzuatına göre alınan sa#lık kurulu raporunda en az yüzde kırk 
oranında engell! oldu#u bel!rt!len memurlar !le a#ır engell! raporlu e"! veya bakmakla 
yükümlü oldu#u b!r!nc! derece kan hısımları bulunan memurlar engell!l!k durumun-
dan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!l!r. Bu 
kapsamdak! talepler bu Yönetmel!kte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tab! olmaksızın 
kurumların kadro !mkânları ve te"k!lat yapıları d!kkate alınarak kar"ılanır ve bu hak-
tan b!r defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kend!s!n!n veya b!rl!kte ya"adı#ı e"! 
ve bakmakla yükümlü oldu#u çocuklarının engell!l!k durumunun tedav!s! sebeb!yle 
yer de#!"!kl!#!n! talep etmes! hal!nde, yer de#!"t!rme suret!yle atama yapılacak yer!n, 
memurun ve bu fıkra kapsamındak! yakınlarının engell!l!k durumuna uygun olması 
esastır.” düzenlemeler!ne yer ver!lm!"t!r. 

……………………….. Ün!vers!tes!nden D!#er Kamu Kurum ve Kurulu"larına Nak-
len Atanmak $steyen $dar! Personele $l!"k!n Muvafakat Yönerges!n!n 7.maddes!nde; 
“(1) $dar! personele, yıl !ç!nde Devlet Personel Ba"kanlı#ı tarafından Ün!vers!teye ve-
r!len açıktan atama kontenjanının en fazla %40’ı oranında muvafakat ver!l!r. Bu oranın 
hesaplanmasında v!rgülden sonra gelen sayılar yukarı yuvarlanmaz. (2) Muvafakat ve-
r!leb!lmes! !ç!n !dar! personel!n ün!vers!tedek! f!!l! h!zmet! en az 5 yıl olacaktır. B!rden 
fazla muvafakat taleb!n!n de#erlend!r!lmes! durumunda ün!vers!tedek! f!!l! h!zmet! 
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fazla olana öncel!k ver!lecekt!r. Ün!vers!tedek! f!!l! h!zmetler!n e"!t olması durumunda 
sırası !le meden! durumuna göre evl! olana, ya"ı büyük olana, üst ö#ren!m! b!t!rm!" 
olana, d!s!pl!n cezası almamı" olana öncel!k ver!l!r. (3) Yıl !ç!nde aynı b!r!mden b!r 
!dar! personele muvafakat ver!l!r. (4) Bolu !l! sınırları !ç!nde b!r kurum veya kurulu"a 
naklen atanmak !steyen !dar! personel!n muvafakat taleb! üst unvana atanması duru-
munda de#erlend!r!l!r.” düzenlemes! yer almaktadır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının ……………………… Ün!vers!te-
s! Ö#renc! $"ler! Da!re Ba"kanlı#ında b!lg!sayar !"letmen! olarak görev yapmakta 
!ken, ……………. !l!nde ya"ayan babasının çe"!tl! hastalıklar neden!yle %90 ora-
nında engell! oldu#undan bah!sle …………. !l!ne g!tmek !stemes!ne ba#lı olarak 
……….. Val!l!#! $l Nüfus Müdürlü#ünün 23.06.2021 tar!h ve E-...11788 sayılı yazısıyla 
………………………’nın kurumunuzdak! görev!nden ayrılmasında sakınca yok !se, 
!ncelenmek üzere son ö#ren!m durumunu göster!r belgen!n onaylı örne#! !le h!zmet 
belges!n!n gönder!lmes!, hakkında tamamlanmı" ya da devam etmekte olan adl! veya 
!dar! soru"turma / kovu"turma ve almakta oldu#u maa"ından !cra kes!nt!s! bulunup / 
bulunmadı#ının b!ld!r!lmes!” "ekl!nde muvafakat talep ed!ld!#!, bu arada davacı tara-
fından da muvafakat ver!lmes!ne yönel!k 29.06.2021 tar!h!nde ba"vuru yapıldı#ı, son-
rasında …………………… Ün!vers!tes! Rektörlü#ü Personel Da!re Ba"kanlı#ı tara-
fından görevden ayrılmasının uygun görülüp görülmed!#!ne yönel!k görü" !sten!lmes! 
üzer!ne Ö#renc! $"ler! Da!re Ba"kanlı#ının 30.06.2021 tar!h ve E-21000557916 sayılı 
yazısıyla “ ……………., !k!nc! b!r d!le ($ng!l!zce) hâk!m olup Ün!vers!tem!z program-
larına yurtdı"ından ö#renc! kabul kontenjanlarına yerle"t!r!len uluslararası ö#renc!le-
r!n kayıtlarını yapmakta ve bu ö#renc!ler!n Ba"kanlı#ımızdak! !dar! !"lemler!n! tak!p 
etmekted!r. Bunun yanı sıra, d!#er !" ve !"lemler!nde de gerek b!zzat !lg!lenerek gerekse 
yönlend!rme yaparak destek olmaktadır. Adı geçen!n Da!re Ba"kanlı#ımızda yürüt-
mekte oldu#u !" ve !"lemler! devam ett!recek aynı vası&a ba"ka personel bulunma-
maktadır. Bu nedenle, ………………..nın Da!re Ba"kanlı#ımızda yürütmekte oldu#u 
!" ve !"lemler! yapab!lecek aynı vası&a ba"ka b!r personel!n Da!re Ba"kanlı#ımızda 
görevlend!r!lmes! hal!nde adı geçen!n ba"ka b!r kuruma naklen atanmasına !z!n ve-
r!lmes!nde sakınca görülmemekted!r.” "ekl!nde görü" b!ld!r!ld!#!, davacı tarafından 
ba"vurulara cevap ver!lmemes! üzer!ne muvafakat taleb!n!n zımnen redd!ne yönel!k 
bakılan davanın açıldı#ı, sonrasında !se konunun aktarılması üzer!ne Muvafakat Ko-



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

160 Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

m!syonunun 27.10.2020 tar!h ve 2021/10 sayılı kararıyla, h!zmet!ne duyulan !ht!yaç 
neden!yle davacının atanmasına muvafakat ver!lmes!n!n uygun olmadı#ına karar ve-
r!ld!#!, muvafakat taleb!n!n uygun görülmed!#!n!n 01.11.2021 tar!h ve 2100129520 sa-
yılı !"lemle …………….. Val!l!#! $l Nüfus ve Vatanda"lık Müdürlü#üne de b!ld!r!ld!#! 
anla"ılmaktadır.

Yukarıda yer ver!len Anayasa hükmü gere#!nce engell!ler konusunda alınacak tedb!r-
ler!n e"!tl!k !lkes!ne aykırı olarak de#erlend!r!lemeyece#! sab!t olup, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 72. maddes! ve !lg!l! yönetmel!klerde !se, engell! personel !le a#ır 
engel raporlu e"! veya bakmakla yükümlü oldu#u b!r!nc! derece kan hısımları bulunan 
memurlara naklen atama konusunda poz!t!f ayrımcılık yapıldı#ı anla"ılmaktadır. Ak-
tarılan düzenlemeler!n gere#! olarak engell! memurlar !le a#ır engell! a#ır engel rapor-
lu e"! veya bakmakla yükümlü oldu#u b!r!nc! derece kan hısımları bulunan memur-
ların talepler!n!n Yönetmel!kte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tab! olmaksızın “kadro 
!mkanları ve h!zmet !ht!yacı” d!kkate alınarak de#erlend!r!lmes! !dare açısından b!r 
yükümlülüktür. Her ne kadar davalı !daren!n Yönerges!nde engell!l!k neden!yle ba"ka 
b!r yere atanab!lme yönüyle herhang! b!r düzenlemeye yer ver!lmed!#! görülmekte !se 
de, davacının davalı !dare bünyes!nde 657 sayılı Kanuna tab! personel olarak görev 
yaptı#ı ve bu Kanun !le Devlet memurlarına uygulanacak olan genel yönetmel!k hü-
kümler!n!n davacıya da uygulanması gerekt!#! konusunda tereddüt bulunmamaktadır. 

Bakılan davada, davacının bakmakla yükümlü k!"!lerden olan babasının 18.05.2021 
tar!hl! %90 sürekl! engell! oldu#unun ………….. Devlet Hastanes!nden usulüne göre 
alınmı" sa#lık raporuyla sab!t oldu#u, UYAP kayıtlarının !ncelenmes!nden davacının 
babasının yerle"!m yer!n!n de …………….. oldu#u, davalı !daren!n Ö#renc! $"ler! 
Da!re Ba"kanlı#ının 30.06.2021 tar!hl! yazısı !le, davacının !k!nc! b!r d!le (!ng!l!zce) 
hak!m olup ün!vers!te programlarına yurtdı"ından ö#renc! kabul kontenjanlarına yer-
le"t!r!len uluslararası ö#renc!ler!n kayıtlarını yapmakta ve bu ö#renc!ler!n !dar! !"lem-
ler!n! tak!p etmekte oldu#u ve aynı vası&a ba"ka b!r personeller!n!n bulunmadı#ının 
bel!rt!ld!#!, elbette k! davalı !darece kadrosunda bulunan davacının h!zmet!ne !ht!yaç 
duyulmasının yadsınamayaca#ı, bununla b!rl!kte davacının %90 oranında engel! bulu-
nan ve kanser tedav!s! gören babasına bakmakla yükümlü oldu#u, ayrıca b!r ablasının 
da meme kanser! tedav!s! gördü#ünün dosyaya sunulan ……………… Ün!vers!tes! 
Hastanes!nce düzenlenen 09.02.2021 tar!hl! raporuyla sab!t oldu#u, a#ır engel rapor-
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lu babası bulunan davacının naklen atanmasına olanak sa#lanması konusunda !lg!l! 
mevzuatta poz!t!f ayrımcılı#a !l!"k!n düzenlemeler yapıldı#ı, öte yandan ya"lı ve hasta 
olan k!mseler!n yıllardır devam ett!#! ya"am çevres!n!n de#!"t!rmes!n!n kend!ler!nden 
beklenemeyece#! g!b! bu durumun tedav!ler!n!n tak!p yer!n!n de#!"mes! bakımından 
ver!ml! de olamayab!lece#!nden babasının Bolu’ya yerle"mes!n!n beklen!lmes!n!n de 
do#ru olmayaca#ı kanaat!ne varılmı"tır. 

Buna göre, yukarıda aktarıldı#ı üzere bakmakla yükümlü oldu#u b!r!nc! derece kan 
hısımları bulunan memurların yer de#!"t!rme talepler!n Yönetmel!kte yer alan kısıt-
layıcı hükümlere tab! olmaksızın kadro !mkanları ve h!zmet !ht!yacı d!kkate alınarak 
kar"ılanaca#ına yönel!k düzenlemeler bulunması ve davacının yukarıda bel!rt!len özel 
durumu kar"ısında, davacının h!zmet!ne !ht!yacı bulundu#u gerekçes!yle muvafakat 
ver!lmemes!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna 
varılmı"tır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………….karar ver!ld!. 

Güvenlik soru$turması yöneticili%e görevlendirmeme gerekçesi yapılamaz

E#!t!m-B!r-Sen olarak, yönet!c! görevlend!rme kapsamında yaptı#ı ba"vuru net!ce-
s!nde görevlend!r!lmeye hak kazanmasına ra#men güvenl!k soru"turması gerekçe 
göster!lerek görev!ne ba"latılmayan üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, yasal 
ve hukuk! temel! olmayan güvenl!k soru"turması kapsamında elde ed!len tesp!tler!n 
görevlend!rmen!n yapılmamasına veya beklet!lmes!ne gerekçe olu"turmayaca#ına 
hükmett!.

Kayser! 2. $dare Mahkemes!, “Davacının, görevlend!rme takv!m!ne uygun "ek!lde yöne-
t!c! olarak görevlend!r!lmeye hak kazandı#ı okul müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latıl-
ması hususunda haklı beklent! !çer!s!nde bulundu#u, bu haklı beklent!n!n hukuk devlet! 
!lkes! gere#! korunması gerekt!#!, okul yönet!c!l!#! görev!n!n gerekt!rd!#! n!tel!kler arasın-
da sayılmayan, aynı zamanda yasal ve hukuk! temel! olmayan güvenl!k soru"turması 
kapsamında elde ed!len tesp!tler!n görevlend!rmen!n yapılmamasına veya beklet!lmes!ne 
gerekçe olu"turmayaca#ı, yukarıda anılan mevzuat hükümler! uyarınca görevlend!rme 
hususunda "artları sa#layan !lg!l!ler!n görevlend!rmes!n!n yapılmasında val!l!k makamı-
na ver!len ba#lı yetk! kuralı çerçeves!nde ve yönetmel!kte bel!rlenen süre !çer!s!nde val!l!k 
makamının onayı !le davacının okul müdürlü#ü görev!ne ba"latılması gerek!rken, göreve 
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ba"latılma !stem!yle yapılan ba"vurunun hukuken kabul ed!leb!l!r b!r gerekçe olmaksızın 
redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadı#ı sonu-
cuna ula"ılmı"tır” gerekçes!yle dava konusu görevlend!rmeme !"lem!n!n yürütmes!n! 
durdurdu.



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

163Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

T.C. 

KAYSER! 

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2021/294 

KARAR NO : 2021/1086 

DAVACI : …………………………’U TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$-
KASI 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI : ……………… VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. …………………….. Mah …………. Bulvarı ……………… $l M!ll! 
E#!t!m Müdürlü#ü ……………………

DAVANIN ÖZET! : Davacının, …………………….. $lçes!, ………………. Meslek! ve 
Tekn!k Anadolu L!ses!nde Rehber Ö#retmen olarak görev yapmakta !ken 2019 yılında 
!lk defa yönet!c! görevlend!rmes! kapsamında M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı e#!t!m kurum-
larına yönet!c! görevlend!rme takv!m! uyarınca yaptı#ı ba"vuru üzer!ne 27/09/2019 
tar!h!nde yapılan !lana göre aynı okulda yönet!c! olarak görevlend!r!lmeye hak kazan-
ması sonucu müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latılmadı#ından bah!sle hak kazandı#ı 
görevlend!rme onayının Val!l!k makamınca yapılarak görev!ne ba"latılması !stem!yle 
yaptı#ı 28/01/2020 tar!hl! ba"vurunun yönet!c!ler!n görevler!ne ba"lamaları !le !lg!l! !" 
ve !"lemler!n devam ett!#!nden bah!sle redd!ne !l!"k!n 19/02/2020 tar!h ve E.3669212 
sayılı …………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılan davada 
Mahkemem!z!n 08/12/2020 tar!h ve E:2020/314, K:2020/968 sayılı kararı !le yetk! yö-
nünden !"lem hukuka aykırı görülerek !ptal! üzer!ne yargı kararının uygulanmasına 
yönel!k Val!l!k makamınca !mzalanan ve görevlend!rmen!n yapılması !stem!n! yen!-
den reddeden 07/01/2021 tar!h ve 18931221 sayılı ………….. $l M!ll! E#!t!m Müdür-
lü#ü !"lem!n!n; hukuk! güvenl!k ve kazanılmı" haklara saygı !lkes!ne aykırı oldu#u, 
görevlend!rmen!n beklet!lmes!ne güvenl!k soru"turmasının gerekçe olamayaca#ı !ler! 
sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 
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SAVUNMANIN ÖZET! : Yönet!c! görevlend!rmeler!n!n puan üstünlü#üne göre ya-
pılmasının bazı sıkıntılara yol açması neden!yle M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı görü"üne ba"-
vuruldu#u, Bakanlık görü"üne göre puan üstünlü#üne göre yerle"t!rmen!n kazanılmı" 
hak olmayıp val!l!klerce yapılacak de#erlend!rme sonucunda yen! b!r !"lem tes!s ed!le-
rek görevlend!rme yapılaca#ının anla"ıldı#ı, sadece puan üstünlü#üne göre yerle"t!rme 
b!r hak olmu" olsa !d! o zaman val!n!n onayına gerek olmayaca#ının ortada oldu#u, 
görev süreler! uzatılan 550 yönet!c! !ç!n $l Emn!yet Müdürlü#üne yazı yazıldı#ı, alınan 
cevab! yazıda 465 yönet!c! !le !lg!l! herhang! b!r tesp!t yapılamadı#ı, 85 yönet!c! !le !lg!l! 
bazı tesp!tlere yer ver!ld!#!, haklarında tesp!t olmayan k!"!ler!n atamasının yapıldı#ı, 
farklı tar!hlerde !se 47 k!"!n!n atamasının yapıldı#ı, emsal mahkeme kararlarının !l 
val!s!n!n atama taslak l!stes! !le !lg!l! yen! b!r de#erlend!rme yapab!lece#!n! ve atama !le 
!lg!l! de#erlend!rmeden sonra yen! b!r karar vereb!lece#!n! ortaya koydu#u, ayrıca hak 
dü"ürücü süren!n geçt!#! ve davanın yasal süres!nde açılmadı#ı, usul açısından kes!n 
ve yürütüleb!l!r b!r !"lem olmadı#ı !ler! sürülerek öncel!kle usulden aks! halde esastan 
davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır.

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Kayser! 2. $dare Mahkemes!’nce gere#! görü"üldü: 

Dava, davacının, ……………………………. $lçes!, ……………………… Meslek! ve 
Tekn!k Anadolu L!ses!nde Rehber Ö#retmen olarak görev yapmakta !ken 2019 yılında 
!lk defa yönet!c! görevlend!rmes! kapsamında M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı e#!t!m kurum-
larına yönet!c! görevlend!rme takv!m! uyarınca yaptı#ı ba"vuru üzer!ne 27/09/2019 
tar!h!nde yapılan !lana göre aynı okulda yönet!c! olarak görevlend!r!lmeye hak kazan-
ması sonucu müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latılmadı#ından bah!sle hak kazandı#ı 
görevlend!rme onayının Val!l!k makamınca yapılarak görev!ne ba"latılması !stem!yle 
yaptı#ı 28/01/2020 tar!hl! ba"vurunun yönet!c!ler!n görevler!ne ba"lamaları !le !lg!l! !" 
ve !"lemler!n devam ett!#!nden bah!sle redd!ne !l!"k!n 19/02/2020 tar!h ve E.3669212 
sayılı ……………….$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılan dava-
da Mahkemem!z!n 08/12/2020 tar!h ve E:2020/314, K:2020/968 sayılı kararı !le yetk! 
yönünden !"lem hukuka aykırı görülerek !ptal! üzer!ne yargı kararının uygulanma-
sına yönel!k Val!l!k makamınca !mzalanan ve görevlend!rmen!n yapılması !stem!n! 
yen!den reddeden 07/01/2021 tar!h ve 18931221 sayılı ………………. $l M!ll! E#!t!m 
Müdürlü#ü !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 
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Anayasa’nın ‘’Mahkemeler!n Ba#ımsızlı#ı’’ ba"lıklı 138. maddes!n!n son fıkrasında, ya-
sama ve yürütme organları !le !daren!n, Mahkeme kararlarını uygulamak zorunda ol-
du#u, bu organların ve !daren!n Mahkeme kararlarını h!ç b!r suretle de#!"t!remeyece#! 
ve bunların yer!ne get!r!lmes!n! gec!kt!remeyece#! am!r hükümler!ne yer ver!lm!"t!r. 

2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların Sonuçları’’ ba"lıklı 28. mad-
des!nde; !daren!n; Danı"tay, Bölge $dare Mahkemeler!, $dare ve Verg! Mahkemeler!n!n 
esasa ve yürütmen!n durdurulmasına !l!"k!n kararlarının !caplarına göre gec!kmeks!-
z!n !"lem tes!s etmeye veya eylemde bulunmaya zorunlu oldu#u ve bu süren!n h!çb!r 
"ek!lde kararın !dareye tebl!#!nden !t!baren 30 günü geçemeyece#! hüküm altına alın-
mı"tır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının, …………………..! $lçes!, 
………………… Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!nde Rehber Ö#retmen olarak gö-
rev yapmakta oldu#u, 2019 yılı E#!t!m Kurumlarına $lk Defa Yönet!c! Görevlend!rme 
Takv!m! uyarınca müdür yardımcısı olarak görevlend!rme !ç!n ba"vuru yaptı#ı, yazılı 
ve sözlü sınav puanlarının de#erlend!r!lmes! net!ces!nde terc!h ett!#! ve hal!hazırda 
görev yaptı#ı okula müdür yardımcısı olarak görevlend!r!lmeye hak kazandı#ı, tak-
v!me göre yönet!c!l!k ba"vuru sonuçlarının açıklanması ve görevlend!rme yapılması 
!ç!n bel!rlenen tar!hler!n 23-27 Eylül 2019 oldu#u, müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"-
latılmadı#ından bah!sle hak kazandı#ı görevlend!rme onayının Val!l!k makamınca 
yapılarak görev!ne ba"latılması !stem!yle yaptı#ı 28/01/2020 tar!hl! ba"vurunun yö-
net!c!ler!n görevler!ne ba"lamaları !le !lg!l! !" ve !"lemler!n devam ett!#! gerekçe gös-
ter!lerek …………. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !mzalı 19/02/2020 tar!h ve E.3669212 
sayılı !"lem !le redded!ld!#!, anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle açılan davada Mahkemem!-
z!n 08/12/2020 tar!h ve E:2020/314, K:2020/968 sayılı kararı !le yetk! yönünden !"lem 
hukuka aykırı görülerek !ptal!ne hükmed!ld!#!, yargı kararının uygulanmasına yönel!k 
Val!l!k makamınca !mzalanan 07/01/2021 tar!h ve 18931221 sayılı …………… $l M!ll! 
E#!t!m Müdürlü#ü !"lem! !le “durumunuz !le !lg!l! !" ve !"lemler devam etmekted!r” 
gerekçes!yle görevlend!rmen!n yapılması !stem!n! yen!den redded!ld!#!, yönet!c! gö-
revlend!rmes!n!n yapılması !steml! ba"vurunun redd!ne !l!"k!n anılan !"lem!n !ptal! 
!stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

$dar! !"lemler!n yargı organlarınca !ptal ed!lmes! sonucunda, !dar! !"lem!n yapıldı#ı 
tar!hten !t!baren tüm hukuksal sonuçlarıyla b!rl!kte hukuk alem!nden kalkaca#ı, ba"-
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ka b!r !fadeyle !ptal kararlarının geçm!"e etk!l! sonuçlar do#uraca#ı !dare hukukunun 
b!l!nen !lkeler!nden olup !dareler!n; yargı organlarınca ver!len !ptal kararları üzer!ne 
!dar! !"lem!n yapıldı#ı tar!hten öncek! hukuk! durumu sa#lamasının Anayasal ve yasal 
mevzuat gere#! oldu#u açıktır. Bu kapsamda 2577 sayılı Kanun’un 28. maddes! uya-
rınca en geç otuz gün !çer!s!nde yargı kararının gerekçes!ne uygun olarak !"lem tes!s 
ed!lmes! gerekmekted!r. 

          Olayda, dava konusu !"lem!n Mahkemem!z!n 08/12/2020 tar!h ve E:2020/314, 
K:2020/968 sayılı kararının uygulanması kapsamında tes!s ed!ld!#! anla"ılmaktadır. 
Söz konusu kararda; “kamu hukukunda b!r makama ver!len yetk!n!n, aks!ne b!r hü-
küm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılaca#ı ve b!r makamın yetk!s!n!n ba"-
ka b!r k!"!ye devred!lmes! !ç!n mevzuatla yetk!l! kılınması gerekece#! açık olup, gerek 
5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8/C maddes! kapsamında gerekse M!llî E#!t!m Ba-
kanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! hükümler! uyarınca 
okul yönet!c!l!kler!ne görevlend!r!lmes! tasarrufunun münhasıran Val!ye tanınan b!r 
yetk! oldu#u, bu yetk!ler!n kullanımı konusunda !l m!ll! e#!t!m müdürüne !mza dev-
r!n!n yapılmayaca#ı anla"ıldı#ından, yetk! ve usûlde paralell!k !lkes! gere#! davacının 
görevlend!rme talepl! ba"vurusu uyarınca b!zzat Val! tarafından !"lem tes!s ed!lmes! 
gerek!rken “Val! adına” !l m!ll! e#!t!m müdürünün onayı !le tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde yetk! unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçeler!ne yer 
ver!lerek dava konusu !"lem!n !ptal!ne hükmed!lm!"t!r. 

Bununla b!rl!kte bahs! geçen karara kar"ı davalı !darece !st!naf yoluna ba"vurulması 
üzer!ne Ankara Bölge $dare Mahkemes! 4. $dar! Dava Da!res!’n!n 14/04/2021 tar!h ve 
E:2021/756, K:2021/821 sayılı kararı !le; “Bu durumda, davacının okul müdürü olarak 
ataması yapılarak görev!ne ba"latılması taleb!yle 2577 sayılı Kanunun yukarıda yer ve-
r!len 10. maddes! kapsamında yaptı#ı ba"vurusu üzer!ne, görevlend!rme !"lemler!n!n 
devam ett!#! yönündek! b!lg! verme n!tel!#!nde kes!n olmayan ………….. Val!l!#! $l 
M!l! E#!t!m Müdürlü#ünce tes!s ed!len dava konusu !"lemde yetk! yönünden huku-
ka aykırılık bulunmadı#ı sonucuna varıldı#ından, uyu"mazlı#ın esasına g!r!lmeks!z!n 
dava konusu !"lem!n yetk! yönünden hukuka aykırı oldu#u gerekçes!yle $dare Mah-
kemes!nce ver!len !st!naf !stem!ne konu kararda, bel!rt!len yönüyle hukuk! !sabet gö-
rülmem!"t!r.” gerekçeler!ne yer ver!lerek mahkeme kararının kaldırılmasına; yen!den 
karar ver!lmek üzere dava dosyasının Mahkemes!ne gönder!lmes!ne karar ver!lm!"t!r. 
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Bu durumda, dava konusu !"lem!n Mahkemem!z!n 08/12/2020 tar!h ve E:2020/314, 
K:2020/968 sayılı kararının uygulanması kapsamında tes!s ed!lm!" !se de, söz konusu 
kararın !st!naf a"amasında Ankara Bölge $dare Mahkemes! 4. $dar! Dava Da!res!’n!n 
14/04/2021 tar!h ve E:2021/756, K:2021/821 sayılı kararı !le kaldırılarak dava dosya-
sının yen!den b!r karar ver!lmek üzere mahkemes!ne gönder!lmes!ne karar ver!ld!#!, 
dolayısıyla !"lem!n dayana#ı mahkeme kararı ortadan kalktı#ından, dava konusu !"-
lemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, …………………… karar ver!ld!. 

Normu açık olmasına ra%men tercihe kapatılan okula hukuksuz atama mahkeme-
den döndü

E#!t!m-B!r-Sen olarak, okul önces! ö#retmen! olan üyem!z!n müdürlü#ünü yaptı#ı ku-
rumun yen!den yönet!c! görevlend!rme sürec!nde görev süres!n!n sona ermes!ne ra#-
men terc!h!ne açılmaması, akab!nde puanı kend!s!nden daha dü"ük, ba"ka b!r alandan 
b!r ba"ka ö#retmen!n müdür olarak atanması !"lemler!n!n !ptal! !ç!n açtı#ımız davada, 
mahkeme, dava konusu !"lemler!n !ptal! !le üyem!z!n bu !"lemler neden!yle mahrum 
kaldı#ı parasal haklarının !ades!ne karar verd!.

$stanbul 12. $dare Mahkemes!, kararında, “… M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m 
Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n müdür olarak görev-
lend!r!leceklerde aranacak özel "artlar ba"lıklı 6. maddes!n!n 2. fıkrasının c bend!ne 
göre*  ‘Özel e#!t!m kurumlarına müdür olarak görevlend!r!leceklerde; b!l!m ve sanat 
merkezler! !ç!n b!l!m sanat merkez!nde kadrolu olarak görev yapmı" olmak, rehberl!k 
ve ara"tırma merkezler! bakımından Rehberl!k, d!#er özel e#!t!m kurumları bakımın-
dan Özel E#!t!m ö#retmen! olmak’, 3. fıkrasında !se ‘$k!nc! fıkrada bel!rt!len n!tel!kler-
de aday bulunmaması hâl!nde, d!#er alan ö#retmenler!nden de görevlend!rme yapıla-
b!l!r’ (hükümler!ne ra#men) … Dava konusu okulun müdürlü#üne öncel!kl! olan özel 
e#!t!m ö#retmenler! tarafından ba"vuru yapılmadı#ı, davacının norm kadrosunun 
oldu#u ve maa" kar"ılı#ı derslere g!reb!ld!#!, söz konusu yere müdür olarak atanan 
rehberl!k ö#retmen! B.C’ den puanının da yüksek oldu#u anla"ıldı#ından dava konusu 
!"lemlerde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır… Dava konusu !"lemler 
neden!yle davacının mahrum kaldı#ı parasal hakların dava tar!h!nden !t!baren !"le-
yecek yasal fa!z!yle b!rl!kte davacıya ödenmes! gerekmekted!r” !fadeler!ne yer verd!.
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T.C.

!STANBUL

12. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO         : 2021/1274 

KARAR NO     : 2022/966 

DAVACI : ………………….. 

VEK!L! : AV. KELAM$ ÖZDEM$R -UETS[16722-27455-95014] 

DAVALILAR : 1- M$LL$ E+$T$M BAKANLI+I 

VEK!L! : HUKUK MÜ)AV$R$ ………………………………          

   2- …………… VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. …………………….. 

DAVANIN ÖZET! : Davacının 4 yıl müdür olarak görev yaptı#ı ve !lg!l! yönet-
mel!kler gere#!nce tüm atanma "artlarını ta"ıdı#ı, ………… $l!, ………….. $lçes!, 
………………… Özel E#!t!m Uygulama Okulu 1. Kademe Müdürlü#ünün, MEBB$S 
Yen!den Yönet!c! Atama Ba"vuru Terc!h S!stem!yle !lg!l! modülün, Bakanlık Atama 
Alanı Okul Önces! E#!t!m olan b!r yönet!c! adayı olarak terc!h!ne açılmamasına da!r 
!"lem !le bu !"lem üzer!ne $stanbul $l!, Ba#cılar $lçes!, ……………….. Özel E#!t!m Uy-
gulama Okulu 1. Kademe Müdürlü#üne atanmasının sa#lanması maksadıyla f!z!k! 
olarak hazırlayıp !dareye sundu#u manuel terc!h l!stes!n!n de#erlend!rmeye alınma-
yarak atamasının yapılmamasına da!r !"lem !le adı geçen okul müdürlü#üne puanı 
davacıdan daha dü"ük olan Rehberl!k Bran"ı Alanı Ö#retmen! ……………………’ın 
atanmasına !l!"k!n !"lem!n !ptal! !le anılan !"lemler neden!yle mahrum kaldı#ı parasal 
hakların yasal fa!z!yle b!rl!kte tazm!n!n!ne karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 

BAKANLIK SAVUNMA ÖZET! : 2021 yılı yen!den yönet!c! görevlend!rme !"lemle-
r!n!n !lg!l! yönetmel!k uyarınca val!l!klerce gerçekle"t!r!ld!#!, e#!t!m kurumu yönet!c!-
l!kler!ne görevlend!r!lecekler!n öncel!kle görevlend!r!lecekler! e#!t!m kurumuna türü 
!t!bar!yle ö#retmen olarak atanab!lecek n!tel!kte olması !le görevlend!r!lece#! e#!t!m 
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kurumunda okutab!lece#! ders!n bulunması gerekt!#!, aynı türdek! e#!t!m kurumuna 
norm kadro bulunmasa dah! emsal! kurumda norm olmasına bakılarak görevlend!r-
me yapılması mümkünken aynı türde olmayan e#!t!m kurumunda norm bulunsa dah! 
görevlend!rme yapılmasının mümkün olmadı#ı, dava konusu !"lem!n hukuka uygun 
oldu#u, davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! savunulmaktadır.

VAL!L!K SAVUNMA ÖZET! : Davacının Bakanlık atama alnı olarak okul önces! 
ö#retmenl!#! oldu#undan görevlend!rme talep ett!#! …………………. Özel E#!t!m 
Uygulama Okulunun 1. Kademe müdürlü#ü söz konusu okulun özel e#!t!m kurumu 
olmasından dolayı bu okula yönet!c! olarak görevlend!r!lmes!n!n mümkün olmadı#ı, 
dava konusu !"lem!n hukuka uygun oldu#u, davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! 
savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren $stanbul 12. $dare Mahkemes!’nce gere#! görü"üldü: 

Dava, davacının 4 yıl müdür olarak görev yaptı#ı ve !lg!l! yönetmel!kler gere#!nce tüm 
atanma "artlarını ta"ıdı#ı, ………………. $l!, …………… $lçes!, …………… Özel E#!-
t!m Uygulama Okulu 1. Kademe Müdürlü#ünün, MEBB$S Yen!den Yönet!c! Atama 
Ba"vuru Terc!h S!stem!yle !lg!l! modülün, Bakanlık Atama Alanı Okul Önces! E#!t!m 
olan b!r yönet!c! adayı olarak terc!h!ne açılmamasına da!r !"lem !le bu !"lem üzer!ne $s-
tanbul $l!, ……………….. $lçes!, ……………………… Özel E#!t!m Uygulama Okulu 
1. Kademe Müdürlü#üne atanmasının sa#lanması maksadıyla f!z!k! olarak hazırlayıp 
!dareye sundu#u manuel terc!h l!stes!n!n de#erlend!rmeye alınmayarak atamasının 
yapılmamasına da!r !"lem !le adı geçen okul müdürlü#üne puanı davacıdan daha dü-
"ük olan Rehberl!k Bran"ı Alanı Ö#retmen! ………………………’ın atanmasına !l!"-
k!n !dar! !"lem!n !ptal! !le anılan !"lemler neden!yle mahrum kaldı#ı parasal hakların 
yasal fa!z!yle b!rl!kte tazm!n!n!ne karar ver!lmes! !stem!yle açılmı"tır. 

652 sayılı Özel Barınma H!zmet! Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’n!n 37. Maddes!n!n 8. Fıkrasına göre “Okul ve Kurum 
Müdürler!, $l M!llî E#!t!m Müdürünün tekl!f! üzer!ne, Müdür Ba"yardımcısı ve Yar-
dımcıları !se Okul veya Kurum Müdürünün !nhası ve $l M!llî E#!t!m Müdürünün tek-
l!f! üzer!ne Val! tarafından dört yıllı#ına görevlend!r!l!r. Bu görevlend!rmeler!n süre 
tamamlanmadan sonlandırılması, süres! dolanların yen!den görevlend!r!lmes! !le bu 
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fıkranın uygulanmasına !l!"k!n d!#er usul ve esaslar yönetmel!kle düzenlen!r. Bu fık-
ra kapsamındak! görevlend!rmeler özlük hakları, atama ve terf! yönünden kazanılmı" 
hak do#urmaz.” 

M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Seçme Ve Görevlend!rme 
Yönetmel!#!’n!n Yönet!c! görevlend!rmede !zlenecek yöntem ba"lıklı 15. Maddes!ne 
göre “Bu Yönetmel!kte öngörülen genel ve özel "artları ta"ımaları kaydıyla müdür, mü-
dür ba"yardımcılı#ı veya müdür yardımcılı#ına !lk defa görevlend!r!lecekler !le daha 
önce yönet!c!l!k görev!nde bulunup hâlen ö#retmen olarak görev yapanlar, !lk defa 
görevlend!rme kapsamında ba"vuruda bulunab!l!r. Yönet!c!l!#e !lk defa görevlend!rme 
yazılı sınav, Ek-1’de yer alan De#erlend!rme Formu üzer!nden yapılacak de#erlend!r-
me ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzer!nden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına 
göre yapılır. (2) Bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev sü-
res!n! dolduran yönet!c!ler aynı ya da farklı e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m 
kurumunda aynı unvanda sek!z yıllık görev süres!n! dolduran yönet!c!ler !se farklı 
e#!t!m kurumlarına, aynı unvanla yen!den görevlend!rme kapsamında ba"vuruda bu-
lunab!l!r. Yönet!c!l!#e yen!den görevlend!r!lmeler, Ek-2’de yer alan Yönet!c! De#erlen-
d!rme Formu üzer!nden yapılacak de#erlend!rme sonucuna göre bel!rlenen puanlar 
d!kkate alınarak puan üstünlü#üne göre yapılır.” Yönet!c! olarak görevlend!r!lecekler-
de aranacak genel "artlar ba"lıklı 5. maddes!n!n 1. fıkrasının d bend!ne göre “Görev-
lend!r!lece#! e#!t!m kurumu !le aynı türdek! e#!t!m kurumlarından b!r!ne ö#retmen 
olarak atanab!lecek n!tel!kte olmak ve görevlend!r!lece#! e#!t!m kurumu !le aynı tür-
dek! e#!t!m kurumlarından b!r!nde aylık kar"ılı#ında okutab!lece#! ders bulunmak.” 
Müdür olarak görevlend!r!leceklerde aranacak özel "artlar ba"lıklı 6. Maddes!n!n 2. 
Fıkrasının c bend!ne göre “(2) Müdür olarak görevlend!r!leceklerde ayrıca c) Özel 
e#!t!m kurumlarına müdür olarak görevlend!r!leceklerde; b!l!m ve sanat merkezler! 
!ç!n b!l!m sanat merkez!nde kadrolu olarak görev yapmı" olmak, rehberl!k ve ara"tır-
ma merkezler! bakımından Rehberl!k, d!#er özel e#!t!m kurumları bakımından Özel 
E#!t!m ö#retmen! olmak” 3. Fıkrasında !se “ $k!nc! fıkrada bel!rt!len n!tel!klerde aday 
bulunmaması hâl!nde, d!#er alan ö#retmenler!nden de görevlend!rme yapılab!l!r.”

Uyu"mazlık konusu olayda davacının okul önces! ö#retmen! oldu#u, $stanbul $l!, 
……………. $lçes!, ……………. Özel E#!t!m Uygulama Okulu’nda müdür olarak dört 
yıldır görev yaptı#ı, 02/06/2021 tar!h!nde davalı !dare tarafından yen!den görevlend!r-
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me terc!hler!n!n ba"latıldı#ı, davacının görev yaptı#ı ………………. Özel E#!t!m Uy-
gulama Okulu 1. Kademe Müdürlü#ü bo" olarak !lan ed!ld!#! ancak davacı tarafından 
terc!he kapatıldı#ı ve söz konusu yere Rehberl!k Alanı Ö#retmen! ……………….’ın 
atandı#ı görülmekted!r. 

Devamla yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler! uyarınca dava konusu 
………………….. Özel E#!t!m Uygulama Okulu 1. Kademe Müdürlü#ü’ne öncel!kl! 
olan özel e#!t!m ö#retmenler! tarafından ba"vuru yapılmadı#ı, davacının norm kadro-
sunun oldu#u ve maa" kar"ılı#ı derslere g!reb!ld!#!, söz konusu yere müdür olarak ata-
nan rehberl!k ö#retmen! …………………….’dan puanının da yüksek oldu#u anla"ıl-
dı#ından dava konusu !"lemlerde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Bu durumda dava konusu !"lemlerde hukuka uyarlık bulunmadı#ı soncuna varıldı#ın-
dan dava konusu !"lemler neden!yle davacının mahrum kaldı#ı parasal hakların dava 
tar!h!nden !t!baren (29.07.2022) !"leyecek yasal fa!z!yle b!rl!kte davalı !dare tarafından 
davacıya ödenmes! gerekmekted!r. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lemler!n !ptal!ne, …………………… karar ve-
r!ld!. 

2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi kapsamında bir ba$ka üniversiteye kadro akta-
rımında yolluk ödenmelidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, 2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun 35. maddes! kapsa-
mında kadrosunun bulundu#u ün!vers!teden b!r ba"ka ün!vers!teye kadrosu aktarılan 
üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, kadro aktarımı neden!yle sürekl! görev yol-
lu#unun ödenmes! gerekt!#!ne hükmett!.

Ankara 11. $dare Mahkemes!, kararında, “Sürel! olmakla b!rl!kte e#!t!m amaçlı yapılan 
nakl!n, kadro tahs!s! suret!yle yapılmı" olması da d!kkate alındı#ında kadro tahs!s!n!n 
‘atama’ n!tel!#! ta"ıdı#ı görülmekle, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10. maddes! kap-
samında davacıya yolluk ödenmes! gerek!rken, aks! yönde tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” !fadeler!ne yer verd!.
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T.C. 

ANKARA

11. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO     : 2020/1147 

KARAR NO : 2020/2005 

DAVACI : ………………………….

 VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT (E-Tebl!gat Adresl!d!r) 

DAVALI : …………………….. ÜN$VERS$TES$/………………………….. 

VEK!L! : AV. ………………. - Aynı Yerde 

DAVANIN ÖZET! : ……………… Ün!vers!tes! E#!t!m Fakültes! Rehberl!k ve Ps!-
koloj!k Danı"manlık Anab!l!m Dalında ara"tırma görevl!s! kadrosunda, ÖYP kapsa-
mında görev yapmakta !ken 2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanununun 35.maddes! uya-
rınca ……………….Tekn!k Ün!vers!tes!’ne kadro aktarımı yapılan davacının yolluk 
ödenmes! !stem!yle 30.01.2020 tar!h!nde yaptı#ı ba"vurunun zımnen redd!ne !l!"k!n 
!"lem!n; hukuka aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !le ödenmeyen sürekl! görev yollu-
#unun yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes!ne karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davanın süres!nde açılmadı#ı !ç!n usulden redded!lmes! 
gerekt!#!, davacı hakkında tes!s ed!len !"lem!n atama !"lem! olmadı#ı, tes!s ed!len !"le-
m!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın redd!n!n gerekt!#! savunulmu"tur. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Ankara 11. $dare Mahkemes! Hak!ml!#!’nce, davalı tarafın usule !l!"k!n 
!t!razları yer!nde görülmeyerek, !"!n esası hakkında gere#! dü"ünüldü;

Dava, …………………… Ün!vers!tes! E#!t!m Fakültes! Rehberl!k ve Ps!koloj!k Danı"-
manlık Anab!l!m Dalında ara"tırma görevl!s! kadrosunda görev yapmakta !ken 2547 
sayılı yasanın 35. maddes! kapsamında kadrosu …………………….. Tekn!k Ün!ver-
s!tes!’ne aktarılan davacının, “sürekl! görev yollu#unun ödenmes!” taleb!ne !l!"k!n 
30.01.2020 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n !"lem!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 
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6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10. maddes!n!n 1. fıkrasında; yurt !ç!nde veya yurt 
dı"ında görev yapmakta !ken yurt !ç!nde veya yurt dı"ındak! sürekl! b!r göreve naklen 
atanan ya da yabancı ülkelerdek! memur!yet merkez! de#!"t!r!len memur ve h!zmetl!-
lere yen! görev yerler!ne kadar harcırah ödenece#! hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanununun 35. maddes!n!n !lk !k! fıkrasında; “ Yüksekö#-
ret!m kurumları; kend!ler!n!n ve yen! kurulmu" ve kurulacak d!#er yüksekö#ret!m 
kurumlarının !ht!yacı !ç!n yurt !ç!nde ve dı"ında, kalkınma planı !lke ve hede%er!ne 
ve Yüksekö#ret!m Kurulunun bel!rtece#! !ht!yaca ve esaslara göre ö#ret!m elemanı ye-
t!"t!r!rler. Ö#ret!m elemanı yet!"t!r!lmes! amacıyla ün!vers!teler!n ara"tırma görevl!s! 
kadroları, ara"tırma veya doktora çalı"maları yaptırmak üzere ba"ka b!r ün!vers!teye, 
Yüksekö#ret!m Kurulunca geç!c! olarak tahs!s ed!leb!l!r. Bu "ek!lde doktora veya tıpta 
uzmanlık veya sanatta yeterl!k payes! alanlar, bu e#!t!m!n sonunda kadrolarıyla b!rl!k-
te kend! ün!vers!teler!ne dönerler.” kuralına yer ver!lm!"t!r. 

Dosyanın !ncelenmes!nden; ………. !l!nde bulunan ……………………… Ün!ver-
s!tes!’nde E#!t!m Fakültes! Rehberl!k ve Ps!koloj!k Danı"manlık Anab!l!m Dalında 
Ara"tırma görevl!s! kadrosunda ÖYP kapsamında görev yapan davacının kadrosu-
nun, 2019-2020 e#!t!m ö#ret!m yılı güz dönem!nde 2547 sayılı yasanın 35. Maddes! 
kapsamında …………… !l!nde bulunan ………………. Tekn!k Ün!vers!tes!’ne akta-
rıldı#ı, bu !"leme b!naen davacının 15.01.2020 tar!h!nde Ortado#u Tekn!k Ün!vers!-
tes!’ndek! görev!ne ba"ladı#ı, bu ba#lamda “sürekl! görev yollu#unun ödenmes!” ne 
!l!"k!n 30.01.2020 tar!hl! ba"vurusunun zımnen redd! üzer!ne bakılan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

Her ne kadar davalı !dare tarafından, 30.01.2020 ba"vurunun 18.02.2020 tar!hl! yazı 
!le redded!ld!#!, !lg!l! yazının aynı tar!hte davacıya ma!l yoluyla !let!ld!#!, davanın sü-
res!nde açılmadı#ı !ler! sürülmü" !se de, 18.02.2020 tar!hl! yazının davacıya usulüne 
uygun olarak tebl!# ed!lmed!#!, bahs! geçen tar!hte davacının ret !"lem!nden haberdar 
oldu#una !l!"k!n b!r b!lg! belgen!n de ortaya konulamadı#ı görülmekle, davanın $dar! 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 10/2 maddes! kapsamında süres! !çer!s!nde açıldı#ı an-
la"ılmı"tır.       

Yukarıda bel!rt!len yasa hükümler!n!n de#erlend!r!lmes!nden; Yüksekö#ret!m Ku-
rumlarının, kend!ler! !le yen! kurulmu" ve kurulacak d!#er ö#ret!m kurumlarının !ht!-
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yacı !ç!n, b!r ün!vers!ten!n gel!"m!" e#!t!m programında, d!#er ün!vers!teler!n eleman-
larının l!sansüstü e#!t!m görme !mkanını sa#lamak üzere ö#ret!m elemanı yet!"t!reb!-
lecekler!, bu amaçla ara"tırma görevl!s! kadrolarının ba"ka b!r ün!vers!teye Yüksekö#-
ret!m Kurumlarınca geç!c! olarak tahs!s ed!lece#! ve e#!t!m sonunda, ba"arılı olanların 
kadrolarıyla b!rl!kte ün!vers!teler!ne ger! dönece#! ve e#!t!m amacıyla yapılan nakl!n 
kadro !le b!rl!kte yapıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Bu duruma göre, sürel! olmakla b!rl!kte e#!t!m amaçlı yapılan nakl!n, kadro tahs!s! 
suret!yle yapılmı" olması da d!kkate alındı#ında kadro tahs!s!n!n “atama” n!tel!#! ta"ı-
dı#ı görülmekle, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10. maddes! kapsamında davacıya 
yolluk ödenmes! gerek!rken, aks! yönde tes!s ed!len dava konusu !"lemde hukuka uy-
gunluk bulunmamaktadır. 

Bu !t!barla, davacının R!ze !l!nden Ankara !l!ne atanması neden!yle ödenmes! gereken 
yollu#un, !dareye ba"vuru tar!h! olan 30.01.2020 tar!h!nden !t!baren !"leyecek yasal 
fa!z! !le ödenmes! gerekt!#! açıktır.         

Açıklanan nedenlerle: 

1-Dava konusu !"lem!n $PTAL$NE, 

2-Dava konusu !"lem neden!yle yoksun kalınan parasal hakların (sürekl! görev yollu-
#unun) davalı !dareye ba"vuru (30.01.2020) tar!h!nden !t!baren !"let!lecek yasal fa!z! 
!le b!rl!kte davalı !darece hesaplanarak davacıya ÖDENMES$NE………..karar ver!ld!.

Aylıksız izinden dönü$ talebinin salgın gerekçesiyle reddi yargıdan döndü

E#!t!m-B!r-Sen olarak, aylıksız !zn!n!n sonlandırılarak göreve ba"latılması taleb!, ko-
v!d-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedb!rler gerekçe göster!lerek 
redded!len üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, !daren!n gerekçes!n! hukuka 
aykırı bularak taleb!n redd!n! !ptal ett!.

Ankara 3. $dare Mahkemes!, kararında, ‘do#um yapan memura !ste#! hâl!nde analık 
!zn! b!t!m!nden !t!baren y!rm! dört aya kadar aylıksız !z!n ver!lece#! hususu düzenlen-
m!" olmakla b!rl!kte !zne ayrılan memurun aylıksız !zn!n! keserek göreve ba"lamasını 
yasaklayan b!r düzenlemeye yer ver!lmed!#!, dava konusu !"lemde !se, kov!d-19 v!-
rüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedb!rler kapsamında e#!t!m-ö#ret!me 
zorunlu olarak ara ver!lm!" olmasına ra#men, aylıksız !z!nde bulunan personel!n göre-
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ve ba"lama talepler!n!n hastalıkla mücadelede zaf!yet olu"turaca#ı dü"ünces!yle uygun 
görülmed!#!n!n bel!rt!ld!#!, ancak uzaktan e#!t!m sürec!nde göreve ba"latılan perso-
nel!n nasıl b!r zaf!yet olu"turaca#ının somut b!r "ek!lde ortaya konulamadı#ı’ gerekçe-
s!ne yer vererek, !"lem!n !ptal!yle b!rl!kte göreve ba"lama talep tar!h!nden !t!baren malî 
haklarının da ödenmes!ne hükmett!
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T.C. 

ANKARA 

3. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2020/856 

KARAR NO : 2021/95 

DAVACI  : ………………. Tems!len E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası 

VEK!L! : Av. Kadr!ye Canyurt-UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI : ……………………. Val!l!#! / ……………………

VEK!L! : Av………………… - Aynı Yerde 

DAVANIN ÖZET! : Davacı send!ka üyes! …………….. tarafından, aylıksız !zn!n!n 
sonlandırılarak 26/03/2020 tar!h! !t!bar!yle göreve ba"latılması taleb!yle yapılan ba"-
vurunun redd!ne da!r Ankara Val!l!#!’n!n 31/03/2020 tar!h ve E.6047947 sayılı !"le-
m!n!n, hukuka aykırı oldu#u, gerekçes!n!n asılsız ve temels!z oldu#u, kamu yararı !le 
ba#da"madı#ı !dd!alarıyla !ptal! !le mahrum kaldı#ı mal! ve özlük haklarının !ades!ne 
karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Cov!d-19 v!rüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan 
tedb!rler kapsamında aylıksız !z!nde bulunan personel!n göreve ba"lama taleb!n!n uy-
gun görülmed!#!, !"lem!n usulsüz ve keyf! n!tel!kte olmadı#ı, hukuka uygun oldu#u 
!ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Ankara 3. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelend!kten sonra !"!n 
gere#! görü"üldü; 

Dava, davacı send!ka üyes! …………………. tarafından, aylıksız !zn!n!n sonlandı-
rılarak 26/03/2020 tar!h! !t!bar!yle göreve ba"latılması taleb!yle yapılan ba"vurunun 
redd!ne da!r ………………Val!l!#!’n!n 31/03/2020 tar!h ve E.6047947 sayılı !"lem!n!n 
!ptal! !le mahrum kaldı#ı mal! ve özlük haklarının !ades!ne karar ver!lmes! !stem!yle 
açılmı"tır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aylıksız !z!n” ba"lıklı 108.maddes!nde,

“A) Memura, 105 !nc! madden!n son fıkrası uyarınca ver!len !zn!n b!t!m!nden !t!baren, 
sa#lık kurulu raporuyla belgelend!r!lmes! "artıyla, !stekler! üzer!ne onsek!z aya kadar 
aylıksız !z!n ver!leb!l!r. 

B) Do#um yapan memura, 104 üncü madde uyarınca ver!len do#um sonrası analık 
!zn! süres!n!n veya aynı madden!n (F) fıkrası uyarınca ver!len !z!n süres!n!n b!t!m!n-
den; e"! do#um yapan memura !se, do#um tar!h!nden !t!baren !stekler! üzer!ne y!rm!-
dört aya kadar aylıksız !z!n ver!l!r. 

C) (De#!"!k b!r!nc! cümle: 29/1/2016 - 6663/7 md.) Üç ya"ını doldurmamı" b!r çocu#u 
e"!yle b!rl!kte veya münfer!t olarak evlat ed!nen memurlar !le memur olmayan e"!n 
münfer!t olarak evlat ed!nmes! hâl!nde memur olan e"ler!ne, 104 üncü madden!n (A) 
fıkrası uyarınca ver!len sek!z ha&alık !zn!n veya aynı madden!n (F) fıkrası uyarınca 
!z!n kullanılması hâl!nde bu !zn!n b!t!m!nden !t!baren, !stekler! üzer!ne y!rm! dört aya 
kadar aylıksız !z!n ver!l!r. Evlat ed!nen her !k! e"!n memur olması durumunda bu süre, 
e"ler!n taleb! üzer!ne y!rm!dört aylık sürey! geçmeyecek "ek!lde, b!rb!r!n! !zleyen !k! 
bölüm hâl!nde e"lere kullandırılab!l!r. 

D) Özel burs sa#layan ve bu burstan !st!fade etmes! !ç!n kend!ler!ne aylıksız !z!n ver!-
lenler de dâh!l olmak üzere burslu olarak ya da bütçe !mkânlarıyla yet!"t!r!lmek üzere 
yurtdı"ına gönder!len veya sürekl! görevle yurt!ç!ne ya da yurtdı"ına atanan veya en az 
altı ay süreyle yurtdı"ında geç!c! olarak görevlend!r!len memurlar veya d!#er personel 
kanunlarına tâb! olanlar !le yurtdı"ına kamu kurumlarınca gönder!lm!" olan ö#renc!-
ler!n memur olan e"ler! !le 77 nc! maddeye göre !z!n ver!lenler!n memur olan e"ler!ne 
görev veya ö#ren!m süres! !ç!nde aylıksız !z!n ver!leb!l!r. 

E) Memura, yıllık !z!nde esas alınan süreler !t!barıyla be" h!zmet yılını tamamlamı" 
olması ve !ste#! hâl!nde memur!yet! boyunca ve en fazla !k! defada kullanılmak üzere, 
toplam b!r yıla kadar aylıksız !z!n ver!leb!l!r. Ancak, (…)(1) ola#anüstü hâl veya genel 
hayata müess!r afet hâl! !lan ed!len bölgelere 72 nc! madde gere#!nce bell! b!r süre gö-
rev yapmak üzere zorunlu olarak sürekl! görevle atananlar hakkında bu bölgelerdek! 
görev süreler! !ç!nde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

F) Aylıksız !z!n süres!n!n b!t!m!nden önce mazeret! gerekt!ren sebeb!n ortadan kalk-
ması hâl!nde, on gün !ç!nde göreve dönülmes! zorunludur. Aylıksız !z!n süres!n!n b!t!-
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m!nde veya mazeret sebeb!n!n kalkmasını !zleyen on gün !ç!nde görev!ne dönmeyen-
ler, memur!yetten çek!lm!" sayılır. 

G) Muvazzaf askerl!#e ayrılan memurlar askerl!k süres!nce görev yer! saklı kalarak 
aylıksız !z!nl! sayılır.” hükmüne yer ver!lm!"t!r.

13/04/2016 tar!h ve 29683 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan 6 Ser! Nolu Kamu Per-
sonel! Genel Tebl!#!’n!n “Do#um Sebeb!yle Ver!lecek $z!nler” bölümünün “Do#um 
Sebeb!yle Ver!lecek Aylıksız $z!n” ba"lıklı Ç maddes!nde,

“657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tar!hl! ve 6663 sayılı Kanunla de#!"t!r!len 108 !nc! 
maddes!n!n (B) fıkrasında, “Do#um yapan memura, 104 üncü madde uyarınca ver!len 
do#um sonrası analık !zn! süres!n!n veya aynı madden!n (F) fıkrası uyarınca ver!len 
!z!n süres!n!n b!t!m!nden; e"! do#um yapan memura !se, do#um tar!h!nden !t!baren 
!stekler! üzer!ne y!rm!dört aya kadar aylıksız !z!n ver!l!r.” hükmü yer almaktadır. 

657 sayılı Kanunun de#!"!k 108 !nc! maddes!n!n (B) fıkrasında düzenlenen do#um 
sebeb!yle ver!lecek aylıksız !zne !l!"k!n açıklamalara a"a#ıda yer ver!lm!"t!r: 

1) Aylıksız !zn!n süres! 

a) Do#um yapan memur !le e"! do#um yapan memura !stekler! üzer!ne y!rm!dört aya 
kadar aylıksız !z!n ver!lecekt!r. 

2) Aylıksız !zn!n kullanımı 

a) Do#um yapan memura ver!lecek aylıksız !zn!n ba"langıç tar!h!, do#um sonrası ana-
lık !zn! süres!n!n veya yararlanılması hal!nde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddes!-
n!n (F) fıkrası uyarınca ver!len !z!n süres!n!n b!t!m!; e"! do#um yapan memura ver!-
lecek aylıksız !zn!n ba"langıç tar!h! !se do#um tar!h!d!r. b) E"! do#um yapan memura, 
e"!n!n Devlet memuru olup olmadı#ına bakılmaksızın !ste#! hal!nde y!rm!dört aya 
kadar aylıksız !z!n ver!lecekt!r. 

c) E"ler!n her !k!s!n!n de memur olması hal!nde, do#um sebeb!yle ver!len aylıksız !z-
n!n, süreler! !çer!s!nde her !k! e"e aynı dönemde veya b!rb!r!n! tak!p edecek "ek!lde 
kullandırılması mümkündür. 

ç) Do#um sebeb!yle ver!len aylıksız !zn!n, y!rm!dört aylık süren!n a"ılmaması kaydıy-
la, kısım kısım kullanılması mümkündür...” hükmü düzenlenm!"t!r. 
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Dava dosyasının !ncelenmes!nden, ……………. !l!, …………. !lçes! 
…………………….. Anadolu L!ses!’nde ö#retmen olarak görev yapan davacının, 
do#um sonrası 09/09/2019 tar!h!nden 15/06/2020 tar!h!ne kadar aylıksız !zne ay-
rıldı#ı, 26/03/2020 tar!hl! d!lekçes!yle göreve ba"lama taleb!nde bulunması üzer!ne 
………………… Anadolu L!ses! Müdürlü#ü’nün 26/03/2020 tar!h ve E.5920446 sayılı 
yazısıyla göreve ba"latılarak $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’ne b!lg! ver!ld!#!, ………. $lçe 
M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 02/04/2020 tar!h ve E.6110784 sayılı yazısıyla “$l M!l-
l! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 31/03/2020 tar!h ve 6047947 sayılı yazısıyla aylıksız !z!nde 
olup !zn!n! keserek göreve ba"lamak !steyen personel!n göreve ba"lama talepler!n!n 
16/03/2020 tar!h! !t!bar!yle uygun görülmed!#!” gerekçes!yle ba"lama !"lemler!n!n !p-
tal ed!lmes!n!n !sten!ld!#!, …………….. Anadolu L!ses! Müdürlü#ü’nün 03/04/2020 
tar!h ve E.6121676 sayılı yazısıyla davacının göreve ba"lamasının !ptal ed!lmes! üzer!-
ne bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzatta; do#um yapan memura !ste#! hal!nde analık !zn! b!t!m!n-
den !t!baren y!rm!dört aya kadar aylıksız !z!n ver!lece#! hususu düzenlenm!" olmakla 
b!rl!kte !zne ayrılan memurun aylıksız !zn!n! keserek göreve ba"lamasını yasaklayan 
b!r düzenlemeye yer ver!lmed!#!, dava konusu !"lemde !se, Cov!d-19 v!rüsünün yayıl-
masını önlemek amacıyla alınan tedb!rler kapsamında e#!t!m ö#ret!me zorunlu olarak 
ara ver!lm!" olmasına ra#men, aylıksız !z!nde bulunan personeller!n göreve ba"lama 
talepler!n!n hastalıkla mücadelede zaf!yet olu"turaca#ı dü"ünces!yle uygun görülme-
d!#!n!n bel!rt!ld!#! ancak uzaktan e#!t!m sürec!nde göreve ba"latılan personel!n nasıl 
b!r zaf!yet olu"turaca#ının somut b!r "ek!lde ortaya konulamadı#ı görülmekted!r. 

Bu durumda, davacının göreve ba"latılması taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"-
k!n dava konusu !"lemde hukuka uygunluk görülmem!"t!r. 

Öte yandan; Anayasanın 125. maddes!nde, !daren!n kend! eylem ve !"lemler!nden 
do#an zararı ödemekle yükümlü oldu#u kurala ba#lanmı" olup yapılan yargılama !le 
hukuka aykırılı#ı saptanan !"lem neden!yle davacının yoksun kaldı#ı parasal hakları-
nın davalı !dareye ba"vuru tar!h! olan 26/03/2020 tar!h!nden !t!baren !"let!lecek yasal 
fa!z!yle b!rl!kte davalı !dare tarafından davacıya ödenmes! gerekt!#! de tab!d!r.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n………………………… !ptal!ne, 

#ikâyet hakkının kullanılması cezalandırma gerekçesi yapılamaz
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E#!t!m-B!r-Sen olarak, "!kâyet ett!#! k!"! hakkında tak!ps!zl!k kararı ver!ld!#! gerekçe-
s!yle hakkında ba"latılan soru"turma net!ces!nde görev yer! de#!"t!r!len üyem!z adına 
açtı#ımız davada, mahkeme, "!kâyet hakkının vatanda"lık görev! ve yasal b!r hak ol-
du#u vurgusu yaparak, yasal "!kâyet hakkını kullanan üyen!n salt BIMER "!kâyet!ne 
dayalı olarak atanmasını hukuka aykırı buldu.

Adana 2. $dare Mahkemes!, kararında, “davacının aynı okulda görev yaptı#ı N. B. !s!m-
l! ö#retmen hakkında "!kâyette bulunması sonrası !lg!l! ö#retmen hakkında tak!ps!zl!k 
kararı ver!ld!#! görülmü" !se de, davacı hakkında dava konusu atama !"lem!ne dayanak 
alınan !&!ra attı#ı !dd!asıyla !lg!l! yapılan !nceleme sonucu !dd!anın sübuta ermed!#! 
sonucuna ula"ılarak hakkında herhang! b!r d!s!pl!n cezası tes!s ed!lmed!#! g!b!, dava-
cının !lg!l! N. B. !s!ml! ö#retmen hakkındak! BIMER "!kâyet!n!n mesnets!z b!r "!kâ-
yet veya !hbar n!tel!#!nde olmayıp b!r vatanda"lık görev! ve yasal b!r hak oldu#u ve 
kullanılan bu hak sonrasında N. B. hakkında yürütülen soru"turma sonucu !lg!l!n!n 
d!s!pl!n cezası !le tecz!ye ed!ld!#! hususu da göz önüne alındı#ında, hakkında d!s!pl!n 
!"lem! tes!s ed!lmeyen ve yasal "!kâyet hakkını kullanan davacının salt söz konusu BI-
MER "!kâyet!ne dayalı olarak atanmasının kamu yararı ve h!zmet gerekler!ne uygun 
olmadı#ı anla"ıldı#ından dava konusu atama !"lem!nde hukuka uyarlık bulunmadı#ı” 
gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

ADANA

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO    : 2020/961 

KARAR NO : 2021/229 

DAVACI : ……………………….

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI : ………………. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ……………….$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü Merkez/…………………

DAVANIN ÖZET! : ………… !l! …………… Meslek! E#!t!m Merkez!nde metal 
teknoloj! ö#retmen! olarak görev yapan davacı tarafından, 5442 sayılı $l $dares! Ka-
nunu’nun 8/C maddes! uyarınca …………… !lçes! ……………… Meslek! E#!t!m 
Merkez!ne atanmasına !l!"k!n 08/01/2010 tar!h ve 526892 sayılı davalı !dare !"lem!n!n; 
hukuka aykırı oldu#u, davaya konu !"lem!n dayana#ı soru"turma raporunun düzenle-
yen muhakk!k!n tarafsız olmadı#ı, hakkındak! !dd!aların soyut ve gerçek dı"ı kavram-
lardan !baret oldu#u, !"lem!n kamu yararı ve h!zmet gerekler! yönünden b!r de#erlen-
d!rme yapılmaksızın tes!s ed!ld!#!, tes!s olunan !"lem!n davacının cezalandırılmasına 
yönel!k sonuçları oldu#u öne sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davalı !darece tes!s ed!len dava konusu !"lem!n hukuka ve 
mevzuata uygun oldu#u savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Adana 2. $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! görü-
"üldü. 

Dava; davacının hakkında yürütülen soru"turma sonucu 5442 sayılı $l $dares! Ka-
nunu’nun 8/C maddes! uyarınca ……………… !lçes! ………………Meslek! E#!t!m 
Merkez!ne atanmasına !l!"k!n 08/01/2010 tar!h ve 526892 sayılı davalı !dare !"lem!n!n 
!ptal! !stem!yle açılmı"tır. 
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5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8/C maddes!nde, 8. maddede yazılı bütün me-
murların lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve tahv!ller! mensup oldu#u !l !dare "ube 
ba"kanlarının !nhası üzer!ne val!ler tarafından yerler!n!n de#!"t!r!leb!lece#! ve 
bundan mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere b!lg! verece#! hük-
me ba#lanmı"tır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının, ………….. !l!  ………………… Mes-
lek! E#!t!m Merkez!nde metal teknoloj! ö#retmen! olarak görev yapmakta !ken, aynı 
okulda bulunan ……………... !s!ml! ö#retmen!n "!kayet! üzer!ne yapılan !nceleme 
sonucu, davacı ve d!#er ö#retmen ……………….. arasında !stenmeyen olayların ya-
"anmasının kuvvetle muhtemel oldu#u gerekçes!yle davacının ………………….. !lçes! 
…………! Meslek! E#!t!m Merkez!ne atanmasına !l!"k!n …………….. Val!l!#! $l M!ll! 
E#!t!m Müdürlü#ü’nün 08/01/2010 tar!h ve 526892 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle ba-
kılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Uyu"mazlıkta, davacı tarafından yapılan 07/09/2016 tar!hl! B$MER "!kayet! üzer!ne 
aynı okul ö#retmen! ………………. hakkında d!s!pl!n soru"turması yürütüldü#ü ve 
!lg!l!n!n kınama cezası !le tecz!yes!ne karar ver!ld!#!, y!ne ……………... aleyh!nde Os-
man!ye Cumhur!yet Ba"savcılı#ı’nca terör örgütü sempat!zanlı#ı ve Cumhurba"kanına 
hakaret suçlarından yürütülen soru"turma sonucu !lg!l! hakkında tak!ps!zl!k kararı 
ver!ld!#!, ………………………. tarafından davacının kend!s!ne !&!ra attı#ı gerekçe-
s!yle ……………………. 4. Asl!ye Hukuk Mahkemes!’nde davacı aleyh!ne madd! ve 
manev! tazm!nat davasının açıldı#ı görülmekted!r. 

Bu durumda, davacının aynı okulda görev yaptı#ı ……………………. !s!ml! ö#ret-
men hakkında "!kayette bulunması sonrası !lg!l! ö#retmen hakkında tak!ps!zl!k kararı 
ver!ld!#! görülmü" !se de, davacı hakkında dava konusu atama !"lem!ne dayanak alı-
nan !&!ra attı#ı !dd!asıyla !lg!l! yapılan !nceleme sonucu !dd!anın sübuta ermed!#! so-
nucuna ula"ılarak hakkında herhang! b!r d!s!pl!n cezası tes!s ed!lmed!#! g!b! davacının 
!lg!l! ………………….. !s!ml! ö#retmen hakkındak! B$MER "!kayet!n!n mesnets!z b!r 
"!kayet veya !hbar n!tel!#!nde olmayıp b!r vatanda"lık görev! ve yasal b!r hak oldu#u 
ve kullanılan bu hak sonrasında …………………... hakkında yürütülen soru"turma 
sonucu !lg!l!n!n d!s!pl!n cezası !le tecz!ye ed!ld!#! hususu da göz önüne alındı#ında, 
hakkında d!s!pl!n !"lem! tes!s ed!lmeyen ve yasal "!kayet hakkını kullanan davacının 
salt söz konusu B$MER "!kayet!ne dayalı olarak atanmasının kamu yararı ve h!zmet 
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gerekler!ne uygun olmadı#ı anla"ıldı#ından dava konusu atama !"lem!nde hukuka 
uyarlık bulunmadı#ı sonucuna ula"ılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n !ptal!ne…………………..karar  ver!ld!.

Mahkeme, Bakanlı%ın usulsüz okul müdürü atamasını durdurdu

E#!t!m-B!r-Sen olarak, aynı okulda aynı unvanda sek!z yıllık görev süres!n! doldur-
masına ra#men, M!llî E#!t!m Bakanlı#ı tarafından 657 sayılı Kanun’un 76. maddes!ne 
göre aynı okula aynı k!"!n!n müdür olarak atanması !"lem!n!n !ptal!yle, bahse konu 
okulun 2020 yılı yönet!c! görevlend!rme münhal l!stes!ne eklenmes! taleb! redded!len 
üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, yönetmel!k hükmüne aykırı olarak k!"!n!n 
yen!den aynı okula atanmasının e"!tl!k !lkes!ne aykırı olaca#ı gerekçes!yle yürütmen!n 
durdurulması kararı verd!.

Hatay 2. $dare Mahkemes!, kararında, “hang! unvanda hang! okulda ne kadar süre çalı-
"ılab!lece#!ne !l!"k!n hükümler!n M!llî E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! 
Görevlend!rme Yönetmel!#! !le düzenlend!#!, Yönetmel!#!n 29. maddes!ndek! hükme 
göre bulundu#u okulda aynı unvanda en fazla 8 yıl görev yapılab!lmes!n!n öngörüldü-
#ü, aynı k!"!n!n bu hükme aykırı olarak yen!den aynı okula atamasının yapılmasının 
e"!tl!k !lkes!ne aykırı olaca#ı; (müdürün) M!llî E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumları-
na Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n 29. maddes! uyarınca … Anaokulu’nda 8 
yıllık görev süres!n! doldurdu#u anla"ıldı#ından, bu sürey! a"acak "ek!lde yapılan … 
atama !"lem!n!n hukuka aykırı oldu#u sonucuna varılmı"tır” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

HATAY 

2. !DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2020/802 

KARAR NO : 2021/804 

DAVACI : ……………………………………. ADINA E+$T$MC$-
LER B$RL$+$ SEND$KASI 

VEK!L! : AV. MEHMET KOÇER -UETS[16266-62752-21428] 

KAR#I TARAF (DAVALI) :  1-………………. VAL$L$+$ /……………………… 

VEK!L! :A V. …………………………. -Aynı Yerde

 2- M$LL$ E+$T$M BAKANLI+I / ANKARA 

VEK!L! : AV. ……………………………-Aynı Yerde

DAVANIN ÖZET! : ………………………… $l!, ………………… Anaoku-
lu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, $skenderun 
…………………………………… Anaokulu müdürlü#üne Yönet!c! Atama Yönetme-
l!#!n!n 29. maddes!n!n 2. ve 3. fıkralarına aykırı olarak yapılan müdürlük atamasının 
!ptal ed!lerek, …………………………… Anaokulu Müdürlü#ü’nün 2020 yılı yönet!c! 
görevlend!rme münhal l!stes!ne eklenmes! !stem!yle yaptı#ı 07/07/2020 tar!hl! ba"vu-
rusunun zımnen redd!ne !l!"k!n ……………………. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdür-
lü#ü’nün 09/07/2020 tar!h ve 91886340 sayılı !"lem!n!n, hukuka aykırı oldu#u !ler! 
sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

…………………….. 

VAL!L!"!’N!N SAVUNMASININ ÖZET! : …………………….. !s!ml! müdürün 
…………………………………… Anaokulu’na yen!den görevlend!r!lmes!n!n 657 sa-
yılı Kanun’un 76. ve 88. maddeler! uyarınca Bakanlık Kararnames! !le yapıldı#ı, bu 
nedenle 2020 Yılı Yen!den Yönet!c! Görevlend!rmeler! kapsamında bu okulun !lana 
çıkmadı#ı !"lem!n hukuka uygun oldu#u öne sürülerek davanın redd! gerekt!#! savu-
nulmaktadır. 
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M!LL! E"!T!M BAKANLI"ININ SAVUNMASININ ÖZET!: 
……………………………..’ün bulundu#u okulda 8 yıllık görev süres!n! doldurdu#u, 
atamasının 657 sayılı Kanun’un 76. ve 88. maddeler! uyarınca Bakanlık Kararnames! 
!le yapıldı#ı, !"lem!n hukuka uygun oldu#u öne sürülerek davanın redd! gerekt!#! sa-
vunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Hatay 2. $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! görü-
"üldü: 

Dava, ……………… $l!, ……………………………. Anaokulu’nda müdür yardımcısı 
olarak görev yapan davacı tarafından, ……………….. ………………………….. Ana-
okulu müdürlü#üne Yönet!c! Atama Yönetmel!#!n!n 29. maddes!n!n 2. ve 3. fıkralarına 
aykırı olarak yapılan müdürlük atamasının !ptal ed!lerek, ……………………….. Ana-
okulu Müdürlü#ü’nün 2020 yılı yönet!c! görevlend!rme münhal l!stes!ne eklenmes! 
!stem!yle yaptı#ı 07/07/2020 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n …………………….. 
Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 09/07/2020 tar!h ve 91886340 sayılı !"lem!n 
!ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

657 sayılı Kanun’un 76. maddes!nde ‘’Kurumlar, görev ve unvan e"!tl!#! gözetmeden 
kazanılmı" hak aylık dereceler!yle memurları bulundukları kadro dereceler!ne e"!t 
veya 68 !nc! maddedek! esaslar çerçeves!nde daha üst, kurum !ç!nde aynı veya ba"-
ka yerlerdek! d!#er kadrolara naklen atayab!l!rler.’’ hükmüne y!ne aynı Kanun’un 88. 
maddes!nde ‘’Bu Kanuna tab! kurumlarda çalı"an Devlet memurlarına esas görevle-
r!n!n yanında; 

A) Özel kanunlarla, Cumhurba"kanlı#ı kararnameler!yle veya bunların verd!#! yetk!ye 
dayanılarak memurlara gördürülmes! öngörülen sürekl! h!zmetler,(2) 

B) Meslek! b!lg!s! !le !lg!l! olarak, h!zmet olanakları elver!"l! bulunmak ve atamaya 
yetk!l! am!r tarafından uygun görülmek "art!yle; 

1) 87 nc! maddede yazılı kurumların tab!pl!kler!, d!" tab!pl!kler!, eczacılıkları, k!mya-
gerl!kler!, veter!nerl!kler!, avukatlıkları !le Adl! Tıp Kurumu Uzmanlıkları, 

2) Asıl görevler!n!n bulundu#u bucak, !lçe ve zorunlu hallerde !ller beled!yeler!n!n 
yüksek mühend!s, mühend!s, yüksek m!mar ve m!marlarca yürütülmes! gereken tek-
n!k h!zmetler!, 
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$k!nc! görev olarak ver!leb!l!r. 

Asıl görevler!n!n yanında;

a) (De#!"!k: 4/7/2012-6354/ 3 md.) Tab!plere; !l ve !lçe sa#lık müdürlü#ü, !l sa#lık mü-
dür yardımcılı#ı, halk sa#lı#ı müdürlü#ü, halk sa#lı#ı müdür yardımcılı#ı, sa#lık grup 
ba"kanlı#ı, ba"tab!pl!k, ba"tab!p yardımcılı#ı !le !l sa#lık ve halk sa#lı#ı müdürlükle-
r!nde !lg!l! mevzuatı uyarınca tab!pler tarafından yürütülmes! öngörülen "ube mü-
dürlükler!, 

b) D!" hek!mler!ne ve veter!nerlere, meslekler! !le !lg!l! ba"tab!pl!k, 

c) Veter!ner, d!"hek!m! ve eczacılara; ba"tab!p yardımcılı#ı, 

d) Ö#retmenlere; okul ve enst!tü müdürlü#ü, ba"yardımcılı#ı ve yardımcılı#ı görevler!, 
!k!nc! görev olarak yaptırılab!l!r.’’ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n 
‘’Yönet!c! görevlend!rmede esas alınacak hususlar ba"lıklı 29. maddes!nde 

(1) Yönet!c!ler dört yıllı#ına görevlend!r!l!r. 

(2) Aynı unvanla aynı e#!t!m kurumunda sek!z yıldan fazla süreyle yönet!c! olarak 
görev yapılamaz. 

(3) Bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla, sek!z yıldan az gö-
rev yapanlardan aynı e#!t!m kurumuna yönet!c! olarak görevlend!r!lenler!n görevler!, 
sek!z yılın doldu#u tar!h !t!barıyla bu Yönetmel!kte öngörüldü#ü "ek!lde sonlandırılır.’’ 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının …………………. $l!, …………………….. 
Anaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptı#ı, 2020 yılı yönet!c! atamaları kap-
samında ……………………………Anaokulu müdürlü#üne terc!hte bulunmak !ste-
m!" !se de bu okulda görev yapan ………………… !s!ml! okul müdürünün 20.05.2020 
tar!h ve 7054876 sayılı atama !"lem! !le bu okula atandı#ını ö#rend!#!, bunun üze-
r!ne !lg!l! k!"!n!n Yönet!c! Atama Yönetmel!#!n!n 29. maddes!n!n 2. ve 3. fıkraların-
da yer alan aynı e#!t!m kurumunda 8 yıldan fazla görev yapılamayaca#ı hükmüne 
aykırı olarak yapılan müdürlük atamasının !ptal ed!lerek ………………………… 
Anaokulu Müdürlü#ü’nün 2020 yılı yönet!c! görevlend!rme münhal l!stes!ne eklen-
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mes! !stem!yle ba"vuru yaptı#ı, bu ba"vurunun …………………… !s!ml! müdürün 
……………………………. Anaokulu’na yen!den görevlend!r!lmes!n!n 657 sayılı Ka-
nun’un 76. ve 88. maddeler! uyarınca Bakanlık Kararnames! !le yapıldı#ı gerekçes!yle 
redded!lmes! üzer!ne anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

Olayda; davacı tarafından 07.07.2020 tar!hl! ba"vuru !le …………………… !s!ml! okul 
müdürünün 657 sayılı Kanun’un 76. ve 88. maddeler! uyarınca ………………  Anao-
kulu Müdürlü#ü’ne atanmasına !l!"k!n M!ll! E#!t!m Bakanlı#ının 20.05.2020 tar!h ve 
7054876 sayılı atama !"lem!n!n !ptal ed!lmes!n!n talep ed!ld!#!, ………………………… 
!lk olarak 27.10.2011 tar!h!nde ………………….. Anaokulu’na müdür olarak atandı#ı, 
4 yıllık görev süres!n!n dolması neden!yle 29.06.2015 tar!h!nde yönet!c!l!#!n!n aynı 
e#!t!m kurumunda 4 yıl süreyle uzatıldı#ı, 4 yıllık !k!nc! süren!n sona ermes! neden!yle 
aynı unvanda aynı okulda 8 yıllık görev süres!n!n doldu#u, daha sonra M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ının 20.05.2020 tar!h ve 7054876 sayılı atama !"lem! !le ………………….. 
Anaokulu’na yen!den müdür olarak atandı#ı, her ne kadar 657 sayılı Kanun’un 88. 
maddes!nde ö#retmenlere okul müdürlü#ünün !k!nc! görev olarak yaptırılab!lece#! 
düzenlenm!" !se de bu hükmün genel b!r hüküm oldu#u, hang! unvanda hang! okul-
da ne kadar süre çalı"ılab!lece#!ne !l!"k!n hükümler!n M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m 
Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! !le düzenlend!#!, Yönetmel!#!n 29. 
maddes!ndek! hükme göre bulundu#u okulda aynı unvanda en fazla 8 yıl görev ya-
pılab!lmes!n!n öngörüldü#ü, davacının bu hükme aykırı olarak yen!den aynı okula 
atamasının yapılmasının e"!tl!k !lkes!ne aykırı olaca#ı görülmekted!r. 

Bu durumda; …………. !s!ml! müdürün M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumları-
na Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!n!n 29. maddes! uyarınca …………… Anao-
kulu’nda 8 yıllık görev süres!n! doldurdu#u anla"ıldı#ından, bu sürey! a"acak "ek!lde 
yapılan M!ll! E#!t!m Bakanlı#ının 20.05.2020 tar!h ve 7054876 sayılı atama !"lem!n!n 
hukuka aykırı oldu#u sonucuna varılmı"tır. 

Öte yandan; …………………………….. !s!ml! müdürün ………………….. Anaoku-
lu’na yapılan atamasının hukuka aykırı bulunması neden!yle, bu okulda bo" müdür 
kadrosu olu"aca#ından ………………………… Anaokulu Müdürlü#ü’nün 2020 yılı 
yönet!c! görevlend!rme münhal l!stes!ne eklenmes! !stem!yle yapılan ba"vurunun red-
d!ne yönel!k !"lemde hukuka uyarlık görülmem!"t!r. 
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n $PTAL$NE………………..karar ver!ld!.

!dare hizmet gere%i yer de%i$tirme kararlarında ölçülülük ilkesiyle ba%lıdır’

E#!t!m-B!r-Sen olarak, uyarma cezasının yanında yönet!c!l!k görev süres!n! tamam-
lamak üzere b!r ba"ka okula !ste#! dı"ında !k!nc! b!r cezalandırma n!tel!#!nde görev-
lend!r!len üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, dava konusu !"lem!, ölçülülük 
!lkes!n!n “orantılılık” ve “gerekl!l!k” alt kr!terler!ne uyulmadı#ı, !dareye tanınan takd!r 
yetk!s!n!n, ölçülülük !lkes!, h!zmet gerekler! ve kamu yararına uygun olarak kullanıl-
madı#ı gerekçes!yle !ptal ett!.

Mard!n 3. $dare Mahkemes!, kararında, d!s!pl!n cezalarında ölçülülük !lkes!n! ve un-
surlarını !zah ederek, “$dar! !"lemler tes!s ed!l!rken, !darelerce hukuk devlet! !lkes!n!n 
b!r gere#! olan ölçülülük !lkes!yle de ba#lı oldukları, bu !lken!n !se ‘elver!"l!l!k’, ‘gerek-
l!l!k’ ve ‘orantılılık’ olmak üzere üç alt !lkeden olu"tu#u, ‘elver!"l!l!#!n’, ba"vurulan ön-
lem!n ula"ılmak !stenen amaç !ç!n elver!"l! olmasını; ‘gerekl!l!#!n’, ba"vurulan önlem!n 
ula"ılmak !stenen amaç bakımından gerekl! olmasını, ‘orantılılı#ın’ !se ba"vurulan ön-
lem ve ula"ılmak !stenen amaç arasında olması gereken ölçüyü !fade ett!#!, b!r kurala 
uyulmaması neden!yle kanun koyucu veya !dareler tarafından öngörülen yaptırım !le 
ula"ılmak !stenen amaç arasında da ‘ölçülülük !lkes!’ gere#!nce makul b!r dengen!n 
bulunmasının zorunlu oldu#u, ula"ılmak !stenen amaç !le yaptırım arasında makul 
b!r dengen!n sa#lanab!lmes! !ç!n mevzuata aykırı eylem!n kar"ılı#ı olarak uygulanacak 
yaptırımın, hak mahrum!yet!ne ve temel hak ve özgürlükler!n kullanılmasına engel 
olacak, ula"ılmasını engelleyecek n!tel!kte ve a#ırlıkta olmaması gerekt!#! açıktır” !fa-
deler!ne yer verd!.
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T.C. 

MARD!N 

3. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO         : 2021/660 

KARAR NO     : 2022/1357 

DAVACI : …………………………………….’ tems!len E+$T$MC$LER  
   B$RL$+$ SEND$KASI 

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT-AV. ÖMER RAYLAZ-

                                       AV.HARUN KALE-AV. MEHMET KOÇER 

                                     (E-Tebl!gat)

DAVALILAR : 1- MARD$N VAL$L$+$ /MARD$N 

VEK!L! : AV. …………………… (aynı yerde) 

    2- M$LL$ E+$T$M BAKANLI+I /ANKARA

 VEK!L! : AV. ……………………………………. (aynı yerde) 

DAVANIN ÖZET! : ………………. !l! …………………. !lçes! ……………….. 
Ö#retmenev! ve Ak"am Sanat Okulu Müdürü olarak görev yapan davacı tarafından, 
h!zmet gere#! (soru"turma) ………….. $l!, …………….. $lçes!, …………………. $l-
kokuluna yönet!c!l!k görev süres!n! tamamlamak üzere görevlend!r!lmes!ne !l!"k!n 
12/03/2021 tar!h ve E. 22232458 sayılı …………………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Mü-
dürlü#ü !"lem! !le !"leme dayanak M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü-
#ünün 04.02.2021 tar!h ve 17860 sayılı !"lem!n!n; görev yaptı#ı ö#retmenev!n!n !h-
t!yaçlarının g!der!leb!lmes! !ç!n !lg!l! b!r!mlerden ödenek talep ett!#! ancak, ödenek 
gönder!lmed!#!, pandem! dönem! sebeb!yle ö#retmenev!n!n gel!rler!n!n çok dü"tü#ü, 
malzemeler!n bakımı, onarımı ve güncellenmes!ne !l!"k!n masraf ve ödene#! kar"ıla-
mak davalı !daren!n görev ve sorumlulu#unda oldu#u, böyle b!r durumdan sorumlu 
tutularak yer de#!"!kl!#!ne g!d!lmes!nde kamu yararı veya h!zmet gerekler! açısından 
b!r durum söz konusu olmamanın yanında amacın yer de#!"!kl!#! yapılmak amacıyla 
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açılan b!r soru"turma oldu#u görüntüsünü verd!#!, suçu kabul etmemekle b!rl!kte so-
mut olayda suç ve ceza arasında orantılılık !lkes!ne uyulmadı#ı, hukuka aykırı oldu#u 
!dd!alarıyla !ptal! !sten!lmekted!r. 

MARD!N VAL!L!"!’N!N SAVUNMA ÖZET! : Davacı hakkında yürütülen d!s!p-
l!n soru"turmasına sonucunda soru"turmaya konu kamera s!stemler!n!n çalı"madı#ı 
hususunun gerek tanık !fadeler! gerekse davacının kend! !fadeler! do#rultusunda açık-
ça !krar ed!lmek suret!yle sübuta erd!#!, 29/04/2021 tar!h!nde yürürlü#e g!ren M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmenevler! ve Ak"am Sanat Okulları Yönetmel!#!nde kurumun 
gel!rler!n!n sayıldı#ı ve sayılan kalemler arasında Bakanlık yahut Val!l!klerden öde-
nek aktarılaca#ına !l!"k!n b!r düzenlemeye yer ver!lmed!#!, dava konusu !"lem yasal 
mevzuata uyularak, hukukun genel !lkeler!, !dar! !"lemler!n temel amacı olan kamu 
yararı !lkeler! gözet!lerek tes!s ed!ld!#! öne sürülerek davanın redded!lmes! gerekt!#! 
savunulmaktadır. 

M!LL! E"!T!M BAKANLI"I’NIN SAVUNMA ÖZET! : Davacının soru"turma ra-
porunda yönet!c!l!k görev! üzer!nde kalmak üzere !l !ç!nde ba"ka b!r e#!t!m kurumuna 
görevlend!r!lmes!n!n yapılması tekl!f! get!r!lm!" !se de, özel program ve proje uygula-
yan e#!t!m kurumları !le do#rudan Bakanlık merkez te"k!latına ba#lı e#!t!m kurum-
ları dı"ında d!#er e#!t!m kurumlarına yönet!c! atama/görevlend!rme yetk!s!n!n !lg!l! 
Val!l!kte bulundu#u d!kkate alınarak 04/02/2021 tar!hl! ve 17860 sayılı kararname !le 
…………….. Ö#retmenev! ve Ak"am Sanat Okulu müdürlük görev!nden alınarak 
Mard!n $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!ne ö#retmen olarak atamasının yapıldı#ı, dava 
konusu !"lem!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunul-
maktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Mard!n 3. $dare Mahkemes!’nce; dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! gö-
rü"üldü: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Memurların kurumlarınca görevler!n!n ve 
yerler!n!n de#!"t!r!lmes!’ ba"lıklı 76. maddes!nde; ‘Kurumlar, görev ve unvan e"!tl!#! 
gözetmeden kazanılmı" hak aylık dereceler!yle memurları bulundukları kadro dere-
celer!ne e"!t veya 68 !nc! maddedek! esaslar çerçeves!nde daha üst, kurum !ç!nde aynı 
veya ba"ka yerlerdek! d!#er kadrolara naklen atayab!l!rler. Memurlar !stekler! !le, ku-
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rumlarında kazanılmı" hak dereceler!n!n en çok üç derece altında aynı veya ba"ka 
yerlerdek! kadrolara atanab!l!rler.’ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

5442 sayılı $l Özel $dares! Kanununun 8.maddes!n!n (C) bend!nde; “Yukardak! fık-
ralarda yazılı bütün memurların lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve tahv!ller! mensup 
oldu#u !l !dare "ube ba"kanlarının !nhası üzer!ne val!ler tarafından !cra ed!lmekle be-
raber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepler!yle b!ld!r!l!r. 
Yukarda (A, B) fıkraları dı"ında kalan !l merkez te"k!latına ba#lı memurlar !lg!l! !dare 
"ube ba"kanının !nhası !le val!ler tarafından tay!n, nak!l ve tahv!l olunurlar. “ hükmü 
yer almaktadır. 

22/04/2017 tar!h ve 30046 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!l-
l! E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetme-
l!#!’n!n ‘’Yönet!c!l!k görev!nden alınma’’ ba"lıklı 27. maddes!nde; ‘’E#!t!m kurumu 
yönet!c!ler!nden haklarında yapılan adlî ve !darî soru"turma sonucu hazırlanan ra-
porların yetk!l! am!r ve kurullarca de#erlend!r!lmes! sonucuna göre yönet!c!l!k göre-
v!nden alınma tekl!f! get!r!len e#!t!m kurumu yönet!c!ler!, durumlarına uygun !ht!yaç 
bulunan e#!t!m kurumlarına ö#retmen olarak atanır. (...)’’, 35. maddes!nde; “E#!t!m 
kurumu yönet!c!ler!nden haklarında yapılan adlî ve !darî soru"turma sonucu hazırla-
nan raporların yetk!l! am!r ve kurullarca de#erlend!r!lmes! sonucuna göre yönet!c!l!k 
görev!nden alınma tekl!f! get!r!len e#!t!m kurumu yönet!c!ler!, durumlarına uygun 
!ht!yaç bulunan e#!t!m kurumlarına ö#retmen olarak atanır. Bu "ek!lde görev!nden 
alınanlar, aradan 4 yıl geçmeden yönet!c! olarak görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda 
bulunamaz.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler!ne göre, haklarında yapılan soru"turma sonu-
cunda yönet!c!l!k görev!nden alınanların durumlarına uygun !ht!yaç bulunan e#!t!m 
kurumlarına ö#retmen olarak atanması konusunda !daren!n takd!r yetk!s! bulundu#u 
sonucuna varılmaktadır. 

Söz konusu yetk!n!n ancak kamu yararı ve h!zmet gerekler! göz ardı ed!lerek kullanıl-
dı#ının kanıtlanması sonucu !dar! yargı merc!!nce de saptanması hal!nde, sözü ed!len 
bu durumun dava konusu !dar! !"lem!n neden ve amaç yönler!nden hukuka aykırılı#ı 
neden!yle !ptal!n! gerekt!rece#! yerle"m!" yargısal !çt!hatlarla kabul ed!lm!" bulunmak-
tadır. 
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Dava dosyasının !ncelenes!nden; davacının müdür olarak görevl! bulundu#u 
…………..Ö#retmenev!nde konaklayan ………… !s!ml! "ahsın "!kayet! üzer!ne ko-
nuyla !lg!l! olarak soru"turma ba"latıldı#ı, bu soru"turma esnasında ö#retmenev!ne 
a!t kamera kayıtlarının !zlenmes!ne !ht!yaç duyulması üzer!ne kayıtların ……………. 
Ö#retmenev! ve Ak"am Sanat Okulu Müdürlü#ünden !sten!ld!#!, Ö#retmenev!n!n 
14/10/2020 tar!hl! yazısı !le kameraların tekn!k b!r arızadan dolayı kayıt yapmadı-
#ının b!ld!r!ld!#!, bunun üzer!ne ……………. Val!l!#! M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünün 
04/12/2020 tar!h ve 170 sayılı yazısı !le davacı hakkında d!s!pl!n soru"turması ba"-
latılması !ç!n onay !stend!#!, 10/12/2020 tar!hl! Val! onayı sonrasında soru"turmaya 
ba"lanıldı#ı, soru"turma sonucunda düzenlenen 12/01/2021 tar!h ve 02 sayılı soru"-
turma raporu !le kurum kamera kayıtlarının kayıt yapmaması hususunda davacının 
kusurlu oldu#u mütalaa ed!lerek, davacının “Ver!len em!r ve görevler!n tam ve zama-
nında yapılmasında, görev mahall!nde kurumlarca bel!rlenen usul ve esasların yer!ne 
get!r!lmes!nde, görevle !lg!l! resm! belge, araç ve gereçler!n korunması, kullanılması ve 
bakımında kusurlu davranmak” f!!l!n! !"led!#!nden bah!sle 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunun 125/B-a maddes! gere#!nce cezalandırılmasının tekl!f ed!ld!#!, tekl!fe 
uygun olarak davacının …………… Kaymakamlı#ı $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünün 
08/02/2021 tar!h ve E-12342728-663.07-20321976 sayılı !"lem!yle kınama cezasıyla 
tecz!ye ed!ld!#!, ancak geçm!" h!zmetler! göz önünde tutularak alt ceza uygulanmak 
suret!yle davacının uyarma cezasıyla cezalandırıldı#ı ve h!zmet gere#! (soru"turma) 
…………. $l!, …………….. $lçes!, ………………..$lkokuluna yönet!c!l!k görev süre-
s!n! tamamlamak üzere görevlend!r!ld!#!, davacının ………………. $l!, ……………. 
$lçes!, ………………. $lkokuluna yönet!c!l!k görev süres!n! tamamlamak üzere görev-
lend!r!lmes!ne !l!"k!n 12/03/2021 tar!h ve E. 22232458 sayılı ………….Val!l!#! $l M!ll! 
E#!t!m Müdürlü#ü !"lem! !le !"leme dayanak M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel 
Müdürlü#ünün 04.02.2021 tar!h ve 17860 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle bakılan da-
vayı açtı#ı anla"ılmaktadır. $dar! !"lemler tes!s ed!l!rken, !darelerce hukuk devlet! !lke-
s!n!n b!r gere#! olan ölçülülük !lkes!yle de ba#lı oldukları, bu !lken!n !se, “elver!"l!l!k”, 
“gerekl!l!k” ve “orantılılık” olmak üzere üç alt !lkeden olu"tu#u, “elver!"l!l!#!n”, ba"vu-
rulan önlem!n ula"ılmak !stenen amaç !ç!n elver!"l! olmasını, “gerekl!l!#!n”, ba"vurulan 
önlem!n ula"ılmak !stenen amaç bakımından gerekl! olmasını, “orantılılı#ın” !se ba"-
vurulan önlem ve ula"ılmak !stenen amaç arasında olması gereken ölçüyü !fade ett!#!, 
b!r kurala uyulmaması neden!yle kanun koyucu veya !dareler tarafından öngörülen 
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yaptırım !le ula"ılmak !stenen amaç arasında da “ölçülülük !lkes!” gere#!nce makul b!r 
dengen!n bulunmasının zorunlu oldu#u, ula"ılmak !stenen amaç !le yaptırım arasında 
makul b!r dengen!n sa#lanab!lmes! !ç!n mevzuata aykırı eylem!n kar"ılı#ı olarak uygu-
lanacak yaptırımın, hak mahrum!yet!ne ve temel hak ve özgürlükler!n kullanılmasına 
engel olacak, ula"ılmasını engelleyecek n!tel!kte ve a#ırlıkta olmaması gerekt!#! açıktır. 

Uyu"mazlıkta; davacının ö#retmenev!ne kamera alınması !ç!n ödenek taleb!nde bu-
lundu#u, davacıdan kameraların çalı"ıp çalı"madı#ını sürekl! kontrol etmes!n!n bek-
lenemeyece#!, yen! kamera alınması !ç!n ödenek !sted!#!, bu husus !le !lg!l! olarak 
davacının ver!len d!s!pl!n cezasının atamayı gerekt!rmeyece#! dava konusu !"lem!n 
dayana#ı olan olayda !se davacının görev yaptı#ı ö#retmenev!n!n kameralarının kayıt 
yapmadı#ı gerekçes!yle davacı hakkında d!s!pl!n soru"turması yürütülerek davacıya 
‘’uyarma’’ cezası ver!ld!#! anla"ılmaktadır. 

Bu durumda, ……………… !l! …………… $lçes! ………….. Ö#retmenev! ve Ak"am 
Sanat Okulu Müdürü olarak görev yapmakta !ken davacının, h!zmet gere#! (soru"-
turma) …………… $l!, …………. $lçes!, ………………. $lkokuluna yönet!c!l!k görev 
süres!n! tamamlamak üzere görevlend!r!lmes!n!n ölçülülük !lkes!n!n “orantılılık” ve 
“gerekl!l!k” alt kr!terler!ne uyulmadı#ı, dava konusu !"lem!n !k!nc! kez cezalandırma 
mah!yet!nde oldu#u, bu hal!yle atanmasına !l!"k!n olarak tes!s ed!len dava konusu !"-
lemde !dareye tanınan takd!r yetk!s!n!n, ölçülülük !lkes!, h!zmet gerekler! ve kamu 
yararına uygun olarak kullanılmadı#ı görüldü#ünden dava konusu !"lemde hukuka 
uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………….karar ver!ld!.

Mahkeme, ö%renci gelmese de ders görevini yerine getirmek üzere hazır olan ö%-
retmene ek ders ücreti ödenmelidir dedi

E#!t!m-B!r-Sen olarak, özel e#!t!m ö#retmen! olarak görev yapan üyem!z!n ö#renc!n!n 
okula gelmed!#! döneme a!t ek ders ücretler!n!n ödenmes! taleb!n!n redd!ne !l!"k!n !"-
lem!n !ptal! !ç!n açmı" oldu#umuz davada, mahkeme, üyem!z!n kend! kusuru olmak-
sızın f!!l! !mkansızlık neden!yle ek ders görev!n!n yer!ne get!r!lemed!#! gerekçes!yle, 
talep ed!len ek ders ücretler!n!n ödenmes! gerekt!#!ne hükmett!. 

Bursa 2. $dare Mahkemes!, kararında "u !fadelere yer verd!: “…Olayda, ek ders görev!-
n!n yer!ne get!r!lmemes! hal!n!n, davacının "ahsından kaynaklı b!r nedene dayanma-
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dı#ı, sınıf mevcudunu olu"turan tek ö#renc!n!n okula gelmemes! neden!yle bu görev!n 
yer!ne get!r!lemed!#!, üstel!k ek ders !stem!ne konu günlerde davacının ders görev!n! 
yer!ne get!rmeye hazır b!r "ek!lde f!!len okulda bulundu#u sab!t olup, bu noktada ta-
ra%ar arasında da b!r !ht!laf bulunmamaktadır. Bu durumda, 23.11.2021 ve 26.11.2021 
tar!hler! !ç!n f!!len yer!ne get!r!lemeyen ek ders görevler!n!n davacının "ahsına özgü-
leneb!lecek b!r nedenden kaynaklanmadı#ı, davacının söz konusu günlerde görev ye-
r!nde ve ders görev!n! yer!ne get!rmeye hazır b!r halde bulundu#u, dolayısıyla ortada 
davacıya atı kab!l kusurlu b!r durumun da mevcut olmadı#ı hususları b!r bütün olarak 
de#erlend!r!ld!#!nde, davacının kend! kusuru olmaksızın f!!l! !mkansızlık neden!yle 
yer!ne get!r!lemeyen ek ders görev! neden!yle talep konusu tar!hlere a!t ek ders ücret-
ler!n!n davacıya ödenmes! hakkan!yet gere#! olup, aks! yönde tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır.”
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T.C. 

BURSA 

2. !DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2022/177 

KARAR NO : 2022/790 

DAVACI : …………………..

VEK!L! : AV. TAMER KOÇ UETS[16922-29664-62702] 

DAVALI : …………….. KAYMAKAMLI+I

VEK!L! : AV. …………………….. ………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü - ……….. 

DAVANIN KONUSU : ………………. $l!, …………… $lçes!, ………….. Ortaoku-
lu’nda özel e#!t!m ö#retmen! olarak görev yapan davacı tarafından, 23.11.2021 ve 
26.11.2021 tar!hler!ne a!t ek ders ücretler!n!n ödenmes! taleb! !le yapılan ba"vurunun 
redd!ne da!r 03.12.2021 tar!h ve E-38243489 sayılı !"lem!n !ptal! !le bel!rt!len tar!hlere 
a!t ek ders ücretler!n!n yasal fa!z!yle b!rl!kte !ades!ne karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 

DAVACININ !DD!ALARI : Davacı tarafından özetle; görev yaptı#ı sını&a sadece b!r 
adet ö#renc!n!n bulundu#u, bu ö#renc!n!n de zaman zaman çe"!tl! gerekçelere !ler! 
sürülerek okula gelmed!#!, durumdan okul !dares! !le ö#renc! vel!s!n!n de haberdar 
oldu#u, ancak ö#renc!s!n!n okula gelmed!#! zamanlarda dah! kend!s!n!n görev! ba-
"ında bulunmaya devam ett!#!, dolayısıyla ders!n !"lenememes!ndek! f!!l! !mkansızlık 
hal!n!n kend! "ahsından kaynaklanmadı#ı, !"lem!n hukuka aykırı olarak tes!s ed!ld!#! 
!ler! sürülmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davalı !darece özetle; tes!s ed!len !"lemde herhang! b!r hu-
kuka aykırılı#ın bulunmadı#ı bel!rt!lerek davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! 
savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren …………… 2. $dare Mahkemes! Hak!ml!#!’nce dosya !ncelenerek !"!n ge-
re#! dü"ünüldü; 
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!NCELEME VE GEREKÇE : 

A- MADD! OLAY : Davacı, ………….. $l!, ………….. $lçes!, …………… Ortaoku-
lu’nda ve b!r ö#renc!s! bulunan 5-A haf!f düzey z!h!nsel engell! sınıfında özel e#!t!m 
ö#retmen! olarak görev yapmaktadır. 23.11.2021 ve 26.11.2021 tar!hler!nde, özel e#!-
t!m ö#renc!s! olan ………….. çe"!tl! gerekçeler !le okula gelmem!" olup, durum !lg!l! 
günlerde davacı, ö#renc! vel!s! ve okul !darec!ler! tarafından !mzalanan tutanaklar !le 
kayıt altına alınmı"tır. Sınıf mevcudundak! tek ö#renc!n!n de derse gelmemes! nede-
n!yle y!ne yukarıda bel!rt!len günlerde f!!len ders !"lenemem!" olup, f!!len !"leneme-
yen dersler!n kar"ılı#ı olan ek ders ücretler! ödemes!n!n davacıya yapılıp yapılmaması 
noktasında davalı !darede olu"an tereddüt üzer!ne $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünden 
görü" sorulmu"tur. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü tarafından gönder!len görü" yazısında 
ö#renc!ler!n okula gelmemes! neden!yle yer!ne get!r!lmeyen ders görevler!n!n f!!len 
yapılmı" sayılamayaca#ı yönünde görü" ve öner!lere yer ver!lmes! üzer!ne davacıya, 
söz konusu günlere a!t ek ders ödemes! yapılmamı"tır. 

Davacı, 29/11/2021 tar!hl! d!lekçes! !le okul !dares!ne ba"vuruda bulunarak 23.11.2021 
ve 26.11.2021 tar!hler! !ç!n ödenmeyen ek ders ücretler!n!n ödenmes! taleb!nde bu-
lunmu" olup, bu taleb!n!n dava konusu 03.12.2021 tar!h ve E-38243489 sayılı !"lem 
!le redd!ne karar ver!lmes! üzer!ne anılan !"lem!n !ptal! !le b!rl!kte, kes!len ek ders 
ücretler!n!n !ades!ne karar ver!lmes! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmı"tır. 

B- !LG!L! MEVZUAT : 16.12.2006 tar!h ve 26378 sayılı Resm! Gazete’de yayımlana-
rak yürürlü#e g!ren 2006/11350 sayılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve Ö#retmenle-
r!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Bakanlar Kurulu Kararı’nın 25. maddes!nde; 
bu karar kapsamında ek ders ücret! ödeneb!lmes! !ç!n, ek ders görev!n!n f!!len yapılmı" 
olması, ek ders görev!nden sayılan veya ek ders görev!n!n yapılmı" sayılaca#ı haller 
bakımından !se bu kararda bel!rt!len ko"ulların olu"ması gerekt!#! düzenlenmekted!r. 

C- HUKUK! DE"ERLEND!RME : Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda be-
l!rt!len, ek ders ücret!n!n ödeneb!lmes! !ç!n, ders!n f!!len yapılmı" olması "artı, ek ders 
görev!yle görevl! ö#retmenden kaynaklı b!r mazeret neden!yle ders!n !"lenememes! 
hal! olarak de#erlend!r!lmekte ve görevl! ö#retmenden kaynaklanmayan nedenlerden 
dolayı ders!n !"lenememes! haller!nde ek ders görev!n!n yer!ne get!r!ld!#! kabul ed!l-
mekted!r. 
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Olayda, ek ders görev!n!n yer!ne get!r!lmemes! hal!n!n, davacının "ahsından kaynaklı 
b!r nedene dayanmadı#ı, sınıf mevcudunu olu"turan tek ö#renc!n!n okula gelmemes! 
neden!yle bu görev!n yer!ne get!r!lemed!#!, üstel!k ek ders !stem!ne konu günlerde da-
vacının ders görev!n! yer!ne get!rmeye hazır b!r "ek!lde f!!len okulda bulundu#u sab!t 
olup, bu noktada tara%ar arasında da b!r !ht!laf bulunmamaktadır. 

Bu durumda, 23.11.2021 ve 26.11.2021 tar!hler! !ç!n f!!len yer!ne get!r!lemeyen ek ders 
görevler!n!n davacının "ahsına özgüleneb!lecek b!r nedenden kaynaklanmadı#ı, dava-
cının söz konusu günlerde görev yer!nde ve ders görev!n! yer!ne get!rmeye hazır b!r 
halde bulundu#u, dolayısıyla ortada davacıya atı kab!l kusurlu b!r durumun da mev-
cut olmadı#ı hususları b!r bütün olarak de#erlend!r!ld!#!nde, davacının kend! kusuru 
olmaksızın f!!l! !mkansızlık neden!yle yer!ne get!r!lemeyen ek ders görev! neden!yle 
talep konusu tar!hlere a!t ek ders ücretler!n!n davacıya ödenmes! hakkan!yet gere#! 
olup, aks! yönde tes!s ed!len dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonu-
cuna varılmı"tır. 

D- KARAR SONUCU : 

Açıklanan nedenlerle, 

Dava konusu !"lem!n !ptal!ne, tazm!n taleb!n!n kabulü !le davacının maa"ından ke-
s!len ek ders ücretler!n!n ba"vuru tar!h!nden !t!baren !"let!lecek yasal fa!z!yle b!rl!kte 
davacıya ödenmes!ne ………………………karar ver!ld!.

Mahkeme, OHAL Komisyonu kararıyla görevine iade edilenlerin ek ders ücretle-
rinin ödenmesine hükmetti

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Kanun Hükmünde Kararname !le kamu görev!nden çıkarı-
lan ve sonrasında OHAL Kom!syonu kararıyla görev!ne !ade ed!len üyem!z!n ek ders 
ücretler!n!n ödenmes! taleb!n!n redd!ne !l!"k!n !"lem!n !ptal! !ç!n açtı#ımız davada, 
mahkeme, dava konusu !"lem olmasaydı, f!!len çalı"ma "artını yer!ne get!rece#!nden, 
üyem!z!n görevde olmadı#ı döneme !l!"k!n tüm ek ders ücretler!n!n yasal fa!z!yle b!r-
l!kte ödenmes! gerekt!#!ne karar verd!.

Balıkes!r 2. $dare Mahkemes!, kararında, “… Ek ders ücret! ve yasal fa!z! yönünden, 
dava konusu !"lem !le davacıya görev!nden ayrı kaldı#ı dönem !ç!n ek ders ücret! öde-
mes! yapılab!lmes! !ç!n ek ders görev!n!n f!!len yapılmı" olması "artının bulundu#u 
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gerekçes!yle ek ders ücret! ödemes! yapılamayaca#ı bel!rt!lm!" !se de, davacının !da-
ren!n hukuka aykırı !"lem! neden!yle f!!len çalı"amadı#ı açık olup, !daren!n davacıya 
verm!" oldu#u zararı yasal fa!z!yle b!rl!kte tazm!n etmes! gerekmekted!r. Z!ra, davacı 
!stese dah! f!!len çalı"ma olana#ına sah!p olmadı#ı g!b! dava konusu !"lem olmasa !d!, 
f!!len çalı"ma "artını yer!ne get!rece#! de tartı"masızdır. Davalı !daren!n, hukuka aykırı 
!"lem! olmasaydı davacının f!!len çalı"ma "artını ta"ımayaca#ına da!r b!r !dd!ası da 
bulunmadı#ından, davacıya söz konusu ek ders ücret!n!n her b!r aya !l!"k!n ödeme 
tar!hler!nden !t!baren yasal fa!z!yle ödenmes! gerekmekte olup, dava konusu !"lem anı-
lan yön !t!barıyla hukuka aykırıdır. 

Davacıya Eylül/2016-)ubat/2020 dönem! !ç!n ödenen maa"larının ödeme tar!hler!n-
den !t!baren !"leyecek yasal fa!zler! yönünden, kamu görev!nden çıkarılan ve daha son-
ra Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonunun kararı !le görev!ne !ade ed!len 
davacıya maa" alacaklarının fa!z alaca#ı hesaplanmaksızın ödend!#!, konusu para olan 
borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldı#ı süre !ç!nde u#rayaca#ı kayıpların, 
ba"ka b!r anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın 
kar"ılı#ı olarak fa!z ödenmes! gerekt!#! hukuk devlet! !lkes!n!n do#al b!r sonucu ol-
du#u göz önüne alındı#ında, davacıya yapılan maa" ödemes!n!n her b!r maa" ödeme 
m!ktarına kend!ne a!t maa" ödeme anından ba"latılarak yasal fa!z!n!n ödenmes! gerek-
t!#! görülmekted!r” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

BALIKES!R 

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2020/411 

KARAR NO : 2020/879 

DAVACI : ………………………… adına E+$T$M-B$R-SEN 

VEK!L! : AV. ENG$N GÖKÇE -UETS[16513-15383-31495] 

DAVALI : …………….. KAYMAKAMLI+I 

VEK!L! : AV. ………………………… /BALIKES$R 

DAVANIN ÖZET! : ……………….. !l!, ……………. !lçes!, ……………………….. 
$lkokulu’nda sınıf ö#retmen! olarak görev yapmakta !ken 672 sayılı KHK !le kamu gö-
rev!nden çıkarılan ve akab!nde OHAL $"lemler! $nceleme Kom!syonu kararı !le kamu 
görev!ne !ade ed!len davacının, 24.03.2020 tar!h!nde !dareye yapmı" oldu#u ba"vuru-
sundak! talepler!nden Eylül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! maa"larının ödeme 
tar!hler!nden !"leyecek yasal fa!zler!n!n ve Eylül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! 
ek ders ücretler!n!n ödeme tar!hler!nden !t!baren yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes! ta-
lepler!n!n redd!ne !l!"k!n kısmına yönel!k 20.05.2020 tar!h E.7056111 sayılı !"lem!n; 
görev!ne !ade ed!len kamu görevl!s!ne görevde kaldıkları sürede alab!lecekler! tüm öz-
lük, mal!, sosyal haklarının ödenmes! gerekt!#! !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Ek ders ödemes!n!n yapılması !ç!n ek ders görev!n!n f!!len 
yapılmı" olması gerekt!#!, davacıya görevde olmadı#ı ve derslere g!rmed!#! !ç!n ek ders 
ödemes! yapılmadı#ı, mevzuatta özlük ve mal! hakların yasal fa!z! !le ödenece#!ne !l!"-
k!n b!r düzenleme öngörülmed!#!, davacının taleb!n!n haksız ve hukuka aykırı oldu#u, 
dava konusu !"lem!n hukuka uygun gerekçelerle tes!s ed!ld!#! !ler! sürülerek davanın 
redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Balıkes!r 2. $dare Mahkemes! Hak!ml!#!’nce dava dosyası !ncelenerek !"!n 
gere#! dü"ünüldü:
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Dava; ……………….. !l!, …………………. !lçes!, …………………… $lkokulu’nda 
sınıf ö#retmen! olarak görev yapmakta !ken 672 sayılı KHK !le kamu görev!nden çı-
karılan ve akab!nde OHAL $"lemler! $nceleme Kom!syonu kararı !le kamu görev!ne 
!ade ed!len davacının, 24.03.2020 tar!h!nde !dareye yapmı" oldu#u ba"vurusundak! 
talepler!nden Eylül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! maa"larının ödeme tar!hle-
r!nden !"leyecek yasal fa!zler!n!n ve Eylül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! ek ders 
ücretler!n!n ödeme tar!hler!nden !t!baren yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes! talepler!n!n 
redd!ne !l!"k!n kısmına yönel!k 20.05.2020 tar!h E.7056111 sayılı !"lem!n !ptal!ne karar 
ver!lmes! !stem!yle açılmı"tır. 

Anayasanın 125nc! maddes!n!n, son fıkrasında; !daren!n, kend! eylem ve !"lemler!n-
den do#an zararı ödemekle yükümlü oldu#u hükme ba#lanmı"tır. 

7075 sayılı Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un 10. 
maddes!nde: “Kamu görev!nden, meslekten veya görev yapılan te"k!lattan çıkarılan 
ya da !l!"!#! kes!lenlere !l!"k!n ba"vurunun kabulü hâl!nde karar, kadro veya poz!syo-
nunun bulundu#u kuruma, yüksekö#ret!m kurumlarında kamu görev!nden çıkarılan 
ö#ret!m elemanları !ç!n Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ına b!ld!r!l!r. Kamu görev!ne 
!ade ed!lmes!ne karar ver!lenler!n esk! kadro veya poz!syonuna atanması esastır. ... 
$lg!l!ler!n kamu görev!nden çıkarılmasına !l!"k!n kanun hükmünde kararname hü-
kümler!, bu fıkrada bel!rt!len k!"!ler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla b!rl!kte 
ortadan kalkmı" sayılır. Bu kapsamda göreve ba"layanlara, kamu görev!nden çıkarılma 
tar!hler!n! tak!p eden ayba"ından göreve ba"ladıkları tar!he kadar geçen süreye teka-
bül eden mal! ve sosyal hakları öden!r. Bu k!"!ler, kamu görev!nden çıkarılmalarından 
dolayı herhang! b!r tazm!nat taleb!nde bulunamaz.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ders görev!” ba"lıklı 89. maddes!nde, her 
derecedek! e#!t!m ve ö#ret!m kurumları !le Ün!vers!te ve Akadem! (Asker! Akadem!ler 
dah!l), okul, kurs veya yaygın e#!t!m yapan kurumlarda ve benzer! kurulu"larda ö#ret-
men veya ö#ret!m üyes! bulunmaması hal!nde ö#retmenlere, ö#ret!m üyeler!ne veya 
d!#er memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret !le ek ders görev! ver!leb!lece#!, 
ücretle okutulacak ders saatler!n!n sayısı, ders görev! alacakların n!tel!kler! ve d!#er 
hususlar !lg!l! Bakanlı#ın tekl!f! ve Bakanlar Kurulu Kararı !le tesp!t olunaca#ı kuralı 
yer almakta olup, anılan kural uyarınca düzenlenen M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yönet!c! ve 



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

201Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

Ö#retmenler!n!n Ders ve Ek Ders Saatler!ne $l!"k!n Kararın 4/f maddes!nde; ek ders 
görev!, aylık kar"ılı#ı ders görev! dı"ında ek ders ücret! kar"ılı#ında okutulan ders ola-
rak tanımlanmı", “Görev!n F!!len Yapılması “ ba"lıklı 25. maddes!nde; “Bu Karar kap-
samında ek ders ücret! ödeneb!lmes! !ç!n, ek ders görev!n!n f!!len yapılmı" olması, ek 
ders görev!nden sayılan veya ek ders görev!n!n yapılmı" sayılaca#ı hâller bakımından 
!se bu Kararda bel!rlenen ko"ulların olu"ması "arttır.” düzenlemes!ne yer ver!lm!"t!r. 

23.8.2015 tar!hl! Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren “Kamu Görevl!ler!-
n!n Genel!ne ve H!zmet Kollarına Yönel!k Mal! ve Sosyal Haklara $l!"k!n 2016 ve 2017 
yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözle"me” n!n $k!nc! Kısım, $k!nc! Bölümünde E#!-
t!m ve B!l!m H!zmet Koluna $l!"k!n Sözle"me yer almı", anılan sözle"men!n “Örgün 
E#!t!m Kurumlarında Ek Ders Ücret!” ba"lıklı 22. maddes!nde; “Örgün e#!t!m kurum-
larında (meslek! e#!t!m merkezler! dah!l) ders yılı süres! !ç!nde e#!t!m ve ö#ret!m!n 
f!!len yapıldı#ı normal çalı"ma günler! !ç!n !lg!l! mevzuatına göre kend!ler!ne nöbet 
görev! ver!len ve bu görev! f!!len yer!ne get!ren müdür yardımcıları !le ö#retmenlere 
2016 yılında ha&ada 2 saat! ve 2017 yılında !se ha&ada 3 saat! geçmemek üzere ek 
ders ücret! öden!r.” kuralı !le 25.08.2017 tar!hl! Resm! Gazete’ de yayımlanarak yü-
rürlü#e g!ren “Kamu Görevl!ler!n!n Genel!ne ve H!zmet Kollarına Yönel!k Mal! ve 
Sosyal Haklara $l!"k!n 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözle"me” n!n 
Üçüncü Kısım, $k!nc! Bölümünde E#!t!m ve B!l!m H!zmet Koluna $l!"k!n Sözle"me 
yer almı", anılan sözle"men!n “Örgün E#!t!m Kurumlarında Ek Ders Ücret!” ba"lıklı 
21. maddes!nde; “Örgün e#!t!m kurumlarında (meslek! e#!t!m merkezler! dah!l) ders 
yılı süres! !ç!nde e#!t!m ve ö#ret!m!n f!!len yapıldı#ı normal çalı"ma günler! !ç!n !lg!l! 
mevzuatına göre kend!ler!ne nöbet görev! ver!len ve bu görev! f!!len yer!ne get!ren 
müdür yardımcıları !le ö#retmenlere ha&ada 3 saat! geçmemek üzere ek ders ücret! 
öden!r.” kuralı yer almı"tır. 

Dosyanın !ncelenmes!nden, davacının ……………. !l!, D………….. !lçes!, 
………………$lkokulu’nda sınıf ö#retmen! olarak görev yapmakta !ken 672 sayılı 
KHK !le kamu görev!nden çıkarıldı#ı ve akab!nde OHAL $"lemler! $nceleme Kom!s-
yonu kararı !le kamu görev!ne !ade ed!lerek 20.03.2020 tar!h!nde göreve ba"ladı#ı, 
davacının 24.03.2020 ba"vuru tar!hl! d!lekçes! !le yoksun kaldı#ı alacaklarının ya-
sal fa!z!yle ödenmes! taleb!nde bulundu#u, davacıya Eylül 2016-)ubat 2020 tar!hler! 
arasındak! maa"larının ve d!#er b!r kısım ödemen!n yapıldı#ı, ancak 24.03.2020 tar!-
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h!nde !dareye yapmı" oldu#u ba"vurusundak! talepler!nden, Eylül/2016-)ubat/2020 
tar!hler! arasındak! maa"larının ödeme tar!hler!nden !"leyecek yasal fa!zler!n!n ve 
Eylül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! ek ders ücretler!n!n ödeme tar!hler!nden 
!t!baren yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes! !stemler!n!n yer!ne get!r!lmed!#!, davacının 
24.03.2020 ba"vurusuna !l!"k!n olarak tes!s ed!len 20.05.2020 tar!h E.7056111 sayılı 
dava konusu !"lem!n, Eylül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! maa"larının ödeme 
tar!hler!nden !"leyecek yasal fa!zler!n!n ve Eylül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! 
ek ders ücretler!n!n ödeme tar!hler!nden !t!baren yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes! ta-
lepler!n!n redd!ne yönel!k kısmının !ptal!ne karar ver!lmes! !stem!yle görülmekte olan 
davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Ek ders ücreti ve yasal faizi yönünden, dava konusu !"lem !le davacıya görev!nden 
ayrı kaldı#ı dönem !ç!n ek ders ücret! ödemes! yapılab!lmes! !ç!n ek ders görev!n!n 
f!!len yapılmı" olması "artının bulundu#u gerekçes!yle ek ders ücret! ödemes! yapıla-
mayaca#ı bel!rt!lm!" !se de, davacının !daren!n hukuka aykırı !"lem! neden!yle f!!len 
çalı"amadı#ı açık olup, !daren!n davacıya verm!" oldu#u zararı yasal fa!z!yle b!rl!kte 
tazm!n etmes! gerekmekted!r. Z!ra, davacı !stese dah! f!!len çalı"ma olana#ına sah!p 
olmadı#ı g!b! dava konusu !"lem olmasa !d!, f!!len çalı"ma "artını yer!ne get!rece#! de 
tartı"masızdır. Davalı !daren!n, hukuka aykırı !"lem! olmasaydı davacının f!!len çalı"-
ma "artını ta"ımayaca#ına da!r b!r !dd!ası da bulunmadı#ından, davacıya söz konusu 
ek ders ücret!n!n her b!r aya !l!"k!n ödeme tar!hler!nden !t!baren yasal fa!z!yle öden-
mes! gerekmekte olup, dava konusu !"lem anılan yön !t!barıyla hukuka aykırıdır. 

Davacıya Eylül/2016-)ubat/2020 dönem! !ç!n ödenen maa"larının ödeme tar!hler!n-
den !t!baren !"leyecek yasal fa!zler! yönünden, kamu görev!nden çıkarılan ve daha son-
ra Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonunun kararı !le görev!ne !ade ed!len 
davacıya maa" alacaklarının fa!z alaca#ı hesaplanmaksızın ödend!#!, konusu para olan 
borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldı#ı süre !ç!nde u#rayaca#ı kayıpların, 
ba"ka b!r anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın 
kar"ılı#ı olarak fa!z ödenmes! gerekt!#! hukuk devlet! !lkes!n!n do#al b!r sonucu ol-
du#u göz önüne alındı#ında, davacıya yapılan maa" ödemes!n!n her b!r maa" ödeme 
m!ktarına kend!ne a!t maa" ödeme anından ba"latılarak yasal fa!z!n!n ödenmes! ge-
rekt!#! görülmekted!r. 

Bu durumda, davacının 24.03.2019 tar!hl! ba"vurusunun Eylül/2016-)ubat/2020 ta-
r!hler! arasındak! maa"larının ödeme tar!hler!nden !"leyecek yasal fa!zler!n!n ve Ey-
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lül/2016-)ubat/2020 tar!hler! arasındak! ek ders ücretler!n!n ödeme tar!hler!nden 
!t!baren yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes! talepler!n!n redd! hususuna !l!"k!n kısmı yö-
nünden Dursunbey Kaymakamlı#ı $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 20.05.2020 tar!h 
E.7056111 sayılı !"lem!n!n hukuka uygun bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, …………………karar ver!ld!. 

Mahkeme: Göreve iade edilen kamu görevlisi yöneticilik görevine de iade edilme-
lidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, okul müdürü olarak görev yapmakta !ken KHK !le kamu gö-
rev!nden çıkarılan ancak sonrasında sınıf ö#retmen! olarak kamu görev!ne !ade ed!-
len üyem!z!n, esk! görev! olan okul müdürlü#üne yen!den görevlend!r!lmes! taleb!n!n 
redd! üzer!ne açtı#ımız davada, mahkeme, kamu görev!ne !ade ed!len personel!n yö-
net!c!l!k görev!ne !ade ed!lmemes!n! hukuka aykırı bularak !"lem! !ptal ett!.

Malatya 2. $dare Mahkemes!, kararında, “dava konusu !"lem!n yasal dayana#ı olan 
1/2/2018 tar!hl! ve 7075 sayılı Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurul-
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne 
Da!r Kanun’un 10. maddes!n!n 25/7/2018 tar!hl! ve 7145 sayılı Kanun’un 22. madde-
s!yle de#!"t!r!len (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümles!nde yer alan, ‘kamu görev!n-
den çıkarılmı" olanların kamu görev!ne !ade ed!lerek yen!den atamalarında, yönet!c!-
l!k görev!nden önce bulundukları kadro ve poz!syon unvanları d!kkate alınarak ata-
malarının yapılaca#ına’ !l!"k!n düzenlemen!n, Anayasa’ya ve hukuka aykırı oldu#unun 
Anayasa Mahkemes!’n!n 24/12/2019 tar!hl! E:2018/159 ve K:2019/93 sayılı kararı !le 
ortaya konularak !ptal ed!lmes! kar"ısında, anılan mevzuat hükmü uyarınca ............. 
yönet!c!l!k görev! üzer!nden alınıp …………. sınıf ö#retmen! olarak atanan davacının, 
esk! görev! olan okul müdürü olarak yen!den görevlend!r!lmes! taleb!yle yaptı#ı ba"-
vurunun redd!nde hukuka uyarlık bulunmadı#ı” na d!kkat çekt!.
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T.C.

MALATYA 

 2. !DARE MAHKEMES!

 ESAS NO     : 2020/250 

 KARAR NO : 2020/207 

DAVACI : …………………TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI 

VEK!L! : AV. ÖZMEN DÜZ -UETS[16265-62973-47897] 

DAVALI : …………………….. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ……………………………..

DAVANIN ÖZET! : ……………. $l!, …………………. $lçes!, ………………… $l-
kokulu’nda okul müdürü olarak görev yapmakta !ken, 29/10/2016 tar!h ve 675 sayılı 
Ola#anüstü Hal Kapsamında Bazı Tedb!rler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükmü uyarınca kamu görev!nden çıkarılan ve daha sonra 25/08/2017 
tar!h ve 693 sayılı Ola#anüstü Hal Kapsamında Bazı Tedb!rler Alınması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükmü uyarınca tekrar görev!ne !ade ed!lmes! üze-
r!ne ………………. Val!l!#!’n!n 06/09/2017 tar!h ve 13156047 sayılı onayı !le yö-
net!c!l!k görev! üzer!nden alınıp …………………. $l!, …………………….. $lçes!, 
………………….. $lkokulu’na sınıf ö#retmen! olarak atanan davacının, 7075 sayılı 
Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un 10/1 maddes!n!n 3. 
cümles!n!n Anayasa Mahkemes!’nce !ptal ed!lmes!ne !st!naden esk! görev! olan okul 
müdürü olarak yen!den görevlend!r!lmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n 
……………. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 23/07/2019 tar!h ve E.9793603 
sayılı !"lem!n!n hukuka aykırı oldu#u !dd!asıyla !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname !le kamu göre-
v!nden çıkarılan ve daha sonra 25/08/2017 tar!h ve 693 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname !le tekrar görev!ne !ade ed!len davacının yönet!c!l!k görev! üzer!nden alınıp 
ö#retmen olarak atanmasına !l!"k!n !"lem!n tes!s ed!ld!#! tar!hte yürürlükte olan 7075 
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sayılı Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un, 7145 sa-
yılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r 
Kanun’un 22. maddes!yle de#!"!kl!k yapılmı" olan 10. maddes!n!n 1. fıkrasının 3. cüm-
les!nde, yönet!c!l!k görev!nde bulunmakta !ken kamu görev!nden çıkarılmı" olanların 
atanmalarında, yönet!c!l!k görev!nden önce bulundukları kadro ve poz!syon unvanla-
rının d!kkate alınaca#ına da!r hükmün bulundu#u !ler! sürülerek davanın redd! gerek-
t!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren ………………… 2. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelenerek gere#! 
görü"üldü: 

Dava; ………… $l!, …………. $lçes!, …………. $lkokulu’nda okul müdürü olarak 
görev yapmakta !ken, 29/10/2016 tar!h ve 675 sayılı Ola#anüstü Hal Kapsamında 
Bazı Tedb!rler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükmü uyarınca 
kamu görev!nden çıkarılan ve daha sonra 25/08/2017 tar!h ve 693 sayılı Ola#anüstü 
Hal Kapsamında Bazı Tedb!rler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükmü uyarınca tekrar görev!ne !ade ed!lmes! üzer!ne ………………… Val!l!#!’n!n 
06/09/2017 tar!h ve 13156047 sayılı onayı !le yönet!c!l!k görev! üzer!nden alınıp 
……………………… $l!, ……………………. $lçes!, ………………….. $lkokulu’na 
sınıf ö#retmen! olarak atanan davacının, 7075 sayılı Ola#anüstü Hal $"lemler! $ncele-
me Kom!syonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek 
Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un 10/1 maddes!n!n3. cümles!n!n Anayasa Mahkeme-
s!’nce !ptal ed!lmes!ne !st!naden esk! görev! olan okul müdürü olarak yen!den görev-
lend!r!lmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n ………………….. Val!l!#! 
$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 23/07/2019 tar!h ve E.9793603 sayılı !"lem!n!n !ptal! 
!stem!yle açılmı"tır. 

08/03/2018 tar!h ve 30354 Mükerrer sayılı Resm! Gazete’  de yayımlanan 7075 sayı-
lı Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un “Kararların 
uygulanması” ba"lıklı 10. maddes!nde; (Davacının yönet!c!l!k görev! üzer!nden alınıp 
sınıf ö#retmen! olarak atanmasına !l!"k!n …………………… Val!l!#!’n!n 06/09/2017 
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tar!h ve 13156047 olur sayılı !"lem!n!n tes!s ed!ld!#! tar!hte yürürlükte olan "ekl!yle) 
“(1) (De#!"!k: 25/7/2018-7145/22 md.) Kamu görev!nden, meslekten veya görev ya-
pılan te"k!lattan çıkarılan ya da !l!"!#! kes!lenlere !l!"k!n ba"vurunun kabulü hâl!nde 
karar, kadro veya poz!syonunun bulundu#u kuruma, yüksekö#ret!m kurumlarında 
kamu görev!nden çıkarılan ö#ret!m elemanları !ç!n Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kan-
lı#ına b!ld!r!l!r. Kamu görev!ne !ade ed!lmes!ne karar ver!lenler!n esk! kadro veya 
poz!syonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü !le bunlara 
e"de#er yönet!c!l!k görev!nde bulunmakta !ken kamu görev!nden çıkarılmı" olanla-
rın atamalarında, söz konusu yönet!c!l!k görevler!nden önce bulundukları kadro ve 
poz!syon unvanları d!kkate alınır. Yüksekö#ret!m Kurulu Ba"kanlı#ına b!ld!r!lenler!n 
atama tekl!%er!; Ankara, $stanbul, $zm!r !ller! dı"ında ve 2006 yılından sonra kuru-
lan yüksekö#ret!m kurumlarına öncel!k ver!lmek kaydıyla, Yüksekö#ret!m Kurulu 
Ba"kanlı#ı tarafından kamu görev!nden çıkarıldı#ı yüksekö#ret!m kurumu har!c!nde 
tesp!t ed!lecek yüksekö#ret!m kurumlarından b!r!ne öncek! kadro unvanlarına uygun 
olarak on be" gün !ç!nde yapılır. Kurumlar, b!ld!r!m veya atama tekl!f tar!h!n! tak!p 
eden otuz gün !çer!s!nde atama !"lemler!n! tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele 
!l!"k!n kadro ve poz!syonlar, !lg!l!lere !l!"k!n atama onaylarının alındı#ı tar!h !t!barıyla 
d!#er kanunlardak! hükümlere bakılmaksızın ve ba"ka b!r !"leme gerek kalmaksızın 
!lg!l! mevzuatı uyarınca !hdas, tahs!s ve v!ze ed!lm!" sayılır. Söz konusu kadro ve po-
z!syonlar, herhang! b!r "ek!lde bo"almaları hâl!nde ba"ka b!r !"leme gerek kalmaksızın 
!ptal ed!lm!" sayılır. Atama emr!, !lg!l! kamu kurum ve kurulu"u tarafından 11/2/1959 
tar!hl! ve 7201 sayılı Tebl!gat Kanunu hükümler!ne göre !lg!l!lere tebl!# ed!l!r. Tebl!# 
tar!h!n! tak!p eden on gün !çer!s!nde göreve ba"lamayanların bu maddeden do#an 
atanma hakkı !le mal! hakları dü"er. Kamu kurum ve kurulu"ları atama ve göreve 
ba"latma !"lemler!n!n sonucunu, !"lemler!n tamamlanmasını tak!p eden on be" gün 
!ç!nde Devlet Personel Ba"kanlı#ına b!ld!r!rler. $lg!l!ler!n kamu görev!nden çıkarıl-
masına !l!"k!n kanun hükmünde kararname hükümler!, bu fıkrada bel!rt!len k!"!ler 
bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla b!rl!kte ortadan kalkmı" sayılır. Bu kapsamda 
göreve ba"layanlara, kamu görev!nden çıkarılma tar!hler!n! tak!p eden ayba"ından gö-
reve ba"ladıkları tar!he kadar geçen süreye tekabül eden mal! ve sosyal hakları öden!r. 
Bu k!"!ler, kamu görev!nden çıkarılmalarından dolayı herhang! b!r tazm!nat taleb!nde 
bulunamaz.” hükmü yer almı"tır.
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Yukarıda yer ver!len mevzuat hükmü !le, kamu görev!nden çıkarılmı" olanların kamu 
görev!ne !ade ed!lerek yen!den atamalarında, yönet!c!l!k görev!nden önce bulunduk-
ları kadro ve poz!syon unvanları d!kkate alınarak atamalarının yapılaca#ı hükme 
ba#lanmı"tır. Ancak, 7075 sayılı Kanun’un, Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Ko-
m!syonu kararlarının uygulanmasını düzenleyen 10. maddes!n!n (1) numaralı fıkra-
sının üçüncü cümles!n!n Anayasa’ya aykırı oldu#u gerekçes!yle açılan !ptal davasında, 
Anayasa Mahkemes!’n!n 24/12/2019 tar!hl! E:2018/159 ve K:2019/93 sayılı kararı !le; 
“Kom!syon kararıyla kamu görev!nden çıkarma !"lem!n!n sebep unsuru tamamen or-
tadan kalktı#ı hâlde yönet!c! poz!syonunda !ken kamu görev!nden çıkarılan ve Kom!s-
yon kararı sonrasında yen!den kamu görev!ne dönen k!"!ler!n atanmasında yönet!c!l!k 
görevler!nden önce bulundukları kadro ve poz!syon unvanlarının d!kkate alınmasını 
öngören kural, bu k!"!ler!n üyel!k, mensub!yet, a!d!yet, !lt!sak veya !rt!batlarına da!r 
"üpheler!n tam olarak ortadan kalkmadı#ı !zlen!m!n! olu"turmaktadır. Bu durum, k!-
"!ler!n meslek hayatlarında k!"!sel gel!"!mler!n!n, üçüncü k!"!lerle olan !l!"k!ler!n!n ve 
!t!barlarının olumsuz "ek!lde etk!lenmes!ne sebeb!yet vereb!l!r. Kanun’da, bu !zlen!m!n 
olu"masını engelleyecek b!r güvenceye yer ver!lmed!#! g!b! bu k!"!ler!n kamu görev!n-
den çıkarılmadan öncek! poz!syonlarına atanmamasına neden olacak hukuk! ve f!!lî 
b!r zorunluluk da göster!lmem!"t!r. Kuralda, yönet!c! poz!syonunda görev yapmak-
ta !ken kamu görev!nden çıkarılan k!"!ler!n, !dar! gerekler de gözet!lmeden kategor!k 
olarak yen!den yönet!c! poz!syonuna atanamayaca#ı bel!rt!lmekted!r. Kural, bu hâl!yle 
!dareye kamu h!zmetler!n!n gerekler! ve etk!nl!#! kapsamında b!r de#erlend!rme yap-
ma !mkânı da tanımamaktadır. 

Bu çerçevede kuralda terör örgütler!ne veya devlet!n m!llî güvenl!#!ne kar"ı faal!yet-
te bulundu#una M!llî Güvenl!k Kurulunca karar ver!len yapı, olu"um veya gruplara 
üyel!#!, mensub!yet!, a!d!yet!, !lt!sakı veya bunlarla !rt!batı bulunmadı#ı kabul ed!len 
bu k!"!ler!n yönet!c!l!k görevler!ne atanmamasına neden olab!lecek f!!l! veya huku-
k! b!r zorunluluk bel!rt!lmeden, k!"!ler!n anılan görevlere atanması yönünde !dareye 
b!r takd!r yetk!s! tanınmadan ve emred!c! b!r hükümle anılan k!"!ler!n zorunlu olarak 
yönet!c!l!k görevler!nden öncek! görevlere atanaca#ının öngörülmes!n!n kamu h!zme-
t!n!n etk!n ve sa#lıklı b!r b!ç!mde yürütülmes! amacını gerçekle"t!rmek bakımından 
zorunlu b!r toplumsal !ht!yaca kar"ılık gelmed!#! anla"ılmaktadır. Anılan k!"!lerden 
yönet!c! olarak !st!fade ed!lmes! kamu h!zmet!n!n etk!n ve sa#lıklı b!r b!ç!mde yürü-
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tülmes! amacını gerçekle"t!rmek bakımından daha yararlı görülmes! durumunda b!le 
kural uyarınca kategor!k olarak bu k!"!ler!n yönet!c!l!k poz!syonunda de#erlend!r!l-
mes! mümkün olmayacaktır. Bu anlamda kuralın anılan amaca ula"ılması bakımından 
elver!"l! b!r araç öngörmed!#! de açıktır. Bu yönler!yle kuralla özel hayata saygı göste-
r!lmes! hakkına get!r!len sınırlama demokrat!k toplum düzen!n!n gerekler!ne uygun 
olmadı#ı g!b! ölçülülük !lkes!n! de !hlal etmekted!r.” gerekçes!yle 1/2/2018 tar!hl! ve 
7075 sayılı Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un 10. 
maddes!n!n 25/7/2018 tar!hl! ve 7145 sayılı Kanun’un 22. maddes!yle de#!"t!r!len (1) 
numaralı fıkrasının üçüncü cümles!n!n Anayasa’ya aykırı oldu#una ve !ptal!ne karar 
ver!lm!", söz konusu karar 24/03/2020 tar!h ve 31078 sayılı Resm! Gazete’ de yayımla-
narak yürürlü#e g!rm!"t!r. 

           Türk!ye Cumhur!yet! Anayasası’nın 152. maddes!nde; “B!r davaya bakmakta olan 
mahkeme, uygulanacak b!r kanun veya Cumhurba"kanlı#ı kararnames!n!n hükümle-
r!n! Anayasaya aykırı görürse veya tara%ardan b!r!n!n !ler! sürdü#ü aykırılık !dd!ası-
nın c!dd! oldu#u kanısına varırsa, Anayasa Mahkemes!n!n bu konuda verece#! karara 
kadar davayı ger! bırakır. Mahkeme, Anayasaya aykırılık !dd!asını c!dd! görmezse bu 
!dd!a, temy!z merc!!nce esas hükümle b!rl!kte karara ba#lanır. Anayasa Mahkemes!, 
!"!n kend!s!ne gel!"!nden ba"lamak üzere be" ay !ç!nde kararını ver!r ve açıklar. Bu 
süre !ç!nde karar ver!lmezse mahkeme davayı yürürlüktek! kanun hükümler!ne göre 
sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemes!n!n kararı, esas hakkındak! karar kes!nle-
"!nceye kadar gel!rse, mahkeme buna uymak zorundadır. Anayasa Mahkemes!n!n !"!n 
esasına g!rerek verd!#! red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl 
geçmed!kçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılı#ı !dd!asıyla tekrar ba"vuruda 
bulunulamaz.” 153. maddes!nde; “Anayasa Mahkemes!n!n kararları kes!nd!r. $ptal ka-
rarları gerekçes! yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemes! b!r kanun veya kanun 
hükmünde kararnamen!n tamamını veya b!r hükmünü !ptal ederken, kanun koyucu 
g!b! hareketle, yen! b!r uygulamaya yol açacak b!ç!mde hüküm tes!s edemez. Kanun, 
kanun hükmünde kararname veya Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! $çtüzü#ü ya da bun-
ların hükümler!, !ptal kararlarının Resm! Gazetede yayımlandı#ı tar!hte yürürlükten 
kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemes! !ptal hükmünün yürürlü#e g!rece#! ta-
r!h! ayrıca kararla"tırab!l!r. Bu tar!h, kararın Resm! Gazetede yayımlandı#ı günden 
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ba"layarak b!r yılı geçemez. $ptal kararının yürürlü#e g!r!"!n!n ertelend!#! durumlarda, 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, !ptal kararının ortaya çıkardı#ı hukuk! bo"lu#u doldu-
racak kanun tasarı veya tekl!f!n! öncel!kle görü"üp karara ba#lar. $ptal kararları ger!ye 
yürümez. Anayasa Mahkemes! kararları Resm! Gazetede hemen yayımlanır ve yasa-
ma, yürütme ve yargı organlarını, !dare makamlarını, gerçek ve tüzel k!"!ler! ba#lar.” 
hükümler!ne yer ver!lm!"t!r. 

Anayasa’nın 152. maddes!n!n 3. fıkrasında yer alan kural, Anayasa Mahkemes!’n!n 
verd!#! !ptal kararlarının, !t!raz yoluna ba"vurulmasını !steyen k!"! ya da k!"!ler ta-
rafından açılan davaların yanı sıra !ptal ed!len hüküm ya da hükümler esas alınarak 
hakkında uygulama yapılmı" olan k!"!ler tarafından açılan ve görülmekte olan da-
valarda da uygulanması gerekt!#!n! açıkça vurgulamaktadır. Bu hukuksal durumun 
do#al sonucu olarak, b!r kanun ya da kanun hükmünde kararnamen!n uygulanması 
neden!yle dava açmak durumunda kalan ve Anayasanın 152. maddes! uyarınca !t!raz 
yoluyla Anayasa Mahkemes!ne ba"vurulmasını !steme hakkına sah!p olan k!"!ler!n de 
hak ve menfaatler!n! !hlal eden kuralın, !t!raz yoluyla veya !ptal davasıyla daha önce 
yapılan ba"vuru sonucunda Anayasa Mahkemes!nce !ptal ed!lm!" olması hal!nde, !ptal 
hükmünün hukuk! sonuçlarından yararlanmaları gerekece#! açıktır. 

Öte yandan, Anayasa’nın 153. maddes!nde, Anayasa Mahkemes!’nce ver!len !ptal ka-
rarlarının ger!ye yürümeyece#! kuralı, !ptal ed!len hükümlere göre kazanılmı" olan 
hakların korunmasına yönel!k olup, Anayasa’ya aykırı bulunarak !ptal ed!lm!" oldu#u 
b!l!nd!#! halde görülmekte olan davaların Anayasa’ya aykırılı#ı saptanmı" hükümler 
d!kkate alınarak çözümlenmeler! Anayasa’nın üstünlü#ü ve hukuk devlet! !lkes!ne ay-
kırılık olu"turacaktır. 

N!tek!m, Danı"tay $dar! Dava Da!reler! Kurulu’nun 30/01/2019 tar!hl! E:2018/826, 
K:2019/314 sayılı ve 29/05/2017 tar!hl! E:2016/852, K:2017/2326 sayılı kararlarında, 
Anayasa Mahkemes!’n!n b!r yasa hükmünü !ptal eden kararının hukuksal etk!s!ne !l!"-
k!n olarak yaptı#ı tesp!t ve de#erlend!rmeler de bu yönded!r.            

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; …………. $l!, ………… $lçes!, ………..$lkokulu’n-
da okul müdürü olarak görev yapmakta !ken, 29/10/2016 tar!h ve 675 sayılı Ola#anüstü 
Hal Kapsamında Bazı Tedb!rler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’n!n 
ekl! l!stes!nde !sm!ne yer ver!lmek suret!yle h!çb!r !"leme gerek kalmaksızın kamu gö-
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rev!nden çıkarılan ve daha sonra 25/08/2017 tar!h ve 693 sayılı Ola#anüstü Hal Kapsa-
mında Bazı Tedb!rler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükmü uya-
rınca tekrar görev!ne !ade ed!lmes! üzer!ne …………. Val!l!#!’n!n 06/09/2017 tar!h ve 
13156047 sayılı onayı !le yönet!c!l!k görev! üzer!nden alınıp …………. $l!, ………… 
$lçes!, ……….. $lkokulu’na sınıf ö#retmen! olarak atanan davacının, 7075 sayılı Ola-
#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un 10/1 maddes!n!n 3. 
cümles!n!n Anayasa Mahkemes!’nce !ptal ed!lmes!ne !st!naden esk! görev! olan okul 
müdürü olarak yen!den görevlend!r!lmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun ………….. 
Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 23/07/2019 tar!h ve E.9793603 sayılı !"lem!yle 
redded!lmes! üzer!ne, anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ıl-
maktadır. 

Bu durumda, dava konusu !"lem!n yasal dayana#ı olan 1/2/2018 tar!hl! ve 7075 sayı-
lı Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un 10. maddes!-
n!n 25/7/2018 tar!hl! ve 7145 sayılı Kanun’un 22. maddes!yle de#!"t!r!len (1) numaralı 
fıkrasının üçüncü cümles!nde yer alan, “kamu görev!nden çıkarılmı" olanların kamu 
görev!ne !ade ed!lerek yen!den atamalarında, yönet!c!l!k görev!nden önce bulunduk-
ları kadro ve poz!syon unvanları d!kkate alınarak atamalarının yapılaca#ına” !l!"k!n 
düzenlemen!n, Anayasa’ya ve hukuka aykırı oldu#unun Anayasa Mahkemes!’n!n yu-
karıda bel!rt!len 24/12/2019 tar!hl! E:2018/159 ve K:2019/93 sayılı kararı !le ortaya 
konularak !ptal ed!lmes! kar"ısında, anılan mevzuat hükmü uyarınca ………………..
Val!l!#!’n!n 06/09/2017 tar!h ve 13156047 sayılı onayı !le yönet!c!l!k görev! üzer!nden 
alınıp ………………… $l!, ………………… $lçes!, ………………. $lkokulu’na sınıf 
ö#retmen! olarak atanan davacının, esk! görev! olan okul müdürü olarak yen!den gö-
revlend!r!lmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n …………….. Val!l!#! $l 
M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 23/07/2019 tar!h ve E.9793603 sayılı !"lem!nde hukuka 
uyarlık görülmem!"t!r. 

N!tek!m; Gaz!antep Bölge $dare Mahkemes! 1. $dare Dava Da!res!’n!n 23.10.2020 tar!h, 
E:2020/805, K:2020/523 sayılı kararı da aynı do#rultudadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………………karar ve-
r!ld!.
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Soru$turma sonucundaki idari tasarruf ikinci bir cezalandırma amacı ta$ıyamaz

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!’nde tekn!syen olarak görev 
yapmakta !ken, hakkında ba"latılan d!s!pl!n soru"turması sonucu d!s!pl!n cezası alan 
ve aynı zamanda ba"ka b!r !lçedek! Anadolu $mam Hat!p L!ses! Müdürlü#ü emr!ne 
atanan üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, atama !"lem!n!*!k!nc! cezalandırma 
amacı ta"ıdı#ı*gerekçes!yle hukuka aykırı buldu.

Söz konusu !"lem!n yürütmes!n! durduran Zonguldak $dare Mahkemes!, kararında, 
“Dava dosyasındak! b!lg! ve belgeler !le soru"turma dosyasının b!rl!kte !ncelenme-
s!nden; davacı hakkında ba"latılan soru"turma sonucu 1/30 oranında aylıktan kesme 
d!s!pl!n cezası !le tecz!ye ed!lmes!ne karar ver!lmes! yanında soru"turma raporunda-
k! öner! üzer!ne davacının atanmasının ba"ka b!r okula yapıldı#ı, söz konusu atama 
!"lem!n!n, aynı eylemden dolayı davacının*!k!nc! defa cezalandırılması anlamına gele-
ce#!,*z!ra !snat ed!len eylemler davacının naklen atanmasını gerekt!recek n!tel!kte ve 
a#ırlıkta olmadı#ı, davacının, görev yaptı#ı kurulu"un huzur ve sükûnunu bozucu ya 
da düzenl! ve ver!ml! h!zmet sunumunu sekteye u#ratacak ve bulundu#u yerden ba"-
ka b!r h!zmet b!r!m!ne atanmayı gerekt!reb!lecek tutum ve davranı"ları bulundu#una 
!l!"k!n somut b!r tesp!t!n de ortaya konulamadı#ı anla"ıldı#ından, tes!s ed!len dava 
konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonuç ve kanaat!ne varılmı"tır” !fadele-
r!ne yer verd!.
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T.C. 

ZONGULDAK 

!DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2020/955 

YÜRÜTMEN!N DURDURULMASINI 

!STEYEN (DAVACI) : ………………………..’u tems!len E+$T$M-B$R-SEN 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT - E-Tebl!gat Adres! 

KAR#I TARAF (DAVALI) : ……………….. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ………………… …Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m   
    Müdürlü#ü Kat:3 /…………….

!STEM!N ÖZET! : Davacı tarafından, ………….. $l!, ………….. $lçes!, 
Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!nde Tekn!syen olarak görev yapmakta !ken, hak-
kında ba"latılan d!s!pl!n soru"turması sonucu get!r!len tekl!f gere#!nce ………….. 
$l!, ………………. Anadolu $mam Hat!p L!ses! Müdürlü#ü emr!ne atanmasına !l!"-
k!n ……………… Val!l!#!’n!n 31/08/2020 tar!h ve E:11637412 sayılı !"lem!n!n; kamu 
yararı ve h!zmet gerekler! !le ba#da"madı#ı, takd!r yetk!s!n!n kamu yararı ve h!zmet 
gerekler!yle sınırlı b!r "ek!lde kullanılması gerekt!#!, görev yer! de#!"!kl!#!n!n somut 
dayana#ının olmadı#ı, orantılılık !lkes!n!n !hlal ed!ld!#!, üzer!ne atılan suçlamaların 
asılsız oldu#u, d!s!pl!n cezası yanında görev yer! de#!"!kl!#! !le tekrar cezalandırma 
amacı güdüldü#ü, hukuka ve mevzuata aykırı oldu#u !ler! sürülerek yürütmes!n!n 
durdurulması ve !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacı hakkında görev yapmı" oldu#u ………… Meslek! 
ve Tekn!k Anadolu L!ses! Müdürlü#ü tarafından, davacının tekn!syenl!k görev!n! yap-
maması, görev tanımına !l!"k!n tebl!#! almaması, hukuka aykırı olarak sa#lık raporu 
alması ve raporları onaylatmaması ve d!#er nedenlerden ötürü soru"turma ba"latıl-
dı#ı, 09/06/2020 tar!h!nde tamamlanan soru"turma net!ces!nde davacının 657 sayılı 
Kanun’un 125/C-a maddes! uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası !le tecz!yes! 
!le 5442 sayılı $l $dares! Kanun’un 8/C maddes! uyarınca kadro unvanına uygun $l mer-
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kez!ndek! b!r kuruma atanmasına !l!"k!n get!r!len tekl!f üzer!ne dava konusu !"lem!n 
tes!s ed!ld!#! !ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Zonguldak $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! gö-
rü"üldü: 

Dava; davacı tarafından, ………………… $l!, ………………. $lçes!, Meslek! ve Tekn!k 
Anadolu L!ses!nde Tekn!syen olarak görev yapmakta !ken, hakkında ba"latılan d!s!pl!n 
soru"turması sonucu get!r!len tekl!f gere#!nce ……………… $l!, …………………….. 
Anadolu $mam Hat!p L!ses! Müdürlü#ü emr!ne atanmasına !l!"k!n ………………….. 
Val!l!#!’n!n 31/08/2020 tar!h ve E:11637412 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes!n!n 2. fıkrasında; “Danı"tay 
veya !dar! mahkemeler, !dar! !"lem!n uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya !mkânsız 
zararların do#ması ve !dar! !"lem!n açıkça hukuka aykırı olması "artlarının b!rl!kte 
gerçekle"mes! durumunda, davalı !daren!n savunması alındıktan veya savunma süre-
s! geçt!kten sonra gerekçe göstererek yürütmen!n durdurulmasına karar vereb!l!rler.” 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; kurumla-
rın görev ve unvan e"!tl!#! gözetmeden kazanılmı" hak aylık dereceler!yle memurları 
bulundukları kadro dereceler!ne e"!t veya 68 !nc! maddedek! esaslar çerçeves!nde daha 
üst, kurum !ç!nde aynı veya ba"ka yerlerdek! d!#er kadrolara naklen atayab!lece#! hü-
küm altına alınmı"tır. 

Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!#!n 
11’!nc! maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; ‘’Haklarında adl! veya !dar! b!r soru"turma ya-
pılmı" ve bu soru"turma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmü" olan me-
murun h!zmet bölgeler!ndek! ve/veya h!zmet alanlarındak! zorunlu çalı"ma süreler!n! 
tamamlamadan ve yer de#!"t!rme suret!yle atanma dönem! beklenmeks!z!n h!zmet!n 
gere#! olarak yer de#!"t!rme suret!yle ataması yapılab!l!r.’’ düzenlemes!ne yer ver!lm!"-
t!r. 

5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8 !nc! maddes!nde; “Yet!"t!rme ve !kmal kaynakları 
Bakanlıklar veya tüzel k!"!l!#! ha!z genel müdürlüklere ba#lı olup !l genel te"k!latı !ç!n-
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de b!rden fazla !st!hdam yerler! bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dah!l 
görevlerden : 

C) Yukardak! fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve 
tahv!ller! mensup oldu#u !l !dare "ube ba"kanlarının !nhası üzer!ne val!ler tarafından 
!cra ed!lmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebep-
ler!yle b!ld!r!l!r. 

Yukarda (A, B) fıkraları dı"ında kalan !l merkez te"k!latına ba#lı memurlar !lg!l! !dare 
"ube ba"kanının !nhası !le val!ler tarafından tay!n, nak!l ve tahv!l olunurlar. Tay!n, 
nak!l ve tahv!ller !ç!n gereken yolluk ödenekler! bütçe yılı ba"ında !lg!l! Bakanlık veya 
genel müdürlüklerce val!ler emr!ne gönder!l!r.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümler! b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde; memur hakkın-
da ba"latılan d!s!pl!n soru"turmasının tamamlanması ve söz konusu memurun görev 
yaptı#ı yerde kalmasında hukuken !t!bar ed!leb!l!r n!tel!ktek! somut b!lg! ve belgelere 
dayalı olarak sakınca görüldü#ünün de#erlend!r!lmes! sonucunda, kamu yararı ve h!z-
met gerekler! do#rultusunda görev yer! de#!"!kl!#! !"lem!n!n tes!s ed!leb!lece#! tartı"-
masızdır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacı tarafından, ………………… $l!, 
………………… $lçes!, Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!nde Tekn!syen olarak gö-
rev yapmakta !ken, hakkında ba"latılan d!s!pl!n soru"turması sonucu get!r!len tekl!f 
gere#!nce ……………. $l!, …………………. Anadolu $mam Hat!p L!ses! Müdürlü#ü 
emr!ne atanmasına !l!"k!n ……………….. Val!l!#!’n!n 31/08/2020 tar!h ve E:11637412 
sayılı !"lem!n!n !ptal!ne karar ver!lmes! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı-
#ı anla"ılmaktadır. Uyu"mazlıkta; …………… $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 
13/01/2020 tar!h ve E:816861 sayılı yazıları ve …………………… Kaymakamlı#ı’nın 
10/01/2020 tar!h ve E:730531 sayılı !nceleme-soru"turma görevlend!rme Olur emr! 
gere#!nce, “Okul tekn!syen! …………………………’un (davacı) sa#lık raporunun 
süres! dolmasına ra#men 02/01/2020 tar!h!nden !t!baren görev!ne gelmed!#!, 2019 
yılında toplam 122 gün sa#lık raporu alarak görev!n! z!yades!yle aksattı#ı, Tekn!s-
yen …………………’a telefon, ma!l, WhatsApp mesajlarıyla ula"ıldı#ı ancak göre-
ve gelmemekte ısrar ett!#!, ……………….’un kadrosu tekn!syen olmasına ra#men 
02/09/2019 tar!h!nde kend!s!ne yapılan görev b!ld!r!m tebl!gatını !mzalayıp almaya-
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rak, aynı gün hastaneye g!tt!#! ve rapor aldı#ı, ……………… $l M!ll! E#!t!m Müdür-
lü#ünün 06/12/2019 tar!h ve 469 sayılı yazısına göre hakem hastane olarak bel!rlenen 
…………………….Devlet Hastanes! dı"ındak! b!r kurumdan sa#lık raporu alınma-
sının mümkün olmayaca#ı "ekl!ndek! !dd!alarına !l!"k!n olarak ba"latılan soru"turma 
net!ces!nde düzenlenen 09/06/2020 tar!h ve E:7626294 sayılı soru"turma raporunda; 
“davacının, endüstr! mühend!s! olması ve mühend!sl!k özlük haklarından yararlan-
masını gerekçe göstererek asıl kadrosunun gere#! olan tekn!syenl!k görev!n! yapmak 
zorunda olmadı#ını söyleyerek, memur olarak görev yapmaya devam etmek !sted!#!, 
tekn!syenl!k görevler!n! yapmak !stemed!#! ve yapmadı#ı, kend!s!ne tebl!# ed!len tek-
n!syenl!k görevler! !le !lg!l! görev yazısını okudu#u halde !mzalayıp almadı#ı, sa#lık 
problemler!n! gerekçe göstererek sürekl! ve aralıksız olarak !" göremezl!k raporları 
alarak okula gelmed!#!, 07/09/2019 tar!h!nde raporlu oldu#u halde MTSK D!reks!-
yon E#!t!m Sınavı’nda görev aldı#ı, aldı#ı raporları tekn!syenl!k görev!nden !mt!na 
ett!#! !ç!n maksatlı ve kasıtlı olarak aldı#ı, 14/02/2020 tar!hl! 15 günlük sa#lık rapo-
runu hakem hastane olarak bel!rlenen ……………… ………….Devlet Hastanes!’ne 
onaylatmadı#ı, 02/03/2020 tar!h!nde göreve geld!#!, göreve geld!#! gün d!lekçe vere-
rek tekn!syen kadrosu dah! bulunmayan ………………… Meslek! E#!t!m Merkez!’ne 
görevlend!rme !ste#!nde bulundu#u, bu tutum ve davranı"larıyla !y! n!yetl! olmadı#ı, 
maksatlı ve kasıtlı olarak !"!n!n gere#!n! yapmaktan !mt!na ett!#! !dd!alarının sübuta 
erd!#!nden bah!sle d!s!pl!n yönünden “1/30 oranında aylıktan kesme “ cezası !le tecz!-
yes! !le !dar! yönden; Tekn!syen …………………..’un mesle#!n! ver!ml! ve ba"arılı b!r 
"ek!lde yapab!lmes!, sa#lık problemler! neden!yle alması gereken sa#lık h!zmetler!ne 
daha hızlı ve rahat ula"ab!lmes!, ayrıca tekn!syen ……………. …………..’un "u an 
görev yaptı#ı ………………. Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!’n!n !"ley!"! ve ba"arısı 
!ç!n gerekl! olan huzurlu çalı"ma ortamının olu"turulab!lmes! !ç!n 5442 sayılı $l $dares! 
Kanun’un 8/C maddes! uyarınca $l !çer!s!nde elektr!k tekn!syenl!#! olan kadro unvanı-
na ve/veya özlük haklarından yararlandı#ı mühend!sl!k kadrosuna uygun -mümkün 
olması durumunda $l merkez!ndek!- b!r okula/kuruma atanmasının yapılarak görev 
yer!n!n de#!"t!r!lmes!n!n gerekt!#! yönünde get!r!len tekl!f do#rultusunda, davacının, 
……………………………. Anadolu $mam Hat!p L!ses! Müdürlü#ü’ne atanmasına 
!l!"k!n dava konusu 31/08/2020 tar!h ve E: 11637412 sayılı !"lem!n tes!s ed!ld!#!, davacı 
tarafından da bu !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmak-
tadır. 
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Bakılan davada; davacının naklen atanmasının gerekçes! olarak, davacının mesle#!n! 
ver!ml! ve ba"arılı b!r "ek!lde yapab!lmes!, sa#lık problemler! neden!yle alması gere-
ken sa#lık h!zmetler!ne daha hızlı ve rahat ula"ab!lmes!, ayrıca davacının "u an görev 
yaptı#ı ……………….Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!’n!n !"ley!"! ve ba"arısı !ç!n 
gerekl! olan huzurlu çalı"ma ortamının olu"turulab!lmes!n!n göster!ld!#! görülmekle 
b!rl!kte, dava dosyasındak! b!lg! ve belgeler !le soru"turma dosyasının b!rl!kte !nce-
lenmes!nden; davacı hakkında ba"latılan soru"turma sonucu 1/30 oranında aylıktan 
kesme d!s!pl!n cezası !le tecz!yene karar ver!lmes! yanında soru"turma raporundak! 
öner! üzer!ne davacının atanmasının ………………. )eh!t …………………… Ana-
dolu $mam Hat!p L!ses! Müdürlü#ü’ne yapıldı#ı, söz konusu atama !"lem!n!n, aynı 
eylemden dolayı davacının !k!nc! defa cezalandırılması anlamına gelece#! z!ra !snat 
ed!len eylemler davacının naklen atanmasını gerekt!recek n!tel!kte ve a#ırlıkta olma-
dı#ı, davacının, görev yaptı#ı kurulu"un huzur ve sükununu bozucu ya da düzenl! ve 
ver!ml! h!zmet sunumunu sekteye u#ratacak ve bulundu#u yerden ba"ka b!r h!zmet 
b!r!m!ne atanmayı gerekt!reb!lecek tutum ve davranı"ları bulundu#una !l!"k!n somut 
b!r tesp!t!n de ortaya konulamadı#ı anla"ıldı#ından, tes!s ed!len dava konusu !"lemde 
hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonuç ve kanaat!ne varılmı"tır. 

Öte yandan, dava konusu !"lem!n naklen atama !"lem!ne !l!"k!n olması neden!yle uy-
gulanması hal!nde davacı açısından telaf!s! güç veya !mkansız zararların do#ab!lece-
#! de açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılı#ı açık olan dava konusu !"lemle-
r!n; uygulanması hal!nde telaf!s! güç zararlar do#ab!lece#!nden 2577 Sayılı Kanunun 
27.maddes! uyarınca tem!nat alınmaksızın YÜRÜTÜLMES$N$N DURDURULMASI-
NA, ……………………….. karar ver!ld!. 

2010 yılından önce göreve ba$layan ö%retmenlere de artırımlı hizmet puanı veril-
melidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, zorunlu h!zmet bölges!nde görev yapan üyem!z!n h!zmet pu-
anının artırımlı hesaplanması yönündek! taleb!n!n redd! üzer!ne açtı#ımız davada, 
mahkeme, 06.05.2010 tar!h!nden önce göreve ba"lamasına ra#men zorunlu h!zmet 
bölges!nde görev yapanlara zorunlu h!zmet alanlarında çalı"tı#ı sürelere !l!"k!n olarak 
artırımlı h!zmet puanı ver!lmes! gerekt!#!ne hükmett!.

Balıkes!r 1. $dare Mahkemes!, kararında, “Bakanlık, ö#retmen kadrolarında 06.05.2010 
tar!h!nden sonra göreve ba"layanların zorunlu h!zmet alanlarında çalı"aca#ını düzen-
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lenm!" olsa da, anılan hükmün, bu tar!hten önce göreve ba"layanlara zorunlu h!zmet 
alanlarında çalı"tıkları sürelere kar"ılık artırımlı h!zmet puanı ver!lmemes! yönünde 
kısıtlayıcı b!r anlam ta"ımadı#ı, davacının ba"vuru yaptı#ı ve dava konusu !"lem!n tes!s 
ed!ld!#! tar!hte söz konusu hükmün yürürlükte oldu#u d!kkate alındı#ında, davacının 
bu hükümden faydalandırılarak zorunlu h!zmet alanlarında çalı"tı#ı sürelere !l!"k!n 
kend!s!ne artırımlı h!zmet puanı ver!lmes! gerek!rken, salt 03.01.2008 tar!h!nde gö-
reve ba"lanmı" olması gerekçes!ne dayanılarak aks! yönde tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde bu yönüyle hukuka uyarlık görülmem!"t!r” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

BALIKES!R

1. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2020/423 

KARAR NO : 2020/980 

DAVACI : …………………………. TEMS$LEN E+$T$M-B$R-SEN 

VEK!L! : AV. ENG$N GÖKÇE -UETS[16513-15383-31495] 

DAVALI : ………………….. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV…………………………….$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 
/………………..

DAVANIN ÖZET! : ……………… $l!, ………………… $lçes!, ………………….. 
$lkokulu’nda sınıf ö#retmen! olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu h!zmet 
alanında fazla çalı"mı" oldu#u sürelerden dolayı artırımlı h!zmet puanı ver!lmes!ne 
!l!"k!n yapmı" oldu#u 13.03.2020 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n …………….. 
Val!l!#!n!n 26.03.2020 tar!h, E.5913783 sayılı !"lem!n!n; zorunlu h!zmet bölges!ndek! 
azam! çalı"ma süres!n!n üzer!nde geç!rd!#! h!zmet süreler! !ç!n ver!lecek h!zmet pua-
nının artırımlı olarak ver!lmes! gerekt!#! !dd!asıyla hukuka aykırı oldu#u !ler! sürüle-
rek !ptal!ne karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMA ÖZET! : M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!n!n 
06.05.2010 tar!h!nden sonra göreve ba"layanların zorunlu çalı"ma yükümlüsü olarak 
4,5,6. h!zmet bölgeler!nde çalı"maları gerekt!#!n! öngördü#ü, davacının !se 03.01.2008 
tar!h!nde göreve ba"lamı" olması neden!yle Yönetmel!k hükmünden yararlanmasının 
mümkün olmadı#ı ve dava konusu !"lemde hukuka aykırılık bulunmadı#ı !ler! sürüle-
rek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Balıkes!r 1. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! gö-
rü"üldü: 
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Dava; zorunlu h!zmet alanında fazla çalı"ılmı" sürelerden dolayı artırımlı h!zmet puanı 
ver!lmes!ne !l!"k!n yapılan ba"vurunun redd!ne !l!"k!n Balıkes!r Val!l!#!n!n 26.03.2020 
tar!h, E.5913783 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun “Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanma” ba"lıklı 72. maddes!nde; “Kurumlarda 
yer de#!"t!rme suret!yle atanmalar; h!zmetler!n gerekler!ne, özell!kler!ne, Türk!ye’n!n 
ekonom!k, sosyal, kültürel ve ula"ım "artları yönünden benzerl!k ve yakınlık gösteren 
!ller gruplandırılarak tesp!t ed!len bölgeler arasında ad!l ve dengel! b!r s!stem !ç!nde 
yapılır. Yen!den veya yer de#!"t!rme suret!yle yapılacak atamalarda; a!le b!r!m!n! mu-
hafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekl! koord!nasyon sa#lanarak memur 
olan d!#er e"!n de !ste#! hal!nde ataması, atamaya tab! tutulan memurun atandı#ı yere 
74 ve 76 ncı maddelerde bel!rt!len esaslar çerçeves!nde yapılır. Yer de#!"t!rme suret!yle 
atanmaya tab! memurun atandı#ı yerde e"!n!n atanaca#ı te"k!latın bulunmaması ya da 
te"k!latı olmakla b!rl!kte n!tel!#!ne uygun münhal b!r görev bulunmaması ve !lg!l!n!n 
de taleb! hal!nde, bu personele e"!n!n görev süres! !le sınırlı olmak üzere a"a#ıdak! 
"artlarda !z!n ver!leb!l!r. (...) Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdek! gö-
revler !le kurumların özell!k arz eden görevler!ne atanab!lmeler! !ç!n hang! kademeler-
de ne kadar h!zmet etmeler! gerekt!#! ve yer de#!"t!rme !le !lg!l! atama esasları Devlet 
Personel Ba"kanlı#ı’nca hazırlanacak b!r yönetmel!kle bel!rlen!r. Kurumlar atamaya 
tab! olacak personel! !ç!n bu yönetmel!k esaslarına göre Devlet Personel Ba"kanlı#ı’nın 
görü"ünü almak suret!yle b!r personel ve atama planı hazırlar.” hükmü yer almı"tır. 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’n!n “Atama” ba"lıklı 37. maddes!n!n 3. fıkra-
sında; “Ö#retmenler!n Bakanlıkça bel!rlenen h!zmet bölge veya alanlarında en az üç 
e#!t!m ö#ret!m yılı görev yapması esastır. Bunların yer de#!"t!rme suret!yle atamaları 
her yıl yapılan atama plan ve programları çerçeves!nde e#!t!m ö#ret!m faal!yetler!n! 
etk!lemeyecek "ek!lde sonuçlandırılır. Bakanlıkça bel!rlenen özür gruplarına ba#lı yer 
de#!"t!rmeler !se yaz tat!ller!nde yapılır.” düzenlemes!ne, 4. fıkrasında; “Ö#retmenle-
r!n yer de#!"t!rme suret!yle atamalarında uyulacak temel !lkeler, özür grupları, h!zmet 
bölgeler! ve alanları, h!zmet puanı ve d!#er hususlara !l!"k!n usûl ve esaslar yönetme-
l!kle bel!rlen!r.” düzenlemes!ne yer ver!lm!"t!r. 

Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!k’!n 
“Amaç” ba"lıklı 1. maddes!nde; “Bu Yönetmel!k; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
nun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname !le de#!"!k 2 nc! maddes! ve aynı Kanunun 
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2670 sayılı Kanunla de#!"!k 72 nc! maddes!ne dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı 
kurum !ç!nde yer de#!"t!rme suret!yle atanmalarını sa#lamak amacıyla düzenlenm!"-
t!r.” düzenlemes! !le, “Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarda Göz Önünde Bulundu-
rulacak Hususlar” ba"lıklı 9. maddes!nde; “Yer de#!"t!rme suret!yle atanmalar, Devlet 
Memurlarının dengel! b!r "ek!lde da#ılımını sa#lamak !ç!n ö#ren!m!, uzmanlı#ı, !" 
tecrübes!, meslek! b!lg!s! g!b! özell!kler! !le bo" kadro durumu göz önünde bulundu-
rularak kurumlarınca hazırlanan b!r plan dah!l!nde yapılır.” hükmü yer almaktadır. 

17 N!san 2015 tar!hl! 29329 tar!hl! Resm! Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Ö#retmen Atama Ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!n!n !"lem tar!h!nde yürürlükte bu-
lunan 40.maddes!n!n 6.fıkrasında;”Zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü yer!ne get!rmek 
üzere zorunlu h!zmet alanlarına atanıp zorunlu h!zmet alanlarında f!!len görev yap-
makta olan ö#retmenlerden bu Yönetmel!kte zorunlu h!zmet alanları !ç!n öngörülen 
azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!nde görev yapanların h!zmet puanları, görev yapmakta 
oldukları h!zmet alanı !ç!n öngörülen puan d!kkate alınarak azam! çalı"ma süreler!-
n!n üzer!nde geçen !lk yıl !ç!n %25, !k!nc! yıl !ç!n %50, üçüncü ve sonrak! yıllar !ç!n 
%100 artırılarak bel!rlen!r.” hükmü, 42.maddes!nde; “Bakanlık ö#retmen kadrolarında 
6/5/2010 tar!h!nden sonra göreve ba"layanlar: a) B!r!nc! h!zmet bölges!ndek! !ller!n; 
1) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 7 yıl, 2) 5 !nc! h!zmet alanın-
dak! e#!t!m kurumlarında en az 6 yıl, 3) 6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında 
en az 5 yıl, b) $k!nc! h!zmet bölges!ndek! !ller!n; 1) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m 
kurumlarında en az 6 yıl, 2) 5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 5 yıl, 
3) 6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 4 yıl, c) Üçüncü h!zmet bölge-
s!ndek! !ller!n; 1) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 5 yıl, 2) 5 !nc! 
h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 4 yıl, 3) 6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m 
kurumlarında en az 3 yıl, çalı"makla yükümlüdür. (2) Zorunlu çalı"ma yükümlülü-
#ü, 4, 5 veya 6 ncı h!zmet alanlarından b!r!nde ya da b!rkaçında yer!ne get!r!leb!l!r.” 
hükmü, 53.maddees!nde !se; “E#!t!m kurumunun ya da bölümün/e#!t!m kurumunda 
uygulanmakta olan meslek! ve tekn!k e#!t!m alanının kapanması, program de#!"!kl!#!, 
Bakanlı#ın ö#retmenl!#e atanacakların tesp!t!ne !l!"k!n kararıyla ders/alan kaldırıl-
ması ya da norm kadro esasları gere#!nce yapılacak düzenlemeler sonucu ö#retmen 
fazlalı#ı olu"ması hâl!nde; e#!t!m kurumunun ya da bölümün kapatılması veya prog-
ram de#!"!kl!#! sonucunda bu e#!t!m kurumlarında görevl! ö#retmenler, yen! e#!t!m 
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kurumu açılarak ö#renc!ler!n ta"ınması hâl!nde bu e#!t!m kurumlarına, ö#renc! azlı#ı 
neden!yle kapatılan e#!t!m kurumlarında ya da bölümlerde görevl! olanlar !se açık 
norm kadro bulunması hâl!nde öncel!kle ö#renc!ler!n ta"ındı#ı e#!t!m kurumları ol-
mak üzere !l !ç!nde alanlarında !ht!yaç duyulan e#!t!m kurumlarına mazeretler! ve 
terc!hler! de d!kkate alınmak suret!yle atanır. (2) Bu "ek!lde yapılan atamalarla fazlalı-
#ın g!der!lememes! hâl!nde bu durumdak! ö#retmenler terc!hler! de d!kkate alınmak 
suret!yle öncel!kle !l !ç!nde alanlarında !ht!yaç duyulan e#!t!m kurumlarına atanır. $l 
!ç!nde alanlarında !ht!yaç bulunmayanların atamaları, bulundukları !lde çalı"ılması 
gereken süre "artı aranmaksızın terc!hler! do#rultusunda yer de#!"t!rme dönem!nde 
!l dı"ına yapılab!l!r; bunlardan zorunlu çalı"ma yükümlülü#ü bulunanlar, alanlarında 
!ht!yaç bulunan zorunlu çalı"ma yükümlülü#ü öngörülen h!zmet alanlarına atanır. (3) 
Ö#retmenlerden; herhang! b!r nedenle !st!hdam alanı daralanlar !le görevl! oldukları 
e#!t!m kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, h!zmet puanı üstünlü-
#üne göre yapılacak de#erlend!rme sonucunda h!zmet puanı en az olandan ba"lamak 
üzere norm kadro fazlası olarak bel!rlen!r. H!zmet puanının e"!tl!#! hâl!nde sırasıyla; 
ö#retmenl!ktek! h!zmet süres! daha az olan, ö#retmenl!#e daha sonra ba"layan norm 
kadro fazlası olarak bel!rlen!r. H!zmet puanlarının hesabında yer de#!"t!rme ba"vuru-
larının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak bel!rlenen ö#retmenler; önce-
l!kle görevl! oldukları yerle"!m yer!ndek! ya da !lçedek! e#!t!m kurumları olmak üzere 
!l !ç!nde alanlarında norm kadro açı#ı bulunan e#!t!m kurumlarına terc!hler! de d!k-
kate alınarak h!zmet puanı üstünlü#üne göre atanır...” hükmü yer almaktadır. 

Dosyanın !ncelenmes!nden; davacının !lk olarak 03.01.2008 tar!h!nde ……………… 
$l! …………….. $lçes!, ………… $lkokulunda sözle"mel! ö#retmenl!k görev!ne ba"-
ladı#ı, bu okulda 26.02.2010 tar!h!ne kadar görev yaptı#ı, 27.02.2010-15.02.2011 
tar!hler! arasında …………. $l!, …………. $lçes!, ………… Köyü $lkokulu’nda gö-
rev yaptı#ı, 16.02.2011-14.06.2011 tar!hler! arasında ………….. $l!, ………….. $l-
çes!, …………….. $lkokulu’nda görev yaptı#ı, 14.06.2011 tar!h!nden bu yana da 
………………. $l!, ……………………. $lçes!, ………………… $lkokulu’nda sınıf 
ö#retmen! olarak görev yapmakta oldu#u, 14.06.2011 tar!h! !t!bar!yle kadrolu "ek!lde 
görev yapmaya ba"ladı#ı, davacı tarafından, zorunlu h!zmet alanındak! fazla çalı"mı" 
oldu#u sürelerden dolayı artırımlı h!zmet puanı ver!lmes!ne yönel!k olarak 13.03.2020 
tar!h!nde davalı !dareye ba"vuru yapıldı#ı, davacının ba"vurusunun ‘bakanlık ö#ret-
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men kadrolarında 06.05.2010 tar!h!nden sonra göreve ba"layanların zorunlu çalı"ma 
yükümlüsü oldu#u, davacının !se !lk olarak 03.01.2008 tar!h!nde ö#retmen olarak gö-
rev yapmaya ba"ladı#ı, dolayısıyla zorunlu çalı"ma yükümlüsü olmadı#ı’ gerekçes!ne 
dayanılarak ………….. Val!l!#!n!n 26.03.2020 tar!h E.5913783 sayılı !"lem!yle redde-
d!ld!#!, bunun üzer!ne anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

Uyu"mazlı#ın temel noktasının, bakanlık ö#retmen kadrolarında 06.05.2010 tar!h!n-
den önce göreve ba"layanların zorunlu çalı"ma alanlarında görev yaptıkları süreler ne-
den!yle artırımlı h!zmet puanı alıp alamayacakları hususunda oldu#u görülmekted!r. 

Olayda; davacının 06.05.2010 tar!h!nden önce göreve ba"laması dolayısıyla artırımlı 
h!zmet puanı ver!lmes!ne !l!"k!n yukarıda yer ver!len 17 N!san 2015 tar!hl! 29329 ta-
r!hl! Resm! Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama Ve Yer De-
#!"t!rme Yönetmel!#!n!n !"lem tar!h!nde yürürlükte bulunan 40.maddes!n!n 6.fıkrası 
hükmünden faydalandırılmadı#ı görülmekted!r. 

Her ne kadar Yönetmel!k hükmü, bakanlık ö#retmen kadrolarında 06.05.2010 tar!h!n-
den sonra göreve ba"layanların zorunlu h!zmet alanlarında çalı"aca#ını düzenlenm!" 
olsa da, anılan hükmün, bu tar!hten önce göreve ba"layanlara zorunlu h!zmet alanla-
rında çalı"tıkları sürelere kar"ılık artırımlı h!zmet puanı ver!lmemes! yönünde kısıt-
layıcı b!r anlam ta"ımadı#ı, davacının ba"vuru yaptı#ı ve dava konusu !"lem!n tes!s 
ed!ld!#! tar!hte söz konusu hükmün yürürlükte oldu#u d!kkate alındı#ında, davacının 
bu hükümden faydalandırılarak zorunlu h!zmet alanlarında çalı"tı#ı sürelere !l!"k!n 
kend!s!ne artırımlı h!zmet puanı ver!lmes! gerek!rken, salt 03.01.2008 tar!h!nde gö-
reve ba"lanmı" olması gerekçes!ne dayanılarak aks! yönde tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde bu yönüyle hukuka uyarlık görülmem!"t!r. 

Öte yandan, davacının zorunlu h!zmet alanlarında f!!len çalı"tı#ı süren!n Yönetmel!k-
te öngörülen sürelerden az olması hal!nde f!!len çalı"tı#ısüre kadar h!zmet puanından 
faydalandırılması gerekt!#! açıktır. 

N!tek!m, benzer b!r konuya !l!"k!n, $zm!r Bölge $dare Mahkemes! 1. $dar! Dava Da!re-
s!n!n 13/05/2020 tar!h, E:2019/1003, K:2020/249 sayılı kararı da bu m!nval üzered!r. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n $PTAL$NE, ……………………………….
karar ver!ld!. 
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AZLIK OYU: 

Dava, …………. $l!, ……….. $lçes!, ……………. $lkokulu’nda sınıf ö#retmen! olarak 
görev yapan davacı tarafından, zorunlu h!zmet alanında fazla çalı"mı" oldu#u süreler-
den dolayı artırımlı h!zmet puanı ver!lmes!ne !l!"k!n yapmı" oldu#u 13.03.2020 tar!hl! 
ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n …………. Val!l!#!n!n 26.03.2020 tar!h, E.5913783 sayılı 
!"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!l-
l! E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!n!n “Tanımlar” 
ba"lıklı 4. maddes!n!n b!r!c! fıkrasının (j) bend!nde h!zmet alanı; bu Yönetmel!k hü-
kümler!n!n uygulanmasında her derece ve türdek! e#!t!m kurumlarının gruplandırıl-
masıyla olu"turulan alanları, (k) bend!nde h!zmet bölges!; co#raf! durum, ekonom!k 
ve sosyal yönden gel!"m!"l!k düzey!, ula"ım "artları !le h!zmet gerekler!n!n kar"ılan-
ması yönünden b!rb!r!ne benzerl!k gösteren ve Ek-1 H!zmet Bölgeler! Ç!zelges!nde 
bel!rt!lenler!n gruplandırılmasıyla olu"turulan bölgeler!, (l) bend!nde h!zmet puanı; 
h!zmet alanları bakımından bu Yönetmel!kte bel!rlenen puanlardan görev yapılan her 
b!r h!zmet alanı !ç!n öngörülen puanın o h!zmet alanındak! çalı"ma süres! !le çarpımı 
sonucu elde ed!len de#erler!n toplamını, (z) bend!nde zorunlu çalı"ma yükümlülü#ü 
!se; ö#retmenler!n, bu Yönetmel!kle bel!rlenen h!zmet bölgeler!n!n dördüncü, be"!nc! 
ve altıncı h!zmet alanlarında bu Yönetmel!kte bel!rt!len sürelerde zorunlu olarak çalı"-
malarını, !fade ett!#! bel!rt!lm!"t!r.

Aynı Yönetmel!#!n, dava konusu !"lem tar!h!nde yürürlüktek! hal!yle, “H!zmet puan-
ları” ba"lıklı 40. maddes!nde, “(1) B!r yıllık çalı"maları kar"ılı#ında olmak üzere, aday 
ö#retmenlerden/ö#retmenlerden: a) B!r!nc! h!zmet bölges!nde bulunan !ller!n; 1) 1 
!nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 10, 2) 2 nc! h!zmet ala-
nındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 11, 3) 3 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m 
kurumlarında görev yapanlara 12, 4) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında 
görev yapanlara 14, 5) 5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 
16, 6) 6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 18, b) $k!nc! h!z-
met bölges!nde bulunan !ller!n; 1) 1 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev 
yapanlara 12, 2) 2 nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 13, 3) 
3 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 14, 4) 4 üncü h!zmet 
alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 18, 5) 5 !nc! h!zmet alanındak! e#!-
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t!m kurumlarında görev yapanlara 20, 6) 6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında 
görev yapanlara 22, c) Üçüncü h!zmet bölges!nde bulunan !ller!n; 1) 1 !nc! h!zmet ala-
nındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 14, 2) 2 nc! h!zmet alanındak! e#!t!m ku-
rumlarında görev yapanlara 16, 3) 3 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev 
yapanlara 18, 4) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 22, 5) 
5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 26, 6) 6 ncı h!zmet ala-
nındak! e#!t!m kurumlarında görev yapanlara 30 h!zmet puanı ver!l!r. (2) H!zmet puanı, 
h!zmet alanları bakımından bu Yönetmel!kte bel!rlenen puanlardan görev yapılan h!z-
met alanı !ç!n öngörülen puanın o h!zmet alanındak! çalı"ma süres! !le çarpımı sonucu 
elde ed!l!r. ... (6) Zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü yer!ne get!rmek üzere zorunlu h!zmet 
alanlarına atanıp zorunlu h!zmet alanlarında f!!len görev yapmakta olan ö#retmenler-
den bu Yönetmel!kte zorunlu h!zmet alanları !ç!n öngörülen azam! çalı"ma süreler!n!n 
üzer!nde görev yapanların h!zmet puanları, görev yapmakta oldukları h!zmet alanı !ç!n 
öngörülen puan d!kkate alınarak azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!nde geçen !lk yıl !ç!n 
%25, !k!nc! yıl !ç!n %50, üçüncü ve sonrak! yıllar !ç!n %100 artırılarak bel!rlen!r.” hük-
müne, “Zorunlu çalı"ma yükümlülü#ü öngörülen h!zmet alanları ve süreler!” ba"lıklı 
42. maddes!nde, “(1) Bakanlık ö#retmen kadrolarında 6/5/2010 tar!h!nden sonra göreve 
ba"layanlar: a) B!r!nc! h!zmet bölges!ndek! !ller!n; 1) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m 
kurumlarında en az 7 yıl, 2) 5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 6 yıl, 3) 
6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 5 yıl, b) $k!nc! h!zmet bölges!ndek! 
!ller!n; 1) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 6 yıl, 2) 5 !nc! h!zmet ala-
nındak! e#!t!m kurumlarında en az 5 yıl, 3) 6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında 
en az 4 yıl, c) Üçüncü h!zmet bölges!ndek! !ller!n; 1) 4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m 
kurumlarında en az 5 yıl, 2) 5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 4 yıl, 
3) 6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 3 yıl, çalı"makla yükümlüdür. (2) 
Zorunlu çalı"ma yükümlülü#ü, 4, 5 veya 6 ncı h!zmet alanlarından b!r!nde ya da b!rka-
çında yer!ne get!r!leb!l!r.” düzenlemes!ne yer ver!lm!"; “Zorunlu çalı"ma yükümlülü#ün-
den muaf tutulacaklar” ba"lıklı 44. maddes!nde, 06/05/2010 tar!h!nden önce Bakanlık 
kadrolarında ö#retmen olarak göreve ba"layanların, zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünden 
muaf tutulaca#ı bel!rt!lm!"t!r. 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümler!ne göre, zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü yer!-
ne get!rmek üzere zorunlu h!zmet alanlarına atanıp zorunlu h!zmet alanlarında f!!len 
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görev yapmakta olan ö#retmenlerden, zorunlu h!zmet alanları !ç!n öngörülen azam! 
çalı"ma süreler!n!n üzer!nde görev yapanların h!zmet puanlarının, görev yapmakta 
oldukları h!zmet alanı !ç!n öngörülen puan d!kkate alınarak azam! çalı"ma süreler!n!n 
üzer!nde geçen yıllar !ç!n bell! oranlarda artırılmasına olanak sa#lanmı"tır. D!#er ta-
ra&an, 06/05/2010 tar!h!nden sonra göreve ba"layan ö#retmenler yönünden zorunlu 
çalı"ma yükümlülü#ü öngörülürken, bu tar!hten önce göreve ba"layanlar yönünden 
zorunlu çalı"ma yükümlülü#ü öngörülmem!"t!r. 

Uyu"mazlıkta, 6/5/2010 tar!h!nden önce Bakanlık kadrolarında ö#retmen olarak 
(03.01.2008 tar!h!nde) göreve atanan davacının, !lg!l! Yönetmel!#!n 44. maddes! uya-
rınca zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünden muaf oldu#u, dolayısıyla davacının görev 
yaptı#ı okula zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü yer!ne get!rmek üzere atanmadı#ı gö-
rülmekted!r. 

Bu durumda; davacının, 2008 yılında davalı !dare kadrosunda ö#retmen olarak göre-
ve ba"ladı#ı !ç!n zorunlu h!zmet yükümlülü#ünden muaf oldu#u, yukarıda aktarılan 
yönetmel!#!n 40. maddes!n!n 6. fıkrasında düzenlenen artırımlı h!zmet puanından ya-
rarlanmanın ön ko"ulu olan “zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü yer!ne get!rmek üzere 
zorunlu h!zmet alanlarına atanma” durumunun olayda gerçekle"med!#! anla"ıldı#ın-
dan, zorunlu h!zmet alanında fazla çalı"mı" oldu#u sürelerden dolayı artırımlı h!zmet 
puanı ver!lmes! !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde hu-
kuka aykırılık bulunmamaktadır. 

Öte yandan, her ne kadar 19 Haz!ran 2020 tar!h ve 31160 sayılı Resm! Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlü#e g!ren M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"-
t!rme Yönetmel!#!nde De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Yönetmel!#!n 2. maddes! !le aynı 
Yönetmel!#!n 40 ıncı maddes!n!n altıncı fıkrası “ (6) Zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü 
tamamlayan ö#retmenlerden zorunlu çalı"ma öngörülen e#!t!m kurumlarında görev 
yapmaya devam edenler ve zorunlu çalı"ma öngörülmeyen e#!t!m kurumlarında gö-
rev yaptıktan sonra çe"!tl! nedenlerle zorunlu çalı"ma öngörülen e#!t!m kurumlarına 
atananların h!zmet puanları, zorunlu çalı"ma öngörülen e#!t!m kurumlarında görev 
yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları h!zmet alanı !ç!n öngö-
rülen puan d!kkate alınmak suret!yle her yıl !ç!n %50 artırılarak bel!rlen!r.” "ekl!nde 
de#!"t!r!lm!" !se de, söz konusu de#!"!kl!#!n dava konusu !"lem!n tes!s!nden sonra yü-
rürlü#e g!rmes! !le !dar! !"lemler!n tes!s ed!ld!kler! tar!hte yürürlükte bulunan hukuk 
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kuralları çerçeves!nde hukuka uygunluk denet!mler!n!n yapılması gerekt!#! hususları 
b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde, söz konusu de#!"!kl!#!n dava konusu !"leme do#rudan 
uygulanmasına hukuken olanak bulunmamakla beraber, bu hususun davacının söz 
konusu de#!"!kl!k kapsamında yen!den davalı !dareye ba"vurmasına engel olmadı#ı 
açıktır. 

             Açıklanan nedenle, davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! görü"üyle, ço#un-
lu#un aks! yöndek! kararına katılmıyorum. 

Mahkeme: Güvenlik soru$turması keyfî uygulamalara gerekçe yapılamaz

E#!t!m-B!r-Sen olarak, dört yıllık görev süres!n!n dolmasının ardından yen!den görev-
lend!rme kapsamında müdür yardımcılı#ı ba"vurusu kabul ed!len üyem!z!n, ataması-
nın yapılarak görev!ne ba"latılması !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun, güvenl!k soru"tur-
masının devam ett!#! gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n !"lem!n !ptal! !ç!n açtı#ımız davada, 
mahkeme, somut, hukuken kabul ed!leb!l!r b!r b!lg! ve belge olmaksızın müdür yar-
dımcılı#ı görev!ne ba"latılmama !"lem!n! hukuka aykırı bularak !ptal ett!.

Kayser! 1. $dare Mahkemes!, kararında "u !fadelere yer verd!: “… Davacının, görev!-
ne ba"latılmamasının sebeb! olarak, e"! hakkındak! adl! ve !dar! soru"turmalar esas 
alınmı" !se de; davacının e"!n!n üzer!ne atılı suçtan beraat ett!#!, anılan mahkeme ka-
rarının !st!naf ed!lmes! üzer!ne, !st!naf ba"vurusunun da esastan redd!ne karar ver!l-
d!#!, bunun üzer!ne davacının e"! hakkında ver!len görevden uzakla"tırma tedb!r!n!n 
kaldırılarak kamu görev!ne ba"latıldı#ı, davacı hakkında ba"ka b!r soru"turma ya da 
kovu"turmanın olmadı#ı, adl! s!c!l ve ar"!v kaydının da bulunmadı#ı görülmekted!r. 

Bu durumda, davacının, görevlend!rme takv!m!ne uygun "ek!lde yönet!c! olarak gö-
revlend!r!lmeye hak kazandı#ı, müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latılması hususunda 
haklı beklent! !çer!s!nde bulundu#u açık olup, mevzuat hükümler! ve yönetmel!kte 
bel!rlenen usul gere#! val!l!k makamının onayı !le müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"la-
tılması gerek!rken, somut, hukuken kabul ed!leb!l!r b!r b!lg! ve belge sunulmaksızın, 
müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latılma !stem!yle yapılan ba"vurunun redd!ne !l!"k!n 
dava konusu !"lemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” *
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T.C. 

KAYSER! 

1. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO         : 2020/398 

KARAR NO    : 2020/1065 

DAVACI : …………………………………..’I TEMS$LEN E+$T$MC$LER 
B$RL$+$ SEND$KASI ( E+$T$M B$R-SEN) 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT- AV.MEHMET KOÇER-

   AV.HARUN KALE -UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI : ……………….. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. …………………… ………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 
……………/………….. 

DAVANIN ÖZET! : M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı bünyes!nde Uzman Ö#retmen kadrosunda 
bulunan davacının 4 yıllık görev süres!n!n dolmasının ardından 28/06/2019 tar!h!n-
de …………….$l!, ……………. $lçes!, ………………. Ortaokulu Müdür Yardımcılı#ı 
görev!ne yen!den yerle"t!r!ld!#!nden bah!sle atamasının yapılarak görev!ne ba"latıl-
ması !stem!yle yaptı#ı 24/02/2020 tar!hl! ba"vurunun göreve ba"latılma !le !lg!l! !" ve 
!"lemler devam ett!#! gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n ………….. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m 
Müdürlü#ünün 09/03/2020 tar!h ve E.5070241 sayılı !"lem!n!n; hukuka aykırı oldu#u, 
anılan Müdürlük görev!ne yerle"t!r!lmes!n!n üzer!nden yakla"ık 8 ay süre geçmes!ne 
ra#men atamasının yapılmadı#ı, mevzuat gere#! val!n!n okul müdürlü#üne yen!den 
atama yapma yetk!s!n!n ba#lı yetk! n!tel!#!nde oldu#u, mevzuatın öngördü#ü kural 
ve esaslar çerçeves!nde atamasının yapılmasının gerekt!#!, davacı !le aynı durumda 
olan k!"!ler!n C$MER üzer!nden yaptıkları ba"vurulara ver!len cevaplarda güvenl!k 
soru"turmasının devam ett!#!n!n bel!rt!ld!#!, !lg!l! yönetmel!#e göre yen!den görev-
lend!r!lecek memurlarla !lg!l! güvenl!k soru"turmasının 30 gün !ç!nde sonuçlandırıl-
masının gerekt!#!, davacı açısından bu süren!n de çoktan geçt!#! !ler! sürülerek !ptal! 
!sten!lmekted!r. 
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SAVUNMANIN ÖZET! : Usule !l!"k!n olarak, dava konusu ed!len !"lem!n tek ba"ı-
na tam ve kes!n sonuç do#uracak b!r !"lem olmadı#ı, davanın süres!nde açılmadı#ı, 
esasa !l!"k!n olarak !se; yönet!c! olarak görevlend!r!lecek personel!n l!stes!n!n taslak 
l!ste hal!nde …………. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünün WEB sayfasında yayımlandı#ı, 
davacının, …………. $lçes! ………….. Ortaokulu’na müdür yardımcısı olarak göreve 
ba"layab!lmes! !ç!n Val!l!k Onayının gerekt!#!, davacı hakkındak! !" ve !"lemler sonuç-
lanmadı#ından yönet!c!l!k görev!ne ba"lamasının mümkün olmadı#ı bel!rt!lerek da-
vanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Kayser! 1. $dare Mahkemes!’nce !"!n gere#! görü"üldü: 

Davalı !dare tarafından, öncel!kle dava konusu ed!len !"lem!n tek ba"ına tam ve kes!n 
sonuç do#uracak b!r !"lem olmadı#ı !ler! sürülmekte !se de, davacının ba"vurusunun 
müdür yardımcılı#ı görevlend!rmes!n!n yapılarak göreve ba"latılması !stem! oldu#u, 
davalı !daren!n bu !steme yönel!k cevabında !se, göreve ba"latılma !le !lg!l! !" ve !"-
lemler!n devam ett!#! hususuna yer ver!ld!#!, 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanu-
nu’nun 10. maddes! kapsamında ve yerle"!k !dar! yargı !çt!hatlarında da kabul ed!ld!#! 
üzere, bel!rl! ve somut b!r !steme yönel!k ba"vuru üzer!ne !darece tes!s ed!len !"lemde 
kes!n olmayan ve bel!rs!z b!r cevap ver!lm!" olsa da, davacı tarafından bu cevabın, 
!stem!n!n redd! sayılmak suret!yle dava açılab!lece#!, dolasıyla davalı !daren!n bu !t!-
razının yer!nde olmadı#ı, öte yandan süre a"ımı bulundu#u yönündek! !t!razının !se, 
dava konusu ed!len !"lem!n davacıya tebl!# ed!ld!#! tar!he göre davanın süres!nde ol-
du#u anla"ıldı#ından, bu yönüyle de davalı !daren!n usulü !t!razının yer!nde olmadı#ı 
sonucuna varılmaktadır. 

Dava; M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı bünyes!nde Uzman Ö#retmen kadrosunda bulunan da-
vacının 4 yıllık görev süres!n!n dolmasının ardından 28/06/2019 tar!h!nde Kayser! $l!, 
………… $lçes!, ……………. Ortaokulu Müdür Yardımcılı#ı görev!ne yen!den yer-
le"t!r!ld!#!nden bah!sle atamasının yapılarak görev!ne ba"latılması !stem!yle yaptı#ı 
24/02/2020 tar!hl! ba"vurunun göreve ba"latılma !le !lg!l! !" ve !"lemler devam ett!#! 
gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n ………. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünün 09/03/2020 
tar!h ve E.5070241 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 
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Türk!ye Cumhur!yet! Anayasası’nın 124. maddes!nde; “Cumhurba"kanı, bakanlıklar 
ve kamu tüzelk!"!ler!, kend! görev alanlarını !lg!lend!ren kanunların ve Cumhurba"-
kanlı#ı kararnameler!n!n uygulanmasını sa#lamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
"artıyla, yönetmel!kler çıkarab!l!rler.” hükmü yer almı"tır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddes!n!n 2. fıkrasında, “(De#!"!k: 
23/2/1995 – KHK-547/8 md.) Asıl görevler!n!n yanında; a) (De#!"!k: 4/7/2012-
6354/ 3 md.) Tab!plere; !l ve !lçe sa#lık müdürlü#ü, !l sa#lık müdür yardımcılı#ı, 
halk sa#lı#ı müdürlü#ü, halk sa#lı#ı müdür yardımcılı#ı, sa#lık grup ba"kanlı#ı, 
ba"tab!pl!k, ba"tab!p yardımcılı#ı !le !l sa#lık ve halk sa#lı#ı müdürlükler!nde !lg!l! 
mevzuatı uyarınca tab!pler tarafından yürütülmes! öngörülen "ube müdürlükler!, 
b) D!" hek!mler!ne ve veter!nerlere, meslekler! !le !lg!l! ba"tab!pl!k, c) Veter!ner, d!" 
hek!m! ve eczacılara; ba"tab!p yardımcılı#ı, d) Ö#retmenlere; okul ve enst!tü mü-
dürlü#ü, ba"yardımcılı#ı ve yardımcılı#ı görevler!, !k!nc! görev olarak yaptırılab!l!r.” 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

652 sayılı Özel Barınma H!zmet! Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’n!n 37. maddes!n!n 8. fıkrasında, “(De#!"!k: 1/3/2014-
6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürler!, $l M!llî E#!t!m Müdürünün tekl!f! üzer!ne, 
Müdür Ba"yardımcısı ve Yardımcıları !se Okul veya Kurum Müdürünün !nhası ve $l 
M!llî E#!t!m Müdürünün tekl!f! üzer!ne Val! tarafından dört yıllı#ına görevlend!r!l!r. 
Bu görevlend!rmeler!n süre tamamlanmadan sonlandırılması, süres! dolanların yen!-
den görevlend!r!lmes! !le bu fıkranın uygulanmasına !l!"k!n d!#er usul ve esaslar yö-
netmel!kle düzenlen!r. Bu fıkra kapsamındak! görevlend!rmeler özlük hakları, atama 
ve terf! yönünden kazanılmı" hak do#urmaz.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddes! !le 652 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname’n!n 36. ve 37. maddeler!ne dayanılarak hazırlanıp, 21/06/2018 günlü, 
30455 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına 
Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n; Yönet!c! olarak görevlend!r!leceklerde ara-
nacak genel "artlar ba"lıklı 5. Maddes!nde “(1) Yönet!c! olarak görevlend!r!leceklerde 
a"a#ıdak! genel "artlar aranır: 

a) Yüksekö#ret!m mezunu olmak. 

b) Bakanlık kadrolarında ö#retmen olarak görev yapıyor olmak. 
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c) Görevlend!r!lece#! e#!t!m kurumu !le aynı türdek! e#!t!m kurumlarından b!r!ne ö#ret-
men olarak atanab!lecek n!tel!kte olmak ve görevlend!r!lece#! e#!t!m kurumu !le aynı tür-
dek! e#!t!m kurumlarından b!r!nde aylık kar"ılı#ında okutab!lece#! ders bulunmak. 

ç) Yazılı sınav ba"vurusunun son günü !t!barıyla, son dört yıl !ç!nde adlî veya !darî 
soru"turma sonucu yönet!c!l!k görev! üzer!nden alınmamı" olmak. 

d) Zorunlu çalı"ma gerekt!ren yerler dı"ındak! e#!t!m kurumu yönet!c!l!kler!ne görev-
lend!r!lecekler bakımından, !lg!l! mevzuatına göre zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü 
tamamlamı", erteletm!" ya da bu yükümlülükten muaf tutulmu" olmak.” kuralı, Müdür 
yardımcısı olarak görevlend!r!leceklerde aranacak özel "artlar ba"lıklı 7. Maddes!nde 

“1) Müdür yardımcısı olarak görevlend!r!lecekler!n a"a#ıdak! "artlardan en az b!r!n! 
ta"ımaları gerek!r: 

a) Müdür, kurucu müdür, müdür ba"yardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetk!l! 
ö#retmen olarak görev yapmı" olmak. 

b) Bakanlı#ın "ube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmı" olmak. 

c) Adaylık dâh!l en az !k! yıl ö#retmen olarak görev yapmı" olmak.” kuralı yer almak-
tadır. M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!-
#!’n!n, Yönet!c! olarak yen!den görevlend!r!leceklere !l!"k!n duyuru ve ba"vuru ba"lıklı 
26. Maddes!nde” 

(1) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yen!den görevlend!r!lecekler bakımından, 
!lk defa yönet!c! görevlend!rmes! yapılmadan önce olmak üzere, bo" bulunan e#!t!m 
kurumları !le dört ve sek!z yıllık görev süres!n! dolduran müdür ve müdür yardımcıla-
rından bo"alacak e#!t!m kurumları, !l m!llî e#!t!m müdürlükler!n!n !nternet s!tes!nde 
duyurulur. 

(2) Bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! dolduran 
yönet!c!lerden aynı ya da farklı e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda 
aynı unvanda sek!z yıllık görev süres!n! dolduran yönet!c!lerden !se farklı e#!t!m ku-
rumlarına aynı unvanla yen!den görevlend!r!lme !ste#!nde bulunanların ba"vuruları 
elektron!k ortamda alınır. 

(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yen!den görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda 
bulunanlara en fazla 10 e#!t!m kurumu terc!h etme hakkı ver!l!r.” kuralı, Müdür yar-
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dımcılı#ına yen!den görevlend!rme ba"lıklı 28. Maddes!nde “(1) Bulundukları e#!t!m 
kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! dolduran müdür yardımcılarının 
aynı ya da farklı e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda 
sek!z yıllık görev süres!n! dolduran müdür yardımcılarının !se farklı e#!t!m kurumla-
rına müdür yardımcısı olarak yen!den görevlend!r!lmeler!nde, Ek-1’de yer alan Form 
üzer!nden yapılacak de#erlend!rmeye göre bel!rlenen puanlar d!kkate alınır. (2) Mü-
dür yardımcılı#ında dört yıllık görev süres!n! tamamlayanlardan hâlen müdür yar-
dımcısı olarak görev yaptıkları e#!t!m kurumuna yen!den müdür yardımcısı olarak 
görevlend!r!lme !ste#!nde bulunanlara, söz konusu e#!t!m kurumları !le sınırlı olmak 
üzere, Ek-1’de yer alan Form üzer!nden yapılan de#erlend!rme sonucu bel!rlenen pua-
na dört puan daha !lave ed!l!r. (3) Müdür yardımcısı olarak yen!den görevlend!r!lmek 
!steyen adaylar, bu madden!n b!r!nc! ve durumlarına göre !k!nc! veya üçüncü fıkrala-
rına göre bel!rlenen puanlar üzer!nden puan üstünlü#üne göre terc!hler! de d!kkate 
alınarak !l m!llî e#!t!m müdürünün tekl!f! üzer!ne val!n!n onayı !le yen!den müdür 
yardımcısı olarak görevlend!r!l!r. 

(4) Adayların puanlarının e"!tl!#! hal!nde, sırasıyla yönet!m alanında doktora yapan, 
d!#er alanlarda doktora yapan, yönet!m alanında yüksek l!sans yapan, d!#er alanlarda 
yüksek l!sans yapan, yönet!c!l!ktek! h!zmet süres! fazla olan, ö#retmenl!ktek! h!zmet 
puanı fazla olan adayın görevlend!rmes! yapılır. E"!tl!#!n devamı hâl!nde görevlend!r!-
lecek aday kura !le bel!rlen!r.” kuralı yer almaktadır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı bünyes!nde Uzman Ö#-
retmen kadrosunda bulunan davacının 4 yıllık görev süres!n!n dolmasının ardından 
………………$l!, …………….. …………., …………. Ortaokulu Müdür Yardımcılı#ı 
görev!ne 28/06/2019 tar!h!nde yen!den yerle"t!r!ld!#!, yönet!c! yerle"t!rme takv!m!ne 
göre ……………. Val!l!#! Makamının oluru !le en geç 01/07/2019 tar!h!nde göreve 
ba"latılması gerek!rken süres! !çer!s!nde göreve ba"latılmadı#ı, devam eden süreçte 
!se 24/02/2020 tar!h!nde göreve ba"latılma !stem!yle yapılan ba"vuru ……….. Val!l!#! 
$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünün 09/03/2020 tar!h ve E.5070241 sayılı !"lem!yle göreve 
ba"latılma !le !lg!l! !" ve !"lemler devam ett!#! gerekçes!yle redd! üzer!ne bakılan !"bu 
davanın açıldı#ı anla"ılmı"tır. 

Anayasa’nın 2. maddes!nde bel!rt!len hukuk devlet!, !nsan haklarına dayanan, bu hak 
ve özgürlükler! koruyup güçlend!ren, eylem ve !"lemler! hukuka uygun olan, her alan-
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da adaletl! b!r hukuk düzen! kurup bunu gel!"t!rerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı du-
rum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa 
ve yasalarla kend!n! ba#lı sayan, yargı denet!m!ne açık olan devlett!r. (Anayasa Mah-
kemes!, K.Tar!h!:25/11/2015, E:2015/50, K:2015/107) 

Aynı zamanda, hukuk devlet!; hukuk normlarının öngörüleb!l!r olmasını, b!reyler!n 
tüm !"lem ve eylemler!nde devlete güven duyab!lmes!n!, devlet!n de yasal düzenle-
meler!nde bu güven duygusunu zedeley!c! yöntemlerden kaçınmasını gerekt!r!r. Hu-
kukî güvenl!k !lkes! gere#!nce devlet!n, vatanda"ların mevcut kanunlara olan güven!ne 
saygılı davranması, bu güvenler!n! bo"a çıkaracak uygulamalardan kaçınması gerek!r. 
Bu durum hukuk devlet! !lkes!n!n b!r gere#! oldu#u kadar, Anayasa’nın 5. maddes!yle 
devlete yüklenen, vatanda"ların refah, huzur ve mutluluk !ç!nde ya"amalarını sa#lama, 
madd! ve manev! varlıklarını gel!"t!rmek !ç!n gerekl! ortamı hazırlama ödev!n!n de 
b!r sonucudur. Bu yönüyle, hukuk devlet!n!n öneml! b!r unsuru olarak hukukî gü-
venl!k !lkes!, yalnızca hukuk düzen!n!n de#!l, aynı zamanda bel!rl! sınırlar !ç!nde, bü-
tün devlet faal!yetler!n!n, bel!rl! oranda önceden öngörüleb!l!r olması anlamını ta"ır. 
Hukuk devlet!nde !dareden beklenen, açık, güven!l!r ve öngörüleb!l!r olma yüküm-
lülü#üne uygun davranmasıdır. (Danı"tay Onüçüncü Da!res!, K.Tar!h!; 18/02/2020, 
E:2016/2646, K:2020/540) 

$dar! !"lem, !daren!n !dare !"lev!ne !l!"k!n olarak, kamu gücü kullanmak suret!yle yap-
tı#ı tek yanlı !rade açıklamalarıdır. Bazı konularda hukuk düzen!, !dareye, bel!rl! "art 
ve durumların gerçekle"mes! hal!nde bell! b!r çözüm "ekl!n! uygulama ödev! yükler. 
Bu durumda !daren!n ba#lı yetk!s!nden söz ed!l!r.(Tahs!n Bek!r Balta, $dare Hukuku-
na G!r!", TODA$E Yayınları, 1970, s.84) D!#er b!r !fadeyle, !dare, ba#lı yetk! oldu#u 
durumlarda alınab!lecek muhtemel kararlar arasında seçme !mkânına sah!p de#!ld!r; 
!daren!n yapaca#ı tek "ey, kanunun öngördü#ü kararı almaktan !barett!r. (Kemal Göz-
ler, $dare Hukuku Dersler!, Ek!n Yayınları, Eylül 2008, s.339) 

Yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler! uyarınca, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ına ba#lı e#!-
t!m kurumlarında bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev 
süres!n! dolduran müdür yardımcılarının aynı ya da farklı e#!t!m kurumlarına, bulun-
dukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda sek!z yıllık görev süres!n! dolduran müdür 
yardımcılarının !se farklı e#!t!m kurumlarına müdür yardımcısı olarak yen!den görev-
lend!r!lmeler!nde, Ek-1’de yer alan Form üzer!nden yapılacak de#erlend!rmeye göre 
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bel!rlenen puanlar d!kkate alınmak suret!yle yen!den görevlend!r!lmes! !mkanı sa#lan-
mı", bu görevlend!rmen!n yıllık e#!t!m-ö#ret!m takv!m! de d!kkate alınarak e#!t!m h!z-
metler!n!n aksamaması adına bell! b!r takv!me ba#lı süreç dah!l!nde gerçekle"t!r!lmes! 
öngörülmü"tür. Bu kapsamda; davacının, 4 yıllık görev süres!n!n dolmasının ardından 
………… !l!, …………… !lçes!, …………….. Ortaokulu Müdür Yardımcılı#ı göre-
v!ne 28/06/2019 tar!hl! taslak l!steye göre yen!den yerle"t!r!lerek anılan okula müdür 
yardımcısı olarak görevlend!r!lmeye hak kazandı#ı, yönet!c! görevlend!rme takv!m!ne 
göre ………….. Val!l!#! makamının oluru !le en geç 01/07/2019 tar!h!nde göreve ba"-
latılması gerek!rken süres! !çer!s!nde göreve ba"latılmadı#ı, davacının !dareye ba"vuru 
tar!h! d!kkate alındı#ında, okul yönet!c!ler!n!n göreve ba"latılmasına !l!"k!n takv!mde 
öngörülen süren!n a"ıldı#ı g!b! !darî maslahata uygun olan makûl süren!n de a"ıldı-
#ının görülmes! kar"ısında, Mahkemem!z!n 15/09/2020 ve 06/10/2020 tar!hl! ara ka-
rarları !le davacının yerle"t!r!ld!#! ………… $l!, ………… $lçes!, ……………………..
Ortaokulu Müdür Yardımcılı#ı görev!ne görevlend!r!lmemes!n!n somut gerekçeler!-
n!n b!ld!r!lmes!n!n !sten!lmes! üzer!ne davalı !dare tarafından gönder!len ve Mahke-
mem!z esas kayıtlarına 23/10/2020 tar!h!nde g!ren ara karar cevap d!lekçes! ve ekler!ne 
göre; davacının müdür yardımcılı#ına görevlend!rmes!n!n yapılmamasının gerekçes! 
olarak; davacının e"! ……….. hakkındak! …………. kapsamında devam eden ceza so-
ru"turması ve akab!nde Kayser! 2. A#ır Ceza Mahkemes!n!n E.2018/409 sayılı dosya-
sında açılan ceza davasının varlı#ı !le !dar! yönden davacının e"! ……….. hakkındak! 
görevden uzakla"tırma tedb!r!n!n olması neden!yle davacının, ……………….. terör 
örgütü !le !lt!saklı olan ……………. !le evl! olması, bu durumda e"!nden ve dolayısıy-
la f!k!rler!nden etk!len!p sempat! duyab!lece#! hususunun bel!rt!ld!#! görülmekted!r. 
Buna göre, davacının, görevlend!rme takv!m!ne uygun "ek!lde yönet!c! olarak görev-
lend!r!lmeye hak kazandı#ı okul müdürlü#ü görev!ne ba"latılmamasının sebeb! olarak 
davacının e"! …………... hakkındak! ……………. terör örgütü üyes! olması !dd!asıyla 
ba"latılan adl! ve !dar! soru"turmalar esas alınmı" !se de; davacının e"! …………….. 
hakkında ………………. “S!lahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu kapsamında Kay-
ser! 2. A#ır Ceza Mahkemes!n!n E.2018/409 sayılı dosyasında açılan davada, Kayser! 
2. A#ır Ceza Mahkemes!n!n 29/05/2018 tar!hl! ve E.2018/409, K.2018/579 sayılı kararı 
!le davacının e"! …………. n!n üzer!ne atılı suçtan beraat ett!#!, anılan Mahkeme ka-
rarının !st!naf ed!lmes! üzer!ne Ankara Bölge Adl!ye Mahkemes! 20. Ceza Da!res!n!n 
10/09/2020 tar!h, E.2018/1469, K.2020/652 sayılı kararı !le !st!naf ba"vurusunun esas-
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tan redd!ne karar ver!ld!#!, bununla b!rl!kte davacının e"! …………….. hakkında uy-
gulanmakta olan görevden uzakla"tırma tedb!r!n!n davacının üzer!ne atılı suçtan be-
raat ett!#! gerekçes!yle …………….. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ünün 09/08/2018 tar!hl! 
ve E.14454769 sayılı Val!l!k Makamı onayıyla kaldırılarak göreve !ade ed!ld!#!, dolayı-
sıyla davacının e"! hakkında !ler! sürülen nedenler!n davalı !dare nezd!nde de geçerl! 
olmaması neden!yle davacının e"! ……………. n!n görevden uzakla"tırma tedb!r!n!n 
kaldırılarak 09/08/2018 tar!h!nde kamu görev!ne ba"latıldı#ı, davalı !dare tarafından 
ver!len ara karar cevabı !ncelend!#!nde davacı hakkında ………………. kapsamında 
yürümekte olan b!r soru"turma ya da kovu"turmanın olmadı#ı, ayrıca UYAP üzer!n-
den yapılan sorgulamada da davacı hakkında ………………. kapsamında yürümekte 
olan b!r soru"turma veya kovu"turmaya rastlanmadı#ı g!b! davacının adl! s!c!l ve ar"!v 
kaydının da bulunmadı#ı görülmekted!r. 

Bu durumda; davacının, görevlend!rme takv!m!ne uygun "ek!lde yönet!c! olarak gö-
revlend!r!lmeye hak kazandı#ı okul müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latılması husu-
sunda haklı beklent! !çer!s!nde bulundu#u açık olup, yukarıda anılan mevzuat hü-
kümler! uyarınca ve Yönetmel!kte bel!rlenen usul gere#! val!l!k makamının onayı !le 
okul müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latılması gerek!rken, göreve ba"latılma !stem!yle 
yapılan ba"vurunun redd!ne yönel!k somut, hukuken kabul ed!leb!l!r b!r b!lg! ve belge 
sunulmaksızın, müdür yardımcılı#ı görev!ne ba"latılma !stem!yle yapılan ba"vurunun 
redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne,……………….karar ver!ld!.

Mahkeme: Disiplin cezası gerektiren her eylem, görev yeri de%i$ikli%i gerektirmez

E#!t!m-B!r-Sen olarak, !mam hat!p l!ses!nde müdür yardımcısı olarak görev yapan 
üyem!z!n soru"turma net!ces!nde hakkındak! !dd!aların sübut buldu#u gerekçes!yle 
ba"ka b!r okula ö#retmen olarak atanması !"lem!n!n !ptal! !ç!n açtı#ımız davada, mah-
keme, d!s!pl!n cezası gerekt!ren her eylem!n görev yer! de#!"!kl!#!n! gerekt!rmed!#! 
g!b!, görev yer! de#!"!kl!#! gerekt!ren her eylem!n de d!s!pl!n cezasını gerekt!rmeyeb!-
lece#!ne d!kkat çekerek, üyem!z!n görev yaptı#ı yerde kalmasını engelley!c! mah!yette 
b!r eylem!n!n olmaması neden!yle, dava konusu atama !"lem!n! !ptal ett!.

Mers!n 1. $dare Mahkemes!, kararında “ … D!s!pl!n cezaları, 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nda sayılan eylemler!n gerçekle"mes! neden!yle ver!len yaptırım kararla-
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rıdır. Soru"turma sonucunda get!r!len tekl!f do#rultusunda yapılan atama !"lemler! !se 
soru"turma konusu eylemler neden!yle k!"!n!n görev yaptı#ı yerde yıprandı#ı ya da bu 
yerde ver!ml! ve huzurlu çalı"ma ortamını y!t!rd!#! sonucuna varılması üzer!ne, kamu 
h!zmet!n!n zarar görmemes! ve !lg!l!ler yönünden daha olumsuz durumların ortaya 
çıkmaması amacıyla görev yer!n!n de#!"t!r!lmes! n!tel!#!ndek! !"lemlerd!r. Bu bakım-
dan, d!s!pl!n cezası gerekt!ren her eylem, görev yer! de#!"!kl!#!n! de gerekt!rmed!#! g!b! 
görev yer! de#!"!kl!#! gerekt!ren her eylem de d!s!pl!n cezasını gerekt!rmeyeb!l!r. Ba"ka 
b!r dey!"le, aynı soru"turmaya dayalı olarak tes!s ed!len d!s!pl!n cezası ve atama !"lem-
ler! b!rb!r!n!n sebeb! ya da sonucu de#!ld!r. D!s!pl!n cezası bakımından öneml! olan 
t!p!kl!k unsuru !ken, atama !"lem! bakımından öneml! olan kamu h!zmet!n!n daha 
sa#lıklı yürütülmes!d!r. $fadeler!n genel!ne bakıldı#ında, davacı hakkındak! !dd!aların 
tam olarak açık ve net b!r "ek!lde kes!nl!#e kavu"madı#ı, davacının görev yaptı#ı yerde 
kalmasını engelley!c! mah!yette b!r eylem! olmaması neden!yle dava konusu atama 
!"lem!nde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmaktadır” !fadeler!ne yer verd!.
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T.C. 

MERS!N

1. !DARE MAHKEMES!

ESAS NO    : 2020/5 

KARAR NO : 2020/772 

DAVACI : ……………………’I TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$                             
SEND$KASI (E+$T$M B$R-SEN)

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI : …………………. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ……………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü Dumlupınar Mah. 
Gmk Blv. Suph! Öner Ö#retmenev! Yanı -……………………… / …………… 

DAVANIN ÖZET! : ……………….. !l!, ……………… !lçes!…………………. Ana-
dolu $mam Hat!p L!ses!’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında 
yapılan soru"turma net!ces!nde aynı !l ………………. $lçes! ……………………. Ana-
dolu $mam Hat!p L!ses!ne ö#retmen olarak atanmasına !l!"k!n ……………….. Val!-
l!#!’n!n 09/12/2019 tar!h ve E.24434444 sayılı !"lem!n!n; b!rçok ba"arı, ödül ve takd!r 
belges!ne sah!p oldu#u, s!c!l!n!n düzgün oldu#u, !snat ed!len eylemlere !l!"k!n yeter!n-
ce etk!n b!r soru"turma yapılmadı#ı, hukuka ve mevzuata aykırı oldu#u !ler! sürülerek 
!ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! :Davanın süres! !çer!s!nde açılmadı#ı, davacının ö#renc!ler!n 
sosyal yardım parasından kes!nt! yapmak suret!yle para topladı#ı, toplanılan paralarla 
!lg!l! herhang! b!r karar da alınmadı#ı, pans!yonda kalmayan ö#renc!ler!n kalıyormu" 
g!b! göster!ld!#!, kontenjanların bo" yere !"gal ed!ld!#!, soru"turma kapsamında davacı 
hakkındak! !dd!aların sübut buldu#u, !"lem!n hukuka ve mevzuata uygun oldu#u öne 
sürülerek davanın redd! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Mers!n 1. $dare Mahkemes!’nce, davalı !daren!n süre a"ım !t!razı yer!nde 
görülmeyerek, !"!n esası hakkında gere#! görü"üldü: 
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Dava; …………….. !l!, ………………. !lçes!, ………………… Anadolu $mam Hat!p 
L!ses!’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında yapılan soru"tur-
ma net!ces!nde aynı !l ………………. $lçes! ……………………….. Anadolu $mam 
Hat!p L!ses!’ne ö#retmen olarak atanmasına !l!"k!n ………………….. Val!l!#!’n!n 
09/12/2019 tar!h ve E.24434444 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8. maddes!n!n (C) fıkrasında, bu madden!n (A), (B) 
fıkralarında yazılı bütün memurların lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve tahv!ller!n!n 
mensup oldu#u !l !dare "ube ba"kanlarının !nhası üzer!ne val!ler tarafından !cra ed!l-
mekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepler!yle 
b!ld!r!lece#!, yukarıda (A, B) fıkraları dı"ında kalan !l merkez te"k!latına ba#lı me-
murların !lg!l! !dare "ube ba"kanının !nhası !le val!ler tarafından tay!n, nak!l ve tahv!l 
olunaca#ı hükmü yer almaktadır. 

21.06.2018 gün ve 30455 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!-
t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n 35. maddes!nde, “E#!t!m 
kurumu yönet!c!ler!nden haklarında yapılan adlî ve !darî soru"turma sonucu hazırla-
nan raporların yetk!l! am!r ve kurullarca de#erlend!r!lmes! sonucuna göre yönet!c!l!k 
görev!nden alınma tekl!f! get!r!len e#!t!m kurumu yönet!c!ler!, durumlarına uygun 
!ht!yaç bulunan e#!t!m kurumlarına ö#retmen olarak atanır. Bu "ek!lde görev!nden 
alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönet!c! olarak görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda 
bulunamaz.” düzenlemes! yer almı"tır.

$dareye memurların görev ve görev yerler!n!n de#!"t!r!lmes! konusunda takd!r yetk!s! 
tanınmı" !se de, bu yetk!n!n kullanılmasının, mutlak olmayıp kamu yararı ve h!zmet 
gerekler! !le sınırlı oldu#u !dare hukukunun b!l!nen !lkeler!ndend!r.

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; ………………. !l!, ……………..Anadolu $mam 
Hat!p L!ses!’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında “geçen yıldan 
bu yana devlet!n pans!yonunda kalan ö#renc!lere verm!" oldu#u harcırahları tesl!m 
aldı#ını göstererek, !mza attırdıktan sonra okula ba#ı" yapmalarını talep ett!#!” !dd!ası 
!le ba"latılan soru"turma net!ces!nde hakkındak! !dd!aların sübut buldu#u gerekçe-
s! !le …………..Val!l!#!’n!n 09/12/2019 tar!h ve E.24434444 sayılı !"lem! !le aynı !l, 
……………………… !lçes!, ………………… Anadolu $mam Hat!p L!ses!ne ö#ret-
men olarak atanması üzer!ne anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın 
açıldı#ı anla"ılmaktadır. 
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D!s!pl!n cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan eylemler!n gerçek-
le"mes! neden!yle ver!len yaptırım kararlarıdır. Soru"turma sonucunda get!r!len tekl!f 
do#rultusunda yapılan atama !"lemler! !se soru"turma konusu eylemler neden!yle k!"!-
n!n görev yaptı#ı yerde yıprandı#ı ya da bu yerde ver!ml! ve huzurlu çalı"ma ortamını 
y!t!rd!#! sonucuna varılması üzer!ne, kamu h!zmet!n!n zarar görmemes! ve !lg!l!ler 
yönünden daha olumsuz durumların ortaya çıkmaması amacıyla görev yer!n!n de#!"-
t!r!lmes! n!tel!#!ndek! !"lemlerd!r. Bu bakımdan, d!s!pl!n cezası gerekt!ren her eylem 
görev yer! de#!"!kl!#!n! de gerekt!rmed!#! g!b! görev yer! de#!"!kl!#! gerekt!ren her ey-
lem de d!s!pl!n cezasını gerekt!rmeyeb!l!r. Ba"ka b!r dey!"le, aynı soru"turmaya dayalı 
olarak tes!s ed!len d!s!pl!n cezası ve atama !"lemler! b!rb!r!n!n sebeb! ya da sonucu 
de#!ld!r. D!s!pl!n cezası bakımından öneml! olan t!p!kl!k unsuru !ken, atama !"lem! 
bakımından öneml! olan kamu h!zmet!n!n daha sa#lıklı yürütülmes!d!r. 

Bakılan davada; davacı hakkında ö#renc! vel!ler!nden ………………….’ün 
……………… $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’ne verm!" oldu#u 10.10.2018 tar!hl! "!ka-
yet d!lekçes!nde ve C!mer’ den gönder!len 05.10.2018 tar!hl! d!lekçede ……………. 
$mam Hat!p L!ses! pans!yonundan sorumlu davacının, okul müdürü ………………., 
müdür ba"yardımcısı …………………. !le b!rl!kte geçen yıldan bu yana devlet!n pan-
s!yonunda kalan ö#renc!lere verm!" oldu#u harcırahları tesl!m aldı#ını göstererek, 
!mza attırdıktan sonra okula ba#ı" yapmalarını talep ett!#! !dd!ası !le soru"turma ba"-
latıldı#ı; soru"turma sırasında !fades!ne ba"vurulan ö#renc!lerden ………………….., 
“Pans!yon harçlıklarını düzenl! olarak alıyoruz, kes!nt! olup olmadı#ını b!lm!yorum, 
herhang! b!r tehd!t ve ps!koloj!k baskı yapılmadı” ded!#!, ö#renc! ……………….., 
“harçlıklarımızdan kes!nt! yapılmamaktadır. Yardım kutusu var, !steyen oraya para bı-
rakab!l!r” ded!#!, ö#renc! ………………. “harçlıklarımızı tam olarak alıyoruz, kes!nt! 
yapılmamaktadır, !steyen ba#ı" yapab!l!yor, zorlama yapılmamaktadır.” ded!#!, ö#ren-
c! ……………… “b!ze tam tutar göster!l!yor, !mza atıyoruz ama 1 - 2 l!ra kes!l!yor.” 
ded!#!, ö#renc! ………… ve …………….. “harçlıkları ger! almıyorlar, mesela 63 l!ra 
ver!l!yorsa 3 l!rasını keserek ver!yorlar, küsuratları verm!yorlar” ded!#!, davacı ö#ret-
men “geçen yıl b!r kez pans!yon ba"kan ve yardımcısının öner!s!yle pans!yon ö#renc!-
ler!m!zden gönüllü olarak ba#ı" toplanmı", bu ba#ı" ………TL olup tutanakla tesl!m 
alınmı", sosyal alan ve mesc!d!n boyanmasında kullanılmı"tır, bu durum tutanak al-
tına alınmı"tır.” ded!#!, !fadeler!n genel!ne bakıldı#ında zorla para toplama ve kes!nt! 
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yapıldı#ı konusunda b!r kes!nl!k bulunmadı#ı, böylece davacı hakkındak! !dd!aların 
tam olarak açık ve net b!r "ek!lde kes!nl!#e kavu"madı#ı, davacının görev yaptı#ı yerde 
kalmasını engelley!c! mah!yette b!r eylem! olmaması neden!yle dava konusu atama 
!"lem!nde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n $PTAL$NE, …………….karar ver!ld!.

Norm kadro yetersizli%i, engellilik durumu atama talebinin reddine gerekçe ola-
maz

E#!t!m-B!r-Sen olarak, !lçe m!llî e#!t!m müdürlü#ü emr!nde "ef olarak görev yapan 
üyem!z!n, engell!l!k durumu göz önünde bulundurularak, !l m!llî e#!t!m müdürlü#ü-
ne atamasının yapılması taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun, merkez ve merkez !lçelerde "ef 
kadrosunda norm olmadı#ı gerekçes!yle redded!lmes! !"lem!n!n !ptal! !ç!n açtı#ımız 
davada, mahkeme, dava konusu !"lem! sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka ay-
kırı buldu.

Esk!"eh!r 2. $dare Mahkemes!, kararında, “ … Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme 
Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!k’!n Ek 3. maddes!ne göre !lg!l! mevzuatına 
göre alınan sa#lık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engell! oldu#u bel!r-
t!len memurların engell!l!k durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer 
de#!"t!rme taleb!nde bulunab!lece#!n!n açıkça kurala ba#landı#ı, davacının yüzde 90 
oranında engell! raporu bulundu#u d!kkate alınmadan davacının taleb!n!n ‘merkez 
ve merkez !lçelerde "ef kadrosunda norm kadro olmadı#ı’ gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n 
dava konusu !"lemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır” 
!fadeler!ne yer verd!.
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T.C. 

ESK!#EH!R 

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO       : 2020/69 

KARAR NO   : 2020/562

DAVACI               : …………………. 

VEK!L!                 : AV. KADR$YE CANYURT 

                                  Zübeyde Hanım Mahalles! Sebze Bahçeler! 

                                  Caddes! No:86 Altında# /ANKARA -UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI                : ………………….. VAL$L$+$ 

VEK!L!                  : AV. ……………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü ……………………                     

                                  ……………… /………………….. 

DAVANIN ÖZET! : Davacı vek!l! tarafından, …………. $l!, ………… $lçe M!ll! E#!-
t!m Müdürlü#ü emr!nde "ef olarak görev yapan müvekk!l!n!n, engell! oldu#undan ba-
h!sle, Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!-
#!n Ek 3 maddes! hükümler! kapsamında engell!l!k durumu gözet!lerek ……………. 
$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’ne atamasının yapılması taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun red-
d!ne !l!"k!n 27.11.2019 tar!h ve E.23418546 sayılı …………… Val!l!#! !"lem!n!n; se-
bep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı oldu#u, sa#lık kurulu raporunda en 
az yüzde kırk oranında engell! oldu#u bel!rt!len memurların yer de#!"t!rme taleb!nde 
bulunab!lece#!n!, müvekk!l!n daha önce sa#lık mazeret!ne dayalı yer de#!"t!rme tale-
b!n!n olmadı#ını, bu sebeplerle dava konusu !"lem!n usul ve yasaya aykırı oldu#u !ler! 
sürülerek dava konusu !"lem!n !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacının !l merkez!ne atanması durumunda görev yaptı#ı 
yerde personel !ht!yacı do#acı, S!vr!h!sar $lçes!’ne kend! !ste#! !le atandı#ı, !l merke-
z!nde atanab!lece#! herhang! b!r kadronun bulunmadı#ı !ler! sürülerek davanın redd! 
gerekt!#! savunulmaktadır.
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TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Esk!"eh!r 2. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelend!kten sonra !"!n 
gere#! görü"üldü: 

Dava, …………. $l!, …………….. $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!nde "ef olarak 
görev yapan müvekk!l!n!n, engell! oldu#undan bah!sle, Devlet Memurlarının Yer 
De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!#!n Ek 3 maddes! hükümler! 
kapsamında engell!l!k durumu gözet!lerek ………….. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’ne 
atamasının yapılması taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n 27.11.2019 tar!h ve 
E.23418546 sayılı …………. Val!l!#! !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 72. maddes!n!n 5. fıkrasında; “$lg!l! mevzu-
atı uyarınca ver!lecek rapora göre kend!s!, e"! veya 1. derece kan hısımlı#ı bulunan 
bakmakla yükümlü oldu#u a!le fertler! engell! olan memurların engell!l!k durumun-
dan kaynaklanan yer de#!"t!rme !stemler!n!n kar"ılanması !ç!n düzenlemeler yapılır.” 
hükmü yer almakta, aynı kanunun 76. maddes!n!n 1.fıkrasında; ‘’Kurumlar, görev ve 
unvan e"!tl!#! gözetmeden kazanılmı" hak aylık dereceler!yle memurları bulundukları 
kadro dereceler!ne e"!t veya 68 !nc! maddedek! esaslar çerçeves!nde daha üst, kurum 
!ç!nde aynı veya ba"ka yerlerdek! d!#er kadrolara naklen atayab!l!rler.’’ hükmüne yer 
ver!lm!"t!r. 

1982 Anayasasının “Kanun Önünde E"!tl!k” ba"lıklı 10. maddes!nde; “....Çocuklar, 
ya"lılar, özürlüler, harp ve vaz!fe "eh!tler!n!n dul ve yet!mler! !le malul ve gaz!ler !ç!n 
alınacak tedb!rler e"!tl!k !lkes!ne aykırı sayılmaz...” hükmüne, “Çalı"ma Hakkı ve Öde-
v!” ba"lıklı 49. maddes!nde; “Çalı"ma herkes!n ödev! ve hakkıdır.” düzenlemes!ne, 
“Çalı"ma "artları ve d!nlenme hakkı” ba"lıklı 50. maddes!nde; “K!mse, ya"ına, c!ns!ye-
t!ne ve gücüne uymayan !"lerde çalı"tırılamaz. Küçükler ve kadınlar !le beden! ve ruh! 
yeters!zl!#! olanlar çalı"ma "artları bakımından özel olarak korunurlar.....” düzenleme-
s!ne yer ver!lm!"t!r. 

Devlet Memurları Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!#!n!n “En-
gell!l!k Durumuna Ba#lı Yer De#!"!kl!#!” ba"lıklı Ek 3. maddes!nde; “$lg!l! mevzuatına 
göre alınan sa#lık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engell! oldu#u bel!rt!-
len memurlar !le a#ır engell! raporlu e"! veya bakmakla yükümlü oldu#u b!r!nc! dere-
ce kan hısımları bulunan memurlar engell!l!k durumundan kaynaklanan gerekçelere 
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dayalı olarak yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!l!r. Bu kapsamdak! talepler bu Yönet-
mel!kte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tab! olmaksızın kurumların kadro !mkânları ve 
te"k!lat yapıları d!kkate alınarak kar"ılanır ve bu haktan b!r defadan fazla yararlanı-
lamaz. Memurun kend!s!n!n veya b!rl!kte ya"adı#ı e"! ve bakmakla yükümlü oldu#u 
çocuklarının engell!l!k durumunun tedav!s! sebeb!yle yer de#!"!kl!#!n! talep etmes! 
hal!nde, yer de#!"t!rme suret!yle atama yapılacak yer!n, memurun ve bu fıkra kapsa-
mındak! yakınlarının engell!l!k durumuna uygun olması esastır. Engell!l!k durumu 
devam ett!#! sürece kurumlarca !ste#! dı"ında memurun yer! de#!"t!r!lmez. Engell!l!k 
durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmel!kte yer alan d!#er hükümler 
uygulanır.” düzenlemes!ne yer ver!lm!"t!r. 

Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!#!n Ek-
3. maddes!nde; “$lg!l! mevzuatına göre alınan sa#lık kurulu raporunda en az yüzde 
kırk oranında engell! oldu#u bel!rt!len memurlar !le a#ır engell! raporlu e"! veya bak-
makla yükümlü oldu#u b!r!nc! derece kan hısımları bulunan memurlar engell!l!k du-
rumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!l!r. 
Bu kapsamdak! talepler bu Yönetmel!kte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tab! olmaksızın 
kurumların kadro !mkânları ve te"k!lat yapıları d!kkate alınarak kar"ılanır”, Geç!c! 5. 
maddes!nde; “Kamu kurum ve kurulu"ları bu madden!n yürürlü#e g!rd!#! tar!hten 
!t!baren altı ay !ç!nde yönetmel!kler!n! bu Yönetmel!#e uygun hale get!r!rler. Bu süre 
!çer!s!nde kamu kurum ve kurulu"larının yönetmel!kler!n!n bu Yönetmel!#e aykırı ol-
mayan hükümler!n!n uygulanmasına devam ed!l!r.” hükümler! bulunmaktadır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; ………… $l!, …………. $lçe M!ll! E#!t!m Müdür-
lü#ü emr!nde "ef olarak görev yapmakta olan davacının, %90 oranında engell! oldu-
#undan bah!sle, engell!l!k durumu gözet!lerek ……………. $l Merkez!’ne atamasının 
yapılması taleb!yle 20/11/2019 tar!hl! d!lekçe !le davalı !dareye ba"vuruda bulundu#u, 
söz konusu ba"vurunun, ………….. merkez ve merkez !lçelerde "ef kadrosunda norm 
kadro olmadı#ı gerekçes!yle 27/11/2019 tar!h ve E.23418546 sayılı ………….. Val!l!#! 
!"lem! !le redded!lmes! üzer!ne, anılan !"lem!n !ptal!ne karar ver!lmes! !stem!yle bakı-
lan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Yukarıda yer ver!len 657 sayılı Kanun’un 76. maddes! uyarınca, kurumlarında görev 
yapan personel!n görev ve görev yer!n!n de#!"t!r!lmes! hususunda !daren!n takd!r 
yetk!s! bulundu#u tartı"masız !se de; Danı"tay’ın yerle"!k !çt!hatlarında da bel!rt!ld!#! 
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üzere, anılan Kanun hükümler! !le tanınan takd!r yetk!s!n!n mutlak ve sınırsız olma-
yıp, kamu yararı ve h!zmet gerekler! !le sınırlı oldu#u, takd!r yetk!s!ne !st!naden tes!s 
ed!len !"lemler!n sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uygunluk denet!m!ne 
tab! tutulaca#ı, takd!r yetk!s!n!n kamu yararı ve h!zmet gerekler! sınırları !ç!nde kul-
lanılması ve takd!r yetk!s!ne !st!naden tes!s ed!len !"lem!n dava konusu ed!lmes! ha-
l!nde de, bu sınırlar !ç!nde kullanıldı#ının !darece ortaya konulması gerekt!#!, !"lem!n 
sebeb!ne dayanak göster!len olay ve nedenler!n, gerçe#! yansıtmaması, !"lem!n tes!s! 
!ç!n yeterl! bulunmaması ve takd!r yetk!s!n!n kamu yararı ve h!zmet gerekler! ya da 
ataması yapılan k!"!n!n mevzuatta yer ver!len subjekt!f özell!kler!n!n gözardı ed!lerek 
kullanıldı#ının yargı merc!!nce saptanması hal!nde, sözü ed!len bu durumların dava 
konusu !dar! !"lem!n sebep, konu ve maksat yönler!nden hukuka aykırılı#ı neden!yle 
!ptal!n! gerekt!rece#! yerle"!k yargısal !çt!hatlarla kabul ed!lm!" bulunmaktadır. 

Anayasa ve 657 sayılı Yasa !le engell! personele naklen atama konusunda poz!t!f ayrım-
cılık yapılması da öngörülmü"tür. Genel düzenley!c! !"lem n!tel!#!ndek! Devlet Me-
murlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!k !le de engell!lere 
tanınan poz!t!f ayrımcılı#a !l!"k!n kurallar bel!rlenm!"t!r. 

Uyu"mazlıkta, davacının Engell! Memur Alımı Sınavını kazanarak 19/10/2010 tar!h!n-
de memur statüsünde göreve ba"ladı#ı, görevde yükselme sınavı !le terc!hler! arasında 
bulundan hal! hazırda görev yaptı#ı S!vr!h!sar $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!ne "ef 
olarak atandı#ı, dava dosyasına sunulan 31/05/2005 tar!h ve R050001510 rapor numa-
ralı Kütahya Devlet Hastanes! Engell! Sa#lık Kurulu Raporu’nda, davacının “Albun!z-
m+N!sta#mus+Yüksek Hüpermetrop+Ast!#mat Görmeler” te"h!s!yle %90 oranında 
engell! oldu#u tesp!t!ne yer ver!ld!#!, davacı tarafından raporda bulunan engell!l!k hal! 
d!kkate alınarak ……………… $l Merkez!’ne atamasının yapılması !stem!yle yapılan 
ba"vurusunun, “………………. merkez ve merkez !lçelerde "ef kadrosunda norm 
kadro olmadı#ı” gerekçes!yle redded!lmes! üzer!ne bakılmakta olan davanın açıldı#ı 
anla"ılmı"tır. 

Bu durumda; Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n 
Yönetmel!#!n Ek-3. maddes!ne göre !lg!l! mevzuatına göre alınan sa#lık kurulu ra-
porunda en az yüzde kırk oranında engell! oldu#u bel!rt!len memurların engell!l!k 
durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer de#!"t!rme taleb!nde buluna-
b!lece#!n!n açıkça kurala ba#landı#ı, davacının %90 oranında engell! raporu bulundu-
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#u d!kkate alınmadan davacının taleb!n!n “…………..merkez ve merkez !lçelerde "ef 
kadrosunda norm kadro olmadı#ı” gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde 
hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ……………………karar  ver!ld!.

Engelli $ube müdürü rotasyona tabi tutulamaz

E#!t!m-B!r-Sen olarak, bölge h!zmet!ne ba#lı yer de#!"!kl!#! kapsamında görev yer! de-
#!"t!r!len engell! "ube müdürü üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, Devlet Me-
murlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!k’!n Ek 3. mad-
des! hükmüne atı%a, engell!l!k durumu devam ett!#! sürece kurumlarca !ste#! dı"ında 
memurun görev yer!n!n de#!"t!r!lemeyece#!ne hükmett!.

Esk!"eh!r 2. $dare Mahkemes!, “Yüzde 43 oranında engell! olan davacı, !l/!lçe m!llî e#!-
t!m müdürler!n!n 2020 yılı yer de#!"t!rme !"lemler! kapsamında bölge h!zmet süres!n! 
doldurdu#undan bah!sle yer de#!"t!rme !"lem!ne tab! tutulmu" !se de Devlet Memur-
larının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!k’!n Ek 3. maddes!nde 
yer alan, engell!l!k durumu devam ett!#! sürece kurumlarca !ste#! dı"ında memurun 
yer!n!n de#!"t!r!lmeyece#! yönündek! kural kar"ısında, davacının yüzde 43 oranında 
engell! olması neden!yle, (b!r ba"ka yere) "ube müdür olarak atanmasına !l!"k!n dava 
konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı” gerekçes!yle dava konusu !"lem!n yü-
rütmes!n!n durdurulmasına karar verd!.
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T.C. 

ESK!#EH!R 

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2020/469 

YÜRÜTMEN!N DURDURULMASINI 

!STEYEN (DAVACI)   : …………………………. 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT 

   Zübeyde Hanım Mahalles! Sebze Bahçeler! Caddes! 

   No:86  /ANKARA 

KAR#I TARAF (DAVALI) : M$LL$ E+$T$M BAKANLI+I /ANKARA 

VEK!L! : HUKUK MÜ)AV$R$ ……………….- Aynı yerde

!STEM!N ÖZET! : Davacı vek!l! tarafından; ………………. $l M!ll! E#!t!m Mü-
dürlü#ü emr!nde )ube Müdürü olarak görev yapan müvekk!l!n!n; 2020 yılında atama-
sı yapılacaklara da!r M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ünün !s!m l!ste-
s!nde terc!hte bulunacaklar arasında göster!lmes! neden!yle engell!l!k durumu d!kkate 
alınarak görev yaptı#ı yerde kalmak !stem!yle yaptı#ı 11/05/2020 tar!hl! ba"vurusunun 
redded!lerek ………….. $l! ……………….$lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!ne )ube 
Müdürü olarak atanmasına !l!"k!n !"lem!n; hukuka aykırı oldu#unu, müvekk!l!n!n 
%43 engell! olması neden!yle görev yer!nde kalması gerekt!#!n!, müvekk!l!n sa#lık 
hakkının engellend!#!n!, davacının engel durumunu göster!r sa#lık raporu olmasına 
ra#men dava konusu !"lem!n tes!s ed!lmes!n!n haksızlık oldu#u !ler! sürülerek !ptal! ve 
yürütmen!n durdurulması !sten!lmekted!r. 

SAVUNMA ÖZET!     : Davalı vek!l! tarafından; davalı bakanlı#ın merkez ve ta"ra 
te"k!latı kadrolarına, l!yakat ve kar!yer !lkeler! çerçeves!nde, h!zmet gerekler! ve per-
sonel planlaması esas alınarak usul ve yasaya uygun atama ve nak!l yapıldı#ını, h!zmet 
bölges!nde çalı"ma süres!n! dolduranlar arasında davacının da bulundu#unu, görev 
yapılan yerde tedav!n!n mümkün olmadı#ı veya mevcut görev yer!n!n sa#lık durumu-
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nu tehl!keye dü"ürece#! !dd!asının, sa#lık kurulu raporuyla !spatlanması gerekt!#!n!, 
bu sebeplerle dava konusu !"lem!n usul ve yasaya uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın 
ve yürütmey! durdurma !stem!n!n redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Esk!"eh!r 2. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelenerek yürütmen!n 
durdurulması !stem! hakkında !"!n gere#! görü"üldü: 

Dava, davacı vek!l! tarafından; ………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!nde )ube 
Müdürü olarak görev yapan müvekk!l!n!n; 2020 yılında ataması yapılacaklara da!r 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ünün !s!m l!stes!nde terc!hte bulu-
nacaklar arasında göster!lmes! neden!yle engell!l!k durumu d!kkate alınarak görev 
yaptı#ı yerde kalmak !stem!yle yaptı#ı 11/05/2020 tar!hl! ba"vurusunun redded!lerek 
…………… $l! ……………… $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!ne )ube Müdürü ola-
rak atanmasına !l!"k!n !"lem!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes!n!n 2. fıkrasında; “Danı"tay 
ve $dare Mahkemeler!n!n, !dar! !"lem!n uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya !mkansız 
zararların do#ması ve !dar! !"lem!n açıkça hukuka aykırı olması "artlarının b!rl!kte 
gerçekle"mes! durumunda davalı !daren!n savunması alındıktan veya savunma süre-
s! geçt!kten sonra gerekçe göstererek yürütmen!n durdurulmasına karar vereb!l!rler” 
hükmü yer almaktadır. 

2709 sayılı Türk!ye Cumhur!yet! Anayasasının “Kanun önünde e"!tl!k” ba"lıklı 10. 
maddes!nde; çocuklar, ya"lılar, özürlüler, harp ve vaz!fe "eh!tler!n!n dul ve yet!mler! 
!le malul ve gaz!ler !ç!n alınacak tedb!rler!n e"!tl!k !lkes!ne aykırı sayılmayaca#ı kura-
lına yer ver!lm!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddes!n!n 5. fıkrasında; “$lg!l! mevzuatı 
uyarınca ver!lecek rapora göre kend!s!, e"! veya b!r!nc! derece kan hısımlı#ı bulunan 
bakmakla yükümlü oldu#u a!le fertler! engell! olan memurların engell!l!k durumun-
dan kaynaklanan yer de#!"t!rme talepler!n!n kar"ılanması !ç!n düzenlemeler yapılır.” 
hükmü yer almı"tır. 

12/10/2013 tar!hl!, 28793 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!llî 
E#!t!m Bakanlı#ı Personel!n!n Görevde Yükselme, Unvan De#!"!kl!#! ve Yer De#!"t!r-
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me Suret!yle Atanması Hakkında Yönetmel!#!’n!n 10.12.14 tar!h ve 29021 sayılı Resm! 
Gazete’ de yayımlanan Yönetmel!#!n 13. maddes!yle de#!"!k “H!zmet gere#! ve maze-
rete ba#lı yer de#!"t!rmeler” ba"lıklı 30/1. maddes!nde; yönet!c!ler!n; sa#lık, a!le b!rl!#!, 
can güvenl!#! mazeretler!ne veya engell!l!k durumuna ba#lı yer de#!"!kl!#! talepler! !le 
h!zmet!n gere#! olarak yapılab!lecek yer de#!"t!rmeler hakkında; Devlet Memurları 
Kanunu !le Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yö-
netmel!k hükümler! uygulanaca#ı hükmü yer almaktadır. 

25.06.1983 tar!hl! ve 18088 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren, 
Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına Da!r Yönetmel!#!n Ek 3. 
maddes!nde; !lg!l! mevzuatına göre alınan sa#lık kurulu raporunda en az yüzde kırk 
oranında engell! oldu#u bel!rt!len memurların engell!l!k durumundan kaynaklanan 
gerekçelere dayalı olarak yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!lece#!, bu kapsamdak! ta-
lepler!n Yönetmel!ktek! kısıtlayıcı hükümlere tab! olmaksızın kurumların kadro !m-
kânları ve te"k!lat yapıları d!kkate alınarak kar"ılanaca#ı, memurun kend!s!n!n veya 
b!rl!kte ya"adı#ı e"! ve bakmakla yükümlü oldu#u çocuklarının engell!l!k durumunun 
tedav!s! sebeb!yle yer de#!"!kl!#!n! talep etmes! hal!nde, yer de#!"t!rme suret!yle atama 
yapılacak yer!n, memurun ve bu fıkra kapsamındak! yakınlarının engell!l!k durumuna 
uygun olmasının esas oldu#u, engell!l!k durumu devam ett!#! sürece kurumlarca !ste#! 
dı"ında memurun yer!n!n de#!"t!r!lemeyece#!, düzenlenm!"t!r. 

Dosyanın !ncelenmes!nden; ……………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!nde )ube 
Müdürü olarak görev yapman davacının, ……………. Devlet Hastanes! Ba"hek!m-
l!#!’ nce 12/02/2019 tar!h!nde düzenlenm!" bulunan özürlü sa#lık kurulu raporuyla 
b!rl!kte sa#lık özrü neden!yle mazerete ba#lı yer de#!"!kl!#!nden muaf tutulması husu-
sunda !dareye ba"vuruda bulundu#u, ………………… Hastanes!’n!n 12/02/2019 tar!h 
ve 522 sayılı sa#lık raporunda davacının %43 oranında engell! oldu#u, koroner arter 
hastalı#ı klas2, h!pertans!yon klas1 ve h!perl!p!dem! tanıları konuldu#u, 2020 yılın-
da bölge h!zmet!ne ba#lı yer de#!"t!rmeye tab! oldu#undan bah!sle tay!n terc!h!nde 
bulunmasının !sten!lmes! üzer!ne davacının terc!hler! arasında !k!nc! sırada yer alan 
…………….. $l!, ……………… $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’ne "ube müdürü olarak 
atandı#ı, anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı görülmekte-
d!r. Dava konusu olayda; %43 oranında engell! olan davacı, !l/!lçe m!ll! e#!t!m müdür-
ler!n!n 2020 yılı yer de#!"t!rme !"lemler! kapsamında bölge h!zmet süres!n! doldurdu-
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#undan bah!sle yer de#!"t!rme !"lem!ne tab! tutulmu" !se de; Devlet Memurlarının Yer 
De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!k’!n Ek 3. maddes!nde yer alan, 
engell!l!k durumu devam ett!#! sürece kurumlarca !ste#! dı"ında memurun yer!n!n 
de#!"t!r!lmeyece#! yönündek! kural kar"ısında, davacının %43 oranında engell! ol-
ması neden!yle, ……………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!nde )ube Müdürlü#ü 
görev!nden, ……………….. !l!, ………………..$lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’ne "ube 
müdür olarak atanmasına !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı 
sonucuna varılmı"tır. 

Öte yandan; dava konusu !"lem!n davacının çalı"ma hakkına !l!"k!n olması neden!yle; 
uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya !mkansız zararlara neden olaca#ı da açıktır. 

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılı#ı açık olan dava konusu !"lem!n; uygulanması 
hal!nde telaf!s! güç zararlar do#ab!lece#!nden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddes! uya-
rınca tem!nat alınmaksızın yürütülmes!n!n durdurulmasına,………………….karar 
ver!ld!.

Usulüne uygun savunma alınmadan verilen cezaya yargı DUR dedi

E#!t!m-B!r-Sen olarak, haksız yere d!s!pl!n cezası ver!len üyem!z adına d!s!pl!n ceza-
sının !ptal! !stem!yle açtı#ımız davada, mahkeme, savunma !stem!nde d!s!pl!n suçunu 
olu"turan eylem!n açık b!r "ek!lde bel!rlenmes! ve !snat olunan eylem!n hang! d!s!pl!n 
kurallarını !hlal ett!#!n!n açıkça ortaya konulması gerekt!#!ne hükmett!.

Ed!rne $dare Mahkemes! kararında, “D!s!pl!n cezasıyla cezalandırılması !ç!n hakkında 
soru"turma açılan kamu görevl!s!n!n savunması alınırken, d!s!pl!n suçunu olu"turan 
eylem! açık b!r "ek!lde bel!rlenmel!, d!s!pl!n suçu olu"turan eylem!n!n hang! d!s!pl!n 
kurallarını !hlal ett!#! ortaya konulmalıdır. Bunun !ç!n de d!s!pl!n soru"turmasıyla !l-
g!l! tüm hukuk! del!ller!n toplanması ve soru"turmanın tamamlanması gerekmekted!r. 
Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar ı"ı#ında, usulüne uygun olarak soru"tur-
ma tamamlandıktan sonra, d!s!pl!n cezası ver!lmeden önce, davacının d!s!pl!n suçunu 
olu"turan eylemler!n!n/bu eylemler!n!n hang! d!s!pl!n kuralını !hlal ett!#!n!n açıkça 
ortaya konulmaksızın d!s!pl!n soru"turması esnasında alınan savunması, soru"turma 
tamamlanmasından sonra, ceza ver!lmeden önce alınması gereken savunma olarak 
de#erlend!r!lemeyece#!nden, usulüne uygun olarak savunma alınmadan davacının d!-
s!pl!n cezasıyla cezalandırılması neden!yle davacının savunma hakkı kısıtlandı#ından 
davacı hakkında d!s!pl!n cezası ver!lmes! yolunda tes!s ed!len !"lemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır” den!ld!.
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T.C. 

ED!RNE

!DARE MAHKEMES! 

ESAS NO : 2020/690 

YÜRÜTMEN!N DURDURULMASINI

!STEYEN (DAVACI) : ……………………… 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

KAR#I TARAF (DAVALI) : …………….. REKTÖRLÜ+Ü 

VEK!L! : AV. ………….. Ün!vers!tes! Rektörlü#ü Hukuk   
    Mü"av!rl!#! …………Yerle"kes! Merkez/………..                      

!STEM!N ÖZET! : …………. Ün!vers!tes! …………. Ara"tırma Enst!tü-
sünde Doktor Ö#ret!m Üyes! olarak görev yapan davacı tarafından, 1(b!r) yıl süreyle 
kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezası !le cezalandırılmasına !l!"k!n …………… 
Ün!vers!tes! …………. Ara"tırma Müdürlü#ü’nün 27/04/2020 tar!h ve E.427428 sayılı 
!"lem! !le b!ld!r!len …………..Ün!vers!tes! …………….Ara"tırma Enst!tüsü D!s!pl!n 
Kurulunun 21/04/2020 tar!h 02 sayılı kararının; hukuka aykırı oldu#u, d!s!pl!n ceza-
larının gerekçel! olmak zorunda oldu#u, usulüne uygun "ek!lde soru"turma yapılma-
dı#ı, savunma hakkının kısıtlandı#ı, ……………. !s!ml! ö#ret!m üyes! !le aralarında 
geçen olayın adl! yargıya !nt!kal ett!#!, !ler! sürülerek !ptal! ve yürütmes!n!n durdurul-
ması !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET!: D!s!pl!n kurulunun te"ekkülünde usul ve yasaya uygun 
davranıldı#ı, soru"turmayı yapan muhakk!k tarafından davacının savunmasının alın-
masının yeterl! oldu#u, savunma hakkının kısıtlanmadı#ı, ceza yargılamasının devam 
ed!yor olmasının d!s!pl!n soru"turmasına engel olmadı#ı, dava konusu !"lem!n hukuka 
uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın ve yürütmen!n durdurulması !stem!n!n redd! 
gerekt!#! savunulmaktadır.
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TÜRK M!LLET! ADINA 

2577 Sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 62. maddes! uyarınca karar veren Nö-
betç! Ed!rne $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! görü"üldü: 

Dava, …………. Ün!vers!tes! ………… Ara"tırma Enst!tüsünde Doktor Ö#ret!m Üye-
s! olarak görev yapan davacı tarafından, 1(b!r) yıl süreyle kademe !lerlemes!n!n dur-
durulması cezası !le cezalandırılmasına !l!"k!n …………….. Ün!vers!tes! ………….. 
Ara"tırma Müdürlü#ü’nün 27/04/2020 tar!h ve E.427428 sayılı !"lem! !le b!ld!r!-
len ……….. Ün!vers!tes! ……………… Ara"tırma Enst!tüsü D!s!pl!n Kurulunun 
21/04/2020 tar!h 02 sayılı kararının !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nc! maddes!n!n !k!nc! fıkrasında; 
“Danı"tay veya !dar! mahkemeler, !dar! !"lem!n uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya 
!mkânsız zararların do#ması ve !dar! !"lem!n açıkça hukuka aykırı olması "artlarının 
b!rl!kte gerçekle"mes! durumunda, davalı !daren!n savunması alındıktan veya savun-
ma süres! geçt!kten sonra gerekçe göstererek yürütmen!n durdurulmasına karar vere-
b!l!rler.” hükmü yer almaktadır. 

2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun 53/6-b maddes!nde; “Am!re, !" arkada"larına, 
personel!ne, h!zmetten yararlananlara veya ö#renc!ler!ne f!!l! saldırıda veya c!nsel ta-
c!zde bulunmak.” kamu görev!nden çıkarma cezasını gerekt!ren f!!l ve haller arasında 
sayılmı"tır. Aynı Kanunun 53/A maddes!nde “-Savunma hakkı kapsamında gözet!le-
cek hususlar "unlardır: 

a) Soru"turulana, !dd!alar hakkında savunma !mkânı tanınmadan d!s!pl!n cezası ver!-
lemez.  Soru"turmayı yapanın yed! günden az olmamak üzere verd!#! süre !ç!nde veya 
bel!rt!len tar!hte geçerl! b!r mazeret! olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma 
hakkından vazgeçm!" sayılır. 

b) Savunmaya davet yazısında hakkında d!s!pl!n soru"turması açılan f!!l!n neden !ba-
ret bulundu#u, savunmasını bel!rt!len sürede yapmadı#ı takd!rde savunmasından vaz-
geçm!" sayılaca#ı b!ld!r!l!r. 

c) D!s!pl!n cezası vermeye yetk!l! makamlar gerek görürse, !snat ed!len f!!l ve soru"tur-
ma raporunda öner!len d!s!pl!n cezasını da bel!rtmek suret!yle, bu maddedek! esaslar 
çerçeves!nde (a) ve (b) bentler!ndek! usule göre tekrar savunma !steyeb!l!r. 
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Hakkında ün!vers!te ö#ret!m mesle#!nden çıkarma ve kamu görev!nden çıkarma ce-
zası !stenenler soru"turma evrakını !nceleme, tanık d!nletme, d!s!pl!n kurulunda söz-
lü veya yazılı olarak kend!s! veya vek!l! vasıtasıyla savunma yapma hakkına sah!pt!r.” 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; ……….. Ün!vers!tes! ……….. Ara"tırma Ens-
t!tüsünde Doktor Ö#ret!m Üyes! olarak görev yapan davacının Ö#ret!m Üyes! 
…………….’y! 23/12/2019 tar!h!nde …………. Fakültes!ndek! odasında tehd!t ve 
darp ett!#! !dd!ası !le 07/01/2020 tar!h!nde ba"latılan d!s!pl!n soru"turması net!ces!n-
de, davacı hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/b-6 ve 657 sayılı Kanunun 125/E-f mad-
des! uyarınca kamu görev!nden çıkarma cezasının ver!lmes! gerekt!#!, ancak yapılan 
f!!lde e"!ne c!nsel tac!z yapıldı#ını dü"ünerek olayda tahr!k oldu#u kanaat! olu"tu#un-
dan kademe !lerlemes!n!n durdurulması veya b!rden fazla ücretten kesme cezası !le 
cezalandırılmasının tekl!f ed!ld!#!, ………… Ün!vers!tes! ………… Ara"tırma Enst!-
tüsü D!s!pl!n Kurulunun 21/04/2020 tar!h 02 sayılı kararı !le davacı hakkında 1(b!r) 
yıl süre !le kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezası ver!ld!#!, davacının !t!razının 
29/05/2020 tar!h 01 sayılı d!s!pl!n kurulu kararı !le redded!lmes! üzer!ne görülmekte 
olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Olayda, davacı hakkında d!s!pl!n cezasına konu olan eylemle !lg!l! olarak d!s!pl!n 
soru"turması yapılması amacıyla 07/01/2019 tar!hl! ve E.399499 sayılı yazı !le mu-
hakk!k (soru"turmacı) görevlend!r!ld!#!, muhakk!k tarafından 17/01/2020 tar!h!nde 
soru"turmaya ba"lanarak aynı gün 17/01/2020 tar!h E.403262 sayılı yazı !le soru"tur-
ma konusu olaydan bahsed!l!p davacının savunmasının !sten!ld!#!, davacı tarafından 
29/01/2020 tar!h!nde yıllık !z!nde oldu#undan bah!sle savunmanın !ler! b!r tar!he 
ertelenmes!n!n talep ed!lmes! üzer!ne 05/02/2020 tar!h!nde savunma vermek üzere 
davet ed!ld!#!, davacının savunmasının 05/02/2020 tar!h!nde soru cevap "ekl!nde alı-
narak savunma tutana#ı hazırlandı#ı, soru"turma raporunun !se 24/03/2020 tar!h!n-
de tamamlandı#ı, soru"turma raporunun tamamlanmasından sonra ve d!s!pl!n cezası 
ver!lmeden önce davacıdan herhang! b!r savunma !sten!lmeden 21/04/2020 tar!h 02 
karar !le d!s!pl!n cezasının ver!ld!#! dosyadak! b!lg! ve belgelerden görülmekte olup, 
davacının soru"turma a"amasında, henüz tüm hukuk! del!ller toplanmadan ve d!s!pl!n 
suçunun !"len!p !"lenmed!#!n!n tam olarak ortaya konulmadan alınan savunmasının 
!se (k! soru cevap tutana#ının savunma yer!ne geçmeyece#! de açıktır) soru"turma 
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tamamlanmasından sonra, ceza ver!lmeden önce alınması gereken savunma yer!ne 
geçemeyece#! ku"kusuzdur. 

D!s!pl!n cezaları ver!l!rken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve kurumların 
özel mevzuatlarında bel!rt!len !lkelere uygun b!r "ek!lde d!s!pl!n soru"turmasının ta-
mamlanması, savunma hakkının tanınması ve gere#!n!n yapılması !ç!n d!s!pl!n soru"-
turma raporunun yetk!l! k!"! ve kurullara gönder!lmes! ve bu k!"! ve kurullarca cezanın 
tes!s ed!lmes! gerekmekted!r. Bu süreç !ç!nde mevzuatta bel!rt!len !lkelere uyulmaması 
hal!nde ver!len ceza hukuka aykırı olur ve !ptal! gerek!r. 

D!s!pl!n cezasıyla cezalandırılması !ç!n hakkında soru"turma açılan kamu görevl!s!n!n 
savunması alınırken d!s!pl!n suçunu olu"turan eylem! açık b!r "ek!lde bel!rlenmel!, 
d!s!pl!n suçu olu"turan eylem!n!n hang! d!s!pl!n kurallarını !hlal ett!#! ortaya konul-
malıdır. Bunun !ç!n de d!s!pl!n soru"turmasıyla !lg!l! tüm hukuk! del!ller!n toplanması 
ve soru"turmanın tamamlanması gerekmekted!r. 

Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar ı"ı#ında, usulune uygun olarak, soru"tur-
ma tamamlandıktan sonra, d!s!pl!n cezası ver!lmeden önce, davacının d!s!pl!n suçunu 
olu"turan eylemler!n!n / bu eylemler!n!n hang! d!s!pl!n kuralını !hlal ett!#!n!n açıkça 
ortaya konulmaksızın d!s!pl!n soru"turması esnasında alınan savunması, soru"turma 
tamamlanmasından sonra, ceza ver!lmeden önce alınması gereken savunma olarak 
de#erlend!r!lemeyece#!nden, usulüne uygun olarak savunma alınmadan davacının d!-
s!pl!n cezasıyla cezalandırılması neden!yle davacının savunma hakkı kısıtlandı#ından 
davacı hakkında d!s!pl!n cezası ver!lmes! yolunda tes!s ed!len !"lemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır. 

Öte yandan, hukuka aykırılı#ı tesp!t ed!lm!" !"lem!n uygulanmaya devam ed!lmes! 
hal!nde, davacının ö#ret!m üyes! oldu#u ve davacı !le !lg!l! !" ve !"lemlerde d!s!pl!n 
cezasının 

nazara alınması söz konusu olab!lece#!nden, davacı yönünden telaf!s! güç yada !mkan-
sız zararlar do#ab!lece#! açıktır. 

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılı#ı açık olan dava konusu !"lem!n; uygulanması 
hal!nde telaf!s! güç zararlar do#ab!lece#!nden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddes! uya-
rınca tem!nat alınmaksızın yürütülmes!n!n durdurulmasına, …………karar ver!ld!.
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Proje okulu dı$ındaki bir e%itim kurumuna yönetici olarak görevlendirme talebi-
nin reddi mahkemeden döndü

E#!t!m-B!r-Sen olarak, proje okulunda müdür yardımcısı olan üyem!z!n, görev süre-
s!n!n b!tmes! neden!yle farklı b!r okula müdür yardımcısı olarak görevlend!r!lmes!n!n 
yapılması !stem!yle yapmı" oldu#u ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n !"lem!n !ptal! !ç!n 
açmı" oldu#umuz davada, mahkeme üyem!ze proje okulda görevlend!r!lm!" olması 
neden!yle bu hakkın tanınmamasını hukuka aykırı bularak, dava konusu !"lem!n !p-
tal!ne karar verd!.

S!vas $dare Mahkemes! kararında, “… davacının yönet!c! olarak görev yaptı#ı okulun 
daha sonra proje okuluna dönü"türüldü#ü d!kkate alındı#ında, davacının M!llî E#!-
t!m Bakanlı#ı Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n 
15.maddes! kapsamında de#erlend!r!lemeyece#!, davacıyla aynı tar!hlerde görevlend!-
r!lm!" olup da, daha sonra proje okuluna dönü"türülmem!" okullara görevlend!r!len, 
dört ve sek!z yıllık görev süres!n! dolduran yönet!c!lere, M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı 
E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n 29. maddes! 
uyarınca yen!den yönet!c! olarak ba"vuru yapma hakkı ver!ld!#!, ayrıca, özel program 
ve proje uygulayan e#!t!m kurumları dı"ındak! b!r e#!t!m kurumuna yönet!c! olarak 
görevlend!rme !stem!nde bulunan davacıya bu hakkın ver!lmemes! hal!nde, özel proje 
okulu kapsamına alınmamı" d!#er e#!t!m kurumlarında görevlend!r!lm!" ve görev sü-
reler!n! tamamlayan yönet!c!lerle, yönet!c!l!#e yen!den görevlend!r!lenler!n farklı uy-
gulamaya tab! tutulması sonucunun do#aca#ı ve bu durumun da e"!tl!k !lkes!ne aykırı 
olaca#ı açıktır.” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

S!VAS

!DARE MAHKEMES! 

ESAS NO       : 2022/729 

KARAR NO   : 2022/1030 

DAVACI : …………………… 

VEK!L! : AV. HA)$M ÖZDAL -UETS[16548-45035-15924] 

DAVALI : 1- ……………… VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ………………….. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü Hukuk H!zmetler! 

   2- M$LL$ E+$T$M BAKANLI+I 

VEK!L! : AV…………………….

DAVANIN ÖZET! : Davacı tarafından, ………… Uluslararası ……………………. 
Anadolu $mam Hat!p L!ses!nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, gö-
rev süres!n!n b!tmes! neden!yle farklı b!r okula müdür yardımcısı olarak görevlend!-
r!lmes!n!n yapılması !stem!yle MEBB$S üzer!nden yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n 
!"lem !le bu !"leme kar"ı, ba"vurusunun onaylanması yönünde yaptı#ı !t!razın redd!ne 
da!r ………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 20.06.2022 tar!h ve E-17951975-
903.99-52325200 sayılı !"lem!n!n; dava konusu !"lem!n gerekçes! olarak M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı’na Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve De#erlend!rme Yönetmel!-
#!n!n geç!c! 3. maddes! gerekçe göster!lm!"se de yen!den yönet!c! olmasına engel b!r 
hükmün bulunmadı#ı, yönet!c! olma "artlarını ta"ıdı#ı, 2008 yılında müdür yardım-
cısı olarak atandı#ı, 2018 yılında bu okula görevlend!r!ld!#!, kend!s! !le aynı dönemde 
d!#er okullarda müdür yardımcısı olarak görevlend!r!lenlere yen!den görevlend!rme 
hakkı tanındı#ı, sırf proje okulda görevlend!r!lm!" olması neden!yle bu hakkın tanın-
mamasının hukuka aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

S!VAS VAL!L!"! 

SAVUNMASININ ÖZET!: Davalı !dare tarafından, !lg!l! yönetmel!#!n geç!c! 3’üncü 
maddes!n!n !k!nc! fıkrasında: “Bu Yönetmel!k hükümler! do#rultusunda yönet!c! ola-
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rak görevlend!r!ld!kler! e#!t!m kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamen!n 37 nc! maddes!n!n dokuzuncu fıkrası kapsamına alınanlar, dört yıllık 
görev süreler!n!n b!t!m!nde bu Yönetmel!k hükümler! do#rultusunda yen!den yönet!c! 
görevlend!rme kapsamında d!#er e#!t!m kurumlarına yönet!c! olarak görevlend!rme 
!ste#!nde bulunab!l!r.” den!ld!#!nden yönet!c!ler!n görev yaptıkları e#!t!m kurumları-
nın özel program ve proje uygulayan e#!t!m kurumu kapsamına alınmasından sonra 
bakanlıkça görevlend!r!ld!kler! de d!kkate alındı#ında davacının durumunun !lg!l! yö-
netmel!#!n geç!c! üçüncü maddes!n!n !k!nc! fıkrası kapsamında dü"ünülemeyece#!, 
davacının görev yaptı#ı okulun proje okula dönü"türülmes!n!n söz konusu olmadı#ı, 
özel program ve proje uygulayan e#!t!m kurumu kapsamına alınmasından sonra ba-
kanlıkça kend! terc!h! sonucunda görevlend!r!ld!#!nden yen!den yönet!c! görevlen-
d!rme kapsamında terc!h hakkı ver!lmemes!n!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek 
davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

M!LL! E"!T!M BAKANLI"I 

SAVUNMASININ ÖZET!: Davalı !dare tarafından, ……………. Uluslararası 
…………… Anadolu $mam hat!p L!ses!n!n Özel program ve proje uygulayan e#!t!m 
kurumları kapsamına alınmadan önce M!ll! E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m Kurum-
larına Yönet!c! Seçme ve Görevlend!rme Yönetmel!#! hükümler! gere#! 12/02/2018 
tar!h!nde müdür yardımcısı olarak görevlend!r!ld!#!, daha sonra söz konusu e#!t!m 
kurumunun özel program ve proje uygulayan e#!t!m kurumları kapsamına alınarak 
yönet!c! görevlend!rme yetk!s!n!n Val!l!kten Bakanlı#a geçmes!nden sonra hakkın-
da Bakanlıkça !"lem tes!s ed!ld!#!, görev yaptıkları e#!t!m kurumları daha sonra özel 
program ve proje uygulayan e#!t!m kurumu kapsamına alınanlardan Bakanlıkça hak-
larında herhang! b!r görevlend!rme yapılmamı" olanların, bahsed!len yönetmel!#!n 
geç!c! üçüncü maddes!n!n !k!nc! fıkrası çerçeves!nde yen!den yönet!c! görevlend!r-
me kapsamında ba"vuruda bulunmaları mümkün olab!lece#!nden halen ö#retmen 
olarak görev yapan davacının yönet!c!l!#e yen!den görevlend!rme kapsamında ba"-
vurusunun redded!ld!#!, davacının görev yaptı#ı e#!t!m kurumunun özel program 
ve proje uygulayan e#!t!m kurumu kapsamına alınmasından sonra yen!den Bakan-
lıkça görevlend!r!ld!kler! d!kkate alındı#ında durumunun anılan yönetmel!#!n geç!c! 
üçüncü maddes!n!n !k!nc! fıkrası kapsamında dü"ünülmeyece#!, dolayısıyla yen!den 
yönet!c! görevlend!rme kapsamında terc!h hakkı ver!lmes!n!n mümkün olamayaca#ı 
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ancak e#!t!m kurumlarına yönet!c! seçme sınavına katılarak ba"arılı olması durumun-
da anılan yönetmel!k hükümler! gere#! !lk defa yönet!c! görevlend!rme kapsamında 
yönet!c!l!#e görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda bulunab!lece#!, !"lem!n hukuka uygun 
oldu#u, davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren ……… $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelenerek gere#! görü"üldü: 
Dava; ……… Uluslararası ……………. Anadolu $mam Hat!p L!ses!nde müdür yar-
dımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, görev süres!n!n b!tmes! neden!yle farklı 
b!r okula müdür yardımcısı olarak görevlend!r!lmes!n!n yapılması !stem!yle MEBB$S 
üzer!nden yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n !"lem !le bu !"leme kar"ı, ba"vurusunun 
onaylanması yönünde yaptı#ı !t!razın redd!ne da!r ………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m 
Müdürlü#ü’nün 20.06.2022 tar!h ve E-17951975-903.99-52325200 sayılı !"lem!n!n !p-
tal! !stem!yle açılmı"tır. 

         652 sayılı M!llî E#!t!m Bakanlı#ının Te"k!lat ve Görevler! Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamen!n “Atama” ba"lıklı 37. maddes!n!n 9. fıkrasında; “Yurt !ç! veya 
yurt dı"ında, yerl! veya yabancı kurum ve kurulu"larla veya ba"ka ülkelerle !"b!rl!#! an-
la"ması çerçeves!nde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurum-
lar, Bakan onayı !le proje okulu olarak seç!len ve bel!rl! e#!t!m reformu ve programları 
uygulanan okul ve kurumlar !le Bakan onayıyla do#rudan Bakanlık merkez te"k!latına 
ba#lanan kurumlara yapılacak ö#retmen atamaları ve yönet!c! görevlend!rmeler! Ba-
kan tarafından yapılır...” hükmü yer almaktadır. 

         652 sayılı M!llî E#!t!m Bakanlı#ı’nın Te"k!lât ve Görevler! Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname dayanak alınarak düzenlenen ve 01.09.2016 tar!h ve 29818 sayılı 
Resm! Gazete’de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Özel Program 
ve Proje Uygulayan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n ‘Amaç’ ba"lıklı 1. maddes!nde: 
“Bu Yönetmel!#!n amacı, yurt !ç!nde ve yurt dı"ında yerl! veya yabancı kurum ve ku-
rulu"larla veya ba"ka ülkelerle !"b!rl!#! anla"maları çerçeves!nde kurulan ve ulusal veya 
uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar !le bel!rl! e#!t!m reformu ve programları 
uygulayan okulların proje okulu olarak bel!rlenmes! ve Bakan tarafından onaylanması, 
bu okul ve kurumlara yapılacak ö#retmen atamaları, yönet!c! görevlend!rmeler! !le bu 
kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyes!ndek! ortaokullara ö#renc! seç!lmes!-
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ne !l!"k!n usul ve esasları düzenlemekt!r.” hükmüne, ‘Kapsam’ ba"lıklı 2.maddes!nde: 
“Bu Yönetmel!k, yurt !ç!nde ve yurt dı"ında yerl! veya yabancı kurum ve kurulu"larla 
veya ba"ka ülkelerle !"b!rl!#! anla"maları çerçeves!nde kurulan ve ulusal veya ulusla-
rarası proje yürüten okul ve kurumlar !le bel!rl! e#!t!m reformu ve programları uy-
gulayan okulların proje okulu olarak bel!rlenmes! ve Bakan tarafından onaylanması, 
bu okul ve kurumlara yapılacak ö#retmen atamaları, yönet!c! görevlend!rmeler! !le 
bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyes!ndek! ortaokullara ö#renc! seç!l-
mes!ne !l!"k!n usul ve esasları kapsar.” hükmüne, y!ne aynı yönetmel!#!n ‘Yönet!c!l!-
#e görevlend!rme’ ba"lıklı 14. maddes!nde: “Bu Yönetmel!kte aranan "artları ta"ıyan 
yönet!c!ler arasından e#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlü#ün !nhası, 
$nsan Kaynakları Genel Müdürlü#ünün tekl!f! ve Bakanın onayı !le dört yıllı#ına gö-
revlend!rme yapılır. E#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlükçe bel!rlenen 
kr!terlere göre görev!nde ba"arı gösterenler!n görev süres! !lk görevlend!rmedek! usul-
le dört yıl daha uzatılab!l!r.” hükmüne, ‘Yönet!c!l!k ve ö#retmenl!k görev!nden ayrılma’ 
ba"lıklı 15. maddes!nde !se; “Yönet!c! ve ö#retmenler !stemeler! hâl!nde ya da görev 
süreler!n! tamamladıklarında d!#er okullara !lg!l! mevzuat hükümler!ne göre ö#ret-
men olarak atanab!l!rler.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

05.02.2021 tar!h ve 31386 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ına 
Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n ‘Yönet!c! 
olarak yen!den görevlend!r!leceklere !l!"k!n duyuru ve ba"vuru’ ba"lıklı 29. maddes!n-
de; “(1) Müdür, müdür ba"yardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yen!den görev-
lend!r!lecekler bakımından, !lk defa yönet!c! görevlend!rmes! yapılmadan önce olmak 
üzere, bo" bulunan e#!t!m kurumları !le dört ve sek!z yıllık görev süres!n! dolduran 
müdür, müdür ba"yardımcısı ve müdür yardımcılarından bo"alacak e#!t!m kurumları, 
!l m!llî e#!t!m müdürlükler!n!n !nternet s!tes!nde duyurulur. (2) Bulundukları e#!t!m 
kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! dolduran yönet!c!ler aynı ya da 
farklı e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda sek!z yıllık 
görev süres!n! dolduran yönet!c!ler !se farklı e#!t!m kurumlarına aynı unvanla yen!den 
görevlend!r!lme !ste#!nde bulunab!l!r. Bunların ba"vuruları elektron!k ortamda alınır. 
(3) Müdür, müdür ba"yardımcısı veya müdür yardımcısı olarak yen!den görevlend!-
r!lmek üzere ba"vuruda bulunanlara en fazla 20 e#!t!m kurumu terc!h etme hakkı ve-
r!l!r.” hükmü, ‘Yönetmel!k kapsamında bulunmayan e#!t!m kurumlarında görev yapan 
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yönet!c!ler’ ba"lıklı Geç!c! 3. maddes!n!n 2. fıkrasında !se; “Bu Yönetmel!k hükümler! 
do#rultusunda yönet!c! olarak görevlend!r!ld!kler! e#!t!m kurumları daha sonra 652 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen!n 37 nc! maddes!n!n dokuzuncu fıkrası kap-
samına alınanlar, dört yıllık görev süreler!n!n b!t!m!nde bu Yönetmel!k hükümler! 
do#rultusunda yen!den yönet!c! görevlend!rme kapsamında d!#er e#!t!m kurumlarına 
yönet!c! olarak görevlend!rme !ste#!nde bulunab!l!r.” hükmü düzenlenm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının !lk defa 2008 yılında ………………L!-
ses!’nde müdür yardımcısı olarak görevlend!r!ld!#!, 03.10.2016 tar!h!nde Uluslararası 
…………………. $mam Hat!p L!ses!’ne müdür yardımcısı olarak görevlend!r!ld!#!, 
söz konusu okulun 2018 yılında proje okula dönü"türüldü#ü, 12.02.2018 tar!h!n-
de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’n!n 37/9 maddes! uyarınca aynı okulda 
müdür yardımcısı olarak tekrar görevlend!r!ld!#!, görev süres!n!n b!tmes! neden!yle 
farklı b!r okula müdür yardımcısı olarak görevlend!r!lmes!n!n yapılması !stem!yle 
MEBB$S üzer!nden yaptı#ı ba"vurunun redded!ld!#!, ba"vurusunun onaylanması yö-
nünde yaptı#ı !t!razın ………Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 20.06.2022 tar!h 
ve E-17951975-903.99-52325200 sayılı !"lem! !le redded!lmemes! üzer!ne de anılan !"-
lemler!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Olayda, uyu"mazlık, davacının müdür yardımcısı olarak görev yaptı#ı Uluslararası 
………………$mam Hat!p L!ses!’n!n 2018 yılında Özel Program ve Proje Uygula-
yan E#!t!m Kurumu olarak bel!rlenmes! ve yönet!c!l!k görev süres!n!n sona ermes! 
akab!nde yen!den yönet!c! olarak görevlend!r!lme sürec!nde kend!s!ne bu hakkın ta-
nınmaması suret!yle yen!den görevlend!r!lme taleb!nde bulunamamasından kaynak-
lanmakta olup, her ne kadar davalı !dareler tarafından, yönet!c!ler!n görev yaptıkları 
e#!t!m kurumları özel program ve proje uygulayan e#!t!m kurumu kapsamına alınma-
sından sonra Bakanlıkça görevlend!r!lenler!n M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m 
Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n Geç!c! 3. maddes!n!n 
2. fıkrası kapsamında dü"ünülemeyece#! !ler! sürülmekte !se de; söz konusu düzenle-
mede yönet!c!ler!n görev yaptıkları e#!t!m kurumları özel program ve proje uygulayan 
e#!t!m kurumu kapsamına alınmasından sonra yönet!c!ler!n görevlend!r!lmes!n!n Ba-
kanlıkça yapılıp yapılmaması durumuna göre b!r ayrımın bulunmadı#ı, bu kapsamda 
davacının yönet!c! olarak görev yaptı#ı okulun daha sonra proje okuluna dönü"türül-
dü#ü d!kkate alındı#ında, davacının M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Özel Program ve Proje Uy-
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gulayan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n 15.maddes! kapsamında de#erlend!r!leme-
yece#!, davacıyla aynı tar!hlerde görevlend!r!lm!" olup da, daha sonra proje okuluna 
dönü"türülmem!" okullara görevlend!r!len, dört ve sek!z yıllık görev süres!n! dolduran 
yönet!c!lere, M!llî E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve 
Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n 29. maddes! uyarınca yen!den yönet!c! olarak ba"vu-
ru yapma hakkı ver!ld!#!, ayrıca, özel program ve proje uygulayan e#!t!m kurumları 
dı"ındak! b!r e#!t!m kurumuna yönet!c! olarak görevlend!rme !stem!nde bulunan da-
vacıya bu hakkın ver!lmemes! hal!nde, özel proje okulu kapsamına alınmamı" d!#er 
e#!t!m kurumlarında görevlend!r!lm!" ve görev süreler!n! tamamlayan yönet!c!lerle, 
yönet!c!l!#e yen!den görevlend!r!lenler!n farklı uygulamaya tab! tutulması sonucunun 
do#aca#ı ve bu durumun da e"!tl!k !lkes!ne aykırı olaca#ı açıktır. 

Bu durumda, bulundu#u özel program ve proje uygulayan e#!t!m kurumu olan okulda 
yönet!c!l!k görev süres!n! dolduran davacının, görev süres!n!n b!tmes! neden!yle farklı 
b!r okula müdür yardımcısı olarak görevlend!r!lmes! !stem!ne yönel!k olarak, M!llî 
E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Seçme ve Görevlend!rme Yö-
netmel!#!’n!n Geç!c! 3. maddes!n!n 2. fıkrası uyarınca de#erlend!rme yapılmak sure-
t!yle kend!s!ne ba"vuru/terc!h hakkı ver!lmes! ve terc!hler! de d!kkate alınarak yen!den 
yönet!c! olarak görevlend!r!l!p görevlend!r!lmeyece#! hususunda !"lem tes!s ed!lmes! 
gerek!rken, davacının bu yöndek! ba"vurusunun redded!lmes!ne !l!"k!n dava konusu 
!"lemlerde hukuka uyarlık görülmem!"t!r. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………….karar ver!ld!.

OHAL Komisyonu kararıyla iade edilenlerin ek dersi ve ö%retim yılına hazırlık 
ödene%i ödenmelidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, KHK !le kamu görev!nden çıkarılan ancak Ola#anüstü Hal $"-
lemler! Kom!syon kararıyla görevler!ne !ade ed!len üyeler!m!z adına açtı#ımız dava-
larda, mahkemeler, davacıların !daren!n hukuka aykırı !"lem! neden!yle f!!len çalı"a-
madı#ından ve !daren!n davacılara verm!" oldu#u zararı tazm!n etmes! gerekt!#!nden 
hareketle açıkta geçen süreler !ç!n ek ders ücretler! ve ö#ret!m yılına hazırlık ödene#!-
n!n ödenmes! gerekt!#!ne hükmett!.

Ankara 16. $dare Mahkemes!, kararında, “davacının görev!nden ayrı kaldı#ı süreye 
tekabül eden tüm özlük, mal! ve sosyal haklarının (tüm ek ders ücretler! ve ö#ret!m 
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yılına hazırlık ödene#!) ödeneb!lmes! !ç!n ek ders ve nöbet görev!n!n f!!len yapılmı" 
olması gerekmekte !se de; davacının !daren!n hukuka aykırı !"lem! neden!yle f!!len 
çalı"amadı#ı açık olup, !daren!n davacıya verm!" oldu#u zararı tazm!n etmes! gerek-
mekted!r. Z!ra, davacı !stese dah! f!!len çalı"ma olana#ına sah!p olmadı#ı g!b! dava ko-
nusu !"lem olmasa !d!, f!!len çalı"ma "artını yer!ne get!rece#! de tartı"masızdır. Davalı 
!daren!n, hukuka aykırı !"lem! olmasaydı davacının f!!len çalı"ma "artını ta"ımayaca-
#ına da!r b!r !dd!ası da bulunmadı#ından, davacının ba"vurusu üzer!ne açıkta kaldı#ı 
sürelere tekabül eden tüm özlük, mal! ve sosyal haklarının (tüm ek ders ücretler! ve 
ö#ret!m yılına hazırlık ödene#!) yasal fa!z!yle b!rl!kte davacıya ödenmes! gerek!rken, 
davacının ba"vurusunun redd!ne yönel!k olarak davalı !darece tes!s ed!len dava konu-
su !"lemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

ANKARA

16. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO      : 2019/1134 

KARAR NO : 2020/1640 

DAVACI       : ………………. 

VEK!L!         : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

DAVALI        : ………………. KAYMAKAMLI+I /……………….. 

DAVANIN ÖZET! : ………………… Ortaokulunda D!n Kültürü ve Ahlak B!lg!s! ö#-
retmen! olarak görev yapmakta !ken 22.11.2016 tar!h!nde KHK !le kamu görev!nden 
çıkarılan, b!lahare OHAL Kom!syonu kararı !le görev!ne !ade ed!len davacı tarafın-
dan, kamu görev!nden çıkarıldı#ı tar!hten göreve ba"ladı#ı tar!he kadar mal! ve sosyal 
hakları ödenm!" olmasına ra#men söz konusu mal! ve sosyal haklarının yasal fa!z!n!n 
tarafına ödenmes! !stem!yle yapmı" oldu#u ba"vurunun redd!ne da!r 28.05.2019 tar!h 
ve 10453763 sayılı !"lem!n !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacının müstehak oldu#u alacaklarının zamanında ken-
d!s!ne ödend!#!, bu nedenle fa!z alaca#ının olu"madı#ı, tes!s ed!len !"lem!n hukuka 
uygun oldu#u, haksız ve hukuk! dayanaktan yoksun davanın redd! gerekt!#! savunul-
maktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Ankara 16. $dare Mahkemes! Hak!ml!#!’nce gere#! dü"ünüldü: 

Dava; davacı tarafından, ……………………. Ortaokulunda D!n Kültürü ve Ahlak 
B!lg!s! ö#retmen! olarak görev yapmakta !ken 22.11.2016 tar!h!nde KHK !le kamu 
görev!nden çıkarılan, b!lahare OHAL Kom!syonu kararı !le görev!ne !ade ed!len da-
vacı tarafından, kamu görev!nden çıkarıldı#ı tar!hten göreve ba"ladı#ı tar!he kadar 
mal! ve sosyal hakları ödenm!" olmasına ra#men söz konusu mal! ve sosyal haklarının 
yasal fa!z!n!n tarafına ödenmes! !stem!yle yapmı" oldu#u ba"vurunun redd!ne da!r 
28.05.2019 tar!h ve 10453763 sayılı !"lem!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 
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08/03/2018 tar!h ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resm! Gazete’de yayımlanarak yürürlü#e 
g!ren 7075 sayılı Ola#anüstü Hal $"lemler! $nceleme Kom!syonu Kurulması Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamen!n De#!"t!r!lerek Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanun’un 
10’uncu maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; “Kamu görev!nden, meslekten veya görev ya-
pılan te"k!lattan çıkarılan ya da !l!"!#! kes!lenlere !l!"k!n ba"vurunun kabulü hâl!nde 
karar, kadro veya poz!syonunun bulundu#u kuruma, ... b!ld!r!l!r. ... Kurumlar, b!ld!r!m 
veya atama tekl!f tar!h!n! tak!p eden otuz gün !çer!s!nde atama !"lemler!n! tamamlar. 
... $lg!l!ler!n kamu görev!nden çıkarılmasına !l!"k!n kanun hükmünde kararname hü-
kümler!, bu fıkrada bel!rt!len k!"!ler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla b!rl!kte 
ortadan kalkmı" sayılır. Bu kapsamda göreve ba"layanlara, kamu görev!nden çıkarılma 
tar!hler!n! tak!p eden ayba"ından göreve ba"ladıkları tar!he kadar geçen süreye teka-
bül eden mal! ve sosyal hakları öden!r. Bu k!"!ler, kamu görev!nden çıkarılmalarından 
dolayı herhang! b!r tazm!nat taleb!nde bulunamaz.” hükmü yer almı"tır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının ……………………………Ortaokulun-
da D!n Kültürü ve Ahlak B!lg!s! ö#retmen! olarak görev yapmakta !ken 22.11.2016 
tar!h!nde KHK !le kamu görev!nden çıkarıldı#ı, b!lahare OHAL Kom!syonu kararı !le 
görev!ne !ade ed!ld!#!, kamu görev!nden çıkarıldı#ı tar!hten göreve ba"ladı#ı tar!he 
kadar mal! ve sosyal haklarının ödend!#!, ancak yasal fa!z!n!n ödenmed!#!, akab!nde 
mal! ve sosyal haklarına !l!"k!n olarak yapılan ödemen!n yasal fa!z!n!n de ödenmes! 
taleb!nde bulundu#u, ba"vurunun redd! üzer!ne de bakılmakta olan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 7075 sayılı Kanun’un 10/1. maddes!nde, bu kapsamda göreve ba"la-
yanlara kamu görev!nden çıkarılma tar!hler!n! tak!p eden ayba"ından göreve ba"la-
dıkları tar!he kadar geçen süreye tekabül eden mal! ve sosyal haklarının ödenece#!, bu 
k!"!ler!n, kamu görev!nden çıkarılmalarından dolayı herhang! b!r tazm!nat taleb!nde 
bulunamayaca#ı hükmü yer almakta !se de, asıl alaca#ın varlı#ına ve do#umuna ba#lı 
fer’! n!tel!ktek! fa!z taleb!n!n, söz konusu düzenlemede bel!rt!len anlamda tazm!nat 
olarak de#erlend!r!lemeyece#! açıktır. 

Bakılan davada, uyu"mazlı#ın konusunu fa!z alaca#ı olu"turmakta olup, fa!z, konusu 
para olan borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldı#ı süre !ç!nde u#rayaca#ı 
kayıpların, bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın kar"ılı#ı-
dır. Davacının, kamu görev!nden çıkarıldı#ı tar!h !le kamu görev!ne !ade ed!ld!#! tar!h 
arasında geçen süreçte, paranın de#er!nde meydana gelen azalma neden!yle madd! 
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kayba u#radı#ı, bu süre zarfında, parasal hakkını kullanma, tasarruf ederek (veya ya-
tırıma dönü"türülerek) gel!r!nden yararlanma !mkanından da mahrum kaldı#ı açıktır. 

Bu durumda; yukarıda anılan düzenlemelerde fa!z ödenece#!ne da!r b!r hüküm bulun-
mamakla b!rl!kte, fa!z alaca#ının, asıl alaca#a ba#lı fer’! b!r alacak olması ve davacının 
mahrum kaldı#ı mal! haklarının uzun b!r zaman geçt!kten sonra kend!s!ne ödenm!" 
olması, dolayısıyla davacının, kend!s!nden kaynaklanmayan nedenlerle alaca#ına geç 
kavu"ması neden!yle, bu sürede alım gücünde meydana gelen azalmanın kar"ılanma-
sı bakımından sonradan ödenen mal! ve sosyal haklarının, davacı kamu görev!nden 
!hraç ed!lmem!" olsa ödenmes! gereken tar!hlerden !t!baren yasal fa!z!n!n ödenmes! 
gerek!rken, aks! yönde tes!s ed!len dava konusu !"lemde hukuka uygunluk görülme-
m!"t!r. 

N!tek!m, benzer b!r olayda, ba"vurucunun açıkta geç!rd!#! sürede alamadı#ı b!r!km!" 
maa" alacaklarının ödenmes!ne ra#men fa!z ödemes! yapılmamasına yönel!k !"lem!n 
!ptal! !stem!yle açılan davanın redded!lmes! üzer!ne yapılan b!reysel ba"vuru sonucu 
Anayasa Mahkemes!nce ver!len 07/02/2019 tar!h ve 2015/4812 sayılı karar !le Ankara 
Bölge $dare Mahkemes! 2. $dar! Dava Da!res!’n!n 27/02/2020 tar!hl! ve E: 2019/2464, 
K: 2020/442 sayılı kararı da bu do#rultudadır. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n !ptal!ne,………………..karar ver!ld!.

Disiplin cezası vermeye yetkili makam alt ceza uygulamasında da yetkilidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, d!s!pl!n kurulunca tekl!f ed!len cezanın redd! sonrasında b!r alt 
ceza olan aylıktan kesme cezasıyla tecz!ye ed!len b!r üyem!z adına açtı#ımız davada, 
mahkeme, alt ceza uygulamasının ayrı b!r d!s!pl!n cezası n!tel!#! ta"ımadı#ı ve asıl ce-
zayı vermeye yetk!l! olan d!s!pl!n am!r!n!n ya da kurulun alt cezayı vermes! gerekt!#! 
hususunun yerle"m!" b!r !çt!hat oldu#u gerekçes!yle val! tarafından d!s!pl!n am!r! sıfa-
tıyla ver!len b!r alt cezayı !ptal ett!.

Gaz!antep Bölge $dare Mahkemes!, kararında “657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nun 126. maddes!ne göre kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezasının, memurun 
ba#lı oldu#u kurumdak! d!s!pl!n kurulunun kararı alındıktan sonra ver!lece#!, Kanun’un 
125. maddes!n!n 3. fıkrasında bel!rt!len alt ceza uygulamasının !se ayrı b!r d!s!pl!n ce-
zası n!tel!#! ta"ımadı#ı ve asıl cezayı vermeye yetk!l! olan d!s!pl!n am!r!n!n ya da kuru-
lun alt cezayı vermes! gerekt!#! hususunun yerle"m!" b!r !çt!hat oldu#u, bu do#rultuda, 



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

264 Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

somut olayda kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezası !ç!n get!r!len tekl!f!n d!s!pl!n 
kurulunca redd! !le b!rl!kte alt ceza uygulanması yönünde herhang! b!r !rade açıklaması 
bulunmamasına ra#men, Val!l!k makamınca tes!s ed!len dava konusu !"lemde ‘b!r alt 
derece olan 1/30 oranında aylıktan kesme’ !fades! !le kademe !lerlemes!n!n durdurulması 
cezası ver!leb!lecekken alt ceza !le aylıktan kesme cezası ver!ld!#!, bu suretle de kademe 
!lerlemes!n!n durdurulması cezası !ç!n d!s!pl!n kurulu kararı alınmamı" olundu#undan 
!"lem!n yetk! yönünden de hukuka aykırı oldu#u” gerekçes!ne yer verd!.

Mahkeme kararı, b!r alt ceza uygulamasına g!d!ld!#! hâllerde, bu cezayı vermeye her-
hang! b!r d!s!pl!n am!r!n!n de#!l, asıl cezayı vermeye yetk!l! d!s!pl!n am!r! veya ku-
rulunun yetk!l! oldu#unun vurgulanması neden!yle öneml!d!r. Z!ra uygulamada !l 
m!llî e#!t!m d!s!pl!n kurulu tarafından !"lenen f!!l!n sübut bulmadı#ı neden!yle tekl!f!n 
redded!lerek d!s!pl!n cezası ver!lmed!#! hâllerde mülk! !dare am!rler!nce (val!/kayma-
kam) d!s!pl!n kurulu kararına ra#men b!r alt ceza ver!lmekted!r.
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T.C 

GAZ!ANTEP 

BÖLGE !DARE MAHKEMES! 

BE#!NC! !DAR! DAVA DA!RES! 

Esas No                                : 2019/694 

Karar No                              : 2020/782 

!ST!NAF BA#VURUSUNDA 

BULUNAN (DAVACI) : …………………………… 

VEK!LLER! : Av. Kadr!ye CANYURT -Av. Ömer RAYLAZ  

  Av. Harun KALE -e tebl!gat

                                          

KAR#I TARAF (DAVALI) : …………… Val!l!#! - Merkez / ………………. 

VEK!LLER!                        : Av. ……………. & Av. ……………….. / Aynı yerde

!STEM!N ÖZET!           : S!!rt $dare Mahkemes!’nce ver!len 31/05/2018 tar!h ve E: 
2017/803 K: 2018/419 sayılı kararın !st!naf yoluyla !ncelenerek kaldırılması !sten!l-
mekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacı hakkında yürütülen soru"turmanın eks!ks!z ve tam 
olarak hazırlandı#ı, k!"!n!n yaptı#ı savunmanın hassas!yetle de#erlend!r!ld!#! ve bu-
nun net!ces!nde tekl!f ed!len “1 Yıllık Kademe $lerlemes!n!n Durdurulması Cezasının” 
yer!ne b!r alt ceza olan 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çevr!ld!#!, davacının 
!hale yapılması sürec!ne uymadı#ı, açık !hale usulü !ç!n “!hale kom!syon onayını ve 
yakla"ık mal!yet kom!syon onayını 15/09/2016 tar!h!nde !mzalamı" onayda !halen!n 
yapılaca#ı tar!h! bel!rtmem!" ve !halen!n k!mde kaldı#ı bell! olmamasına ra#men !hale 
kom!syon kararını onayladı#ı !ler! sürülerek !st!naf ba"vurusunun redd! gerekt!#! sa-
vunulmaktadır. 
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TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Gaz!antep Bölge $dare Mahkemes! 5.$dar! Dava Da!res!’nce 2577 sayılı 
$dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddes! uyarınca dava dosyası !ncelenerek !"!n 
gere#! görü"üldü: 

Dava, ………… !l!, ……………. $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nde "ube müdürü olarak 
görev yapan davacı tarafından, d!s!pl!n soru"turması sonucunda 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nun 125/1-D-(ı) alt bend! uyarınca 1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdu-
rulması cezası !le tecz!yes! yönünde get!r!len tekl!f!n …………$l M!ll! E#!t!m D!s!pl!n 
Kurulu’nun 07/02/2017 tar!h ve 2017/08 sayılı kararı !le redd!ne karar ver!lmes! üze-
r!ne d!s!pl!n am!r! tarafından 657 sayılı Kanun’un 126. maddes! uyarınca tes!s ed!len 
1/30 oranında aylıktan kesme cezası !le tecz!yes!ne !l!"k!n 16/02/2017 tar!h ve 2038859 
sayılı !"lem!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

$dare Mahkemes!nce; “... Bu durumda; …….. !lçes! 2015-2016 e#!t!m-ö#ret!m yılı or-
taö#ret!m kurumları ta"ımalı e#!t!m !hales!nde yol kat sayısının 1,25 ve 1,30 olarak 
göster!lerek yakla"ık mal!yet!n yüksek çıkmasına sebeb!yet ver!lmes! f!!l!ne !l!"k!n ola-
rak yapılan !ncelemede; ... her ne kadar davacı tarafından 19/10/2016 tar!hl! !fades!nde 
yakla"ık mal!yet cetvel!n!n ……… tarafından hazırlandı#ı, !"!n yo#unlu#u neden!y-
le yazının !çer!#!n! tam anlamıyla !ncelemeden !mzaladı#ı, herhang! b!r kastının ve 
üçüncü "ahıslara çıkar sa#lama amacının olmadı#ı beyan ed!lse de davacının !hale 
yetk!l!s! olarak onayladı#ı yakla"ık mal!yet kom!syonu kararından sorumlu oldu#u, 
yol kat sayılarındak! söz konusu farklılı#ı b!lmes! gerekt!#! açık olup davacının yakla-
"ık mal!yet cetvel!nde gerekl! !ncelemey! yapmaksızın yakla"ık mal!yet!n yüksek çık-
masına sebeb!yet vermek f!!l!n!n sübuta erd!#! sonucuna ula"ılmı"tır. 

Davacının 2015/2016 e#!t!m yılı ortaö#ret!m kurumları ta"ıma h!zmet alım !hales!n!n 
pazarlık usulü !le yapılmasına onay verd!#!, onayda !halen!n yapılaca#ı tar!h!n bel!r-
t!lmed!#!, !hale kom!syon kararında !halen!n k!mde kaldı#ı bel!rt!lmed!#! halde !hale 
kom!syon kararının onaylandı#ı f!!l!ne !l!"k!n yapılan !ncelemede; ... davacının !hale 
yetk!l!s! olarak açık !hale usulü !le yapılması gerek!rken 2015-5016 yılı ortaö#ret!m 
ta"ıma h!zmet alım !hales!n!n pazarlık usulü !le yapılmasına onay verd!#! ve !hale 
onayında !halen!n yapılaca#ı tar!h!n bel!rt!lmed!#! ve !hale kom!syonu kararında eko-
nom!k açıdan en avantajlı tekl!%er!n bel!rt!lmes!ne kar"ın !halen!n üzer!nde bırakıl-
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dı#ı "!rket!n ve gerekçes!n!n bel!rt!lmed!#! görüldü#ünden davacının görev!n! yer!ne 
get!r!rken kusurlu davrandı#ının sab!t oldu#u sonucuna ula"ılmı"tır. 2015/2016 yılı 
!lkö#ret!m-ortaokulu ve ortaö#ret!m kurumları ta"ımalı e#!t!m ta"ıma h!zmet! alım 
!hales!nde "!rketler tarafından araç ve "oförlere !l!"k!n tesl!m ed!lmes! gereken evrak-
larda eks!kl!k bulunmasına ra#men !hale !ptal ed!lmeyerek davacı tarafından sözle"-
men!n !mzalandı#ı f!!l!ne !l!"k!n olarak yapılan !ncelemede; ... davacının !hale yetk!l!s! 
olarak !hale üzer!nde kalan "!rket tarafından !hale tekn!k "artnames!ndek! ko"ulların 
yer!ne get!r!l!p get!r!lmed!#!n!n !ncelenmes! gerekt!#! açık olup !hale yetk!l!s! olan 
davacı tarafından !hale üzer!nde kalan "!rketler!n tesl!m etmes! gerek!rken tesl!m et-
med!#! evraklar bulunmasına ra#men gerekl! !nceleme yapılmaksızın !hale sözle"me-
s!n!n !mzalandı#ı anla"ıldı#ından davacının görev!n!n yer!ne get!r!lmes!nde !haley! 
alan "!rketler!n yararını hedef tutan davranı"larda bulundu#u sab!t oldu#u sonucuna 
ula"ılmı"tır” gerekçeler!yle davanın redd!ne karar ver!lm!"t!r. 

Davacı vek!l! tarafından, davacıya ver!len cezasının hukuksuz oldu#u, cezanın orta-
dan kaldırılması gerekt!#!, davacı hakkında yapılan !"lemde konunun çok !y! ara"tı-
rılmadı#ı, davacının send!ka üyes!n!n savunmasının d!kkate alınmadı#ı, davacının 
savunmasının "ekl! olarak alındı#ı, Anayasa’nın 129. maddes!nde kamu görevl!ler!n!n 
savunması alınmadan d!s!pl!n cezası ver!lemeyece#!n!n açıkça bel!rt!ld!#!, davanın bu 
yönüyle hukuka aykırı oldu#u !ler! sürülerek $dare Mahkemes! kararının kaldırılması 
!sten!lmekted!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-ı maddes!nde düzenlenen ‘’Görev!n 
yer!ne get!r!lmes!nde d!l, ırk, c!ns!yet, s!yas! dü"ünce, felsef! !nanç, d!n ve mezhep ay-
rımı yapmak, k!"!ler!n yarar veya zararını hedef tutan davranı"larda bulunmak,” eyle-
m!, memurun, bulundu#u kademede !lerlemes!n!n 1-3 yıl durdurulması !le cezalan-
dırılmasını gerekt!ren f!!l ve haller arasında sayılmı", aynı Kanun’un “D!s!pl!n Cezası 
Vermeye Yetk!l! Am!r ve Kurullar” ba"lıklı 126. maddes!nde “Uyarma, kınama ve ay-
lıktan kesme cezaları d!s!pl!n am!rler! tarafından; kademe !lerlemes!n!n durdurulması 
cezası, memurun ba#lı oldu#u kurumdak! d!s!pl!n kurulunun kararı alındıktan sonra, 
atamaya yetk!l! am!rler !l d!s!pl!n kurullarının kararlarına dayanan hallerde Val!ler ta-
rafından ver!l!r. Devlet memurlu#undan çıkarma cezası am!rler!n bu yoldak! !ste#! 
üzer!ne, memurun ba#lı bulundu#u kurumun yüksek d!s!pl!n kurulu kararı !le ver!l!r. 
D!s!pl!n kurulu ve yüksek d!s!pl!n kurulunun ayrı b!r ceza tay!n!ne yetk!s! yoktur, ce-
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zayı kabul veya reddeder. Ret hal!nde atamaya yetk!l! am!rler 15 gün !ç!nde ba"ka b!r 
d!s!pl!n cezası vermekte serbestt!rler. 

           Özel kanunların d!s!pl!n cezası vermeye yetk!l! am!r ve kurullarla !lg!l! hü-
kümler! saklıdır.” hükmüne; ayrıca aynı Kanun’un 135. maddes!nde; “D!s!pl!n am!rler! 
tarafından ver!len uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına kar"ı d!s!pl!n kurulu-
na, kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezasına kar"ı yüksek d!s!pl!n kuruluna !t!raz 
ed!leb!l!r. $t!razda süre, kararın !lg!l!ye tebl!#! tar!h!nden !t!baren yed! gündür. Süres! 
!ç!nde !t!raz ed!lmeyen d!s!pl!n cezaları kes!nle"!r. $t!raz merc!ler!, !t!raz d!lekçes! !le 
karar ve ekler!n!n kend!ler!ne !nt!kal!nden !t!baren otuz gün !ç!nde kararlarını vermek 
zorundadır. $t!razın kabulü hâl!nde, d!s!pl!n am!rler! kararı gözden geç!rerek ver!len 
cezayı haf!%eteb!l!r veya tamamen kaldırab!l!rler.” düzenlemeler!ne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; ……. !l!, ………… $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’n-
de "ube müdürü olarak görev yapan davacı hakkında, ……….. !lçes! 2015-2016 e#!-
t!m-ö#ret!m yılı ortaö#ret!m kurumları ta"ımalı e#!t!m !hales!nde yol kat sayısının 
1,25 ve 1,30 olarak göster!ld!#! yakla"ık mal!yet cetvel!n!, !hale yetk!l!s! olarak onay-
layarak yakla"ık mal!yet!n yüksek çıkmasına sebeb!yet verd!#!nden, pazarlık usulü 
!le yapılması gerek!rken açık !hale usulüne onay verd!#!nden, !hale yapılma sürec!-
ne uyulmadı#ından, !hale kom!syon kararında !halen!n k!mde kaldı#ı bel!rt!lmed!-
#! halde !hale kom!syon kararını !mzaladı#ı ve evrak eks!kl!#! bulunmasına ra#men 
!hale sözle"mes!n! !mzaladı#ından bah!sle yürütülen d!s!pl!n soru"turması sonucunda 
tevh!den 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/1-D-(ı) alt bend! uyarınca 1 
yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezası !le tecz!yes! yönünde get!r!len tekl!f!n 
…….. $l M!ll! E#!t!m D!s!pl!n Kurulu’nun 07/02/2017 tar!h ve 2017/08 sayılı kararı 
!le redd!ne karar ver!lmes! üzer!ne d!s!pl!n am!r! tarafından, 657 sayılı Kanun’un 126. 
maddes! uyarınca tes!s ed!len “1/30 oranında aylıktan kesme cezası” !le tecz!yes!ne !l!"-
k!n 16/02/2017 tar!h ve 2038859 sayılı !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

Uyu"mazlık konusu olayda, davacıya ver!len “1 yıl süreyle kademe !lerlemes!n!n dur-
durulması” cezası !le tecz!yes! yönünde get!r!len tekl!f!n ……….. $l M!ll! E#!t!m D!-
s!pl!n Kurulu’nun 07/02/2017 tar!h ve 2017/08 sayılı kararı !le redd! üzer!ne davacı 
hakkında aylıktan kesme cezası !le tecz!yes!ne !l!"k!n !"lem!n tes!s ed!ld!#!, ancak, dava 
konusu !"lemde davacıya !snat ed!len f!!l!n, aylıktan kesme cezasını gerekt!ren ve 657 
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sayılı Kanun’un 125. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (C) bend!n!n alt bentler!nde sayı-
lan f!!l ve hallerden hang!s!ne uydu#unun bel!rt!lmed!#!, hang! f!!l veya hale !l!"k!n 
tanım kapsamında oldu#unun !fade ed!lmed!#! görülmekte olup, d!s!pl!n cezasını ge-
rekt!r!r f!!l ve hal!n mevzuatta tek tek sayılan tanımlardan hang!s! oldu#u açıkça or-
taya konulmadan d!s!pl!n cezası ver!lmes! durumunda, gerçekle"t!r!len eylem!n hang! 
tanım çerçeves!nde de#erlend!r!lece#! bel!rt!lmem!" olaca#ından, böyle b!r durumun 
!"lem!n hukuk!l!k denet!m!n! varsayımsal hale get!rece#! ve bunun da hukuk devlet! 
!lkes! !le ba#da"mayaca#ı açıktır. 

Öte yandan, dava konusu !"lem!n yetk! yönünden yapılan de#erlend!rmes!nde; 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126. maddes!ne göre kademe !lerlemes!n!n durdu-
rulması cezasının, memurun ba#lı oldu#u kurumdak! d!s!pl!n kurulunun kararı alın-
dıktan sonra ver!lece#!, Kanun’un 125. maddes!n!n 3. fıkrasında bel!rt!len alt ceza uy-
gulamasının !se ayrı b!r d!s!pl!n cezası n!tel!#! ta"ımadı#ı ve asıl cezayı vermeye yetk!l! 
olan d!s!pl!n am!r!n!n ya da kurulun alt cezayı vermes! gerekt!#! hususunun yerle"m!" 
b!r !çt!hat oldu#u, bu do#rultuda, somut olayda kademe !lerlemes!n!n durdurulması 
cezası !ç!n get!r!len tekl!f!n d!s!pl!n kurulunca redd! !le b!rl!kte alt ceza uygulanması 
yönünde herhang! b!r !rade açıklaması bulunmamasına ra#men, Val!l!k makamınca 
tes!s ed!len dava konusu !"lemde “b!r alt derece olan 1/30 oranında aylıktan kesme” 
!fades! !le kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezası ver!leb!lecekken alt ceza !le ay-
lıktan kesme cezası ver!ld!#!, bu suretle de kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezası 
!ç!n d!s!pl!n kurulu kararı alınmamı" olundu#undan !"lem!n yetk! yönünden de huku-
ka aykırı oldu#u anla"ılmaktadır. 

Bu durumda, “aylıktan kesme” cezası ver!lmes!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde yetk! ve 
sebep yönler!nden hukuka uyarlık, davanın redd! yolundak! $dare Mahkemes! kara-
rında hukuk! !sabet bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; !st!naf ba"vurusunun kabulü !le !st!nafa konu mahkeme kararı-
nın kaldırılmasına, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………karar ver!ld!.

Mahkeme: Proje okulları yönetici seçiminde atama kriterleri belirlenmelidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, proje okulu olarak bel!rlenen e#!t!m kurumunda !lk dört yıllık 
görev süres!n!n b!t!m!nde görev! uzatılmayan üyem!z adına açtı#ımız davada, mah-
keme, !lg!l! genel müdürlükçe yönetmel!k kapsamında kr!ter bel!rlenmes! ve ba"vuru 
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sah!pler!n!n bu kr!terler do#rultusunda de#erlend!r!lmes! gerekt!#!ne hükmett!.

Erzurum Bölge $dare Mahkemes!, “01.09.2016 tar!h ve 29818 sayılı Resm! Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlü#e g!ren M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Özel Program ve Proje Uygulayan 
E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n ‘Yönet!c!l!#e görevlend!rme’ ba"lıklı 14. maddes! 
… *uyarınca proje okullarında yönet!c!ler!n dört yıllı#ına görevlend!r!lece#!, e#!t!m 
kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlükçe bel!rlenen kr!terlere göre görev!nde 
ba"arı gösterenler!n görev süres! !lk görevlend!rmedek! usulle dört yıl daha uzatıla-
b!lece#! açık olup, mahkemes!nce genel müdürlükçe mevzuat uyarınca kr!ter bel!r-
len!p bel!rlenmed!#!, bel!rlenm!" !se ba"vuru sah!pler!n!n bu kr!terler do#rultusunda 
ne "ek!lde de#erlend!r!ld!#! hususlarının açıklı#a kavu"turulup, bu hususlara !l!"k!n 
b!lg! ve belgeler get!rt!lmek suret!yle yürütmen!n durdurulması !stem! hakkında b!r 
karar ver!lmes! gerekt!#!” gerekçes!yle, kararda bel!rt!len ara"tırma yapılmaksızın ek-
s!k !ncelemeye dayalı olarak ver!len yürütmen!n durdurulması !stem!n!n redd!ne da!r 
kararın kaldırılmasına hükmett!.

Bu karar çerçeves!nde M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m 
Kurumları Yönetmel!#!’n!n 14. maddes! uyarınca proje okullarında yönet!c! görevlen-
d!rmeler!nde, ba"arı kr!terler! bel!rlenerek adaylar ve görevlend!r!lecek k!"!ler bu kr!-
terlere göre de#erlend!r!lmel!d!r. Kr!ter bel!rlenmeden yapılan bu tür görevlend!rme-
ler!n mahkeme kararıyla !ptal ed!lece#! açıktır.
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T.C. 

ERZURUM 

BÖLGE !DARE MAHKEMES! 

1. !DAR! DAVA DA!RES! 

Y.D !tiraz No : 2020/367 

YÜRÜTMEN!N DURDURULMASI !STEM! HAKKINDA 

VER!LEN KARARA !T!RAZ EDEN (DAVACI) : …………………. adına E#!t!mc!-
ler B!rl!#! Send!kası 

VEK!L! : Av. Kadr!ye CANYURT UETS[16396-93654-25339] 

KAR#I TARAF (DAVALI) : M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı / ANKARA

VEK!L! : Av. …………….. (Aynı Adreste)

!STEM!N ÖZET! : Davacı tarafından, …………      …………. L!ses! Müdü-
rü olarak görev yapmakta !ken, müdürlük görev!nden alınmasına !l!"k!n M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ünün 08.08.2019 tar!h ve 74781 sayılı !"lem!n!n 
!ptal! ve yürütmen!n durdurulması !stem!yle açılan davada, yürütmen!n durdurulması 
!stem!n!n redd!ne da!r Van 2. $dare Mahkemes!’n!n 10/04/2020 gün ve E: 2019/3852 
sayılı kararının; !"lem!n açıkça hukuka aykırı oldu#u, görev süres!n!n haksız "ek!lde 4 
yıl daha uzatılmadı#ı !ler! sürülerek kaldırılması ve yürütmen!n durdurulması !stem!-
n!n kabulüne karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Erzurum Bölge $dare Mahkemes! 1. $dar! Dava Da!res!’nce !"!n gere#! gö-
rü"üldü: 

Dava; M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ünün 08.08.2019 tar!h ve 74781 
sayılı !"lem!n!n !ptal! ve yürütmen!n durdurulması !stem!yle açılmı"tır. 2577 sayılı $dar! 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddes!n!n 2. fıkrasında; “ Danı"tay veya !dar! mahke-
meler, !dar! !"lem!n uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya !mkânsız zararların do#ması ve 
!dar! !"lem!n açıkça hukuka aykırı olması "artlarının b!rl!kte gerçekle"mes! durumunda, 
davalı !daren!n savunması alındıktan veya savunma süres! geçt!kten sonra gerekçe göstere-
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rek yürütmen!n durdurulmasına karar vereb!l!rler. ...” hükmü düzenlenm!"t!r. 01.09.2016 
tar!h ve 29818 sayılı Resm! Gazetede yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n “Yönet!c!l!#e görev-
lend!rme” ba"lıklı 14. maddes!nde “ (1) Bu Yönetmel!kte aranan "artları ta"ıyan yönet!c!ler 
arasından e#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlü#ün !nhası, $nsan Kaynak-
ları Genel Müdürlü#ünün tekl!f! ve Bakanın onayı !le dört yıllı#ına görevlend!rme yapılır. 
E#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlükçe bel!rlenen kr!terlere göre görev!n-
de ba"arı gösterenler!n görev süres! !lk görevlend!rmedek! usulle dört yıl daha uzatılab!l!r. 
(2) Proje okullarına en az doktora düzey!ne sah!p olmak kaydıyla 2547 sayılı Yüksekö#-
ret!m Kanununun 38 !nc! maddes!ne göre ö#ret!m üyeler! yönet!c! olarak görevlend!r!-
leb!l!r. Görevlend!r!lecek ö#ret!m üyeler!nde bu Yönetmel!kte bel!rt!len "artlar aranmaz. 
(3) (Ek:RG-6/7/2018-30470) Yönet!c! görevlend!rmeler!ne yönel!k !nhalar; 01-31 Mayıs 
tar!hler! arasında $nsan Kaynakları Genel Müdürlü#üne b!ld!r!l!r. Yönet!c! görevlend!rme-
ler!ne !l!"k!n !" ve !"lemler, ders yılının ba"lama tar!h!nden önce sonuçlandırılır.” hükmüne 
yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının 2014 yılında ………… ………………. 
L!ses! Müdürü olarak görevlend!r!ld!#!, okulun 10/04/2018 tar!hl! Bakan Olur’u !le 
proje okulu olarak bel!rlend!#!, davacının 4 yıllık görev süres! doldu#undan 08/08/2019 
tar!hl! Olur !le görev süres! uzatılmayarak yönet!c!l!k görev!ne son ver!lmes!ne !l!"k!n 
!"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmı"tır. 

Yukarıda yer ver!len Yönetmel!k hükümler! uyarınca proje okullarında yönet!c!ler!n 
dört yıllı#ına görevlend!r!lece#!, e#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlük-
çe bel!rlenen kr!terlere göre görev!nde ba"arı gösterenler!n görev süres! !lk görevlen-
d!rmedek! usulle dört yıl daha uzatılab!lece#! açık olup, Mahkemes!nce genel müdür-
lükçe mevzuat uyarınca kr!ter bel!rlen!p bel!rlenmed!#!, bel!rlenm!" !se ba"vuru sah!p-
ler!n!n bu kr!terler do#rultusunda ne "ek!lde de#erlend!r!ld!#! hususlarının açıklı#a 
kavu"turulup, bu hususlara !l!"k!n b!lg! ve belgeler get!rt!lmek suret!yle yürütmen!n 
durdurulması !stem! hakkında b!r karar ver!lmes! gerek!rken, bu ara"tırma yapılmak-
sızın eks!k !ncelemeye dayalı olarak ver!len yürütmen!n durdurulması !stem!n!n red-
d!ne da!r kararın kaldırılması ve dosyanın Mahkemes!ne !ade ed!lmes! gerekt!#! sonuç 
ve kanaat!ne varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle; !t!razın kabulüne, Van 2. $dare Mahkemes!’n!n yürütmen!n dur-
durulması !stem!n!n redd!ne !l!"k!n 10/04//2020 tar!h ve E:2019/3852 sayılı kararının 
kaldırılmasına, ……………………….karar ver!ld!.
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Üniversitenin, toplu sözle$meye ve hukuka aykırı Konut Tahsis Yönergesi’ni mah-
keme iptal etti

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! tarafından çıkartılan Konut 
Tahs!s Yönerges!’ n!n hukuka aykırı gördü#ümüz bazı hükümler!n!n !ptal! !ç!n açtı#ı-
mız davada, mahkeme, yönergen!n “Görev tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 7. 
maddes!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” !bares!n! !ptal ett!.

Madde, “Görev Tahs!sl! Konutlar, Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı cetvel!n 
3’üncü Grubunda ‘12- Yüksek Ö#ret!m Kurumları A-Genel’ ba"lı#ına uygun olarak ha-
zırlanan a"a#ıdak! sıraya göre Kom!syon tarafından tahs!s ed!l!r” "ekl!ndeyd!. Bu karara 
göre Konut Tahs!s Kom!syonu, görev tahs!sl! konutların da#ıtım sırasını kend! !sted!#! 
g!b! keyfî ve kuraldan yoksun b!r "ek!lde bel!rleyemeyecek, Kamu Konutları Yönetme-
l!#!’ndek! genel hükümlere uymak zorunda kalacaktır.

Mahkeme, Konut Tahs!s Kom!syonu’nun olu"umunu düzenleyen 17. maddedek! “b!r 
ö#ret!m elemanı” !bares!n! de !ptal ett!. $ptale konu madde, “Konut Tahs!s Kom!syo-
nu, Rektör tarafından bel!rlenecek b!r Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetk!l! kamu 
görevl!ler! send!ka tems!lc!s! b!r ö#ret!m elemanı olmak üzere 3 (üç) as!l ve b!r Ö#ret!m 
Üyes!, %dar! ve Mal! %"ler Da!re Ba"kanı olmak üzere 2 (!k!) yedek üyeden olu"ur” "ekl!n-
deyd!. Bu düzenlemeye göre yetk!l! send!kanın kom!syon üyes!n! bel!rleme hakkına, 
hukuka aykırı b!r "ek!lde el atılmı" durumdaydı.

4. Dönem Toplu Sözle"me’ de yer alan ve 5. Dönem Toplu Sözle"me görü"meler!n-
den sonra yayımlanan Kamu Görevl!ler! Hakem Kurulu kararına da aynen yansıyan 
“16/7/1984 tar!hl! ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı !le yürürlü#e konulan 
Kamu Konutları Yönetmel!#! uyarınca yüksekö#ret!m kurumlarında olu"turulan ko-
m!syonlarda yetk!l! kamu görevl!ler! send!kası tems!lc!s! yer alır” hükmüyle yüksekö#-
ret!m kurumlarında olu"turulan konut tahs!s kom!syonlarında yetk!l! send!ka tems!l-
c!s! bulundurulması b!r zorunluluk olarak düzenlenm!"t!r.

$ptal kararına göre Konut Tahs!s Kom!syonu’ndak! send!ka üyes!n!n ö#ret!m elemanı 
olma zorunlulu#u kalkmı" oldu.

Mahkemen!n !ptal kararı vermed!#! dava konusu ett!#!m!z d!#er kısımlara !l!"k!n hu-
kukî mücadelem!z devam edecekt!r.
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T.C. 

R!ZE 

!DARE MAHKEMES! 

ESAS NO            : 2019/440 

KARAR NO       : 2020/83 

DAVACI : E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI (E+$T$M-B$R-SEN)

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT, AV. HARUN KALE (E-tebl!gat) 

DAVALI : RECEP TAYY$P ERDO+AN ÜN$VERS$TES$ REKTÖRLÜ+Ü /R$ZE 

VEK!L! : AV. ………………   - Aynı Yerde 

DAVANIN ÖZET! : Davacı Send!ka tarafından, davalı !darece 14.06.2019 tar!h!nde 
yürürlü#e konulan Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges!’ n!n 
6. maddes!n!n 1. fıkrasının, 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazır-
lanan a"a#ıdak! sıraya göre” !bares!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s 
!"lemler! kend! grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele 
konut tahs!s!nde temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!-
n!n, 9. maddes!n!n 1. fıkrasının, 12. maddes!n!n 7. fıkrasının, 17. maddes!nde yer alan 
“b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n; haksız ve hukuka aykırı oldu#u, söz konusu düzenle-
meler!n üst normlara uygun olmadı#ı !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMA ÖZET! : Dava konusu Yönerges!’ n!n, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanu-
nu ve kanunun alt normu olan Kamu Konutları Yönetmel!#! esas alınarak hazırlanmı" 
oldu#u, Yönergen!n hazırlanı"ı a"amasında Ün!vers!ten!n !ht!yaçları ve aynı zamanda 
28/07/2011 tar!h!nde yürürlü#ü g!ren b!r öncek! yönergen!n eks!k yönler!n!n d!kkate 
alındı#ı, bu anlamda 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 1983 yılında, Kamu Ko-
nutları Yönetmel!#!n!n de 1984 yılında yürürlü#e g!rm!" olması bu nedenle günümüz-
de sayıları hızla artan yüksekö#ret!m kurumlarının !ht!yaçlarını kar"ılamakta yeters!z 
kaldı#ı bu nedenle yapılan !"lemler!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın 
redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

275Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren R!ze $dare Mahkemes!’nce gere#! görü"üldü: 

Dava, davacı Send!ka tarafından, davalı !darece 14.06.2019 tar!h!nde yürürlü#e ko-
nulan Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges! ‘n!n 6. maddes!n!n 
1. fıkrasının, 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! 
sıraya göre” !bares!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! 
grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde 
temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n, 9. maddes!n!n 
1. fıkrasının, 12. maddes!n!n 7. fıkrasının, 17. maddes!nde yer alan “b!r ö#ret!m ele-
manı” !bares!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun “Amaç” ba"lıklı 1. maddes!nde, kanunun 
amacının, kamu konutlarının tahs!s b!ç!m!, oturma süres!, k!ra, bakım, onarım ve 
yönet!m!ne !l!"k!n temel !lkeler! bel!rlemek oldu#u bel!rt!lm!"; “Kamu konut türler! 
ve konut tahs!s!” ba"lıklı 3. maddes!nde !se, “Kamu konutlarının, tahs!s esasına göre 
a"a#ıda bel!rt!len dört gruba ayrılır: 

a) Özel tahs!sl! konutlar; yönetmel!kte bel!rlenecek tems!l özell!#! olan makam ve rüt-
be 1 sah!pler!ne tahs!s ed!len özel n!tel!kl! konutlardır. 

b) Görev tahs!sl! konutlar; yönetmel!kte bel!rlenecek makam ve rütbe sah!pler!ne, gö-
revler!n!n önem! ve özell!#!, yetk! ve sorumlulukları gere#!nce tahs!s ed!len konutlar-
dır. 

c) Sıra tahs!sl! konutlar; h!zmet süres!, daha önce kamu konutlarından yararlanma 
durumu ve süres!, çocuklarının ve bakmakla mükellef oldu#u a!le fertler!n!n sayısı, 
a!le fertler!n!n gel!r durumu, konuttan yararlanma !ç!n bekleme süres!, e"!n!n de bu 
Kanun kapsamına g!ren kurum ve kurulu"larda çalı"an personel olması g!b! hususlar 
d!kkate alınarak yönetmel!kte bel!rlenecek puanlama esasına göre tahs!s ed!len konut-
lardır. 

d) H!zmet tahs!sl! konutlar; hudut karakolu, !stasyon, haberle"me, gözlem, ara"tırma, 
!n"aat mahall! g!b!, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonom!k zorlukları olan, ula"ım 
ve !skan !mkanları kısıtlı yerlerde, normal çalı"ma saatler!yle sınırlandırılması kab!l ol-
madan görev ba"ında bulundurulması gerekl! olan personel ve koruma görevl!s!, ma-
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kam "oförü, kapıcı, kalor!ferc! g!b! personel !ç!n !n"a veya tefr!k ed!lerek tahs!s ed!len 
b!na, baraka, prefabr!k yapı, "ant!ye eklent!s!, tad!l ed!lm!" veya ed!lmem!" karavan, 
kulübe ve benzer! konutlardır. Konut tahs!s!n!n yapılmasına !l!"k!n usul ve esaslar yö-
netmel!kte düzenlen!r.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Anılan madde uyarınca Bakanlar Kurulunca çıkarılarak 23.09.1984 tar!hl! ve 18524 sa-
yılı Resm! Gazete’ de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n “Tanımlar” ba"lıklı 
3. maddes!nde, “(...) b) Yetk!l! Makam; Kamu kurum ve kurulu"larının merkez te"k!-
latında bulunan en üst am!r veya organ !le yetk! devrett!#! makam veya rütbe sah!b!n!; 
c) Yetk!l! konut da#ıtım kom!syonu; yurt !ç! ve yurt dı"ında, konutun bulundu#u ülke, 
bölge, !l veya !lçede bu Yönetmel!#e göre kurulan kom!syonları,; (...) e) $dare; Devlete 
a!t kamu konutları açısından Mal!ye Bakanlı#ı M!ll! Emlak Genel Müdürlü#ünü veya 
bu konutlardan tahs!sl! olanlardan adına kamu konutu tahs!s ed!len kamu kurum veya 
kurulu"larını, d!#er kamu kurum ve kurulu"larına a!t olan kamu konutları açısından 
!se mal!k! !darey!, $fade eder.” hükmüne; “Kamu Konutlarının Türler!” ba"lıklı 5. mad-
des!nde, “Kamu konutları tahs!s esasına göre a"a#ıda bel!rt!len dört gruba ayrılır: 

a) Özel tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#e ekl! (1) sayılı cetvelde göster!len ve tems!l özell!-
#! olan makam ve rütbe sah!pler!ne tahs!s ed!len özel n!tel!ktek! konutlardır. 

b) Görev tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#e ekl! (2) sayılı cetvelde bel!rt!lenlere, görevler!-
n!n önem! ve özell!#! !le yetk! ve sorumlulukları gere#! tahs!s ed!len konutlardır. 

c) Sıra tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#e ekl! (4) sayılı cetvelde göster!len puan durumu 
d!kkate alınarak 9 uncu maddede bel!rt!len usul ve esaslara göre tahs!s ed!len konut-
lardır. 

d) H!zmet tahs!sl! konutlar: 1) Hudut karakolu, !stasyon, haberle"me, gözlem, ara"tır-
ma, !n"aat mahall! g!b! meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonom!k zorlukları olan, 
ula"ım ve !skan !mkanları kısıtlı yerlerde, normal çalı"ma saatler!yle sınırlandırılması 
kab!l olmadan görev ba"ında bulundurulması gerekl! olan personel, 

2) $lg!l! kanunlarca kend!ler!ne zata mahsus ta"ıt tahs!s ed!len makam ve rütbe sah!p-
ler!n!n makam "oförü ve koruma görevl!ler!, 

3) Kamu konutlarında görevl! kapıcı, kalor!ferc! g!b! personel, $ç!n !n"a veya tefr!k ed!-
lerek tahs!s ed!len b!na, baraka, prefabr!k yapı, "ant!ye eklent!s!, tad!l ed!lm!" veya ed!l-
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mem!" karavan, kulübe ve benzer! konutlardır.” hükmüne; “Kamu Konutu Özell!#!n! 
Kazanma” ba"lıklı 6. maddes!nde, “Kamu kurum ve kurulu"larının yetk!l! makamla-
rınca, mevcut konutlarının, kamu konut türler!ne göre bel!rlen!p, bu amaçta kulla-
nılmak üzere ayrımının yapılması !le bu konutlar kamu konutu özell!#!n! kazanır.(...)  

Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne m!ktarda veya hang! oranda tahs!s 
ed!lece#! yetk!l! makamca tesp!t ed!leb!l!r...” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Anılan Yönetmel!#!n “Özel Tahs!s Konutların Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 7. maddes!nde, 
“Özel tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (1) sayılı cetvelde göster!len makam ve rütbe 
sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Özel tahs!sl! konutların tahs!s!nde ayrıca tahs!s kararı alın-
maz, bu göreve seç!lme veya atanma yeterl!d!r.” hükmüne; “Görev Tahs!sl! Konutla-
rın Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 8. maddes!nde, “Görev tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (2) 
sayılı cetvelde bel!rt!lenlere, cetveldek! sıraya göre, yetk!l! konut da#ıtım kom!syonu 
tarafından tahs!s ed!l!r. Ancak (3) sayılı cetvelde göster!len makam ve rütbe sah!pler!-
ne tahs!ste ayrıca tahs!s kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahs!s kararını da 
kapsar.(...)” hükmüne; “Sıra Tahs!sl! Konutların Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 9. maddes!nde, 
“Sıra tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (4) sayılı puanlama cetvel! esas alınarak konut 
da#ıtım kom!syonunca hak sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Hak sah!pler!n!n puanlarının e"!t 
olması hal!nde, h!zmet süres! fazla olana, h!zmet süres! de e"!t !se, yetk!l! ev da#ıtım 
kom!syonunca ad çekme yoluyla, konut tahs!s ed!l!r.” hükmüne; “H!zmet Tahs!sl! Ko-
nutların Tahs!s )ekl!” ba"lıklı 10. maddes!nde, “H!zmet tahs!sl! konutlar yetk!l! ma-
kam tarafından tahs!s ed!l!r.” hükmüne; “Konut Tahs!s Kom!syonlarının Kurulması” 
ba"lıklı 18. maddes!nde !se, “Kom!syon kararını gerekt!ren konutların oturmaya hak 
kazananlara tahs!s! amacı !le, konut tahs!s kom!syonları kurulur. Bu kom!syonlar ku-
rum veya kurulu"ların yetk!l! makamlarınca bel!rlenen üç k!"!den olu"ur. Ayrıca !k! 
yedek üye tesp!t ed!l!r. “ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Anılan Yönetmel!k ek! Ek (2) sayılı cetvel!n b!r!nc! fıkrasında; Yönetmel!#!n ek (3) sa-
yılı cetvel!nde göster!len e"yalı görev tahs!sl! konut tahs!s ed!lenler har!ç, Kamu Konut-
ları Kanunu’nun 3. maddes!ne aykırı olmamak "artıyla kurum ve kurulu"ların yetk!l! 
makamlarınca personel!n görev!n!n önem!, !dareye yararlılı#ı, yetk! ve sorumlulu#u 
!le k!l!t görevde olması g!b! özell!kler göz önünde bulundurularak bu cetvelde sayılan 
görev unvanlarına e" de#erde ve en altta bel!rt!len görev unvanından a"a#ı !n!lmemek 
üzere görev tahs!sl! konut tahs!s ed!lecek ek görev unvanlarının tesp!t ed!leb!lece#!, 
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bu cetveldek! görev unvanları sırası h!yerar"!s! ve görev!n önem dereces! esas alınarak 
görev tahs!sl! konut tahs!s ed!lecek görev unvanlarının her kurum ve kurulu" !ç!n b!r 
cetvel hal!nde ayrıca düzenlenece#! bel!rt!lm!"; Ek (2) sayılı cetvel!n Yüksek Ö#ret!m 
Kurumlarının yer aldı#ı III. Grup 12-A bend!nde; sırasıyla görev tahs!sl! konut tahs!s 
ed!lecek unvanlar ‘’Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Ba"-
kanı, Ana B!l!m Dalı Ba"kanı, Yüksek Okul Müdürü, Enst!tü Müdürü, Yüksek Okul 
Müdür Yardımcısı, Enst!tü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, 
Ö#ret!m Görevl!s!, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreter!, Da!re 
Ba"kanı, Hukuk Mü"av!r!, Hastane Ba"tab!b!, Hastane Müdürü, )ube Müdürü, Hasta-
ne Müdür Yardımcısı,’’ "ekl!nde sıralanmı"tır. 

Öte yandan, 2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanununun “Tanımlar” ba"lıklı 3. maddes!n-
de, “l) (De#!"!k: 22/2/2018-7100/2 md.) Ö#ret!m Elemanları: Yüksekö#ret!m kurum-
larında görevl! ö#ret!m üyeler!, ö#ret!m görevl!ler! ve ara"tırma görevl!ler!d!r. 

m) (De#!"!k: 22/2/2018-7100/2 md.) Ö#ret!m Üyeler!: Yüksekö#ret!m kurumlarında 
görevl! profesör, doçent ve doktor ö#ret!m üyeler!d!r. 

1) Profesör: En yüksek düzeydek! akadem!k unvana sah!p k!"!d!r. 

2) Doçent: Ün!vers!telerarası Kurul tarafından ver!len doçentl!k akadem!k unvanına 
sah!p k!"!d!r. 

3) Doktor Ö#ret!m Üyes!: Doktora çalı"malarını ba"arı !le tamamlamı", tıpta, d!" he-
k!ml!#!nde, eczacılıkta ve veter!ner hek!ml!kte uzmanlık unvanını veya Ün!vers!te-
lerarası  Kurulun öner!s! üzer!ne Yüksekö#ret!m Kurulunca tesp!t ed!len bell! sanat 
dallarının b!r!nde yeterl!k kazanmı" olan akadem!k unvana sah!p k!"!d!r. 

n) (De#!"!k: 22/2/2018-7100/2 md.) Ö#ret!m Görevl!s!: Yüksekö#ret!m kurumlarında 
okutulan dersler! vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan ö#ret!m 
elemanıdır.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. Davalı !darece 14.06.2019 tar!h!nde yürürlü#e 
konulan Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges!’ n!n “Tanımlar” 
ba"lıklı 4. maddes!nde, “a) Akadem!k Personel: Ö#ret!m Üyes!, Ö#ret!m Görevl!s! ve 
Ara"tırma Görevl!s!n!; (...) ç) $dar! Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
tab! personel!, (...) #) Konut Tahs!s Kom!syonu: Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! 
Konut Tahs!s Kom!syonunu; (...) j) Yetk!l! Makam: Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! 
Rektörlük Makamını (...) !fade eder.” hükmüne; “Konut Türler!” ba"lıklı 5. maddes!n-
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de, “Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes!’ne a!t konutlar !lke olarak a"a#ıda bel!rt!len üç 
guruba ayrılırlar: 

a) Görev tahs!sl! konutlar: Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n 5/b maddes! ve bu Yönet-
mel!#e ekl! (2) Sayılı Cetvel!n III. Grubunda (Yüksek Ö#ret!m Kurumları) bel!rt!len 
akadem!k ve !dar! personele, görevler!n!n önem! ve özell!#! !le yetk! ve sorumlulukları 
gere#! tahs!s ed!len konutlardır. 

b) H!zmet tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#!n 5 !nc! maddes!n!n (d) fıkrasının 2 nc! ve 
3 üncü Maddeler!ne dayanarak, sürekl! görev ba"ında bulundurulması gerekl! olan 
konut !dare am!r!, rektörlük makam "oförler!, özel kalem (2 adet), nöbetç! "oförler, 
merkez! ısıtmadan sorumlu k!"!ler ve !le tekn!k !"lerden sorumlu k!"!lere tahs!s ed!len 
konutlardır. 

c) Sıra tahs!sl! konutlar: Yönetmel!#!n 5 (c) maddes! ve !lg!l! d!#er hükümler! uyarınca 
bel!rlenen usul, esaslar ve puan durumuna göre tahs!s ed!len konutlardır.” hükmüne;

“Kamu konutu özell!#!n! kazanma” ba"lıklı 6. maddes!nde, “

1) Ün!vers!tem!z Lojmanları, Yönergen!n “5 !nc! Maddes!n!n (a) bend!ne göre % 85’! 
akadem!k personele % 10’u !dar! personele görev tahs!sl! ve (c) bend!ne göre % 5’! 
!dar! personele” sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır. 

2) Akadem!k personele görev tahs!sl! olarak ayrılmı" olan lojmanların talep azlı#ı 
dolayısıyla bo" kalmaları durumunda Ün!vers!te Yönet!m Kurulu’nun bel!rleyece#! 
sayıdak! lojman Ö#ret!m Görevl!ler! !le Ara"tırma Görevl!ler!ne sıra tahs!sl! olarak 
ver!leb!l!r. 

3) $dar! Personele ayrılmı" olan % 10 görev tahs!sl! konutlar, talep azlı#ı dolayısıyla bo" 
kalmaları durumunda Ün!vers!te Yönet!m Kurulu kararı !le !dar! personele sıra tahs!sl! 
olarak ver!leb!l!r. 

4) Ün!vers!te Yönet!m Kurulu tarafından !ht!yaç hal!nde kullanılmak üzere en fazla 15 
(on be") konut bo" tutulab!l!r.” hükmüne; 

“Görev tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 7. maddes!nde, “a) Görev Tahs!sl! Ko-
nutlar, Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı cetvel!n 3’üncü Grubunda “12- 
Yüksek Ö#ret!m Kurumları A-Genel” ba"lı#ına uygun olarak hazırlanan a"a#ıdak! sı-
raya göre Kom!syon tarafından tahs!s ed!l!r. 
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Yönetmel!#e ekl! (3) sayılı cetvele uygun olarak, rektöre “e"yalı görev tahs!sl! konut” 
tahs!s ed!l!r ve ayrıca tahs!s kararı alınmaz. Atama kararı aynı zamanda tahs!s kararı 
yer!ne geçer. 

Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! grupları !çer!s!nde de#er-
lend!r!l!r. 

Akadem!k Personel: Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enst!tü 
Müdürü, Meslek Yüksekokul Müdürü, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdür Yardım-
cısı, Enst!tü Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Bölüm Ba"-
kanı, Profesör, Doçent, Doktor Ö#ret!m Üyes!, Ar". Gör. Dr., Ö#r. Gör. Dr. Akadem!k 
personele konut tahs!s!nde temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r. 
Akadem!k h!yerar"! !ç!ndek! unvanı ve görev! e"!t olanlardan, puanı fazla olana önce-
l!k ver!l!r. 

$dar! Personel: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Da!re Ba"kanı, Hukuk Mü-
"av!r!, $ç Denetç!, Fakülte Sekreter!, Yüksekokul Sekreter!, Enst!tü Sekreter!, Meslek 
Yüksekokulu Sekreter!, )ube Müdürü, Avukat, Hastane Müdürü. 

b) Yeter! kadar Görev Tahs!sl! Konutun olmaması hal!nde, konut tahs!s taleb!nde bu-
lunanlar (a) bend!nde bel!rlenen sıra esas alınarak Yönergeye ekl! (1) sayılı cetveldek! 
esaslara göre, kend! aralarında puanlamaya tab! tutulurlar. 

c) Görev tahs!sl! konutta oturmakta !ken görev unvanı de#!"en personel!n yen! görev!, 
(a) bend!nde bel!rt!lm!" !se, kend!s! !ç!n tekrar tahs!s kararı alınmaz. Atanma kararı, 
son duruma göre konut tahs!s kararı yer!ne geçer. 

ç) Bo"alan görev tahs!sl! konutlar, f!!len bo"altılması tar!h!nden !t!baren en geç (30) 
gün !ç!nde Yönerge hükümler!ne göre yen! hak sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Ancak, önce-
den bell! b!r görev !ç!n ayrıldı#ı halde, bu göreve atama yapılmadı#ından bo" bulunan 
görev tahs!sl! konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

d) Akadem!k ve $dar! personel!n vek!l veya tedv!ren atandı#ı görevler, !dar! görev kap-
samında d!kkate alınmaz. 

e) Akadem!k personel maa" aldıkları unvan ve kadroya göre de#erlend!rmeye alınır.” 
hükmüne; “H!zmet tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 8. maddes!nde, “Ün!ver-
s!tem!z bünyes!ndek! lojmanlardan 5. Madden!n (b) bend!nde bel!rt!len k!"!ler !ç!n 
h!zmet tahs!sl! konutlar ayrılır. 
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“H!zmet tahs!sl! konutların hang!ler! oldu#u Ün!vers!te Yönet!m Kurulu tarafından 
bel!rlen!r. H!zmet tahs!sl! konutlar !lg!l! k!"!lere, Konut Tahs!s Kom!syonu tarafından 
Rektör’ün oluru alınarak !lg!l! görev süres!nce tahs!s ed!l!r.” hükmüne; 

“Sıra tahs!sl! konutların tahs!s "ekl!” ba"lıklı 9. maddes!nde, “

1)Ün!vers!tem!z!n lojmanlarından !dar! personele % 5’! sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır. 

2) Konutta oturma süres! 5 (be") yıldır. Bu süren!n tamamlanmasından sonra konut-
tan yararlanacak ba"ka personel olmaması hal!nde, bell! b!r süre ver!lmeks!z!n ve "artlı 
olarak konutta oturmaya devam ed!lmes!ne !z!n ver!leb!l!r. 

3) Sıra tahs!sl! konutlar, Yönetmel!#e ekl! (4) sayılı puanlama cetvel! esas alınarak ko-
nut tahs!s kom!syonunca hak sah!pler!ne tahs!s ed!l!r. Hak sah!pler!n!n puanlarının 
e"!t olması hal!nde, h!zmet süres! fazla olana, h!zmet süres! de e"!t !se, yetk!l! konut 
tahs!s kom!syonunca ad çekme yoluyla. “Konut , konut tahs!s ed!l!r. 

4) Konuta g!rmek !ç!n bekleyen personel bulundu#u takd!rde, 5 (be") yıldan fazla 
oturma süres! en fazla olandan ba"lamak üzere, tebl!# tar!h!nden !t!baren 30 (otuz) 
gün !ç!nde konut bo"altılır. 

5) Sıra tahs!sl! lojmanlarda oturma süres! 5 yıldır. Bu süre dolduktan sonra lojmanı 
bo"altması tebl!# ed!ld!#! halde bo"altmayanlar !ç!n Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n 
konutlardan çıkarılma hükümler! uygulanır.” hükmüne; 5 T.C tahs!s taleb! ve de#er-
lend!rme” ba"lıklı 12. maddes!nde, “(...) 2) Bu yönergen!n 7, 8 ve 9. Maddeler!nde sı-
nı%andırılan tüm konutlar Kom!syon Kararı ve Rektörlük Makamının onayı !le tahs!s 
ed!l!r. (...) 7) Güneysu lojmanlarında hang! blokların akadem!k personele, hang! blok-
ların da !dar! personele da#ıtılaca#ına Ün!vers!te Yönet!m Kurulu karar ver!r.” hükmü-
ne; “Konut tahs!s kom!syonu” ba"lıklı 17. maddes!nde !se, “Konut Tahs!s Kom!syonu, 
Rektör tarafından bel!rlenecek b!r Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetk!l! kamu 
görevl!ler! send!ka tems!lc!s! b!r ö#ret!m elemanı olmak üzere 3 (üç) as!l ve b!r Ö#re-
t!m Üyes!, $dar! ve Mal! $"ler Da!re Ba"kanı olmak üzere 2 (!k!) yedek üyeden olu"ur.” 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davalı Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes!’nce Ko-
nut Tahs!s Yönerges!’ n!n hazırlanarak 14.06.2019 tar!h!nde yürürlü#e konuldu#u, 
davacı Send!ka tarafından da, söz konusu Yönergen!n 6. maddes!n!n 1. fıkrasının, 7. 
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maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” !ba-
res!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! grupları !çer!s!n-
de de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde temel öncel!k 
akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n, 9. maddes!n!n 1. fıkrasının, 
12. maddes!n!n 7. fıkrasının, 17. maddes!nde yer alan “b!r ö#ret!m elemanı” !bares!-
n!n üst normlara aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

$dareler, normlar h!yerar"!s!ne aykırı olmayacak "ek!lde, h!zmette etk!nl!#!n sa#lan-
ması !ç!n gerekl! önlemler! alma, bu kapsamda mevzuat de#!"!kl!#! yapma hususunda 
takd!r yetk!s!ne sah!pt!rler. Kamu h!zmetler!n!n hang! ko"ullar altında ve nasıl yürütü-
lece#!n! önceden saptamak her zaman mümkün olmadı#ı !ç!n, gel!"en durumlara ayak 
uydurmak ve ortaya çıkan !ht!yaçları kar"ılayab!lmek amacıyla düzenley!c! !"lemler 
üzer!nde gerekl! de#!"!kl!kler! yapma hususunda !dareler!n takd!r yetk!s! bulunmak-
tadır. 

Bu !t!barla, !darelerce çıkarılan düzenley!c! !"lemler!n; Anayasa, yasa, tüzük, yönet-
mel!k ve hukukun genel !lkeler!ne aykırı hükümler !çermemes! ve öngörülen b!ç!m 
ve yetk! ko"ullarına uyularak çıkarılması dı"ında, söz konusu düzenleme yetk!s!n!n 
kullanılmasına kamu hukuku yönünden herhang! b!r engel bulunmadı#ı açıktır. 

Davaya konu Recep Tayy!p Erdo#an Ün!vers!tes! Konut Tahs!s Yönerges!’n!n 6. mad-
des!n!n 1. fıkrasında yer alan “1) Ün!vers!tem!z Lojmanları, Yönergen!n “5 !nc! mad-
des!n!n (a) bend!ne göre % 85’! akadem!k personele % 10’u !dar! personele görev tah-
s!sl! ve (c) bend!ne göre % 5’! !dar! personele” sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır.” hükmü-
nün !ptal! !stem!n!n de#erlend!r!lmes!: 

Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n 6. maddes!nde, kamu kurum ve kurulu"larının yet-
k!l! makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türler!ne göre bel!rlen!p, bu 
amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması !le bu konutların kamu konutu özel-
l!#!n! kazanaca#ı; kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne m!ktarda veya 
hang! oranda tahs!s ed!lece#!n!n yetk!l! makamca tesp!t ed!leb!lece#! bel!rt!lm!"; bu-
nun dı"ında söz konusu konutların türler!ne göre hang! oranda ayrılaca#ına da!r b!r 
hükme gerek Kanunda ve gerekse de Yönetmel!kte yer ver!lmem!"t!r. )u halde, yetk!l! 
makamca personel sayılarının b!rb!r!ne oranlarına göre b!r da#ıtım yapılmasında üst 
normlara aykırılıktan söz ed!lemeyecekt!r. 
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Olayda !se, Ün!vers!te lojmanlarının genel !t!bar!yle %95 görev tahs!sl! ve %5 sıra 
tahs!sl! (!dar! personel !ç!n) olarak ayrıldı#ı, görev tahs!sl! olarak ayrılan lojman-
ların %85’!n!n akadem!k personele, %10’unun !se !dar! personele görev tahs!sl! 
olarak ayrıldı#ı, öte yandan Yönergen!n 6/3. maddes! uyarınca !dar! personele ay-
rılmı" olan % 10 görev tahs!sl! konutların, talep azlı#ı dolayısıyla bo" kalmaları du-
rumunda Ün!vers!te Yönet!m Kurulu kararı !le !dar! personele sıra tahs!sl! olarak 
ver!leb!lece#!, bu suretle !dar! personele toplamda %15’l!k oranda lojman ayrıldı-
#ı, hal!hazırda Ün!vers!tede 1129 akadem!k personel, 393 !dar! personel!n görev 
yaptı#ı, toplamda 483 adet lojmanın bulundu#u ve yukarıda bel!rt!len oranlamaya 
göre 72’s!n!n !dar! personele, 411’!n!n !se akadem!k personele ayrılmı" oldu#u an-
la"ılmakta olup, akadem!k ve !dar! personel sayılarının b!rb!r!ne oranı ve akade-
m!k personel!n h!zmet!n!n önem! d!kkate alınarak yapılan da#ıtımda hukuka ve 
hakkan!yete aykırılık bulunmamaktadır. 

Davacı Send!ka tarafından bu madde ba"lı#ı altında, Yönergen!n 5. Maddes!nde h!z-
met tahs!sl! konutların tanımına yer ver!ld!#! halde da#ıtımın yapıldı#ı 6. maddede 
h!zmet tahs!sl! konutlara yer ver!lmed!#!; y!ne akadem!k personele h!çb!r sıra tahs!sl! 
konut kontenjanı ayrılmadı#ı !ler! sürülmekte !se de, Yönergen!n 5. maddes!nde, h!z-
met tahs!sl! konutların tahs!s ed!lece#! k!"!ler!n; konut !dare am!r!, rektörlük makam 
"oförler!, özel kalem (2 adet), nöbetç! "oförler, merkez! ısıtmadan sorumlu k!"!ler ve !le 
tekn!k !"lerden sorumlu k!"!ler olarak sayıldı#ı, davalı !darece ver!len savunma d!lek-
çes!nde de, söz konusu personel!n oldukça az sayıda ve de#!"kenl!k gösteren personel 
oldu#u, bununla b!rl!kte hal!hazırda Ün!vers!tede b!r! makam "oförüne, b!r! nöbetç! 
serv!s "oförüne, b!r! de merkez! ısıtmadan sorumlu kalor!ferc!ye tahs!s ed!lm!" olan üç 
adet h!zmet tahs!sl! konutun bulundu#unun bel!rt!ld!#!, dolayısıyla toplam personel 
sayısı !ç!ndek! oranı %1 dah! etmeyen bu k!"!ler!n da#ıtımda göster!lmemes!n!n mev-
zuata aykırılık te"k!l etmeyece#!; öte yandan, akadem!k personele h!çb!r sıra tahs!sl! 
konut kontenjanı ayrılmadı#ı !dd!ası yönünden !se, akadem!k personel!n Yönergen!n 
4. maddes!nde akadem!k personel!n; Ö#ret!m Üyes!, Ö#ret!m Görevl!s! ve Ara"tırma 
Görevl!s!n! !fade ett!#!n!n bel!rt!ld!#!, 6. madden!n 1. fıkrasında da akadem!k personel 
!ç!n %85 oranında ve görev tahs!sl! olarak yeterl! sayıda lojmanın ayrılmı" oldu#u gö-
rüldü#ünden, söz konusu !dd!alar yönünden de dava konusu kuralda hukuka aykırılık 
bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 
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Bununla beraber, bu madden!n 2. fıkrasında yer alan “Akadem!k personele görev tah-
s!sl! olarak ayrılmı" olan lojmanların talep azlı#ı dolayısıyla bo" kalmaları durumunda 
Ün!vers!te Yönet!m Kurulu’nun bel!rleyece#! sayıdak! lojman Ö#ret!m Görevl!ler! !le 
Ara"tırma Görevl!ler!ne sıra tahs!sl! olarak ver!leb!l!r.” hükmünde geçen “...Ün!vers!te 
Yönet!m Kurulu’nun bel!rleyece#! sayıdak! lojman Ö#ret!m Görevl!ler! !le Ara"tırma 
Görevl!ler!ne sıra tahs!sl! olarak ver!leb!l!r.” !bares!, Mahkemem!z!n 07.02.2020 gün ve 
E:2019/435, K:2020/82 sayılı kararı !le !ptal ed!lm!"t!r. 

Yönergen!n 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! 
sıraya göre” !bares!n!n ve “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! 
grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde 
temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n de#erlend!r!l-
mes!: Dava konusu Yönergen!n 7. maddes!n!n !ptal! !sten!len 1. fıkrasında, “a) Gö-
rev Tahs!sl! Konutlar, Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı cetvel!n 3’üncü 
Grubunda “12- Yüksek Ö#ret!m Kurumları A-Genel” ba"lı#ına uygun olarak hazırla-
nan a"a#ıdak! sıraya göre Kom!syon tarafından tahs!s ed!l!r.(...) Akadem!k Personel: 
Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enst!tü Müdürü, Meslek Yük-
sekokul Müdürü, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Enst!tü Müdür 
Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Bölüm Ba"kanı, Profesör, Doçent, 
Doktor Ö#ret!m Üyes!, Ar". Gör. Dr., Ö#r. Gör. Dr. (...) $dar! Personel: Genel Sekre-
ter, Genel Sekreter Yardımcısı, Da!re Ba"kanı, Hukuk Mü"av!r!, $ç Denetç!, Fakülte 
Sekreter!, Yüksekokul Sekreter!, Enst!tü Sekreter!, Meslek Yüksekokulu Sekreter!, )ube 
Müdürü, Avukat, Hastane Müdürü.(...)” hükmü yer almı"tır. 

Söz konusu hükümde atı&a bulunulan Kamu Konutları Yönetmel!#!n!n ekl! (2) sayılı 
cetvel!n!n Yüksek Ö#ret!m Kurumlarının yer aldı#ı III. Grup 12-A bend!nde !se, gö-
rev tahs!sl! konut tahs!s ed!lecek unvanlar; ‘’Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan 
Yardımcısı, Bölüm Ba"kanı, Ana B!l!m Dalı Ba"kanı, Yüksek Okul Müdürü, Enst!tü 
Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enst!tü Müdür Yardımcısı, Profesör, Do-
çent, Yardımcı Doçent, Ö#ret!m Görevl!s!, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 
Fakülte Sekreter!, Da!re Ba"kanı, Hukuk Mü"av!r!, Hastane Ba"tab!b!, Hastane Müdü-
rü, )ube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,’’ "ekl!nde sıralanmı"tır. 

Söz konusu hükümler kar"ıla"tırıldı#ında öncel!kle, Yönetmel!kte bütün unvanlar b!r 
arada sayılmasına kar"ın davalı !darece hazırlanan Yönergede akadem!k ve !dar! per-
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sonel!n !k! ayrı grup hal!nde göster!ld!#!; Yönetmel!kte sadece “ö#ret!m görevl!s!” !ba-
res! yer almasına kar"ın, Yönergede “Ara"tırma Görevl!s! Doktor, Ö#ret!m Görevl!s! 
Doktor” "ekl!nde ayrıma g!d!ld!#!, bu suretle doktor unvanı bulunmayan ö#ret!m gö-
revl!ler!n!n, Yönetmel!#!n aks!ne görev tahs!sl! konut ver!lecek k!"!ler arasından çıka-
rıldı#ı, öte yandan Yönetmel!kte görev tahs!sl! konut tahs!s! sırasında d!kkate alınacak 
sıra göster!ld!#! halde, davalı !darece hazırlanan Yönergede söz konusu sıralamanın 
bozularak “Bölüm Ba"kanı” ve “Fakülte Sekreter!” g!b! bazı unvanların aleyh!ne olacak 
"ek!lde sıralama yapıldı#ı görülmekted!r. 

Yukarıda da de#!n!ld!#! üzere, !darelerce h!zmet!n gere#! olarak düzenley!c! !"lemler 
yapılab!l!r !se de, bunların normlar h!yerar"!s!ne aykırı olmaması gerekt!#!nden, Yö-
netmel!#e aykırı "ek!lde görev tahs!sl! konutların da#ıtımına neden olan Yönergen!n 
7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) bend!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” 
!bares!n!n !ptal! gerekmekted!r. 

Bununla beraber, her ne kadar Yönetmel!#!n ekl! (2) sayılı cetvel!n!n III. Grup 12-A 
bend!nde, akadem!k ve !dar! personel !k! ayrı grup hal!nde sayılmamı" !se de, !dar! 
personel!n akadem!k personelden sonra sayıldı#ı ve akadem!k personel!n de akade-
m!k h!yerar"! esas alınmak suret!yle sıralandı#ı, öte yandan dava konusu Yönergede 
de akadem!k ve !dar! personel sayılarına oranla yeterl! ve ad!l "ek!lde lojman ayrıldı#ı, 
her b!r grubun da kend! !ç!ndek! sıralamaya tab! olarak konut tahs!s! yapılaca#ı açık 
oldu#undan, Yönergen!n 7. maddes!nde yer alan “Akadem!k ve !dar! personele !l!"-
k!n tahs!s !"lemler! kend! grupları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k 
personele konut tahs!s!nde temel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” 
cümles!nde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

Yönergen!n 9. maddes!n!n 1. fıkrasında yer alan, “1)Ün!vers!tem!z!n lojmanlarından 
!dar! personele % 5’! sıra tahs!sl! olarak ayrılmı"tır.” hükmünün de#erlend!r!lmes!: Yu-
karıda Yönergen!n 6. maddes!n!n 1. fıkrasına !l!"k!n olarak yapılan de#erlend!rmede 
de bel!rt!ld!#! üzere, Yönergede Ün!vers!te lojmanları genel !t!bar!yle %95 görev tah-
s!sl! ve %5 sıra tahs!sl! (!dar! personel !ç!n) olarak ayrılmakla b!rl!kte, görev tahs!sl! 
olarak ayrılan lojmanların %10’unun !dar! personele görev tahs!sl! olarak ayrıldı#ı, 
öte yandan Yönergen!n 6/3. maddes! uyarınca !dar! personele ayrılmı" olan % 10 gö-
rev tahs!sl! konutların, talep azlı#ı dolayısıyla bo" kalmaları durumunda Ün!vers!te 
Yönet!m Kurulu kararı !le !dar! personele sıra tahs!sl! olarak ver!leb!lece#!, bu suretle 
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!dar! personele toplamda %15’l!k oranda lojman ayrıldı#ı, hal!hazırda Ün!vers!tede 
bulunan 483 adet lojmanın yukarıda bel!rt!len oranlamaya göre toplam 72’s!n!n !dar! 
personele ayrılmı" oldu#u anla"ılmakta olup, akadem!k ve !dar! personel sayılarının 
b!rb!r!ne oranı d!kkate alınarak yapılan da#ıtımda hukuka ve hakkan!yete aykırılık 
bulunmadı#ından, söz konusu hükümde de mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Yö-
nergen!n 12. maddes!n!n 7. fıkrasında yer alan, “Güneysu lojmanlarında hang! blok-
ların akadem!k personele, hang! blokların da !dar! personele da#ıtılaca#ına Ün!vers!te 
Yönet!m Kurulu karar ver!r.” hükmünün de#erlend!r!lmes!: 

Kamu Konutları Yönetmel!#!’n!n 6. maddes!nde, kamu kurum ve kurulu"larının yetk!-
l! makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türler!ne göre bel!rlen!p, bu amaç-
ta kullanılmak üzere ayrımının yapılması !le bu konutların kamu konutu özell!#!n! 
kazanaca#ı; kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne m!ktarda veya hang! 
oranda tahs!s ed!lece#!n!n yetk!l! makamca tesp!t ed!leb!lece#! bel!rt!lm!" olup; yetk!-
l! makam !se Yönergede Rektörlük Makamı olarak saptanmı"tır. Öte yandan, Konut 
Tahs!s Kom!syonunun görev! Yönetmel!kte, kom!syon kararını gerekt!ren konutların 
oturmaya hak kazananlara tahs!s! "ekl!nde göster!lm!"; Yönergede !se bu Kom!syonun, 
konut tahs!s! !ste#!nde bulunanlar !le konut tahs!s!ne hak kazandı#ı anla"ılanların du-
rumunu !nceleyece#! bel!rt!lm!"t!r. 

Yapılan açıklamalar do#rultusunda, mevcut konutların, kamu konut türler!ne göre be-
l!rlen!p, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması !le bunların görev unvan 
gruplarına göre ne m!ktarda veya hang! oranda tahs!s ed!lece#!n!n yetk!l! makamca 
tesp!t ed!leb!lece#!, olayda !se bu yetk!n!n Ün!vers!te Yönet!m Kurulu el!yle kullanıl-
masının öngörüldü#ü, konut tahs!s kom!syonunun görev!n!n !se sadece n!tel!#! be-
l!rlenen konutların görev gruplarına göre tahs!s! olarak bel!rt!ld!#! anla"ıldı#ından, 
dava konusu ed!len kuralda da hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadı#ı sonucuna 
varılmı"tır. Yönergen!n 17. maddes!nde yer alan, “b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n de-
#erlend!r!lmes!: 

$ptal! !sten!len kuralda, Konut Tahs!s Kom!syonunun, Rektör tarafından bel!rlenecek 
b!r Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter ve yetk!l! kamu görevl!ler! send!ka tems!lc!s! 
b!r ö#ret!m elemanı olmak üzere 3 (üç) as!l ve b!r Ö#ret!m Üyes!, $dar! ve Mal! $"ler 
Da!re Ba"kanı olmak üzere 2 (!k!) yedek üyeden olu"turulması öngörülmekted!r. Yö-
netmel!#!n “konut tahs!s kom!syonlarının kurulması” ba"lıklı 18. maddes!nde, konut 
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tahs!s kom!syonlarının k!mlerden olu"aca#ı göster!lmem!"; yalnızca, bu kom!syon-
ların kurum veya kurulu"ların yetk!l! makamlarınca bel!rlenen üç k!"!den olu"aca#ı 
ve !k! de yedek üye tesb!t ed!lece#! bel!rt!lm!"t!r. Yönergen!n dava konusu ed!len 17. 
maddes!nde !se kom!syonun, Rektör tarafından bel!rlenecek b!r Rektör Yardımcısı, 
Genel Sekreter ve yetk!l! kamu görevl!ler! send!ka tems!lc!s! b!r ö#ret!m elemanından 
olu"ması öngörülmekted!r. 

Davacı Send!ka tarafından, yetk!l! send!ka tems!lc!s!n!n ö#ret!m elemanı olma zorun-
lulu#u get!r!lmek suret!yle katılım hakkının daraltıldı#ı, ayrıca send!ka özgürlü#ünün 
de !hlal ed!ld!#! !ler! sürülmekted!r. 

Öncel!kle, 4688 sayılı Kamu Görevl!ler! Send!kaları ve Toplu Sözle"me Kanunu’nun 
1. maddes!nde, “Bu Kanunun amacı, kamu görevl!ler!n!n ortak ekonom!k, sosyal ve 
meslek! hak ve menfaatler!n!n korunması ve gel!"t!r!lmes! !ç!n olu"turdukları send!ka 
ve konfederasyonların kurulu"u, organları, yetk!ler! ve faal!yetler! !le send!ka ve kon-
federasyonlarda görev alacak kamu görevl!ler!n!n hak ve sorumluluklarını bel!rlemek 
ve toplu sözle"me yapılmasına !l!"k!n usul ve esasları düzenlemekt!r.” hükmü yer almı", 
3/f maddes!nde !se, send!kanın, kamu görevl!ler!n!n ortak ekonom!k, sosyal ve mesle-
k! hak ve menfaatler!n! korumak ve gel!"t!rmek !ç!n olu"turdukları tüzel k!"!l!#e sah!p 
kurulu"ları !fade edece#! bel!rt!lm!"t!r. 

Y!ne Anayasanın 53. maddes!nde de, kamu görevl!ler! bakımından send!ka özgürlü-
#ü kabul ed!lm!" bulunmaktadır. Olayda, Konut Tahs!s Kom!syonunun olu"umunda 
yetk!l! kamu görevl!ler! send!ka tems!lc!s!n!n katılımına !mkan ver!lmekle b!rl!k-
te, söz konusu tems!lc!n!n unvan bazında seç!m!n!n !lg!l! send!kaya bırakılmayarak 
do#rudan davalı !darece bel!rlenmek suret!yle send!ka özgürlü#ünün ruhuna aykırı 
b!r uygulamaya g!d!ld!#!, kaldı k! ö#ret!m görevl!s! send!ka üyes!n!n bulunmaması 
durumunda nasıl b!r yol !zlenece#! hususunun !se açıklanmadı#ı anla"ılmakta olup, 
bel!rt!len !lkelere aykırı "ek!lde get!r!len kuralda hukuka uygunluk bulunmadı#ından, 
söz konusu maddede yer alan “b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n de !ptal! gerekmekted!r. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Yönergen!n 7. maddes!n!n 1. fıkrasının (a) ben-
d!nde yer alan “hazırlanan a"a#ıdak! sıraya göre” !bares! !le 17. maddes!nde yer alan, 
“b!r ö#ret!m elemanı” !bares!n!n !ptal!ne; Yönergen!n 6. maddes!n!n 1. fıkrasının, 7. 
maddes!nde yer alan “Akadem!k ve !dar! personele !l!"k!n tahs!s !"lemler! kend! grup-
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ları !çer!s!nde de#erlend!r!l!r.” cümles! !le “Akadem!k personele konut tahs!s!nde te-
mel öncel!k akadem!k h!yerar"! esas alınarak bel!rlen!r.” cümles!n!n, 9. maddes!n!n 1. 
fıkrasının ve 12. maddes!n!n 7. fıkrasının !ptal! !stem! yönünden !se davanın redd!ne, 
………………karar ver!ld!.

Valili%in yönetici görevlendirme sürecindeki keyfî tutumu yargıdan döndü

E#!t!m-B!r-Sen olarak, adl! b!r olay neden!yle yargılanmakta oldu#u ceza davası gerek-
çe göster!lerek okul müdürü üyem!z!n görev süres!n!n uzatılmaması üzer!ne açtı#ımız 
davada, mahkeme, !lg!l! yönetmel!kte, davacı hakkındak! güvenl!k soru"turmasının 
olumsuz olarak de#erlend!r!lmes!n!n yen!den müdür olarak atanmasına tek ba"ına en-
gel b!r durum te"k!l edece#!ne yönel!k b!r düzenlemeye yer ver!lmed!#!nden hareketle 
!"lem! !ptal ett!.

Isparta $dare Mahkemes!, kararında, “davacının yönetmel!k hükümler! ve yönetmel!k 
ek! form ı"ı#ında puanlamaya tab! tutularak sonucuna göre hakkında b!r !"lem te-
s!s ed!lmes! gerek!rken, müdür olarak yen!den atanmasına yönel!k taleb!n!n, anılan 
yönetmel!kte öngörülmeyen b!r usul !"let!lmek suret!yle hakkında daha önce ver!len 
hükmün açıklanmasının ger! bırakılması kararı bulunması neden!yle güvenl!k soru"-
turmasının olumsuz olarak de#erlend!r!lerek redd!ne da!r tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde hukuka uygunluk bulunmadı#ı” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C.

 ISPARTA 

!DARE MAHKEMES!

 ESAS NO    : 2020/517 

KARAR NO : 2020/1284 

DAVACI        : ……………………’$ TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI 

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT -UETS[16396-93654-25339] 

                           AV. ÖMER RAYLAZ -UETS[16108-01985-12772] 

DAVALI        : ………………… VAL$L$+$ 

VEK!L!         : AV. ………………………. Merkez/………………… 

DAVANIN ÖZET! :Davacı tarafından, hakkında ver!len yargı kararının uygulanması 
ve …………. !l!, Merkez, …………. $lkokulu’na okula müdür olarak atamasının ya-
pılması !stem!yle yapmı" oldu#u ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n 01/03/2020 tar!h ve 
E.4434674 sayılı davalı !dare !"lem!n!n; yen!den müdür olarak atanması taleb!yle 2019 
yılında yapmı" oldu#u ba"vurusunun redd!ne da!r !"leme kar"ı açılan davada Ispar-
ta $dare Mahkemes!’nce !ptal kararı ver!ld!#!, anılan yargı kararının “2020 yılı M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına yen!den yönet!c! görevlend!rme takv!m! çer-
çeves!nde ba"vuru alınması” "ekl!nde !fadelere yer ver!len dava konusu !"lemle "eklen 
uygulandı#ı, ancak yargı kararının gerekçes! ve özüyle hareket ed!lerek görünürde b!r 
!"lem tes!s ed!lmed!#!, davacının 2019 yılında d!#er adaylar !le b!rl!kte yarı"makta ve 
bu duruma göre atanmayaca#ının bel!rlenmes! gerek!rken 2020 yılında d!#er adaylarla 
b!rl!kte de#erlend!rmeye dah!l ed!lmes!n!n hakkan!yete aykırı oldu#u, !daren!n yargı 
kararının !caplarını tam ve eks!ks!z! olarak yer!ne get!rmes! gerekt!#!, hukuka aykırı 
oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! :Davacı tarafından her ne kadar Mahkeme kararının uygu-
lanmadı#ı !ler! sürülmü" !se de söz konusu kararın uygulandı#ı, davacının durumu-
nun ancak 2020 yılı e#!t!m kurumlarına yen!den yönet!c! atanması !"lemler! yapılırken 
de#erlend!r!leb!lece#!, salt b!r mahkeme kararının uygulanmasının e#!t!m kurumla-
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rında karma"aya yol açaca#ı, bu sebeple anılan karar uygulanırken kurumlar !ç!nde 
en ad!l ve dengel! "ek!lde da#ıtımın yapılması !ç!n !darece en uygun yolun seç!ld!#!, 
dava konusu !"lem!n hukuka uygun oldu#u davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA  

Karar veren Isparta $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! görü-
"üldü. 

Dava, davacı tarafından yargı kararının uygulanması ve …………. !l!, Merkez, 
…………. $lkokuluna müdür olarak atamasının yapılması !stem!yle yapmı" oldu#u 
ba"vurusunun “2020 yılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına yen!den yöne-
t!c! görevlend!rme takv!m! çerçeves!nde ba"vuru alınması” yönünde redd!ne !l!"k!n 
01/03/2020 tar!h ve E.4434674 sayılı davalı !dare !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

Anayasa’nın 2. maddes!nde, Türk!ye Cumhur!yet!n!n hukuk Devlet! oldu#u vurgu-
lanmakta ve 138. madden!n son fıkrasında, “Yasama ve yürütme organları !le !dare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve !dare, mahkeme kararlarını 
h!çb!r suretle de#!"t!remez ve bunların yer!ne get!r!lmes!n! gec!kt!remez.” hükmü yer 
almaktadır. 

2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddes!n!n 1. fıkrasında, “Danı"-
tay, bölge !dare mahkemeler!, !dare ve verg! mahkemeler!n!n esasa ve yürütmen!n 
durdurulmasına !l!"k!n kararlarının !caplarına göre !dare, gec!kmeks!z!n !"lem tes!s 
etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre h!çb!r "ek!lde kararın !dare-
ye tebl!#!nden ba"layarak otuz günü geçemez.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. Mahkeme-
m!z E:2018/1939 sayılı dava dosyasında davacı tarafından “…………….. !l! Merkez 
………….$lkokulunda okul müdürü olarak görev yaparken görev süres! 14.06.2019 
tar!h!nde dolan davacı tarafından, aynı okulda dört yıllık süreyle yen!den müdür un-
vanıyla atanma !stem!n!n redd!ne !l!"k!n 29/06/2019 günlü !"lem!n” !ptal! !stem!yle 
dava açılmı" olup, Mahkemem!z!n 27/12/2019 tar!h ve E:2019/884, K:2019/1745 sa-
yılı kararıyla “Bu durumda, davacının yönetmel!k hükümler! ve yönetmel!k ek! form 
ı"ı#ında puanlamaya tab! tutularak sonucuna göre hakkında b!r !"lem tes!s ed!lmes! 
gerek!rken, müdür olarak yen!den atanmasına yönel!k taleb!n!n, anılan yönetmel!kte 
öngörülmeyen b!r usul !"let!lmek suret!yle hakkında ‘kasten bas!t yaralama’ suçundan 
daha önce ver!len hükmün açıklanmasının ger! bırakılması kararı bulunması neden!y-
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le güvenl!k soru"turmasının olumsuz olarak de#erlend!r!lerek redd!ne da!r tes!s ed!len 
dava konusu !"lemde hukuka uygunluk bulunmadı#ı sonucuna ula"ılmı"tır. 

Hal böyle olmakla b!rl!kte, dava konusu !"lem!n hukuka aykırı bulunmu" olmasının, 
davacının ba"vurusunun do#rudan kabul ed!lmes! ve müdür olarak atanması sonucu-
nu do#urmayaca#ı, müdür olarak yen!den görevlend!r!lmek !ç!n yönetmel!k ek! form 
üzer!nden bel!rlenen puanlamaya tab! tutularak davalı !dare tarafından mevzuata uy-
gun b!r "ek!lde gerekl! !"lemler yapıldıktan sonra davacının müdür olarak yen!den 
görevlend!r!lme ba"vurusunun kabul ed!l!p ed!lmeyece#!n!n bel!rlenmes! gerekt!#! 
açıktır.” gerekçes!yle dava konusu !"lem!n !ptal!ne karar ver!ld!#! görülmekted!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının ……….. !l!, Merkez ………… $lkoku-
lunda müdür olarak görev yapmaktayken 4 yıllık yönet!c!l!k süres!n!n 14/06/2019 ta-
r!h!nde sona erd!#!, 2019 yılı E#!t!m Kurumlarına Yen!den Yönet!c! Görevlend!r!lmes! 
kapsamında yönet!c! olarak görevlend!r!lmes! taleb!yle yapmı" oldu#u ba"vurusunun 
29/06/2019 tar!h!nde davalı !dare !"lem!yle redded!ld!#!, bu !"lem!n !ptal! !stem!yle 
açılan davada Mahkemem!z!n 27/12/2019 tar!h ve E:2019/884, K:2019/1745 sayılı ka-
rarıyla dava konusu !"lem!n !ptal!ne karar ver!ld!#!, davacının söz konusu Mahkeme 
kararının uygulanması ve Gaz! $lkokulu’na yen!den müdür olarak görevlend!rmes!-
n!n yapılması taleb!yle 27/02/2020 tar!h!nde davalı !dareye ba"vuruda bulundu#u, 
anılan ba"vurusunun “2020 yılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına yen!den 
yönet!c! görevlend!rme takv!m! çerçeves!nde” alınmasına yönel!k 01/03/2020 tar!h ve 
E.4434674 sayılı !"lemle redded!lmes! üzer!ne görülmekte olan davanın açıldı#ı anla-
"ılmaktadır. 

Görülmekte olan uyu"mazlık yargı kararının uygulanıp uygulanmadı#ı ve yargı kararı 
uyarınca davacının do#rudan do#ruya Gaz! $lkokulu’na müdür olarak atanıp atana-
mayaca#ından kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda yer alan Anayasa hükmü ve Kanun maddeler! uyarınca, !daren!n madd! ve 
hukuk! ko"ullara göre uygulanab!l!r n!tel!kte olan b!r yargı kararını ‘aynen’ ve ‘gec!k-
meks!z!n’ uygulamaktan ba"ka b!r seçene#! bulunmamaktadır. 

Bu durumda; yukarıda yer ver!len mevzuat ve Mahkeme kararı uyarınca, yargı yer!nce 
!ptal ed!lm!" olan !dar! tasarruf ve ona ba#lı !"lemler tüm hüküm ve sonuçlarıyla tes!s 
ed!ld!kler! tar!hten !t!baren ortadan kaldırılarak hukuk alem!nde h!ç do#mamı" hale 
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gelece#!nden, davacının 2019 yılı E#!t!m Kurumlarına Yen!den Yönet!c! Görevlend!-
r!lmes! kapsamında 21/06/2018 tar!h ve 30455 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanarak 
yürürlü#e g!ren M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c!l!k Görevlend!r-
me Yönetmel!#!’n!n Ek-1’de yer alan form üzer!nden bel!rlenen puanlamaya göre b!r 
de#erlend!rme yapılarak !"lem tes!s ed!lmes! gerek!rken, davacının ba"vurusu üzer!ne, 
yargı kararının uygulanması adına “2020 yılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumla-
rına yen!den yönet!c! görevlend!rme takv!m! çerçeves!nde ba"vuru alınması” yönünde 
!"lem tes!s ed!ld!#!, yargı kararının uygulanmadı#ı anla"ıldı#ından, 01/03/2020 tar!h 
ve E.4434674 sayılı !"lem!n “2020 yılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına ye-
n!den yönet!c! görevlend!rme takv!m! çerçeves!nde ba"vuru alınması”na !l!"k!n kısmı 
yönünden hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna ula"ılmı"tır. 

D!#er yandan !" bu kararın davacının do#rudan do#ruya ………… $lkokulu’na mü-
dür olarak atanması sonucunu do#urmayaca#ı, Mahkemem!z!n 27/12/2019 tar!h ve 
E:2019/884, K:2019/1745 sayılı kararının yukarıda ayrıntısı ver!len gerekçes! do#rul-
tusunda 2019 yılı E#!t!m Kurumlarına Yen!den Yönet!c! Görevlend!r!lmes! kapsamın-
da b!r de#erlend!rme yapılarak görevlend!rme yapılıp yapılmayaca#ının davalı !darece 
de#erlend!r!lmes! gerekt!#! açık oldu#undan, davacının …………… $lkokulu’na mü-
dür olarak atanma taleb!n!n redd!ne !l!"k!n kısım yönünden bu a"amada ayrıca karar 
ver!lmes!ne olanak bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n 2020 yılı M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m 
Kurumlarına yen!den yönet!c! görevlend!rme takv!m! kapsamında ba"vuruların alın-
masına !l!"k!n kısmının !ptal!ne, ……………….karar ver!ld!.

Mesai saatleri haricinde düzenlenen toplantıya katılmamak disiplin suçu te$kil et-
mez

E#!t!m-B!r-Sen olarak, Cumartes! günü gerçekle"t!r!len okul a!le b!rl!#! genel kurul 
toplantısına katılmadı#ı gerekçes!yle d!s!pl!n cezasıyla tecz!ye ed!len üyem!z adına aç-
tı#ımız davada, mahkeme, üyem!z!n kend!s!ne b!r gün önce b!ld!r!len ve mesa! saatler! 
dı"ında gerçekle"t!r!len toplantıya katılmamasında kusurlu davrandı#ından bahsed!-
lemeyece#! gerekçes!yle !"lem!n !ptal!ne karar verd!.

Erzurum 1. $dare Mahkemes!, “M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Okul A!le B!rl!#! Yönetmel!-
#!’n!n 9. maddes!nde genel kurul toplantılarının yer!, zamanı ve gündem!n!n en az 15 
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gün önces!nden üyelere b!ld!r!lmes!n!n düzenlend!#!, davacıya !se b!ld!r!m!n toplan-
tıdan b!r gün önces!nde yapıldı#ı görüldü#ünden, davacının kend!s!ne b!r gün önce-
s!nde b!ld!r!len ve mesa! saatler! dı"ında Cumartes! günü gerçekle"t!r!len toplantıya 
katılmamasında kusurlu davrandı#ından bahsed!lemeyece#! anla"ıldı#ı” gerekçes!yle 
dava konusu d!s!pl!n cezasıyla tecz!ye ed!lme !"lem!n! hukuka aykırı buldu.

Söz konusu karar, !lg!l! mevzuatında katılım !ç!n b!ld!r!m/ça#rı süres! aranan toplantı, 
çalı"tay vb. etk!nl!kler !ç!n emsal n!tel!#!nded!r. Kararda b!r ba"ka emsal n!tel!#!nde-
k! husus !se mesa! saatler! har!c!nde yapılan toplantılara yönel!k tesp!tt!r. Mahkeme, 
mevzuatı gere#! toplantıya davet süres!ne uyulmamasının yanı sıra toplantının mesa! 
saat! dı"ında ha&a sonunda düzenlenmes!n! de hukuka aykırı bulmu"tur.
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T.C.

ERZURUM

1.!DARE MAHKEMES!

ESAS NO        :2018/544

KARAR NO    :2018/2151 

DAVACI :…………………TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$ 

  SEND$KASI (E+$T$M B$R-SEN)

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT, AV. HARUN KALE

 AV. MEHMET KOÇER, AV.ÖMER RAYLAZ

 Av. Özdem!r Özok Sok. No:5 Balgat- Çankaya/ANKARA

DAVALI    : ……………….$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 

VEK!L! : Av…………………………. 

DAVANIN ÖZET! : …………………………ö#retmen! olarak görev yapan davacı 
tarafından. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddes! uyarınca kınama 
cezasıyla tecz!yes!ne yönel!k olarak tes!s ed!len 13.02.2018 tar!h ve E.3013200 sayılı 
!"lem!n; mesa! saatler! dı"ında toplantı sem!ner g!b! gerekçelerle ö#retmenlere görev 
ver!lmes!n!n mümkün olmadı#ı, !snat ed!len suçla !lg!l! kastının olmadı#ı, savunması-
nın d!kkate alınmadı#ı, !"lem!n hukuka ve mevzuata aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! 
!sten!lmekted!r.

SAVUNMANIN ÖZET! : Usule !l!"k!n olarak; davanın süres!nde açılmadı#ı, esasa 
!l!"k!n olarak !se; !"lem!n hukuka ve mevzuata uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın 
redd! gerekt!#! savunulmaktadır.

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Erzurum 1. $dare Mahkemes!’nce, 2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Ka-
nununun 15/1-c maddes! uyarınca al!l!#! hasım mevk!!ne çıkarıldıktan sonra, davalı 
!daren!n usule !l!"k!n !t!razı yer!nde görülmemes! üzer!ne, !"!n esası hakkında gere#! 
görü"üldü:
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Dava;……………ö#retmen! olarak görev yapan davacı …………………tarafından, 
657 sayılı  Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddes! uyarınca kınama cezasıyla 
tecz!yes!ne yönel!k olarak tes!s ed!len 13.02.2018 tar!h ve E.3013200 sayılı !"lem!n !p-
tal! !stem!yle açılmı"tır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddes!nde; “Ver!len em!r ve görev-
ler!n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall!nde kurumlarca bel!rlenen usul 
ve esasların yer!ne get!r!lmes!nde, görevle !lg!l! resm! belge, araç ve gereçler!n korun-
ması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak” f!!l! kınama cezasını gerekt!ren, 
125C/-a maddes!ndek!; “Kasıtlı olarak; ver!len em!r ve görevler! tam ve zamanında 
yapmamak, görev mahall!nde kurumlarca bel!rlenen usul ve esasları yer!ne get!rme-
mek, görevle !lg!l! resm! belge, araç ve gereçler! korumamak, bakımını yapmamak, hor 
kullanmak” f!!l! !se aylıktan kesme cezasını gerekt!ren f!!l ve haller arasında sayılmı"tır.

Aynı Kanunun 135. maddes!nde; “D!s!pl!n am!rler! tarafından ver!len uyarma, kına-
ma ve aylıktan kesme cezalarına kar"ı d!s!pl!n kuruluna, kademe !lerlemes!n!n durdu-
rulması cezasına kar"ı yüksek d!s!pl!n kumluna !t!raz ed!leb!l!r. $t!razda süre, kararın 
!lg!l!ye tebl!#! tar!h!nden !t!baren yed! gündür. Süres! !ç!nde !t!raz ed!lmeyen d!s!pl!n 
cezaları kes!nle"!r. $t!raz merc!ler!, !t!raz d!lekçes! !le karar ve ekler!n!n kend!ler!ne 
!nt!kal!nden !t!baren otuz gün !ç!nde kararlarını vermek zorundadır. $t!razın kabu-
lü hâl!nde, d!s!pl!n am!rler! karan gözden geç!rerek ver!len cezayı haf!%eteb!l!r veya 
tamamen kaldırab!l!rler. D!s!pl!n cezalarına kar"ı !dar! yargı yoluna ba"vurulab!l!r.” 
hükmü yer almaktadır.

M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Okul-A!le B!rl!#! Yönetmel!#!n!n 7/1 maddes!nde; “Okul yö-
net!c!ler!, ö#retmenler ve vel!ler !le onsek!z ya"ını geçm!" kurs!yer, çıraklık, kalfalık 
ve ustalık e#!t!m!ne devam eden k!"!ler b!rl!#!n tab!! üyes!d!r.” düzenlemes!, 9. Mad-
des!nde !se; “(1) Genel kurul, b!rl!#!n üyeler!nden meydana gel!r. Genel kurul, b!rl!k 
yönet!m kumlunun davet!yle her yıl en geç Ek!m ayının sonuna kadar; yen! açılan 
okullarda !se okul müdürünün davet! üzer!ne okulun açıldı#ı tar!hten !t!baren en geç 
!k! ay !ç!nde okulda toplanır. (2) Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların ço-
#unlu#u !le karar alır. Ancak toplantı yeter sayısı, yönet!m ve denetleme kurullarının 
asıl ve yedek üye sayısının dört katından, ö#renc! mevcudu yüzün altında olan okul-
larda !se yönet!m ve denetleme kurullarının asıl ve yedek üye sayısının !k! katından az 
olamaz. Genel kumlun toplanamaması durumunda, en geç otuz gün !ç!nde ço#unluk 
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aranmaksızın toplantı yapılır ve kararlar katılanların ço#unlu#u !le alınır. (3) Genel 
kurul toplantılarının yer!, zamanı ve gündem! en az onbe" gün önceden üyelere elden 
yazılı olarak b!ld!r!l!r, okul !lan panosu !le okulun !nternet sayfasında duyurulur....” 
düzenlemes! yer almaktadır.

Dosyanın !ncelenmes!nden; ……………… ö#retmen! olarak görev yapan dava-
cı ……………hakkında, 07.10.2017 tar!h!nde yapılan Okul A!le B!rl!#! Toplantısına 
mazerets!z olarak katılmadı#ı gerekçes!yle ba"latılan d!s!pl!n soru"turması sonucunda 
hazırlanan 04.01.2018 tar!hl! soru"turma raporunda özetle; “ … … … … … … . . n ! n 
07.10 2017 tar!h!nde yapılan Okul A!le B!rl!#! Toplantısına !l!"k!n tebl!# tutana#ını 
!mzalamasına kar"ın okul !dares!ne kar"ın tavır almak amacıyla b!l!nçl! ve kasıtlı ola-
rak mazerets!z ve !z!ns!z "ek!lde göreve g!tmed!#!n!n anla"ıldı#ı gerekçes!yle 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanunun 125/C-a maddes! gere#!nce “1/30 oranında aylıktan 
kesme” cezası !le tecz!yes! gerekt!#!” "ekl!nde kanaate varılması üzer!ne, 17.01.2018 
tar!h ve E. 1258584 sayılı !"lemle 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla tecz!yes!ne 
karar ver!ld!#!, !"bu !"leme davacı tarafından !t!raz ed!ld!#!, !t!razı de#erlend!ren $ l 
M!ll! E#!t!m D!s!pl!n Kurulunun  01.02.2018 tar!h ve 2 sayılı kararıyla !t!razın kabulü-
ne ve yen! b!r karar ver!lmek üzere dosyanın d!s!pl!n am!r!ne tebl!#!ne karar ver!ld!#!, 
bu karar üzer!ne de yapılan de#erlend!rme sonucunda, 13.02.2018 tar!h ve E.3013200 
sayılı !"lemle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B-a maddes! uyarınca davacı-
nın kınama cezasıyla tecz!yes!ne karar ver!ld!#!, !"bu !"lem!n !ptal! !stem!yle de bakıl-
makta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır.

Uyu"mazlık konusu olayda, dosyadak! b!lg! ve belgeler!n !ncelenmes!nden; tar!h!nde 
gerçekle"t!r!len toplantıya !l!"k!n yazının davacıya b!r gün önces!nde tar!h!nde tebl!# 
ed!ld!#! ve bahse konu toplantıya davacının katılmadı#ı sab!t olmakla b!rl!kte, M!llî 
E#!t!m Bakanlı#ı Okul-A!le B!rl!#! Yönetmel!#!n!n yukarıda yer ver!len 9. maddes!nde 
genel kurul toplantılarının yer!, zamanı ve gündem!n!n en az onbe" gün önceden üye-
lere b!ld!r!lmes!n!n düzenlend!#!, davacıya !se b!ld!r!m!n toplantıdan b!r gün önces!n-
de yapıldı#ı görüldü#ünden, davacının kend!s!ne b!r gün önces!nde b!ld!r!len ve mesa! 
saatler! dı"ında Cumartes! günü gerçekle"t!r!len toplantıya katılmamasında kusurlu 
davrandı#ından bahsed!lemeyece#! anla"ıldı#ından, tes!s ed!len dava konusu !"lemde 
hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadı#ı sonucuna ula"ılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………………. karar ve-
r!ld!.
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Somut gerekçelere dayandırılmayan geçici görevlendirmeler hukuksuzdur

E#!t!m-B!r-Sen olarak, 6 ay süreyle geç!c! görevlend!r!len üyem!z!n görevlend!r!lme-
s!n!n !ptal! !stem!yle açtı#ımız davada, mahkeme, h!zmet !ht!yacının ve bu !ht!yacın 
kar"ılanması gerekl!l!#!n!n somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulama-
dı#ı gerekçes!yle yürütmen!n durdurulması kararı verd!.

Samsun Bölge $dare Mahkemes!, kararında, “…görevlend!rmen!n, kamu h!zmetler!n!n 
gerekt!rd!#! hâllerde, bu kamu h!zmet! amacını tem!nen tes!s ed!lmes! gerekmekted!r. 
B!r ba"ka !fadeyle, görevlend!rme !"lem!, kamu görevl!ler!n!n !"gal ett!#! kadrodan 
f!!len uzakla"tırma amacını ta"ımamalı, kamu h!zmetler!n!n yürütülmes! amaç ed!-
n!lmel! ve h!zmet gerekler!ne ters dü"en b!r sonuç amaçlanmamalıdır. … hâl!hazırda 
olu"an h!zmet !ht!yacının ve bu !ht!yacın kar"ılanması gerekl!l!#!n!n somut ve nesnel 
gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadı#ı, dolayısıyla davacının, !ht!yaca b!naen 
… L!ses!’ne 6 ay süreyle geç!c! olarak görevlend!r!lmes!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde 
hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonuç ve kanaat!ne varılmı"tır” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

SAMSUN 

BÖLGE !DARE MAHKEMES! 

1. !DAR! DAVA DA!RES! 

Y.D. !tiraz No: 2019/470 

YÜRÜTMEN!N DURDURULMASI !STEM! HAKKINDA

VER!LEN KARARA !T!RAZ EDEN ( DAVACI) :………………………….. 

VEK!L! : Av. ………………  e-tebl!gat

KAR#I TARAF ( DAVALI)  : ………… Val!l!#! 

VEK!L! : Av…………………………….

!STEM!NÖZET! : ……… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü ........ Bölümü’nde tek-
n!syen olarak görev yapan davacının, 5442 sayılı Kanun’un 8/c maddes!ne göre ............ 
L!ses!’ne 6 ay süreyle geç!c! olarak görevlend!r!lmes!ne !l!"k!n 08.10.2019 tar!h ve 
E:19396172 sayılı ………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !"lem!n!n !ptal! ve yü-
rütmen!n durdurulması !stem!yle açılan davada, yürütmen!n durdurulması !stem!n!n 
redd! yönünde ver!len Çorum $dare Mahkemes!’n!n 04/12/2019 gün ve E:2019/623 
sayılı kararının; davacı tarafından, yapılan görevlend!rmen!n h!zmetler!n aksamaması 
!le b!r !lg!s!n!n olmadı#ı, görevlend!rmes!n!n yapıldı#ı ................. L!ses!’nde h!çb!r !h-
t!yaç bulunmadı#ı, !daren!n takd!r hakkını kullanırken haklı b!r nedene dayanmadı#ı, 
tümüyle keyf! b!r tutumla bu konudak! Danı"tay kararlarına aykırı davrandı#ı !ler! sü-
rülerek kaldırılması ve yürütmen!n durdurulması !stem!n!n kabulüne karar ver!lmes! 
!sten!lmekted!r. 

TÜRKM!LLET!ADINA 

Hüküm veren Samsun Bölge $dare Mahkemes! 1. Dava Da!res!’nce, 2577 sayılı $darî 
Yargılama Usûlü Kanunu’nun 27/7 maddes! uyarınca dosyadak! belgeler !ncelend!kten 
sonra !"!n gere#! görü"üldü: 

2577 sayılı $dar! Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddes!ne göre, Danı"tay veya 
!dar! mahkemeler !dar! !"lem!n uygulanması hal!nde telaf!s! güç veya !mkansız zarar-
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ların do#ması ve !dar! !"lem!n açıkça hukuka aykırı olması "artlarının b!rl!kte gerçek-
le"mes! durumunda yürütmen!n durdurulmasına karar vereb!l!rler. 

Uyu"mazlık, …….. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü ............... Bölümü’nde tekn!syen 
olarak görev yapan davacının, 5442 sayılı Kanun’un 8/c maddes!ne göre ................... 
L!ses!’ne 6 ay süreyle geç!c! olarak görevlend!r!lmes!ne !l!"k!n 08.10.2019 tar!h ve 
E:19396172 sayılı ………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !"lem!n!n !ptal! !ste-
m!nden kaynaklanmaktadır. 5442 sayılı $l $dares! Kanununun 8. maddes!nde; “... C) 
Yukardak! fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve tah-
v!ller! mensup oldu#u !l !dare "ube ba"kanlarının !nhası üzer!ne val!ler tarafından !cra 
ed!lmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepler!yle 
b!ld!r!l!r.” kuralına yer ver!lm!"t!r. 

657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda !se, aynı kurum !ç!nde geç!c! olarak görev-
lend!rme konusu düzenlenmem!" olmakla b!rl!kte, b!r kamu kurumunun bel!rlenm!" 
olan görev alanı !ç!nde ya da b!r h!zmet! yürütmek amacı !le, h!zmetle !lg!l! uzmanla"-
mı" kamu görevl!ler!n!n görevlend!r!lmeler! mümkündür. Ancak bu görevlend!rme-
n!n, kamu h!zmetler!n!n gerekt!rd!#! hallerde, bu kamu h!zmet! amacını tem!nen tes!s 
ed!lmes! gerekmekted!r. B!r ba"ka !fade !le görevlend!rme !"lem!, kamu görevl!ler!n!n 
!"gal ett!#! kadrodan f!!len uzakla"tırma amacını ta"ımamalı, kamu h!zmetler!n!n yü-
rütülmes! amaç ed!n!lmel! ve h!zmet gerekler!ne ters dü"en b!r sonuç amaçlanmama-
lıdır. 

Dava dosyası !çer!s!nde yer alan b!lg! ve belgeler!n !ncelenmes!nden; dava konusu !"-
lemde davacının görevlend!r!lme sebeb!n!n, “!ht!yaca b!naen” olarak bel!rt!ld!#!, da-
vacının geç!c! olarak görevlend!r!ld!#! okulun tekn!syen normunun 4 oldu#u, hal!ha-
zırda 3 k!"!n!n görev yaptı#ı, 1 k!"!n!n (………... !s!ml! tekn!syen!n) !se; 02/11/2017 
tar!h!nden ber! ……………. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü ............................ B!r!m!’nde 
per!yod!k kontrol uzmanı olarak görevlend!r!ld!#! görülmekle; yakla"ık 2 yıldır normu 
4 olmasına ra#men 3 tekn!syen !le h!zmet!n sunumuna devam ed!len ............. L!ses!’n-
de hal!hazırda olu"an h!zmet !ht!yacının ve bu !ht!yacın kar"ılanması gerekl!l!#!n!n 
somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadı#ı, dolayısıyla davacının, 
!ht!yaca b!naen ........... L!ses!’ne 6 ay süreyle geç!c! olarak görevlend!r!lmes!ne !l!"k!n 
dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonuç ve kanaat!ne varılmı"tır. 
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Öte yandan, dava konusu !"lem!n hukuka aykırı oldu#u saptanmasına ra#men uygu-
lamanın sürdürülmes!, tüm eylem ve !"lemler! hukuka uygunluk kar!nes!ne dayanan 
hukuk devlet! !lkes!ne aykırı b!r durum yaratacak, davacı yönünden telaf!s! güç zarara 
neden olacaktır. 

Açıklanan nedenlerle; davacının !t!razının kabulüne, Çorum $dare Mahkemes!’n!n 
04/12/2019 gün ve E:2019/623 sayılı kararının kaldırılmasına, …………………karar 
ver!ld!.

Soru$turma sonucu getirilen mali teklif üzerine do%rudan ilgilinin maa$ından ke-
sinti yapılamaz

E#!t!m-B!r-Sen olarak, hakkında yapılan soru"turma sonucunda yurt dı"ı aylı#ının 
!ades! !sten!len üyem!z!n maa"ından söz konusu aylık ödemes!n!n resen kes!lmes! !"-
lem!ne kar"ı açtı#ımız davada, mahkeme, !darelerce tazm!n!n genel hükümlere göre 
yapılab!lece#!ne d!kkat çekerek, bu konuda !daren!n resen !cra yetk!s! bulunmadı#ına 
hükmett!.

Hatay 1. $dare Mahkemes!, kararında, “Kasıt, kusur, !hmal ve tedb!rs!zl!kler! sonucu 
!darey! zarara u#ratan memurların bu zararları öncel!kle rızaen ödemeler! hususunun 
!lg!l!ye tebl!# ed!lece#!, tebl!#de borcun m!ktarı, sebeb!, do#u" tar!h!, fa!z ba"langıç 
tar!h!, ödeme yer!, yed! günlük !t!raz süres!, !t!raz merc!! hususlarının yer alaca#ı, ve-
r!len sürede ödemen!n gerçekle"memes! hal!nde söz konusu zararların !lg!l! !darelerce 
tazm!n!n!n genel hükümlere göre yapılab!lece#! anla"ılmakta olup bu konuda !dare-
n!n resen !cra yetk!s! bulunmamaktadır. Bu nedenle, !dare, memurdan elde edemed!-
#! tazm!nat !stekler!n! kar"ılayab!lmek !ç!n ‘adl! yargı yerler!ne’ ba"vurarak memuru 
aleyh!ne alacak davası açacak, ancak mahkemen!n !darey! haklı bulması durumunda 
hükmen tahs!l yoluna g!decekt!r” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C. 

HATAY

!DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2018/600 KARAR NO : 2019/479

DAVACI : ………………..’I TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$

                                         SEND$KASI

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT, AV. HARUN KALE, 

    AV. MEHMET KOÇER

                                   O#uzlar Mah. Av. Özdem!r Özok Sok. No:5 Balgat/ANKARA

DAVALI : DI)$)LER$ BAKANLI+I (STUTTGART BA)KONSOLOSLU+U)   

                                     Balgat/ANKARA

VEK!L! :AV. ……………………- Aynı Yerde

DAVANIN ÖZET!  :Davacının yurt dı"ında Türkçe ve Türk Kültürü ders! ö#retmen! 
olarak görev yaptı#ı zaman d!l!m!nde, Stuttgart Ba"konsoloslu#u tarafından davacı-
nın !z!n !hlal! yaptı#ı gerekçes!yle 2.633,20 Avro’yu !ade etmes!ne !l!"k!n tes!s ed!len 
02.01.2018 tar!h ve E:37143 sayılı !"lem ve anılan !"leme yapılan !t!razın redd!ne da!r 
31.01.2018 tar!h ve 13397588 sayılı !"lem!n; davacının maa"ından resen kes!nt! yapıl-
ması yönünde mevzuatta açık b!r hüküm bulunmadı#ı, davacının !z!n !hlal! yaptı#ı !d-
d!a ed!len dönem zarfı !çer!s!nde !z!nl! oldu#u, davalı !darece savunma hakkının !hlal 
ed!ld!#!nden bah!sle hukuka aykırı oldu#u !dd!a ed!lerek !ptal! ve !"lemler sebeb!yle 
mahrum kalman mal! ve özlük hakların !ades! !sten!lmekted!r.

SAVUNMANIN ÖZET! : Usûl yönünden; davanın dava açma süres! !çer!s!nde açıl-
madı#ı, esas yönünden ise; tes!s ed!len !"lem!n car! mevzuata uygun oldu#u, davacı-
nın h!le olarak n!telend!r!leb!lecek davranı"ı neden!yle sebeps!z yapılan ödemen!n her 
zaman ger! alınab!lece#! hususları !ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunulmak-
tadır.
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TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Hatay $dare Mahkemes! Hâk!ml!#!’ nce gere#! dü"ünüldü:

Davalı !daren!n usûle !l!"k!n !t!razı yer!nde görülmeyerek !"!n esasına geç!ld!.

Dava, davacının yurt dı"ında Türkçe ve Türk Kültürü ders! ö#retmen! olarak görev 
yaptı#ı zaman d!l!m!nde, Stuttgart Ba"konsoloslu#u tarafından davacının !z!n !hlal! 
yaptı#ı gerekçes!yle 2.633,20 Avro’yu !ade etmes!ne !l!"k!n tes!s ed!len 02.01.2018 tar!h 
ve E:37143 sayılı !"lem !le anılan !"leme yapılan !t!razın redd!ne da!r 31.01.2018 tar!h 
ve 13397588 sayılı !"lem!n !ptal! !le !"lemler sebeb!yle mahrum kalman mal! ve özlük 
hakların !ades! !stem!yle açılmı"tır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12. maddesinde; “...Devlet memurunun 
kasıt, kusur, !hmal veya tedb!rs!zl!#! sonucu !dare zarara u#ratılmı"sa, bu zararın !lg!l! 
memur tarafından ray!ç bedel! üzer!nden ödenmes! esastır. Zararların ödett!r!lmes!n-
de bu konudak! genel hükümler uygulanır. Ancak f!!l!n meydana geld!#! tar!hte en alt 
derecen!n b!r!nc! kademes!nde bulunan memurun brüt aylı#ının yarısını geçmeyen 
zararlar, kabul etmes! hal!nde d!s!pl!n am!r! veya yetk!l! d!s!pl!n kurulu kararına göre 
!lg!l! memurca öden!r” hükmü yer almı"tır.

5018 sayılı Kamu Mal! Yönet!m! ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu zararı” ba"lıklı 71. 
maddes!nde, kamu zararı, “kamu görevl!ler!n!n kasıt, kusur veya !hmaller!nden kay-
naklanan mevzuata aykırı karar, !"lem veya eylemler! sonucunda kamu kayna#ında 
artı"a engel veya eks!lmeye neden olunması” "ekl!nde tanımlanmı"; kontrol, denet!m, 
!nceleme, kesin hükme ba%lama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu za-
rarının, zararın olu"tu#u tar!hten !t!baren !lg!l! mevzuatına göre hesaplanacak fa!z!yle 
b!rl!kte !lg!l!lerden tahs!l ed!lece#! kurala ba#lanmı"; kamu zararının, bu zarara neden 
olan kamu görevl!s!nden veya d!#er gerçek ve tüzel k!"!lerden tahs!l!ne !l!"k!n usûl ve 
esasların. Mal!ye Bakanlı#ının tekl!f! üzer!ne Bakanlar Kumlu tarafından çıkarılacak 
yönetmel!kle düzenlenece#! bel!rt!lm!"t!r.

Anılan Yasa hükmüne !st!naden yürürlü#e konulan Kamu Zararlarının Tahs!l!ne $l!"-
k!n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel!#!n 4. maddes!nde, “!lg!l!”, kend!s!ne yers!z 
veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel k!"!; “sorumlu” !se, kamu zararının olu"-
masına sebep olan kamu görevl!s! olarak tanımlanmı"; 7. maddes!nde, yargı kararları 
ve Sayı"tay !lâmlarıyla tesp!t ed!len kamu zararı alacakları !le de#erlend!rme sonucun-
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da tak!p ve tahs!l!ne karar ver!len alacakların yetk!l! !dare b!r!m!nce tak!p ed!lece#!; 8. 
maddes!nde, Sayı"tay !lamı üzer!ne tesp!t ed!lenler dah!l kamu zararından do#an ala-
cakların her b!r! !ç!n tak!p dosyası açılaca#ı; 10. maddes!nde, kamu zararından do#an 
alacakların, !lg!l!ler ve sorumluların adresler!ne tebl!# ed!lece#!; bu tebl!gatta, borcun 
m!ktarı, sebeb!, do#u" tar!h!, fa!z ba"langıç tar!h!, ödeme yer!, yed! günlük !t!raz sü-
res!, !t!raz merc!! bel!rt!lerek, söz konusu tutarın tebl!# tar!h!nden !t!baren b!r ay !çe-
r!s!nde ödenmes!n!n !sten!lece#!; kes!nle"en Sayı"tay !lâmlarının tebl!#!nde 21/2/1967 
tar!hl! ve 832 sayılı Sayı"tay Kanunu hükümler!n!n uygulanaca#ı; söz konusu tebl!gata 
ra#men kamu zararı alaca#ının rızaen ödenmemes! hal!nde, tak!p dosyasının, alaca-
#ın hükmen tahsili !ç!n yetk!l! hukuk b!r!m!ne gönder!lece#!; 12. maddes!nde, tesp!t 
ed!len kamu zararının, rızaen ve sulh yolu !le ödenmek, Borçlar Kanunu hükümle-
r!ne göre takas yapılmak veya 2004 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suret!yle 
tahs!l ed!leb!lece#!; 15. maddes!nde de, Sayı"tay ve mahkeme !lâmları !le hüküm al-
tına alındı#ı halde sorumluları ve/veya !lg!l!ler! tarafından rızaen ödenmeyen kamu 
zararından do#an alacakların, 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre tahs!l ed!lece#! 
kurallarına yer ver!lm!"t!r.

Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevl!s!nden veya d!#er gerçek ve tüzel 
k!"!lerden tahs!l!ne !l!"k!n usûl ve esaslar, Mal!ye Bakanlı#ının tekl!f! üzer!ne Bakan-
lar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmel!kle düzenlen!r.” hükmüne yer ver!lm!", bu 
kanun uyarınca çıkarılan Kamu zararlarının Tahsiline !li$kin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeli%in Kamu zararının tespiti ve bildirilmesi ba$lıklı 7. Maddesin-
de “(l)Kamu zararları 6 ncı maddede bel!rt!len hususlar göz önünde bulundurulmak 
suret!yle; (a)Kontrol, denet!m veya !nceleme,(b)Sayıstayca kes!n hükme ba#lama, 
(c)Adl!, !dar! veya asker! yargılama, Sonucunda tesp!t ed!l!r. (2)Tesp!t ed!len kamu 
zararına !l!"k!n yazı, tutanak, rapor, !lâm ve benzer! belgeler !lg!l! kamu !dareler!ne 
gönder!l!r. Kontrol, denet!m ve !nceleme sonucunda tesp!t ed!lerek kamu !dareler!ne 
b!ld!r!len kamu zararlarına !l!"k!n belgelerde yer alan hususlar, !lg!l! harcama yetk!l!-
s!n!n de görü"ler! alınmak suret!yle merkezde üst yönet!c!, ta"rada !se !daren!n en üst 
yönet!c!s! tarafından de#erlend!r!l!r. Ta"rada !daren!n en üst yönet!c!s! !le harcama 
yetk!l!s! görev!n!n aynı k!"!de b!rle"mes! hal!nde de#erlend!rme üst yönet!c! tarafın-
dan yapılır. Yapılan de#erlend!rme sonuçları dosyasına konulur. (3)Kontrol, denet!m 
veya !nceleme sonucunda tesp!t ed!len kamu zararına !l!"k!n belgelerde, sorumlularla 
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b!rl!kte tahs!l sürec!ne dah!l ed!lecek !lg!l!ler de bel!rt!l!r. Bu bel!rlemen!n yapılmadı-
#ı durumlarda, zararın tahs!l sürec!ne dah!l ed!lecek !lg!l!ler merkezde üst yönet!c!, 
ta"rada !se !daren!n en üst yönet!c!s! tarafından yaptırılacak !nceleme !le bel!rlen!r. 
(4)Yargı kararları ve Sayı"tay !lâmlarıyla tesp!t ed!len kamu zararı alacakları !le de#er-
lend!rme sonucunda tak!p ve tahs!l!ne karar ver!len alacaklar, merkezde stratej! gel!"-
t!rme b!r!mler!nce, ta"rada !se tak!be yetk!l! !dare b!r!m!nce tak!p ed!l!r. (5)Sayı"tay 
denetç!ler! tarafından !nceleme sırasında mevzuata uygun bulunmayan veya noksan 
görülen !"ler hakkında kend!ler!ne gönder!len kamu zararına !l!"k!n sorguların b!r ör-
ne#!, !lg!l! kamu görevl!s!nce !lg!s!ne göre üst yönet!c! veya en üst yönet!c!ye b!ld!r!l!r. 
Bu sorgular, kamu !dares!nce !hbar ed!lerek gerekl! kontrol, denet!m ve !nceleme ba"-
latılab!l!r.” Kamu zararlarından do#an alaca#ın tebl!#! ve tak!b! ba"lıklı l0. maddes!nde 
“(l)Kamu zararından do#an alacaklar, merkezde stratej! gel!"t!rme b!r!mler!nce, ta"ra-
da !se tak!be yetk!l! b!r!mlerce sorumluların ve !lg!l!ler!n b!l!nen adresler!ne !mzaları 
alınmak suret!yle veya 11/02/1959 tar!hl! ve 7201 sayılı Tebl!gat kanunu hükümler!ne 
göre tebl!# ed!l!r. (2)Kontrol, denet!m veya !nceleme sonucunda tesp!t ed!len kamu 
zararı alacaklarının sorumlulara ve !lg!l!lere tebl!# !"lemler!ne, 7 nc! madde gere#!n-
ce yapılacak de#erlend!rme !"lemler!n!n tamamlandı#ı tar!hten !t!baren be" !" günü 
!çer!s!nde ba"lanır. Tebl!#de; borcun m!ktar!, sebeb!, do#u" tar!h!, fa!z ba"langıç tar!-
h!, ödeme yer!, yed! günlük !t!raz süres!, !t!raz merc!! bel!rt!lerek, söz konusu tutarın 
tebl!# tar!h!nden !t!baren b!r ay !çer!s!nde ödenmes! !sten!r. $t!raz merkezde stratej! 
gel!"t!rme b!r!m!nce, ta"rada !se tak!be yetk!l! b!r!m!n en üst yönet!c!s!nde on !" günü 
!çer!s!nde sonuçlandırılır. $t!raz ve !t!razı de#erlend!rme süres! b!r aylık ödeme süre-
s!n! etk!lemez. (3)Sayı"tay denet!m! sonucunda düzenlenen sorgular !hbar kabul ed!-
lerek yapılan de#erlend!rme sonucuna göre tahs!l ed!lmes! gerekt!#! b!ld!r!len kamu 
zararı alacaklarının sorumlulara ve !lg!l!lere tebl!#!nde de aynı "ek!lde !"lem yapılır. 
(4)Kes!nle"en Sayı"tay !lâmlarının tebl!#!nde 21/02/1967 tar!hl! ve 832 sayılı Sayı"tay 
Kanunu hükümler! uygulanır. (5)Adlî, $darî ve askerî mahkemelerce hükme ba#lanan 
ve tara%ara tebl!# ed!len kamu zararından do#an alacaklara !l!"k!n kararın kes!nle"me-
s! beklenmeks!z!n, tak!p !"lemler!ne ba"lanır. Yargılama sonucunda ver!len tazm!ne 
!l!"k!n kararlardan kamu !dares!n! tems!le yetk!l! hukuk b!r!m!nce tak!p ed!lmeyenler, 
tak!p ed!lmek üzere tems!le yetk!l! hukuk b!r!mler!ne !nt!kal ett!r!l!r, (6)Kamu zararı 
alacaklarının yapılan tebl!gata ra#men sorumlular ve/veya !lg!l!lerce süres!nde rızaen 
ödenmemes! hal!nde !lg!l! alacak tak!p dosyası, süren!n b!t!m!nde !t!baren be" !" günü 
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!çer!s!nde, alaca#ın hükmen tahs!l! !ç!n, stratej! gel!"t!rme b!r!m! ve ta"radak! !lg!l! 
tak!p b!r!m!nce kamu !dares!n! tems!le yetk!l! hukuk b!r!m!ne gönder!l!r. (7)Kamu 
zararına neden olan mevzuata aykırı karar, !"lem, eylem veya !hmal!n yapıldı#ı malî 
yıla !l!"k!n hesap ve !"lemler!n Sayı"tay tarafından onanmı" olması, tesp!t ed!len kamu 
zararından do#an alaca#ın tak!p ve tahs!l!ne engel te"k!l etmez.” Kamu zararından 
do%an alacakların tahsil $ekilleri ba$lıklı 12. maddesinde ise “(1) Kamu zararından 
do#an alacaklar, sorumlulardan ve/veya !lg!l!lerden, zararın olu"tu#u tar!hten !t!baren 
!lg!l! mevzuatına göre hesaplanacak fa!z!yle b!rl!kte tahs!l ed!l!r. (2)Tesp!t ed!len kamu 
zararları; rızaen ve sulh yolu !le ödenmek, b)22/04/1926 tar!hl! ve 818 sayılı Borçlar 
Kanunu hükümler!ne göre takas yapılmak, c)2004 sayılı Kanun hükümler! uygulan-
mak, Suret!yle tahs!l ed!l!r” hükümler! yer almı"tır. Yukarıda aynen aktarılan yasa ve 
yönetmel!k hükümler!nde; kamu zararının tahakkuk, tebl!# ve tahs!l usul ve esasları 
bel!rlenm!" tahs!l ed!lmemes! durumunda !se !darece adl! yargı mahkemeler!ne dava 
açılması gerekt!#! öngörülmü"tür.

Dava dosyasının !ncelenmes!nden, Stuttgart Ba"konsoloslu#u E#!t!m Ate"el!#! nez-
d!nde Türkçe ve Türk Kültürü ders! ö#retmen! olarak görev yapan davacının, yurt dı-
"ında görevl! oldu#u zaman d!l!m! !çer!s!nde Türk!ye’de yasal olarak bulunab!lece#! 
süreler! a"mak suret!yle !z!n !hlal! yaptı#ı gerekçes!yle hakkında soru"turma açıldı-
#ı, !"bu soru"turma net!ces!nde d!s!pl!n yönünden uyarma cezası !le mal! yönden !se 
2.633,20 Avro tutarındak! yurt dı"ı aylı#ının !ades! !le tecz!ye ed!ld!#!, anılan cezaya 
davacı tarafından süres! !çer!s!nde !t!raz ed!ld!#!, davacının yapmı" oldu#u !t!razın da 
redded!lmes! üzer!ne Stuttgart Ba"konsoloslu#u’nca davacının 2.633,20 Avro’yu !ade 
etmes!ne yönel!k tes!s ed!len 02.01.2018 tar!h ve E:37143 sayılı !"lem !le anılan !"leme 
yapılan !t!razın redd!ne 31.01.2018 tar!h ve 13397588 sayılı !"lem!n !ptal! ve mahrum 
kalman mal! ve özlük hakların !ades! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla-
"ılmaktadır.

Yukarıda alıntısı yapılan hükümler! b!r arada de#erlend!r!ld!#!nde; kasıt, kusur, !hmal 
ve tedb!rs!zl!kler! sonucu !darey! zarara u#ratan memurların bu zararları öncel!kle 
nzaen ödemeler! hususunun !lg!l!ye tebl!# ed!lece#!, tebl!#de borcun m!ktarı, sebeb!, 
do#u" tar!h!, fa!z ba"langıç tar!h!, ödeme yer!, yed! günlük !t!raz süres!, !t!raz merc!! 
hususlarının yer alaca#ı, verilen sürede ödemenin gerçekle$memesi halinde söz ko-
nusu zararların ilgili idarelerce tazmininin, genel hükümlere göre yapılabilece%i 
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anla$ılmakta olup, bu konuda idarenin re’sen icra yetkisi bulunmamaktadır. Bu 
nedenle !dare, memurdan elde edemed!#! tazm!nat !stekler!n! kar"ılayab!lmek !ç!n 
“adl! yargı yerler!ne” ba"vurarak, memuru aleyh!ne alacak davası açacak, !dare ancak 
mahkemen!n !darey! haklı bulması durumunda hükmen tahs!l yoluna g!decekt!r.

Somut olayda. Mahkemem!zce yapılan ara kararma ver!len cevaplar ve dosyada bu-
lunan d!#er belgeler tetk!k ed!ld!#!nde; davalı !dare tarafından davacıdan, adı geçen 
d!s!pl!n cezası uyarınca yurt dı"ı aylı#ından kes!nt! yapılmasını !sted!#!ne da!r beyanı-
nın talep ed!ld!#! görülmekte !se de, davacının söz konusu talepler!n kabulüne yönel!k 
b!r !rades!n!n bulunmadı#ı, davalı !darece davacının yurt dı"ı aylı#ından söz konusu 
tutarın resen taks!tlend!r!lmek suret!yle tahs!l ed!ld!#! anla"ılmı"tır.

Bu durumda, Bakanlıklararası Ortak Kültür Kom!syonu Kararı uyarınca yurt dı"ında 
görevlend!r!len davacının; mezkûr kararın 12.maddes!nde düzenlenen yurt dı"ı ay-
lı#ını hak etme "artı olan “görev! f!!len yapma” ko"ulunu yer!ne get!rmed!#! ve !z!n 
!hlal!nde bulundu#u !dd!asıyla, 2.633,20 Avro tutarındak! bedel!n tazm!n! ve tahs!l! 
!ç!n yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler! çerçeves!nde davalı !darece özel hukuk 
hükümler!ne göre adl! yargı merc!ler!nde dava açılması suret!yle zararın tazm!n ett!-
r!lmes! gerek!rken, bahse konu kamu zararının kamu görevl!s!n!n rızası alınmayarak 
resen aylı#ından kes!nt! yapılmak suret!yle tahs!l ed!lmes!ne da!r dava konusu !"lemle 
tak!p ve tahs!l! yoluna g!d!lmes!nde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu !"lem hukuka aykırı bulundu#undan, bu !"lemden kaynakla-
nan parasal hakların davalı !darece davacıya ödenece#! de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lemler!n iptaline, …………….. karar ver!ld!.

Mahkeme kararları, proje okulu yöneticilerinin görevlendirilmelerinde yönetme-
lik de%i$ikli%ini zorunlu kılıyor

E#!t!m-B!r-Sen olarak, görevlend!rme sonrası proje okulu olarak bel!rlenen okulunda 
dört yıllık yönet!c!l!k görev süres! sona eren üyem!z!n terc!hler! do#rultusunda yen!-
den görevlend!r!lme ba"vurusunun redd! üzer!ne açtı#ımız davada, mahkeme, aynı 
okulda görev süres!n!n b!t!m!n!n ardından yen!den görevlend!rme hükümler! açısın-
dan bulundu#u okula görevlend!r!lmes!n!n dayana#ı olan genel yönetmel!k hükümle-
r!n!n geçerl! oldu#una hükmett!.
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Kayser! 2. $dare Mahkemes!, kararında, “görevlend!r!ld!#! tar!hte özel proje okulu ol-
madı#ı, görevlend!r!lmes!n!n d!#er e#!t!m kurumu yönet!c!l!kler!nde oldu#u g!b! M!llî 
E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! hükümler! 
uyarınca val!l!k oluru !le gerçekle"t!r!ld!#!, söz konusu okulun 2018 yılında davacının 
göreve devamı sırasında Bakanlıkça özel proje okulu olarak bel!rlend!#! ve özel proje 
okullarının yönet!c!ler!n!n tab! bulundu#u Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m 
Kurumları Yönetmel!#!’n!n yukarıda hükümler!ne yer ver!len ve davacının durumun-
da bulunan k!"!ler!n görev süreler!n!n b!t!m! hâl!nde nasıl b!r atama ve görevlend!rme 
rej!m!ne tab! tutulaca#ı hususunda geç!" dönem! düzenlemes!n! !çeren geç!c! 1. mad-
des!n!n de yürürlükten kalkmı" bulundu#u d!kkate alındı#ında, davacının aynı okul-
da görev süres!n!n b!t!m!n!n ardından yen!den görevlend!rme hükümler! açısından 
bulundu#u okula görevlend!r!lmes!n!n dayana#ı olan genel yönetmel!k hükümler!n!n 
geçerl! oldu#unun kabulünün gerekt!#!, aks! durumun davacının anılan okulda görev-
lend!r!ld!#! tar!hte sonradan özel proje okulu kapsamına alınmamı" bulunan ba"kaca 
e#!t!m kurumlarında görevlend!r!lm!" bulunan ve görev süreler!n! tamamlayan yöne-
t!c!lerle yönet!c!l!#e yen!den görevlend!r!lme hükümler! açısından farklı uygulamaya 
tab! tutulması sonucunu do#uraca#ı, bu durumun !se e"!tl!k ve adalet !lkes! !le de ba#-
da"mayaca#ı” gerekçes!ne yer verd!.

Daha önce de benzer b!r konuda Esk!"eh!r 2. $dare Mahkemes! aynı gerekçeyle aynı 
yönde karar verm!"t!. Mahkeme kararları göstermekted!r k!, proje okullarında görev-
l! bulunan e#!t!m kurumu yönet!c!ler!ne görevlend!rme süreler!n!n b!t!m!nde kend! 
kurumlarına yen!den, d!#er kurumlara !se !lk defa görevlend!rme !ç!n ba"vuru hakkı 
tanınması konusunda !lg!l! yönetmel!klerde düzenleme yapılmalıdır.
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T.C. 

KAYSER! 

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO         : 2019/1162 

KARAR NO     : 2020/184 

DAVACI : ……………….. TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$          

                             SEND$KASI(E+$T$M-B$R-SEN) 

VEK!L! : AV. FARUK KARAKAYA (E-Tebl!gat Adresl!) 

DAVALI : …………….. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ………………………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 

DAVANIN ÖZET! : Davacı send!ka vek!l! tarafından, ………….. $l!, …………..  Ana-
dolu L!ses! $mam Hat!p L!ses!’nde Müdür olarak görev yapan müvekk!l!n!n, yönet!-
c! olarak görevlend!r!lme !stem!yle yapmı" oldu#u 27.08.2019 tar!hl! ba"vurusunun 
redd!ne !l!"k!n ………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 13.09.2019 tar!h ve 
E.16876646 sayılı !"lem!n!n; hukuka aykırı oldu#u, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Ku-
rumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’nde proje okullarına yönet!c! olarak 
görevlend!r!lenler!n ya da yönet!c! olarak görev yapmakta oldukları okulları proje oku-
lu olarak bel!rlenenler!n, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görev-
lend!rme Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 de#erlend!rme formuna göre yen!den gö-
revlend!rme !ç!n ba"vuruda bulunamayacaklarına !l!"k!n hüküm bulunmadı#ı, dört ve 
sek!z yılını tamamlayan yönet!c!ler!n, görevlend!r!ld!kler! e#!t!m kurumlarının proje 
okulu olarak bel!rleme sürec!nde kend!ler!ne yönet!c!l!k görev!n!n devamı ve sona er-
d!r!lmes! noktasında b!r terc!h hakkı tanınmadı#ı ve Bakanlı#ın tek tara%ı tasarrufuyla 
kend!ler!ne e#!t!m kurumlarına yen!den yönet!c! olarak görevlend!r!lme ba"vurusun-
da bulunma hakkının ver!lmed!#!, bu durumun hukuk! güvenl!k, hukuk! bel!rl!l!k ve 
hukuk! !st!krar !lkeler!ne aykırı oldu#u, kazanılmı" haklara saygı !lkes! do#rultusunda 
!"lem tes!s ed!lmed!#!, özel program ve proje uygulayan e#!t!m kurumuna dönü"türü-
len okullarda görev yapan yönet!c!ler!n yen!den ba"vuru yapamamasının e"!tl!k !lkes!-
ne aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal!ne karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 
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SAVUNMANIN ÖZET! : Davacının ………… Anadolu $mam Hat!p L!ses!’nde 2014 
yılından ber! müdür olarak görev yaptı#ı, 4 yıllık görev süres!n! tamamladı#ından 
bah!sle 08.08.2019 tar!h!nde davacı hakkında 652 sayılı “Özel Barınma H!zmet! Ve-
ren Kurumların ve Bazı Düzenlemeler Hakkında” Kanun Hükmünde Kararnamen!n 
9.fıkrası uyarınca !"lem tes!s ed!ld!#! ve M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!ne ö#retmen ola-
rak atandı#ı, davacının proje okulu müdürü oldu#undan kazanılmı" hakkından bah-
sed!lemeyece#!, !"lem!n usul ve yasalara uygun oldu#u öne sürülerek davanın redd! 
gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Kayser! 2. $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelend!kten sonra !"!n ge-
re#! görü"üldü: 

Dava ……………$l!, ………………. Anadolu L!ses! $mam Hat!p L!ses!’nde Müdür 
olarak görev yapan davacı tarafından, yönet!c! olarak görevlend!r!lme !stem!yle yap-
mı" oldu#u 27.08.2019 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n ……….. Val!l!#! $l M!ll! 
E#!t!m Müdürlü#ü’nün 13.09.2019 tar!h ve E.16876646 sayılı !"lem!n!n; !ptal! !stem!y-
le açılmı"tır. 

652 sayılı Özel Barınma H!zmet! Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamen!n ‘’Atama’’ ba"lıklı 37.maddes!n!n 8. fıkrasında; “Okul 
ve Kurum Müdürler!, $l M!llî E#!t!m Müdürünün tekl!f! üzer!ne, Müdür Ba"yardımcı-
sı ve Yardımcıları !se Okul veya Kurum Müdürünün !nhası ve $l M!llî E#!t!m Müdürü-
nün tekl!f! üzer!ne Val! tarafından dört yıllı#ına görevlend!r!l!r. Bu görevlend!rmeler!n 
süre tamamlanmadan sonlandırılması, süres! dolanların yen!den görevlend!r!lmes! !le 
bu fıkranın uygulanmasına !l!"k!n d!#er usul ve esaslar yönetmel!kle düzenlen!r. Bu 
fıkra kapsamındak! görevlend!rmeler özlük hakları, atama ve terf! yönünden kaza-
nılmı" hak do#urmaz.” hükmüne, aynı madden!n 9.fıkrasında !se; ‘’ Yurt !ç! veya yurt 
dı"ında, yerl! veya yabancı kurum ve kurulu"larla veya ba"ka ülkelerle !"b!rl!#! anla"-
ması çerçeves!nde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, 
Bakan onayı !le proje okulu olarak seç!len ve bel!rl! e#!t!m reformu ve programları 
uygulanan okul ve kurumlar !le Bakan onayıyla do#rudan Bakanlık merkez te"k!latına 
ba#lanan kurumlara yapılacak ö#retmen atamaları ve yönet!c! görevlend!rmeler! Ba-
kan tarafından yapılır.’’ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 
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Anılan Kanun’un 37. maddes!ne dayalı olarak hazırlanan ve 21.06.2018 tar!h ve 30455 
sayılı Resm! Gazetede yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Ku-
rumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n ‘’Kapsam’’ ba"lıklı 2.maddes!nde; 
‘’Bu Yönetmel!k, 25/8/2011 tar!hl! ve 652 sayılı Özel Barınma H!zmet! Veren Kurum-
lar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen!n 37 nc! madde-
s!n!n dokuzuncu fıkrası kapsamındak!ler har!ç olmak üzere, M!llî E#!t!m Bakanlı#ına 
ba#lı e#!t!m kurumlarında !k!nc! görev kapsamında görevlend!r!lecek müdür ve mü-
dür yardımcılarını kapsar.’’ hükmüne, ‘’Yönet!c! Görevlend!rmede $zlenecek Yöntem’’ 
ba"lıklı 14.maddes!nde; ‘’Yönet!c!l!#e !lk defa görevlend!rme yazılı sınav ve sözlü sınav 
sonucuna göre; yönet!c!l!#e yen!den görevlend!rme !se Ek-1’de yer alan Form üzer!n-
den yapılacak de#erlend!rme sonucu bel!rlenen puanlar d!kkate alınarak puan üstün-
lü#üne göre yapılır.’’ hükmüne, ‘’Yönet!c! Olarak Yen!den Görevlend!r!leceklere $l!"k!n 
Duyuru ve Ba"vuru’’ ba"lıklı 26.maddes!nde; ‘’(1) Müdür veya müdür yardımcısı ola-
rak yen!den görevlend!r!lecekler bakımından, !lk defa yönet!c! görevlend!rmes! yapıl-
madan önce olmak üzere, bo" bulunan e#!t!m kurumları !le dört ve sek!z yıllık görev 
süres!n! dolduran müdür ve müdür yardımcılarından bo"alacak e#!t!m kurumları, !l 
m!llî e#!t!m müdürlükler!n!n !nternet s!tes!nde duyurulur. (2) Bulundukları e#!t!m 
kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! dolduran yönet!c!lerden aynı ya 
da farklı e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda sek!z yıl-
lık görev süres!n! dolduran yönet!c!lerden !se farklı e#!t!m kurumlarına aynı unvanla 
yen!den görevlend!r!lme !ste#!nde bulunanların ba"vuruları elektron!k ortamda alınır. 
(3) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yen!den görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda 
bulunanlara en fazla 10 e#!t!m kurumu terc!h etme hakkı ver!l!r.’’ hükmüne, ‘’Müdür-
lü#e Yen!den Görevlend!rme’’ ba"lıklı 27.maddes!nde; ‘’(1) Bulundukları e#!t!m kuru-
munda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! dolduran müdürler!n aynı ya da farklı 
e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda sek!z yıllık görev 
süres!n! dolduran müdürler!n !se farklı e#!t!m kurumlarına müdür olarak yen!den 
görevlend!r!lmeler!nde, Ek-1’de yer alan Form üzer!nden yapılacak de#erlend!rmeye 
göre bel!rlenen puanlar d!kkate alınır...’’ hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Aynı Kanun’un 37. maddes!n!n 9. fıkrasına dayalı olarak hazırlanan ve 01.09.2016 ta-
r!h ve 29818 sayılı Resm! Gazetede yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!ll! E#!t!m Bakan-
lı#ı Özel Program ve Proje Uygulayan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n “Kapsam” 
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ba"lıklı 2. maddes!nde; “Bu Yönetmel!k, yurt !ç!nde ve yurt dı"ında yerl! veya yabancı 
kurum ve kurulu"larla veya ba"ka ülkelerle !"b!rl!#! anla"maları çerçeves!nde kurulan 
ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar !le bel!rl! e#!t!m reformu ve 
programları uygulayan okulların proje okulu olarak bel!rlenmes! ve Bakan tarafından 
onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak ö#retmen atamaları, yönet!c! görevlen-
d!rmeler! !le bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyes!ndek! ortaokullara 
ö#renc! seç!lmes!ne !l!"k!n usul ve esasları kapsar.” hükmüne, “Yönet!c! görevlend!r-
me” ba"lıklı 14. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; “Bu Yönetmel!kte aranan "artları ta"ı-
yan yönet!c!ler arasından e#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlü#ün !n-
hası, $nsan Kaynakları Genel Müdürlü#ünün tekl!f! ve Bakanın onayı !le dört yıllı#ına 
görevlend!rme yapılır. E#!t!m kurumunun ba#lı bulundu#u genel müdürlükçe bel!rle-
nen kr!terlere göre görev!nde ba"arı gösterenler!n görev süres! !lk görevlend!rmedek! 
usulle dört yıl daha uzatılab!l!r.” hükmüne, “ Yönet!c!l!k ve ö#retmenl!k görev!nden 
ayrılma” ba"lıklı 15. maddes!n!n b!r!nc! fıkrasında; “ Yönet!c! ve ö#retmenler !steme-
ler! hâl!nde ya da görev süreler!n! tamamladıklarında d!#er okullara !lg!l! mevzuat hü-
kümler!ne göre ö#retmen olarak atanab!l!rler.” hükümler!ne yer ver!lm!", öte yandan, 
anılan yönetmel!#!n geç!c! 1.maddes!nde; “Bu Yönetmel!#!n yürürlü#e g!rd!#! tar!hte 
val!l!klerce ataması yapılmı" olan ö#retmenler !le görevlend!r!lmes! yapılmı" yöne-
t!c!lerden dört veya sek!z yıllık görev süres!n! tamamlayanların görevler! sona erer. 
Bunlardan sek!z yıldan az, dört yıldan fazla çalı"anlar bu okullarda sek!z yıllık görev 
süres! tamamlamak üzere atanab!l!r/görevlend!r!leb!l!rler. Görev süreler!n! dolduran 
yönet!c! ve ö#retmenler !stekler! de d!kkate alınarak !lg!l! mevzuatı uyarınca durumla-
rına uygun okullara ö#retmen olarak atanırlar. Bu ö#retmenlerden herhang! b!r okul/
kuruma atanmak üzere ba"vuruda bulunmayanların veya terc!hler!nden b!r!ne atana-
mayanların görev yerler! !l !çer!s!nde val!l!klerce resen bel!rlen!r.” düzenlemes! yer ak-
makta !ken yönetmel!#!n anılan geç!c! b!r!nc! maddes!, 06.07.2018 tar!h ve 30470 sa-
yılı Resm! Gazetede yayımlanan yönetmel!k de#!"!kl!#! !le yürürlükten kaldırılmı"tır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının 29.09.2014 tar!h!nde ……………Ana-
dolu $mam Hat!p L!ses!’nde Müdür olarak atandı#ı, davacının okul müdürü olarak 
görevlend!r!ld!#! anılan okulun daha sonra 2018 yılında proje okulu olarak bel!rlen-
d!#!, davacının okul müdürü olarak 4 yıllık görev süres!n!n b!t!m!n! müteak!p M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ı Personel Genel Müdürlü#ü’nün 08.08.2019 tar!h ve 14717891 sayılı 
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!"lem! !le müdürlük görev!nden alınarak …………….. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü em-
r!ne ö#retmen olarak atandı#ı, kend!s! !le aynı tar!hlerde proje okulu olarak bel!rlenen 
okullar dı"ındak! ö#ret!m kurumlarına müdür olarak görevlend!r!len, dört ve sek!z 
yıllık görev süreler!n! dolduran yönet!c!ler!n Ek-1 formu !le ba"vuru yapab!l!yorken; 
kend!s! !le benzer durumda olan ve görev yaptıkları okulları Özel Program ve Proje 
Okuluna dönü"türülen yönet!c!ler!n yönet!c!l!#!n!n sona erecek olmasının hak kaybı 
olu"turaca#ı gerekçes!yle terc!hler!nden b!r!s!ne M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Ku-
rumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre 
de#erlend!rmen!n yapılarak, terc!hler! do#rultusunda yen!den müdür olarak görev-
lend!r!lme !stem!yle 27.08.2019 tar!h!nde yaptı#ı ba"vurusunun …………. Val!l!#!’n!n 
13.09.2019 tar!h ve E.16876646 sayılı !"lem!yle redded!lmes! üzer!ne bakılmakta olan 
davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Bakılan davada, davacının 29.09.2014 tar!h!nde müdür olarak görevlend!r!ld!#!, 
…………… Anadolu $mam Hat!p L!ses!’n!n görevlend!r!ld!#! tar!hte özel proje oku-
lu olmadı#ı, görevlend!r!lmes!n!n d!#er e#!t!m kurumu yönet!c!l!kler!nde oldu#u g!b! 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! hü-
kümler! uyarınca val!l!k oluru !le gerçekle"t!r!ld!#!, söz konusu okulun 2018 yılında 
davacının göreve devamı sırasında Bakanlıkça özel proje okulu olarak bel!rlend!#! ve 
özel proje okullarının yönet!c!ler!n!n tab! bulundu#u Özel Program ve Proje Uygula-
yan E#!t!m Kurumları Yönetmel!#!’n!n yukarıda hükümler!ne yer ver!len ve davacının 
durumunda bulunan k!"!ler!n!n görev süreler!n!n b!t!m! hal!nde nasıl b!r atama ve 
görevlend!rme rej!m!ne tab! tutulaca#ı hususunda geç!" dönem! düzenlemes!n! !çeren 
geç!c! 1. maddes!n!n de yürürlükten kalkmı" bulundu#u d!kkate alındı#ında, davacı-
nın aynı okulda görev süres!n!n b!t!m!n!n ardından yen!den görevlend!rme hüküm-
ler! açısından bulundu#u okula görevlend!r!lmes!n!n dayana#ı olan genel yönetmel!k 
hükümler!n!n geçerl! oldu#unun kabulünün gerekt!#!, aks! durumun davacının anı-
lan okulda görevlend!r!ld!#! tar!hte sonradan özel proje okulu kapsamına alınmamı" 
bulunan ba"kaca e#!t!m kurumlarında görevlend!r!lm!" bulunan ve görev süreler!n! 
tamamlayan yönet!c!lerle yönet!c!l!#e yen!den görevlend!r!lme hükümler! açısından 
farklı uygulamaya tab! tutulması sonucunu do#uraca#ı, bu durumun !se e"!tl!k ve ada-
let !lkes! !le de ba#da"mayaca#ı açık oldu#undan, bulundu#u okulda görev süres!n! 
dolduran davacının M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!r-
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me Yönetmel!#!’ne ve bu yönetmel!#!n ek!nde yer alan Ek-1 formuna göre de#erlen-
d!rme yapılmak suret!yle terc!hler!ne göre yen!den yönet!c! olarak görevlend!r!l!p gö-
revlend!r!lmeyece#! hususunda !"lem tes!s ed!lmes! gerek!rken, davacının bu yöndek! 
ba"vurusunun, Özel Proje Okulu’nda görev yaptı#ından bah!sle M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı 
E#!t!m Kurumlarına Yen!den Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#! kapsamında ba"-
vuru yapmasının mümkün olmadı#ı gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde 
hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Engellilik durumuna ba%lı yer de%i$ikli%i talebinin reddi mahkemeden döndü

E#!t!m-B!r-Sen olarak, engell! kadrosunda h!zmetl! olarak görev yapmakta !ken, görev-
de yükselme sınavında ba"arılı olmak suret!yle memur olarak atanan üyem!z!n, atan-
dı#ını !lçedek! hastanede per!yod!k kontroller!n! yaptıraca#ı bölümün bulunmaması 
neden!yle engell!l!k durumuna ba#lı yer de#!"!kl!#! taleb!n!n redd!ne !l!"k!n !"lem!n 
!ptal! !ç!n açtı#ımız davada mahkeme, dava konusu !"lem!n yürütmes!n! durdurdu.

Esk!"eh!r 1. $dare Mahkemes! kararında, “…657 sayılı Kanun’un 76. maddes! uyarın-
ca, kurumlarında görev yapan personel!n görev yer!n!n de#!"t!r!lmes! hususunda !da-
ren!n takd!r yetk!s! bulundu#u tartı"masız !se de Danı"tay’ın yerle"!k !çt!hatlarında 
da bel!rt!ld!#! üzere, anılan kanun hükümler! !le tanınan takd!r yetk!s!n!n mutlak ve 
sınırsız olmayıp, kamu yararı ve h!zmet gerekler! !le sınırlı oldu#u, takd!r yetk!s!n!n 
kamu yararı ve h!zmet gerekler! göz ardı ed!lerek kullanıldı#ının yargı merc!!nce sap-
tanması hâl!nde, dava konusu !dar! !"lem!n sebep, konu ve maksat yönler!nden huku-
ka aykırılı#ı neden!yle !ptal!n! gerekt!rece#! yerle"!k yargısal !çt!hatlarla kabul ed!lm!" 
bulunmaktadır. Uyu"mazlıkta, her ne kadar davalı !dare tarafından, h!zmetl! olarak 
görev yapmakta !ken, görevde yükselme sınavında ba"arılı olmak suret!yle, memur 
olarak atanan davacının, per!yod!k kontroller! ve tedav!s!n!n !lçe hastanes!nde müm-
kün olmadı#ına da!r Toplum Sa#lı#ı Merkez!’n!n yazısı d!kkate alındı#ında, davacının 
bu bölümün bulundu#u Esk!"eh!r !l merkez!ne atamasının yapılması gerekt!#! sonu-
cuna ula"ıldı#ından; davacının ‘Engell!l!k Durumuna Ba#lı Yer De#!"!kl!#!’ hakkını 
b!r defaya mahsus kullandı#ı ve norm kadro !mkânı bulunmadı#ı gerekçes!yle redd!ne 
!l!"k!n dava konusu !"lemde, hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır” !fa-
deler!ne yer ver!ld!.
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T.C.

ESK!#EH!R

1. !DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2019/598

KARAR NO : 2020/32

DAVACI : …………………..

 VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT- (E-Tebl!gat Adres!) 

DAVALI :…………….. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ……………….. AV………………… $l M!ll! E#!t!m Müdür-
lü#ü ………………………

DAVANIN ÖZET! : ………………… $l!, …………………………. $lçes! Halk E#!-
t!m Merkez! ve Ak"am Sanat Okulunda engell! kadrosunda yardımcı h!zmetl! olarak 
görev yapmakta !ken, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı tarafından 09/12/2018 tar!h!nde yapılan 
görevde yükselme sınavında ba"arılı olarak sınav sonucuna göre ………………….. $l!, 
………………$lçes!ne memur olarak atanan davacı tarafından, %53 engell! olması ve 
atanmı" oldu#u !lçedek! hastanede per!yod!k kontroller!n! yaptıraca#ı romatoloj! bö-
lümünün bulunmaması neden!yle tam te"ekküllü romatoloj! bölümü olan hastanen!n 
bulundu#u …………….. !l merkez!ne atanması !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne 
!l!"k!n 11/07/2019 tar!h ve E.13357146 sayılı ………………. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m 
Müdürlü#ü !"lem!n!n; k!"!ler!n sa#lık hakkını düzenleyen uluslararası sözle"melere ve 
Anayasa hükümler!ne aykırı oldu#u, engell! memurların anılan yönetmel!k hükmün-
de yer alan d!#er "artları sa#laması hal!nde kurum !ç! yer de#!"!kl!#!n!n b!r defadan 
fazla yapılmasının mümkün oldu#una !l!"k!n de#erlend!rmeler!n yapıldı#ı Danı"tay 
kararlarının mevcut oldu#u, ataması neden!yle davacının ……………. $lçes!nde çalı"-
makta olmasının sa#lı#ını ve tedav! sürec!n! olumsuz olarak etk!led!#! !ler! sürülerek 
!ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMA ÖZET!  : Memur olarak ……….. $lçes!nde görev yapmakta olan davacı-
nın sa#lık özrü neden!yle …………… $l! merkez!nde bulunan !lçelere atanmak üzere 
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yaptı#ı ba"vurunun haksız ve yers!z oldu#u, ………….. !l merkez!nde davacının ata-
nab!lece#! kadro bulunmadı#ı, …………. !l merkez!nde görevlend!r!lmes! durumun-
da kamu zararı olu"aca#ı, kaldı k! h!zmetl! olarak görev yapmakta !ken M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı tarafından 09/12/2018 tar!h!nde yapılan görevde yükselme sınavında ba-
"arılı olarak 15/04/2019 tar!h!nde kend! yapmı" oldu#u terc!hler arasındak! 7.terc!h! 
do#rultusunda …………… $l!, …………. $lçes!ne memur olarak atandı#ının açık ol-
du#u, dava konusu !"lem!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın redd! savu-
nulmaktadır.

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Esk!"eh!r 1. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelend!kten sonra !"!n 
gere#! görü"üldü: 

Dava, …………… $l!, …………………….. $lçes! ………………………… Okulunda 
engell! kadrosunda yardımcı h!zmetl! olarak görev yapmakta !ken, M!ll! E#!t!m Ba-
kanlı#ı tarafından 09/12/2018 tar!h!nde yapılan görevde yükselme sınavında ba"arılı 
olarak sınav sonucuna göre …………. $l!, ………….. $lçes!ne memur olarak atanan 
davacı tarafından, %53 engell! olması ve atanmı" oldu#u !lçedek! hastanede per!yod!k 
kontroller!n! yaptıraca#ı romatoloj! bölümünün bulunmaması neden!yle tam te"ek-
küllü romatoloj! bölümü olan hastanen!n bulundu#u ………….. !l merkez!ne atanma-
sı !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n 11/07/2019 tar!h ve E.13357146 sayılı 
………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddes!n!n 1.fıkrasında; ‘’ Kurumlar, görev 
ve unvan e"!tl!#! gözetmeden kazanılmı" hak aylık dereceler!yle memurları bulunduk-
ları kadro dereceler!ne e"!t veya 68 !nc! maddedek! esaslar çerçeves!nde daha üst, ku-
rum !ç!nde aynı veya ba"ka yerlerdek! d!#er kadrolara naklen atayab!l!rler.’’ hükmüne 
yer ver!lm!"t!r. 

1982 Anayasasının “Kanun Önünde E"!tl!k” ba"lıklı 10. maddes!nde “.... Çocuklar, ya"-
lılar, özürlüler, harp ve vaz!fe "eh!tler!n!n dul ve yet!mler! !le malul ve gaz!ler !ç!n alı-
nacak tedb!rler e"!tl!k !lkes!ne aykırı sayılmaz...” hükmüne, “Çalı"ma Hakkı ve Ödev!” 
ba"lıklı 49. maddes!nde; “Çalı"ma herkes!n ödev! ve hakkıdır.” düzenlemes!ne, “Çalı"-
ma "artları ve d!nlenme hakkı” ba"lıklı 50. maddes!nde; “K!mse, ya"ına, c!ns!yet!ne ve 
gücüne uymayan !"lerde çalı"tırılamaz. Küçükler ve kadınlar !le beden! ve ruh! yeter-
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s!zl!#! olanlar çalı"ma "artları bakımından özel olarak korunurlar.....” düzenlemes!ne 
yer ver!lm!"t!r. 

Devlet Memurları Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!#!n!n “En-
gell!l!k Durumuna Ba#lı Yer De#!"!kl!#!” ba"lıklı Ek 3. maddes!nde “$lg!l! mevzuatına 
göre alınan sa#lık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engell! oldu#u bel!rt!-
len memurlar !le a#ır engell! raporlu e"! veya bakmakla yükümlü oldu#u b!r!nc! dere-
ce kan hısımları bulunan memurlar engell!l!k durumundan kaynaklanan gerekçelere 
dayalı olarak yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!l!r. Bu kapsamdak! talepler bu Yönet-
mel!kte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tab! olmaksızın kurumların kadro !mkânları ve 
te"k!lat yapıları d!kkate alınarak kar"ılanır ve bu haktan b!r defadan fazla yararlanı-
lamaz. Memurun kend!s!n!n veya b!rl!kte ya"adı#ı e"! ve bakmakla yükümlü oldu#u 
çocuklarının engell!l!k durumunun tedav!s! sebeb!yle yer de#!"!kl!#!n! talep etmes! 
hal!nde, yer de#!"t!rme suret!yle atama yapılacak yer!n, memurun ve bu fıkra kapsa-
mındak! yakınlarının engell!l!k durumuna uygun olması esastır. Engell!l!k durumu 
devam ett!#! sürece kurumlarca !ste#! dı"ında memurun yer! de#!"t!r!lmez. Engell!l!k 
durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmel!kte yer alan d!#er hükümler 
uygulanır.” düzenlemes!ne yer ver!lm!"t!r. 

Öte yandan, Devlet Memurları Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yö-
netmel!#!n!n “Engell!l!k Durumuna Ba#lı Yer De#!"!kl!#!” ba"lıklı Ek 3. Maddes!n-
de yer alan “ b!r defadan fazla” !bares!n!n Danı"tay 16. Da!res!’n!n 2/7/2015 tar!h ve 
2015/10808 sayılı kararı !le yürütmes!n!n durduruldu#u, davalı !dare tarafından yapı-
lan !t!razın Danı"tay $dar! Dava Da!reler! Kurulu’nun Yd $t!raz No:2015/1435 sayılı ka-
rarı !le redd!ne karar ver!ld!#!, Danı"tay 2. Da!res!’n!n 21/03/2018 tar!h ve E:2016/9697, 
K:2018/1891 sayılı kararı !le “ b!r defadan fazla” !bares!n!n !ptal!ne karar ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; ………… $l!, ……………… $lçes! 
……………………………Okulunda engell! kadrosunda yardımcı h!zmetl! olarak 
görev yapmakta !ken, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı tarafından 09/12/2018 tar!h!nde yapı-
lan görevde yükselme sınavında ba"arılı olarak sınav sonucuna göre ……………. $l!, 
………….. $lçes!ne memur olarak atanan davacı tarafından, %53 engell! olması ve 
atanmı" oldu#u !lçedek! hastanede per!yod!k kontroller!n! yaptıraca#ı romatoloj! bö-
lümünün bulunmaması neden!yle tam te"ekküllü romatoloj! bölümü olan hastanen!n 
bulundu#u ……………… !l merkez!ne atanması !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun, yapı-
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lan !nceleme sonucu davacının “Engell!l!k Durumuna Ba#lı Yer De#!"!kl!#!” hakkını 
b!r defaya mahsus kullandı#ı ve norm kadro !mkanı neden!yle !"lem tes!s ed!leme-
d!#! gerekçeler!yle redd!ne !l!"k!n 11/07/2019 tar!h ve E.13357146 sayılı …………… 
Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü !"lem!n!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

Uyu"mazlı#ın çözümüne esas olmak üzere Mahkemem!z!n 10/09/2019 tar!hl! ara ka-
rarı !le davalı !dareden, davacı tarafından engell! oldu#unun bel!rlenm!" oldu#u sa#lık 
kurulu raporunun !dareye !braz ed!l!p, ed!lmed!#! sorularak, var !se davacıya a!t her 
türlü sa#lık kurulu raporunun gönder!lmes!n!n !sten!ld!#!, davacıdan !se, ……………. 
$lçes!nde hastalı#ının tedav!s! ve düzenl! yapılması gereken kontroller!n!n mümkün 
olmadı#ına veya anılan !lçen!n davacının sa#lık durumunu tehl!keye dü"ürece#!ne 
da!r sa#lık kurulu raporunun bulunup bulunmadı#ının soruldu#u, bulunuyorsa ra-
porun !sten!ld!#!, davalı !dare tarafından ver!len ara karar yanıtı ek!nde sunulan b!lg! 
ve belgeler arasında davacının %53 oranında engell! oldu#unu göster!r ………………. 
Devlet Hastanes! tarafından düzenlenm!" 15.01.2013 tar!hl! ‘’özürlü sa#lık kurulu 
raporu’’ !le davacının 2001 yılından ber! ank!lozan sponol!t tanısı !le !zlenen ve bu 
hastalı#ına yönel!k !laç kullanan davacının hem hastalı#ı hem de kullandı#ı !laçların 
tekn!k ve toks!t etk!ler!n!n tak!p ed!lmes! amacıyla düzenl! aralıklarla romatoloj! ana 
b!l!m dalının bulundu#u b!r merkezde tak!b!n!n gerekt!#!ne da!r 02.04.2019 tar!hl! 
…………..Osmangaz! Ün!vers!tes! Sa#lık Uygulama ve Ara"tırma Hastanes! tarafın-
dan düzenlenm!" ‘’Durum B!ld!r!r Sa#lık Kurulu Raporu’’ nun yer aldı#ı, davacı tara-
fından ver!len ara karar cevabı ve ek!ndek! belgeler!n !ncelenmes!nden, B…………. 
$lçe Hastanes!nde romatoloj! bölümü bulunmadı#ı, davacının düzenl! yapılması gere-
ken kontroller! ve tedav!s!n!n !lçe hastanes!nde mümkün olmadı#ına da!r Beyl!kova 
Kaymakamlı#ı Toplum Sa#lı#ı Merkez!’n!n 23/09/2019 tar!h ve 17743813-622.03 sayılı 
yazısının Mahkemem!ze !braz ed!ld!#! anla"ılmı"tır. 

Yukarıda yer ver!len 657 sayılı Kanun’un 76. maddes! uyarınca, kurumlarında görev 
yapan personel!n görev ve görev yer!n!n de#!"t!r!lmes! hususunda !daren!n takd!r 
yetk!s! bulundu#u tartı"masız !se de; Danı"tay’ın yerle"!k !çt!hatlarında da bel!rt!ld!#! 
üzere, anılan Kanun hükümler! !le tanınan takd!r yetk!s!n!n mutlak ve sınırsız olma-
yıp, kamu yararı ve h!zmet gerekler! !le sınırlı oldu#u, takd!r yetk!s!ne !st!naden tes!s 
ed!len !"lemler!n sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka uygunluk denet!m!ne 
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tab! tutulaca#ı, takd!r yetk!s!n!n kamu yararı ve h!zmet gerekler! sınırları !ç!nde kul-
lanılması ve takd!r yetk!s!ne !st!naden tes!s ed!len !"lem!n dava konusu ed!lmes! ha-
l!nde de, bu sınırlar !ç!nde kullanıldı#ının !darece ortaya konulması gerekt!#!, !"lem!n 
sebeb!ne dayanak göster!len olay ve nedenler!n, gerçe#! yansıtmaması, !"lem!n tes!s! 
!ç!n yeterl! bulunmaması ve takd!r yetk!s!n!n kamu yararı ve h!zmet gerekler! ya da 
ataması yapılan k!"!n!n mevzuatta yer ver!len subjekt!f özell!kler!n!n gözardı ed!lerek 
kullanıldı#ının yargı merc!!nce saptanması hal!nde, sözü ed!len bu durumların dava 
konusu !dar! !"lem!n sebep, konu ve maksat yönler!nden hukuka aykırılı#ı neden!yle 
!ptal!n! gerekt!rece#! yerle"!k yargısal !çt!hatlarla kabul ed!lm!" bulunmaktadır. 

Uyu"mazlıkta, her ne kadar davalı !dare tarafından, yardımcı h!zmetl! olarak görev 
yapmakta !ken M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı tarafından 09/12/2018 tar!h!nde yapılan gö-
revde yükselme sınavında ba"arılı olarak 15/04/2019 tar!h!nde kend! yapmı" oldu#u 
terc!hler arasındak! 7.terc!h! do#rultusunda …………. $l!, ………….. $lçes!ne me-
mur olarak atanan davacının bu atamasının engell!k durumuna ba#lı yer de#!"!kl!#! 
olmadı#ında "üphe bulunmadı#ından, bu atamayla b!rl!kte engell!l!k durumuna ba#lı 
b!r defaya mahsus atanma hakkının kullanıldı#ının kabulüne olanak bulunmadı#ı, 
kaldı k! Danı"tay 2. Da!res!’n!n 21/03/2018 tar!h ve E:2016/9697, K:2018/1891 sayılı 
kararı !le “ b!r defadan fazla” !bares!n!n !ptal!ne karar ver!lm!" oldu#u, d!#er tara&an, 
dava dosyası kapsamındak! belgelerden, % 53 oranında engell! oldu#u ‘’sa#lık kurulu 
raporu’’ !le bel!rlenen, 2001 yılından ber! ank!lozan sponol!t tanısı !le !zlenen ve bu 
hastalı#ına yönel!k !laç kullanan davacının hem hastalı#ı hem de kullandı#ı !laçların 
tekn!k ve toks!t etk!ler!n!n tak!p ed!lmes! amacıyla düzenl! aralıklarla romatoloj! ana 
b!l!m dalının bulundu#u b!r merkezde tak!b!n!n gerekt!#!ne da!r 02.04.2019 tar!hl! 
……………… Ün!vers!tes! Sa#lık Uygulama ve Ara"tırma Hastanes! tarafından dü-
zenlenm!" ‘’Durum B!ld!r!r Sa#lık Kurulu Raporu’’ !le ……………… $lçe Hastanes!n-
de romatoloj! bölümü bulunmadı#ı, davacının düzenl! yapılması gereken kontroller! ve 
tedav!s!n!n !lçe hastanes!nde mümkün olmadı#ına da!r ………………. Kaymakamlı#ı 
Toplum Sa#lı#ı Merkez!’n!n 23/09/2019 tar!h ve 17743813-622.03 sayılı yazısı d!kkate 
alındı#ında, davacının romatoloj! ana b!l!m dalının bulundu#u sa#lık kurulu"u olan 
………………..!l merkez!ne atamasının yapılması gerekt!#! sonucuna ula"ıldı#ından 
davacının “Engell!l!k Durumuna Ba#lı Yer De#!"!kl!#!” hakkını b!r defaya mahsus kul-
landı#ı ve norm kadro !mkanı bulunmadı#ı gerekçes!yle redd!ne !l!"k!n dava konusu 
!"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………….. karar ver!ld!. 

Zorunlu hizmet alanlarına atananlara ek hizmet puanı verilmelidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, zorunlu h!zmet alanında fazla çalı"tı#ı süreler !ç!n !lave h!zmet 
puanı ver!lmes! taleb! redded!len üyem!z adına açtı#ımız davada, mahkeme, zorunlu 
h!zmet alanları !ç!n öngörülen azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!nde görev yapanların ek 
h!zmet puanından yararlandırılması gerekt!#!ne hükmett!.

Aksaray $dare Mahkemes!, “davacının zorunlu h!zmet!n! 5.10.2016 tar!h!nde tamam-
ladı#ı, M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’nde ek 
h!zmet puanından yararlanab!lmek !ç!n zorunlu h!zmet!n görev yapılan okulda ta-
mamlanması veya aynı okulda çalı"maya devam ed!lmes! yolunda kısıtlayıcı herhang! 
b!r hükme yer ver!lmed!#!, ayrıca her ne kadar davacının kend! !ste#!yle y!ne ba"ka b!r 
zorunlu h!zmet bölges!ne ataması yapılmı"sa da davacının norm kadro fazlası olması 
neden!yle atamasının yapıldı#ı, bu atamanın y!ne zorunlu b!r atama oldu#u hususları 
b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde Yönetmel!kte bel!rt!len azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!n-
de görev yapan davacının, görev yaptı#ı e#!t!m kurumunda zorunlu h!zmet kapsamın-
da çalı"tı#ından bah!sle ek h!zmet puanından yararlandırılması gerekt!#!” gerekçes!yle 
dava konusu !"lem! !ptal ett!.
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T.C. 

AKSARAY

!DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2019/282 

KARAR NO : 2019/649 

DAVACI : ……………………….’ı Tems!len E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI 

VEK!LLER! : AV. KADR$YE CANYURT /AV. HARUN KALE

  Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeler! Sok. N0:86 14. Kat 

 ALTINDA+/ANKARA

DAVALILAR : 1- M$LL$ E+$T$M BAKANLI+I 

VEK!L! : AV. …………………….. 

                              M!ll! Müdafaa Cad. No:6/5 Kızılay/ ANKARA 

                              2- ……………… VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. …………………….. $l M!ll! E#!t!m Müd.    
     Hukuk B!r!m! ……………

DAVANIN ÖZET! : ………….$l!, Merkez, …………… ………… $lkokulu’nda ö#ret-
men olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu h!zmet alanındak! fazla çalı"mı" 
oldu#u sürelerden dolayı artırımlı h!zmet puanı ver!lmes!ne !l!"k!n yapmı" oldu#u 
04.02.2019 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’nın 08.03.2019 
tar!h ve 68898891-903.02.01-E.5056138 sayılı !"lem!n!n; zorunlu h!zmet bölges!ndek! 
azam! çalı"ma süres!n!n üzer!nde geç!rd!#! h!zmet süreler! !ç!n ver!lecek h!zmet pu-
anının artırımlı olarak ver!lmes! gerekt!#!, yönetmel!#! 40/6 maddes!ne göre h!zmet 
puanına hak kazanab!lmes! !ç!n !lk atandı#ı görev yer!nde görev yapması zorunlulu#u-
nun bulunmadı#ı, bu duruma !l!"k!n emsal yargı kararlarının bulundu#u !dd!alarıyla 
hukuka aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !sten!lm!"t!r. 

M!LL! E"!T!M BAKANLI"I 

SAVUNMASININ ÖZET! : M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!r-
me Yönetmel!#!’n!n 40/6 fıkrasına göre 06.05.2010 tar!h!nden sonra göreve ba"layanla-
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rın zorunlu çalı"ma yükümlüsü olarak h!zmet bölgeler!n!n 4,5 ve 6. h!zmet alanların-
da çalı"maları gerekt!#!, davacının zorunlu h!zmet yükümlülü#ünü 08.12.2015 tar!h! 
!t!bar!yle ………….. Merkez …………… $lkokulu’nda tamamlayarak 05.10.2016 tar!-
h!nde …………. Merkez …………………..$lkokulu’nda görev!ne ba"ladı#ı, davacının 
zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü tamamlayarak ………………. $lkokulu’na atanması 
neden!yle Yönetmel!#!’n 40/6 fıkrasından yararlandırılmasının mümkün olmadı#ı, !"-
lem!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunulmu"tur. 

N!"DE VAL!L!"! 

SAVUNMASININ ÖZET!: Usule !l!"k!n olarak, davanın M!ll! E#!t!m Bakanl#ı husu-
met!yle yürütülmes! gerekt!#!, esasa !l!"k!n olarak, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen 
Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n 40/6 fıkrasına göre 06.05.2010 tar!h!nden 
sonra göreve ba"layanların zorunlu çalı"ma yükümlüsü olarak h!zmet bölgeler!n!n 
4,5 ve 6. h!zmet alanlarında çalı"maları gerekt!#!, davacının zorunlu h!zmet yüküm-
lülü#ünü 08.12.2015 tar!h! !t!bar!yle tamamlamasından sonra kend! !ste#!yle ba"ka b!r 
e#!t!m kurumuna atanma taleb!nde bulunması sonucunda yer de#!"!kl!#! yaptı#ından 
Yönetmel!#!’n 40/6 maddes!nde yararlandırılmasının mümkün olmadı#ı, norma faz-
lası olması neden!yle yer de#!"!kl!#! yapan davacının zorunlu h!zmet ek puanının ke-
s!lmes!nde mevzuata aykırılık bulunmadı#ı, davacının kend! !ste#!yle terc!h formuna 
göre yer de#!"!kl!#! taleb!nde bulunması ve puan üstünlü#üne göre atamasının yapıl-
dı#ı ve dolayısıyla resen atamasının yapılmaması neden!yle zorunlu ek h!zmet puanı 
ver!lmemes!nde hakkan!yete aykırı b!r durumun bulunmadı#ı, !"lem!n hukuka ugun 
oldu#u !ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunulmu"tur. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Aksaray $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! görü-
"üldü; 

Davalı …………. Val!l!#!’n!n usule !l!"k!n !t!razı yer!nde görülmeyerek !"!n esasına 
geç!ld!: 

Dava; ö#retmen olarak görev yapan davacı tarafından, zorunlu h!zmet alanındak! fazla 
çalı"mı" oldu#u sürelerden dolayı artırımlı h!zmet puanı ver!lmes!ne !l!"k!n yapmı" oldu-
#u 04.02.2019 tar!hl! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’nın 08.03.2019 
tar!h ve 68898891-903.02.01-E.5056138 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır. 



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

322 Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

17/04/2015 günlü ve 29329 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “H!zmet Pu-
anları” ba"lıklı 40.maddes!n!n 6.fıkrasında; “Zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü yer!ne 
get!rmek üzere zorunlu h!zmet alanlarına atanıp zorunlu h!zmet alanlarında f!!len gö-
rev yapmakta olan ö#retmenlerden bu Yönetmel!kte zorunlu h!zmet alanları !ç!n ön-
görülen azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!nde görev yapanların h!zmet puanları, görev 
yapmakta oldukları h!zmet alanı !ç!n öngörülen puan d!kkate alınarak azam! çalı"ma 
süreler!n!n üzer!nde geçen !lk yıl !ç!n %25, !k!nc! yıl !ç!n %50, üçüncü ve sonrak! yıllar 
!ç!n %100 artırılarak bel!rlen!r.” hükmü yer almı", Yönetmel!#!n “Zorunlu Çalı"ma Yü-
kümlülü#ü Öngörülen H!zmet Alanları ve Süreler!” ba"lıklı 42. maddes!nde; “Bakan-
lık ö#retmen kadrolarında 06/05/2010 tar!h!nden sonra göreve ba"layanlar: a)B!r!nc! 
h!zmet bölges!ndek! !ller!n; 1)4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 7 
yıl, 2)5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 6 yıl, 3) 6 ncı h!zmet alanın-
dak! e#!t!m kurumlarında en az 5 yıl, b)$k!nc! h!zmet bölges!ndek! !ller!n; 1)4 üncü 
h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 6 yıl, 2)5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m 
kurumlarında en az 5 yıl, 3)6 ncı h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 4 yıl, c)
Üçüncü h!zmet bölges!ndek! !ller!n; 1)4 üncü h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında 
en az 5 yıl, 2)5 !nc! h!zmet alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 4 yıl, 3)6 ncı h!zmet 
alanındak! e#!t!m kurumlarında en az 3 yıl, çalı"makla yükümlüdür.” düzenlemes!ne 
yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden, …………………………………. $lkokulunda ö#-
retmen olarak görev yapan davacının zorunlu h!zmet!n! 05.10.2016 tar!h!nde tamam-
lamasından sonra halen görev yaptı#ı ……………………….. $lkokulu’na !ste#e ba#lı 
olarak atamasının gerçekle"t!r!ld!#!, atamasının yapılmasından sonrak! süreçte artı-
rımlı h!zmet puanından yararlandırılmaması üzer!ne davacı tarafından M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n 40/6 maddes! uyarınca 
“artırımlı h!zmet puanından” faydalanma !stem!yle 04.02.2019 tar!hl! d!lekçeyle Okul 
Müdürlü#ü’ne ba"vuru yapıldı#ı, davacının ba"vurusunun M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’na 
01.03.2019 tar!h ve 4530857 sayılı yazı !le gönder!ld!#!, davacının “artırımlı h!zmet 
puanından” yararlandırılması !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’nın 
08.03.2019 tar!h ve 68898891-903.02.01-E.5056138 sayılı !"lem!yle redded!lmes! üze-
r!ne anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmı"tır. 
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Yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler!ne göre, ö#retmenler !ç!n zorunlu çalı"ma 
yükümlü#ünün öngörüldü#ü, zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü yer!ne get!rmek üzere 
zorunlu h!zmet alanlarına atanıp zorunlu h!zmet alanlarında f!!len görev yapmakta 
olan ö#retmenlerden, bu alanlar !ç!n öngörülen azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!nde 
görev yapanların, h!zmet puanlarının, görev yapmakta oldukları h!zmet alanı !ç!n ön-
görülen puan d!kkate alınarak azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!nde geçen süreler n!spe-
t!nde arttırılaca#ı açıktır. 

Olayda, davacının zorunlu h!zmet!n! 05/10/2016 tar!h!nde tamamladı#ı, M!llî E#!t!m 
Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’nde ek h!zmet puanından 
yararlanab!lmek !ç!n zorunlu h!zmet!n görev yapılan okulda tamamlanması veya aynı 
okulda çalı"maya devam ed!lmes! yolunda kısıtlayıcı herhang! b!r hükme yer ver!l-
med!#!, ayrıca her ne kadar davacının kend! !ste#!yle y!ne ba"ka b!r zorunlu h!zmet 
bölges!ne ataması yapılmı"sa da davacının norm kadro fazlası olması neden!yle ata-
masının yapıldı#ı ve bu atamanın y!ne b!r zorunlu atama oldu#u hususları b!rl!kte de-
#erlend!r!ld!#!nde, M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönet-
mel!#!’nde bel!rt!len azam! çalı"ma süreler!n!n üzer!nde görev yapan davacının, görev 
yaptı#ı e#!t!m kurumunda zorunlu h!zmet kapsamında çalı"tı#ından bah!sle aynı Yö-
netmel!#!n 40/6. maddes! uyarınca ek h!zmet puanından yararlandırılması gerek!rken, 
bu yöndek! ba"vurusunun redd!ne !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka ve mevzuat 
hükümler!ne uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ……………………karar ver!ld!.

Doçent unvanı alanlara kadro $artına ba%lı olmaksızın doçentlik mali hakları 
ödenmelidir’

E#!t!m-B!r-Sen olarak, doçentl!k unvan ve yetk!s!n! almasına ra#men mal! hakların bu 
unvan üzer!nden ödenmemes! üzer!ne açtı#ımız davada, mahkeme, doçentl!k unvanı-
nı alanların doçentl!k kadroları !ç!n öngörülen oran ve tutarlarda ek gösterge, ek ders, 
gel!"t!rme ödene#!, e#!t!m-ö#ret!m ödene#! ve döner sermaye katkı payı açısından ge-
rekl! "artları ha!z oldu#una karar verd!.

Erz!ncan $dare Mahkemes!, kararında, “ek gösterge, ek ders, gel!"t!rme ödene#!, e#!-
t!m-ö#ret!m ödene#! ve döner sermaye katkı payı açısından doçent unvanı almı" bu-
lunanların bu haklardan doçentl!k kadroları !ç!n öngörülen oran ve tutarlarda yarar-
lanab!lmeler! !ç!n doçentl!k kadrosuna atanmalarının gerekmed!#!” gerekçes!ne yer 
verd!.
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T.C.

ERZ!NCAN

!DARE MAHKEMES!

ESAS NO     :2018/1111

KARAR NO:2019/9

 

DAVACI : ………………tems!len E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası(E#!t!m B!r-Sen)

VEK!L! : Av. Kadr!ye Canyurt

DAVALI : Erz!ncan B!nal! Yıldırım Ün!vers!tes! Rektörlü#ü 

VEK!L! : Av. ……………..- ………………….. Ün!vers!tes! Rektörlü#ü Kat:3            

Hukuk Mü"av!rl!#! Merkez/…………………..

DAVANIN ÖZET!: ……………….Ün!vers!tes! …………………….. ö#ret!m üyes! 
olarak görev yapan davacının, mak!ne mühend!sl!#! b!l!m alanında doçent unvan ve 
yetk!s! almasına ra#men mal! hakların bu unvan üzer!nden ver!lmed!#!nden bah!sle 
yaptı#ı ba"vurunun redd!ne da!r 18.11.2011 tar!h ve 554-8967 sayılı !"lem!n; doçentl!k 
sınavını ba"ararak 13.10.2011 tar!h! !t!barıyla tarafına doçent unvan ve yetk!s! ver!l-
d!#!, doçent unvanına sah!p olması neden!yle ek gösterge üzer!nden maa", gel!"t!rme 
güçlü#ü, ders ücret! g!b! mal! özlük haklarının kend!s!ne ödenmes! gerekt!#! !ler! sü-
rülerek !ptal! !le mal! hakların yasal fa!z!yle b!rl!kte tazm!n! !sten!lmekted!r.

SAVUNMANIN ÖZET! : 2914 sayılı Yüksekö#ret!m Personel Kanununun “ Ö#ret!m 
Elemanlarının Sını%andırılması “ ba"lıklı 3. maddes! do#rultusunda mal! ve yasal hak-
lardan yararlanılab!lmes! !ç!n aranan kadroya atanma "artını davacının kar"ılamadı#ı 
!ç!n sadece doçent unvanına sah!p olmasının mal! ve yasal hakları almaya hak kazan-
dıramayaca#ından bah!sle dava konusu !"lem!n tes!s ed!ld!#! bel!rt!lerek söz konusu 
!"lem!n !lg!l! mevzuata uygun oldu#u ve davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır.

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Erz!ncan $dare Mahkemes!nce, dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! gö-
rü"üldü:
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Dava; ……………… Ün!vers!tes! ……………. ö#ret!m üyes! olarak görev yapan da-
vacının, mak!ne mühend!sl!#! b!l!m alanında doçent unvan ve yetk!s! almasına ra#-
men mal! hakların bu unvan üzer!nden ver!lmed!#!nden bah!sle yaptı#ı ba"vurunun 
redd!ne da!r 18.11.2011 tar!h ve 554-8967 sayılı !"lem!n !ptal! !le !"lem sebeb!yle yok-
sun kaldı#ı parasal hakların ba"vuru tar!h!nden !t!baren yasal fa!z!yle b!rl!kte tazm!n! 
!stem!yle açılmı"tır.

2914 sayılı Yüksekö#ret!m Personel Kanunu’nun 3. maddes!n!n (A) fıkrasında; ö#re-
t!m üyeler! sınıfının profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden olu"tu#u, aynı 
fıkranın (b) bend!nde; “Doçentler!n, doçent kadrosuna atandıkları tar!h! !zleyen ay-
ba"ından !t!baren üçüncü derecen!n”, (e) bend!nde; “Yardımcı doçentler!n, yardımcı 
doçent kadrosuna atandıkları tar!h! !zleyen ayba"ından !t!baren be"!nc! derecen!n” !lk 
kademe aylı#ını alacakları, (C) fıkrasında; ara"tırma görevl!ler!n!n ö#ret!m yardımcı-
ları sınıfı !ç!nde yer aldı#ı düzenlenm!"t!r.

Aynı Kanun’un 5. maddes!nde; ün!vers!te ö#ret!m elemanlarının aylıklarının hesap-
lanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı-
nın d!kkate alınaca#ı, 527 sayılı KHK !le de#!"!k 2. fıkrasında da; aylıkların hesabında 
ayrıca bu Yasaya ekl! ek gösterge cetvel!nde unvan ve derecelere göre bel!rlenen ek 
gösterge rakamlarının d!kkate alınaca#ı hükme ba#lanmı"tır.

Y!ne aynı Kanun’un 7. maddes!nde !se; derece yükselt!lmes!n!n ko"ulları düzenlenm!" 
ve anılan Yasaya ekl! ek gösterge cetvel!nde 527 sayılı KHK !le get!r!len de#!"!kl!k uya-
rınca 1.1.1995 den !t!baren ek gösterge rakamları; 1-3. derece doçentler !ç!n 4800, 1. 
derece ö#ret!m görevl!ler! !ç!n 3600 olarak bel!rlenm!"t!r.

2914 sayılı Kanun’un yukarıda yer ver!len hükümler gere#!nce, doçent unvanını almı" 
olmak ve 3. derecey! kazanılmı" hak olarak elde etmek "artıyla bu unvan !ç!n öngörü-
len ek göstergeden yararlanmak !ç!n yeterl! sayıldı#ından, emekl!l!#e esas dereces! en 
az 3. derecede bulunan ö#ret!m elemanının doçent unvanının kar"ılı#ı olan ek göster-
ge rakamından yararlanaca#ı açıktır.

2914 sayılı Kanun’un 5. maddes!nde !fades!n! bulan “aylık”; d!#er b!r !fadeyle “maa"” 
bu madde uyarınca standart olarak alınmakta olan ve makam tazm!natı, görev tazm!-
natı, döner sermaye, ek ders ücret! g!b! herkes !ç!n geçerl! olmayan ödent!ler!n dı"ında 
kalan devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının, ayrıca 
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bu Yasaya ekl! ek gösterge cetvel!nde yer alan unvan ve derecelere göre bel!rlenen ek 
gösterge rakamlarının d!kkate alındı#ı mal! haklar bütünüdür.

Doçentler !ç!n öngörülen mal! haklar arasında; 2547 sayılı Kanun’un 58. maddes! uya-
rınca döner sermaye katkı payı, 2914 sayılı Kanun’un 11. maddes!nde ek ders ücret!, 
12. maddes!nde ün!vers!te ödene#!, 14. maddes!nde gel!"t!rme ödene#!, y!ne aynı Ya-
sanın Ek 1. maddes!nde e#!t!m ö#ret!m ödene#!, Ek 2. maddes!nde de makam tazm!-
natı ve 11/06/2008 tar!h ve 26903 sayılı Resm! Gazetede yayımlanan “Görev Tazm!natı 
Ödenmes! Hakkında Karar” ba"lıklı Bakanlar Kumlu Kararı uyarınca “görev tazm!na-
tı” g!b! ödent!ler yer almaktadır. Bu nedenle, doçent unvanını almakla b!rl!kte doçent 
kadrosuna atanmayanların doçentl!k kadrosu !ç!n öngörülen maa"ı alab!lmeler! !ç!n, 
yukarıda bel!rt!len hususların ayrı ayrı !rdelenmes! gerekmekted!r.

2914 sayılı Yüksekö#ret!m Personel Kanunu’nun 11. maddes!nde; 2547 sayılı Yükse-
kö#ret!m Kanunu’nun 36 ncı maddes!ne göre ha&alık okutulması mecbur! ders yükü 
saat! dı"ında, kısm! statüde bulunanlar dah!l ö#ret!m elemanlarının görev unvanlarına 
göre Mal!ye Bakanlı#ının görü"ü üzer!ne Yüksekö#ret!m Kumlu tarafından bel!rlenen 
mecbur! ve !ste#e ba#lı dersler ve d!#er faal!yetler !ç!n bu ders ve faal!yetler!n ha&a-
lık ders programında yer alması ve f!!len yapılması "artıyla en çok y!rm! saate kadar, 
!k!nc! ö#ret!mde !se en çok on saate kadar ek ders ücret! ödenece#! düzenlemes!ne 
yer ver!lm!"t!r. Bu madde uyarınca; ö#ret!m elemanının doçent unvanı almı" olması 
ve f!!len ders verm!" olması doçentlere ödenen ek ders ücret!nden yararlanması !ç!n 
yeterl! olup; doçent kadrosuna atanma ve emekl!l!#e esas dereces!n!n en az 3. derece 
olması "artı da bulunmamaktadır.

2914 sayılı Kanun’un 12. maddes!nde düzenlenen ün!vers!te ödene#! !se; kadro "artına 
ba#lı olup; k!"!n!n bu mal! haktan yararlanab!lmes! !ç!n doçent unvanını almı" olması-
nın yanında doçent kadrosuna atanmı" olması da gerekmekted!r.

Y!ne aynı Kanun’un 14. maddes!nde; d!#er yüksekö#ret!m kuramlarına göre sosyo-e-
konom!k açıdan daha az gel!"m!" yerlerde ö#ret!m yapan ve/veya yeterl! sayıda ö#re-
t!m elemanı sa#lanamayan yüksekö#ret!m kurumlan !le bunların bölümler!nde görevl! 
ö#ret!m elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca bel!rlenen aylık katsayı !le çarpımı sonucu 
bulunacak m!ktarın be" katma kadar gel!"t!rme ödene#! ödeneb!lece#! düzenlenm!" 
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olup; bu ödene#!n ek göstergeye göre ver!ld!#! anla"ıldı#ından, k!"!n!n bu ödenekten 
yararlanab!lmes! !ç!n doçent unvanını almı" olması ve bu karoya atanmamı" !se emek-
l!l!#e esas dereces!n!n en azından 3. derecede bulunması gerekt!#! açıktır.

2914 sayılı Kanun’un Ek-1. maddes!nde düzenlenen e#!t!m ö#ret!m ödene#! de ge-
l!"t!rme ödene#! g!b! ek göstergeye ba#lı olarak ödend!#! !ç!n; k!"!n!n doçent unvanı 
almı" fakat bu kadroya atanmamı" olması hal!nde bu ödenekten yararlanab!lmes! !ç!n 
emekl!l!#e esas dereces!n!n en az 3. derecede bulunması gerekmekted!r.

Y!ne 2914 sayılı Kanun’un Ek 2. maddes!nde düzenlenen makam tazm!natı !se; anılan 
Kanun’a ekl! makam tazm!natı cetvel!nde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara 
ödenece#! !ç!n k!"!n!n bu tazm!nattan yararlanab!lmes! !ç!n doçentl!k kadrosuna atan-
ması gerekmekted!r.

Görev tazm!natı yönünden !se, 11/06/2008 tar!h ve 26903 sayılı Resm! Gazete’de ya-
yımlanan “Görev Tazm!natı Ödenmes! Hakkında Karar” ba"lıklı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı uyarınca; makam tazm!natı öngörülmü" olan kadrolara atanmı" olanlara “görev 
tazm!natı” ödeneb!lece#!nden, bu tazm!nattan yararlanab!lmes! !ç!n !lg!l!n!n doçent-
l!k kadrosuna atanması gerekmekted!r.

Döner sermaye katkı payı, 2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun 58. maddes!nde 
düzenlenm!" olup; bu düzenleme uyarınca k!"!n!n doçentler !ç!n öngörülen döner 
sermaye katkı payından yararlanması !ç!n doçent unvanı almı" olması yeterl! olup, 
emekl!l!#e esas dereces!n!n en az 3. derecede bulunulması ya da doçentl!k kadrosuna 
atanması gerekmemekted!r.

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; …………. Ün!vers!tes! …………………. ö#ret!m 
üyes! olarak görev yapan davacının, 13.10.2011 tar!h!nde doçent unvanını aldı#ı, an-
cak doçent kadrosuna atanmadı#ı !ç!n mal! hakların yardımcı doçent kadrosuna göre 
ödend!#!, 14.11.2011 tar!h!nde davalı kuruma ba"vurarak doçentler !ç!n ver!len ek 
gösterge üzer!nden maa", gel!"t!rme güçlü#ü, ders ücret! g!b! mal! hakların ödenmes!-
n! !sted!#!, ba"vurusunun, kadroya atanıncaya kadar doçent unvanının mal! hakların-
dan faydalanamayaca#ından ve maa"ı ödenmeyece#!nden bah!sle 18.11.2011 tar!h ve 
554-8967 sayılı !"lemle redd! üzer!ne bakılan davanın açıldı#ı ve bu arada davacının 
24.01.2012 tar!h!nde doçent kadrosuna atandı#ı anla"ılmaktadır.

Bakılan uyu"mazlıkta; S!vas $dare Mahkemes!n!n (karar tar!h! !t!barıyla yetk!l!) 
22/03/2012 tar!h ve E:2012/6-K:2012/376 sayılı kararının Danı"tay Sek!z!nc! Da!re-
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s!n!n 15/05/2018 tar!h ve E:2012/8430-K:2018/2614 sayılı kararı !le bozulması üze-
r!ne 13/11/2018 tar!hl! bozma ara kararma ver!len cevaptan; davacının 14.11.2011 
tar!h! !t!bar!yle emekl!l!#e esas derece ve kademes!n!n 2/6 oldu#u, doçent unvanını 
13.10.2011 tar!h!nde aldı#ı, 14.11.2011 tar!h! !t!bar!yle mecbur! ders yükünün 10 saat 
olup, ha&ada 16 saat örgün ö#ret!m, 4 saat !se 15-17 arası !k!nc! ö#ret!m ders! verd!#!-
n!n b!ld!r!ld!#! görül !nekted!r.

Bu durumda, davacının ek gösterge, ek ders, gel!"t!rme ödene#!, e#!t!m ö#ret!m öde-
ne#! ve döner sermaye açısından gerekl! "artlara ha!z oldu#u anla"ıldı#ından dava 
konusu !"lemde bu kısımlar yönünden hukuka uyarlık, ün!vers!te ödene#!, makam 
tazm!natı ve görev tazm!natı yönünden !se hukuka aykırılık bulunmadı#ı sonucuna 
varılmı"tır.

Öte yandan, Anayasa’nın 125/son maddes!nde yer ver!len “$dare, kend! eylem ve !"-
lemler!nden do#an zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü uyarınca, dava konusu !"le-
m!n kısmen hukuka aykırlı#ı saptanan ek gösterge, ek ders, gel!"t!rme ödene#!, e#!t!m 
ö#ret!m ödene#! ve döner sermaye alacakları yönünden dava tar!h! olan 29.12.2011 
tar!h!nden !t!baren !"let!lecek yasal fa!z! !le b!rl!kte tazm!n! gerekt!#! açıktır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n; davacının doçent unvanı !ç!n öngörülen 
ek gösterge, ek ders, gel!"t!rme ödene#!, e#!t!m ö#ret!m ödene#! ve döner sermaye 
katkı paylarının maa" hesaplamasına dah!l ed!lmes! taleb!n!n redd!ne !l!"k!n kısım 
yönünden !ptal!ne, dava konusu !"lem!n ün!vers!te ödene#!, makam tazm!natı ve gö-
rev tazm!natına !l!"k!n kısım yönünden !se davanın redd!ne, ………………….karar 
ver!ld!.

Savcılık soru$turması müdürlük görevlendirilmesine engel te$kil etmez

E#!t!m-B!r-Sen olarak, adl! b!r olay neden!yle "!kâyetç! sıfatıyla dâh!l oldu#u savcılık 
soru"turması gerekçe göster!lerek okul müdürü üyem!z!n görev süres!n!n uzatılma-
ması üzer!ne açtı#ımız davada, mahkeme, sırf hakkında devam etmekte olan hazırlık 
soru"turması neden!yle güvenl!k soru"turmasının olumsuz olarak de#erlend!r!leme-
yece#!ne hükmett!.

Yozgat $dare Mahkemes!, “müdürlük görev süres!n!n uzatılıp uzatılmayaca#ına !l!"k!n 
de#erlend!rmen!n, atanmak !ç!n gereken genel ve özel "artları ta"ıyan adayların du-
rumlarının yönetmel!k ek!nde bulunan form uyarınca yapılacak puanlama ve terc!h-
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ler!ne göre yapılaca#ı anla"ılmakta olup, yönetmel!kte, davacı hakkında devam eden 
hazırlık soru"turmasının müdürlük görev süres!n!n uzatılmamasına tek ba"ına engel 
b!r durum te"k!l edece#!ne yönel!k b!r düzenlemeye yer ver!lmed!#!” gerekçes!yle dava 
konusu görev süres!n!n uzatılmaması !"lem!n!n yürütmes!n! durdurdu.
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T.C. 

YOZGAT 

!DARE MAHKEMES! 

ESAS NO     : 2019/424 

KARAR NO : 2019/730

 

DAVACI : ……………. ADINA E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI (E+$-
T$M-B$R SEN) 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT 

 Zübeyde Hanım Mah Sebze Bahçeler! Cad No:86 Kat:14 

 Altında#/ANKARA 

DAVALI : …………….. VAL$L$+$/………………….

VEK!L! : AV. …………….. $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü, Merkez/………………

DAVANIN ÖZET! : ……………… !l!, …………….. $lçes!, ………… Ortaokulu’nda 
müdür olarak görev yapmakta !ken görev süres! dolan davacı tarafından, aynı okul-
dak! müdürlük görev süres!n!n uzatılması !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne da!r 
…………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 05/07/2019 tar!h ve E.13034037 
sayılı yazısı !le b!ld!r!len …………… Val!l!#!’n!n 28/06/2019 tar!h ve E.12499949 sa-
yılı !"lem!n!n; hukuka aykırı oldu#u, !"lem!n gerekçes!n!n davacı hakkında …………. 
Cumhur!yet Ba"savcılı#ı’nın 2018/7737 sayılı dosyası üzer!nden devam etmekte olan 
hazırlık soru"turmasının bulunması olarak !fade ed!ld!#!, bu soru"turmanın davacı-
nın mesle#! !le !lg!l! olmayan ufak b!r anla"mazlıktan kaynaklandı#ı, olayın adl! ma-
kamlara !nt!kal etmes!nden sonra davacı ve kar"ı tarafın pol!s karakolunda barı"arak 
b!rb!r! hakkındak! "!kayetler!nden vazgeçt!#!, bu sebeple soru"turmanın dü"ece#!n!n 
kuvvetle muhtemel oldu#u, dava konusu !"lem!n kazanılmı" haklara saygı ve hukuk! 
güvenl!k !lkeler!ne uymadı#ı, görev süres! !çer!s!nde ba"arısız olması g!b! b!r durumu 
söz konusu olmayan davacının haklı beklent! !çer!s!nde oldu#u !dd!alarıyla !ptal! !s-
ten!lmekted!r. 
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SAVUNMANIN ÖZET! : Davacı hakkında yaptırılan güvenl!k soru"turması sonu-
cunda kasten yaralama-tehd!t-hakaret suçundan Kır"eh!r Cumhur!yet Ba"savcılı#ı’nın 
2018/7737 sayılı dosyası üzer!nden davacı hakkında soru"turmanın devam ett!#! "ek-
l!nde b!lg!ye ula"ılması üzer!ne davacının yönet!c! olarak görevlend!r!lmes!n!n uygun 
olmayaca#ı kanaat!ne varıldı#ı, M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! 
Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n 35. maddes!nde haklarında yürütülen adl! ve !dar! so-
ru"turma sonucu hazırlanan raporların yetk!l! am!r ve kurullarca de#erlend!r!lmes! 
sonucuna göre yönet!c!ler!n yönet!c!l!k görev!nden alınab!lece#!, yönet!c!l!k görev!n-
den alınmak !ç!n !lg!l!n!n hakkında adl! veya !dar! soru"turma bulunmasının yeterl! 
oldu#u, kamu görevl!ler!n!n resm! sıfatlarının gerekt!rd!#! !t!bar ve güven duygusunu 
sarsacak eylemler !çer!s!nde bulunmamaları gerekt!#!, !"lem!n hukuka uygun oldu#u 
öne sürülerek davanın redd!ne karar ver!lmes! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Yozgat $dare Mahkemes!’nce dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! görü-
"üldü: 

Dava, …………. !l!, …………. $lçes!, …………….. Ortaokulu’nda müdür olarak gö-
rev yapmakta !ken görev süres! dolan davacı tarafından, aynı okuldak! müdürlük gö-
rev süres!n!n uzatılması !stem!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne da!r ……………Val!l!#! 
$l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 05/07/2019 tar!h ve E.13034037 sayılı yazısı !le b!ld!-
r!len ……………..Val!l!#!’n!n 28/06/2019 tar!h ve E.12499949 sayılı !"lem!n!n !ptal! 
!stem!yle açılmı"tır. 

21/06/2018 tar!h ve 30455 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!#!’n!n “Yö-
net!c! olarak görevlend!r!leceklerde aranacak genel "artlar” ba"lı#ını ta"ıyan 5. Mad-
des!nde; 

“(1) Yönet!c! olarak görevlend!r!leceklerde a"a#ıdak! genel "artlar aranır: 

a) Yüksekö#ret!m mezunu olmak. 

b) Bakanlık kadrolarında ö#retmen olarak görev yapıyor olmak. 

c) Görevlend!r!lece#! e#!t!m kurumu !le aynı türdek! e#!t!m kurumlarından b!r!ne ö#-
retmen olarak atanab!lecek n!tel!kte olmak ve görevlend!r!lece#! e#!t!m kurumu !le 
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aynı türdek! e#!t!m kurumlarından b!r!nde aylık kar"ılı#ında okutab!lece#! ders bu-
lunmak. 

ç) Yazılı sınav ba"vurusunun son günü !t!barıyla, son dört yıl !ç!nde adlî veya !darî 
soru"turma sonucu yönet!c!l!k görev! üzer!nden alınmamı" olmak. 

d) Zorunlu çalı"ma gerekt!ren yerler dı"ındak! e#!t!m kurumu yönet!c!l!kler!ne görev-
lend!r!lecekler bakımından, !lg!l! mevzuatına göre zorunlu çalı"ma yükümlülü#ünü 
tamamlamı", erteletm!" ya da bu yükümlülükten muaf tutulmu" olmak.” hükmüne; 
“Müdür olarak görevlend!r!leceklerde aranacak özel "artlar” ba"lı#ını ta"ıyan 6. Mad-
des!nde; 

“(1) Müdür olarak görevlend!r!lecekler!n a"a#ıdak! "artlardan en az b!r!n! ta"ımaları 
gerek!r: a) Müdür olarak görev yapmı" olmak. b) Kurucu müdür, müdür ba"yardımcı-
sı, müdür yardımcısı ve müdür yetk!l! ö#retmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az b!r 
yıl görev yapmı" olmak. c) Bakanlı#ın "ube müdürü veya daha üst unvanlı kadroların-
da görev yapmı" olmak. 

(2) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Müdür olarak görevlend!r!leceklerde ayrıca; a) Meslekî 
ve tekn!k ortaö#ret!m kurumlarına müdür olarak görevlend!r!leceklerde, atölye ve la-
boratuvar ö#retmenler! kapsamında olmak, b) $mam hat!p l!seler!ne müdür olarak 
görevlend!r!leceklerde, $mam Hat!p L!ses! Meslek Dersler! alan ö#retmen! olmak, 
"artları aranır. 

(3) (Ek:RG-9/2/2019-30681) Bu madden!n !k!nc! fıkrasında bel!rt!len n!tel!klerde aday 
bulunmaması hâl!nde, d!#er alan ö#retmenler!nden de görevlend!rme yapılab!l!r.” hük-
müne ve “Müdürlü#e yen!den görevlend!rme” ba"lı#ını ta"ıyan 27. maddes!nde 

“(1) Bulundukları e#!t!m kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süres!n! doldu-
ran müdürler!n aynı ya da farklı e#!t!m kurumlarına, bulundukları e#!t!m kurumunda 
aynı unvanda sek!z yıllık görev süres!n! dolduran müdürler!n !se farklı e#!t!m kurum-
larına müdür olarak yen!den görevlend!r!lmeler!nde, Ek-1’de yer alan Form üzer!nden 
yapılacak de#erlend!rmeye göre bel!rlenen puanlar d!kkate alınır. 

(2) Müdür olarak yen!den görevlend!r!lecek adaylardan; 

a) Okul Önces! alan ö#retmenler!nden anaokullarına müdür olarak görevlend!r!lme 
!ste#!nde bulunanlara, 
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b) Sınıf Ö#retmenl!#! alan ö#retmenler!nden !lkokullara müdür olarak görevlend!r!l-
me !ste#!nde bulunanlara, 

c) Matemat!k, F!z!k, K!mya veya B!yoloj! alan ö#retmenler!nden fen l!seler!ne müdür 
olarak görevlend!r!lme !ste#!nde bulunanlara, 

ç) Türk D!l! ve Edeb!yatı, Tar!h, Co#rafya, Felsefe, Ps!koloj! veya yabancı d!l alan ö#-
retmenler!nden sosyal b!l!mler l!seler!ne müdür olarak görevlend!r!lme !ste#!nde bu-
lunanlara, 

d) Görsel Sanatlar/Res!m veya Müz!k alan ö#retmenler!nden güzel sanatlar l!seler!ne 
müdür olarak görevlend!r!lme !ste#!nde bulunanlara,

e) Beden E#!t!m! alan ö#retmenler!nden spor l!seler!ne müdür olarak görevlend!r!lme 
!ste#!nde bulunanlara, 

f) Mülga:RG-9/2/2019-30681) 

g) D!n Kültürü ve Ahlâk B!lg!s! alan ö#retmenler!nden !mam hat!p ortaokullarına mü-
dür olarak görevlend!r!lme !ste#!nde bulunanlara, 

#) Özel E#!t!m alan ö#retmenler!nden özel e#!t!m kurumlarına müdür olarak görev-
lend!r!lme !ste#!nde bulunanlara, 

h) Mülga:RG-9/2/2019-30681) söz konusu e#!t!m kurumları !le sınırlı olmak üzere, 
Ek-1’de yer alan Form üzer!nden yapılan de#erlend!rme sonucu bel!rlenen puana be" 
puan daha !lave ed!l!r. 

(3) Müdürlükte dört yıllık görev süres!n! tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev 
yaptıkları e#!t!m kurumuna yen!den müdür olarak görevlend!r!lme !ste#!nde bulu-
nanlara, söz konusu e#!t!m kurumları !le sınırlı olmak üzere, bu madden!n b!r!nc! ve 
!k!nc! fıkralarına göre bel!rlenen puanlara dört puan daha !lave ed!l!r. 

(4) Müdür olarak yen!den görevlend!r!lmek !steyen adaylar, bu madden!n b!r!nc!, 
!k!nc! ve üçüncü fıkralarına göre bel!rlenen puanlar üzer!nden puan üstünlü#üne göre 
terc!hler! de d!kkate alınarak !l m!llî e#!t!m müdürünün tekl!f! üzer!ne val!n!n onayı 
!le yen!den müdür olarak görevlend!r!l!r. 

(5) Adayların puanlarının e"!tl!#! hal!nde, sırasıyla yönet!m alanında doktora yapan, 
d!#er alanlarda doktora yapan, yönet!m alanında yüksek l!sans yapan, d!#er alanlarda 
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yüksek l!sans yapan, yönet!c!l!ktek! h!zmet süres! fazla olan, ö#retmenl!ktek! h!zmet 
puanı fazla olan adayın görevlend!rmes! yapılır. E"!tl!#!n devamı hâl!nde görevlend!r!-
lecek aday kura !le bel!rlen!r.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden, ……….. !l!, ……….. $lçes!, …………. Ortaoku-
lu’nda müdür olarak görev yapmakta !ken görev süres! dolan davacı tarafından, aynı 
okuldak! müdürlük görev süres!n!n dört yıl uzatılması !stem!yle !dareye ba"vuruldu-
#u, ba"vurusu 28/06/2019 tar!h ve E.12499949 sayılı !"lem !le redded!len davacı tara-
fından bu !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Olayda, davacının müdürlük görev süres!n!n uzatılmamasının gerekçes!n!n, yapılan 
güvenl!k soru"turması ve ar"!v ara"tırmasının, davacı hakkında Kır"eh!r Cumhur!yet 
Ba"savcılı#ı’nca 2018/7737 sayılı dosya üzer!nden “kasten yaralama-tehd!t-hakaret” 
suçundan devam eden b!r hazırlık soru"turması bulunması neden!yle olumsuz olarak 
de#erlend!r!lmes! oldu#u görülmekted!r. 

Dosya !çer!s!nde bulunan !fade tutanaklarının !ncelenmes!nden, davacının olay ne-
den!yle “"!kayetç!” sıfatıyla !fades!n!n alındı#ı, tara%arın olay neden!yle b!rb!r!nden 
"!kayetç! olmadıkları görülmekte olup dosya !çer!s!nde ve 14/05/2019 tar!hl! kom!syon 
karar tutana#ında olayla !lg!l! olarak davacı hakkında "üphel! sıfatıyla kamu davası 
açıldı#ı yönünde herhang! b!r b!lg! bulunmamaktadır. 

Yukarıda metn!ne yer ver!len yönetmel!k hükümler!ne göre, müdürlük görev süres!-
n!n uzatılıp uzatılmayaca#ına !l!"k!n de#erlend!rmen!n, atanmak !ç!n gereken genel ve 
özel "artları ta"ıyan adayların durumlarının yönetmel!k ek!nde bulunan form uyarın-
ca yapılacak puanlama ve terc!hler!ne göre yapılaca#ı anla"ılmakta olup, yönetmel!k-
te, davacı hakkında devam eden hazırlık soru"turmasının, müdürlük görev süres!n!n 
uzatılmamasına tek ba"ına engel b!r durum te"k!l edece#!ne yönel!k b!r düzenlemeye 
yer ver!lmed!#! görülmekted!r. 

Davalı !dare tarafından, yönetmel!k’ !n 35. maddes!ne göre haklarında yürütülen adl! 
ve !dar! soru"turma sonucu hazırlanan raporların yetk!l! am!r ve kurullarca de#erlen-
d!r!lmes! sonucuna göre yönet!c!ler!n yönet!c!l!k görev!nden alınab!lece#! !fade ed!l-
mekte !se de anılan maddede yer alan “E#!t!m kurumu yönet!c!ler!nden haklarında ya-
pılan adlî ve !darî soru"turma sonucu hazırlanan raporların yetk!l! am!r ve kurullarca 
de#erlend!r!lmes! sonucuna göre yönet!c!l!k görev!nden alınma tekl!f! get!r!len e#!t!m 
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kurumu yönet!c!ler!, durumlarına uygun !ht!yaç bulunan e#!t!m kurumlarına ö#ret-
men olarak atanır. Bu "ek!lde görev!nden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönet!c! 
olarak görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda bulunamaz.” "ekl!ndek! hükmün mevcut yö-
net!c!l!k görev! devam eden yönet!c!ler!n yönet!c!l!k görev!nden alınması durumuna 
has özel b!r düzenleme olması neden!yle görev süres! dolan davacının görev süres!n!n 
uzatılmaması noktasındak! dava konusu uyu"mazlıkta uygulanma olana#ı bulunma-
maktadır. Kaldı k!, davalı !dare tarafından, dosyaya, davacının yönet!c!l!k görev!nden 
alınması konusunda b!r tekl!f!n get!r!ld!#!ne yönel!k herhang! b!r b!lg! ve belge de 
sunulmamı"tır. 

          Bu durumda, davacının yönetmel!k hükümler! ve yönetmel!k ek! form ı"ı#ında 
puanlamaya tab! tutularak sonucuna göre hakkında b!r !"lem tes!s ed!lmes! gerek!r-
ken, davacının müdürlük görev süres!n!n uzatılmasına yönel!k taleb!n!n, sırf hakkında 
devam etmekte olan ve "!kayetç! sıfatıyla !fades!ne ba"vuruldu#u anla"ılan hazırlık so-
ru"turması neden!yle güvenl!k soru"turmasının olumsuz olarak de#erlend!r!lerek red-
d!ne da!r dava konusu !"lemde hukuka uygunluk bulunmadı#ı sonucuna ula"ılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne,………………….karar ver!ld!.

Disiplin cezası silinme süresinin sonunda özlük dosyasından kaldırılmalıdır

E#!t!m-B!r-Sen olarak, d!s!pl!n cezasının özlük dosyasından s!l!nmes! !ç!n ba"vurudan 
bulunan üyem!z!n taleb!n!n redd! üzer!ne açtı#ımız davada, d!s!pl!n cezasının özlük 
dosyasından s!l!nmes!ne engel te"k!l edecek somut b!r olgunun mevcut bulunmadı#ı 
gerekçes!yle dava konusu !"lem!n !ptal!ne karar ver!ld!.

Mard!n 2. $dare Mahkemes!, kararında, 657 sayılı Kanun’un 133 ve 2547 sayılı Ka-
nun’un 53/G maddeler!nden hareketle “uyarma cezasının uygulanmasının üzer!nden 
be" yıl geçt!kten sonra ver!len cezaların özlük dosyasından s!l!nmes!n!n !steneb!lece#!, 
cezanın özlük dosyasından s!l!neb!lmes!n!n !lg!l!n!n bu süre !ç!ndek! davranı"larının 
olumlu olmasına ba#lı kılındı#ı, davacının d!s!pl!n cezasının kes!nle"t!#! 2010 yılın-
dan sonrak! be" yıllık süre !ç!nde davranı"larının olumlu olmadı#ına !l!"k!n hakkında 
yapılmı" herhang! b!r adl! veya !dar! soru"turma bulunmadı#ı g!b!, bu yönde herhang! 
b!r tesp!t!n de söz konusu olmadı#ı” gerekçes!ne yer verd!.
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T.C.

MARD!N

2.!DARE MAHKEMES!                  

ESAS NO      : 2018/189 

KARAR NO : 2019/65

DAVACI : ……………………..’I TEMS$LEN E+$T$M B$R SEN

VEK!LLER! : AV. ÖMER RAYLAZ, AV. HARUN KALE,

 AV. MEHMET KOÇER,AV. KADR$YE CANYURT O#uzlar 

 Mah.  AV. Özdem!r ÖZOK Sk. No:5 Balgat/ANKARA.                      

DAVACI : ………………. ÜN$VERS$TES$ REKTÖRLÜ+Ü

VEK!L! : AV. ……………. -Aynı Yerde

DAVANIN ÖZET! : ………………… Ün!vers!tes! Edeb!yat Fakültes! Genel Sos-
yoloj! ve Metodoloj! Bölümünde arattırma görevl!s! olarak görev yapan davacı tara-
fından………….. Sosyal H!zmetler $l Müdürlü#ünde sosyolog olarak görev yaptı#ı 
dönemde !"led!#! b!r f!!l neden!yle ver!len “uyarma” cezasının özlük dosyasından 
s!l!nmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n 15/01/2018 tar!h ve 747 sayılı 
…………… Ün!vers!tes! Rektörlü#ü !"lem!n!n; hukuka aykırı oldu#u, !daren!n olum-
suz kanaat!ne dayanak somut b!lg! ve belgeler! ortaya koyması gerekt!#!, takd!r yetk!-
s!n!n sınırlan dah!l!nde kullanılmadı#ı !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r.

SAVUNMANIN ÖZET! : Dava konusu !"lem!n tes!s!nde !darece takd!r yetk!s!n!n 
kullanıldı#ı, hukuka aykırılık bulunmadı#ı, Danı"tay’ın yerle"!k !çt!hatlarına göre her 
somut olay !ç!n farklı de#erlend!rmeler yapılması gerekt!#! !ler! sürülerek davanın red-
d! gerekt!#! savunulmaktadır.

TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Mard!n 2. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! gö-
rü"üldü:
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Dava; ……………. Edeb!yat Fakültes! Genel Sosyoloj! ve Metodoloj! Bölümünde ara"-
tırma görevl!s! olarak görev yapan davacı tarafından, ………. Sosyal H!zmetler $l Mü-
dürlü#ünde sosyolog olarak görev yaptı#ı dönemde !"led!#! b!r f!!l neden!yle ver!len 
“uyarma” cezasının özlük dosyasından s!l!nmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne 
!l!"k!n 15/01/2018 tar!h ve 747 sayılı ………………. Rektörlü#ü !"lem!n!n !ptal! !ste-
m!yle açılmı"tır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “D!s!pl!n Cezalarının B!r (!!re Sonra Özlük 
Dosyasından S!l!nmes!” ba"lıklı 133’ üncü maddes!nde “D!s!pl!n cezaları memurun öz-
lük dosyasına !"len!r. Devlet memurlu#undan çıkarma cezasından ba"ka b!r d!s!pl!n 
cezasına çarptırılmı" olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 
5 sene, d!#er cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetk!l! am!re ba"vu-
rarak, ver!lm!" olan cezalarının özlük dosyasından s!l!nmes!n! !steyeb!l!r. Memurun, 
yukarıda yazılan süreler !çer!s!ndek! davranı"ları, bu !ste#!n! haklı kılacak n!tel!kte 
görülürse, !ste#!n!n yer!ne get!r!lmes!ne karar ver!lerek bu karar özlük dosyasına !"-
len!r. Kademe !lerlemes!n!n durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasın-
da d!s!pl!n kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdak! fıkra hükmü uygulanır.” 
hükmü bulunmaktadır.

2547 sayılı Yüksekö#ret!m Kanunu’nun “Özl!!k Dosyasında Saklama” ba"lıklı 53/G 
maddes!nde; “D!s!pl!n cezaları !lg!l!ler!n özlük dosyalarında saklanır. Uyarma ve kı-
nama cezalarının uygulanmasından !t!baren be" yıl, aylıktan veya ücretten kesme ve 
kademe !lerlemes!n!n durdurulması veya b!rden fazla ücretten kesme cezalarının uy-
gulanmasından !t!baren on yıl sonra atamaya yetk!l! am!re ba"vurularak ver!lm!" olan 
cezaların özlük dosyasından s!l!nmes! talep ed!leb!l!r. $lg!l!n!n, bu süreler !çer!s!ndek! 
davranı"ları, !ste#!n! haklı kılacak n!tel!kte görülürse, talep yer!ne get!r!l!r.” hükmü dü-
zenlenm!"t!r.

Yukarıda bel!rt!len mevzuat hükümler!nden cezanın s!l!nmes! hususunda !daren!n 
takd!r yetk!s! oldu#u anla"ılmakta !se de bu yetk!n!n mutlak b!r tasarruf yetk!s! olma-
dı#ı ku"kusuzdur. Kanun metn!nde yer alan “%lg!l!n!n, bu süreler !çer!s!ndek! davranı"-
ları, bu !ste#!n! haklı kılacak n!tel!kte görülürse..” "ekl!ndek! !fade gere#! olarak özlük 
dosyasından s!l!nme taleb!n!n redd!ne dayanak olu"turan davranı"ları gerekçelend!r!-
lerek bel!rt!lmel!d!r; aks! hal!n kabulü !dareye, d!s!pl!n cezasının s!l!nmes! konusunda 
süre "artı dı"ında mutlak b!r takd!r hakkı ver!lmes! anlamına gelecekt!r k! bu duru-
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mun kanun! !dare !lkes!ne aykırılık olu"turaca#ı takd!r hakkı - keyf! uygulama ayrımı-
nın denet!m!n! güçle"t!rece#! ku"kusuzdur. $dare, d!s!pl!n cezasının s!l!nme taleb!n!n 
redd!n! haklı gösterecek somut vakıa ve tesp!tlere yer vermek durumundadır.

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; hal!hazırda ……………..Ün!vers!tes! …………
Fakültes! Genel ………….. ve …………….. Bölümünde ara"tırma görevl!s! olarak 
görev yapan davacının, ………… Sosyal H!zmetler $l Müdürlü#ünde sosyolog olarak 
görev yaptı#ı dönemde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-e maddes!n-
de düzenlenen ‘devlet memuru vakarına yakı"mayan tutum ve davranı"ta bulunmak’ 
f!!l!n! !"led!#!nden bah!sle Ba"bakanlık Sosyal H!zmetler ve Çocuk Es!rgeme Kuru-
mu Genel Müdürlü#ü’nün 16/03/2010 tar!h ve 271 sayılı !"lem!yle ’uyarma’ cezası !le 
tecz!ye ed!ld!#!, anılan !"lem!n kanun yoluna ba"vurulmayarak kes!nle"t!#!, b!lahare 
!"lem!n uygulanmasından !t!baren be" yılı a"an b!r süren!n geçmes! üzer!ne söz ko-
nusu d!s!pl!n cezasının özlük dosyasından s!l!nmes! taleb!yle ba"vuruda bulunuldu-
#u, ……………… Ün!vers!tes! Rektörlü#ü tarafından taleb!n !ncelenmes! net!ces!nde 
tes!s ed!len 15/01/2018 tar!h ve 747 sayılı !"lemle redded!ld!#!, mezkur !"lem!n !ptal! 
!stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır.

Uyu"mazlıkta; Mahkemem!z!n 12/10/2018 ve 14/12/2018 tar!hl! ara kararları gere-
#! davalı !dare tarafından dosyaya sunulan b!lg! ve belgeler!n !ncelemes!nden; dava-
cı hakkında d!s!pl!n cezasının uygulandı#ı tar!hten !t!baren be" yılı a"an b!r süren!n 
geçt!#!, aradan geçen süre zarfında davacının herhang! b!r d!s!pl!n cezasıyla tecz!ye 
ed!ld!#!ne yahut hakkında adl! veya !dar! !"lem tes!s ed!ld!#!ne da!r somut b!r tesp!t!n 
bulunmadı#ı, buna mukab!l; özlük dosyasında mevcut ‘uyarma’ cezasının s!l!nmes! 
taleb!n!n davalı !darece uygun bulunmayarak redded!ld!#! görülmekted!r.

Bu durumda; yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler! gere#! ‘uyarma’ cezasının uy-
gulanması üzer!nden be" yıl geçt!kten sonra ver!len cezaların özlük dosyasından s!-
l!nmes!n!n !steneb!lece#! bel!rt!lm!" olup cezanın özlük dosyasından s!l!neb!lmes! !l-
g!l!n!n bu süre !çer!s!ndek! davranı"larının olumlu olmasına ba#lı kılındı#ı, davacının 
d!s!pl!n cezasının kes!nle"t!#! 2010 yılından sonrak! be" yıllık süre !çer!s!nde davranı"-
larının olumlu olmadı#ına !l!"k!n hakkında yapılmı" herhang! b!r adl! veya !dar! b!r 
soru"turma bulunmadı#ı g!b! bu yönde herhang! b!r tesp!t!n de söz konusu olmadı#ı, 
bu !t!barla; söz konusu d!s!pl!n cezasının davacının özlük dosyasından s!l!nmes!ne 
engel te"k!l edecek somut b!r olgunun mevcut bulunmadı#ı anla"ılmakla; aks! yönde 
tes!s ed!len dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
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Açıklanan nedenlerle dava konusu !"lem!n !ptal!ne,………………..karar ver!ld!.

Disiplin amirinin takdir hakkı ceza konusu yapılamaz

E#!t!m-B!r-Sen olarak, “Soru"turma sonucu aylıktan kesme cezası tekl!f! get!r!len astı 
hakkında d!s!pl!n am!r! sıfatıyla tekl!f ed!len cezayı uygulamadı#ı” gerekçes!yle yöne-
t!c!l!#! üzer!nden alınarak ö#retmen olarak atanan okul müdürü üyem!z hakkındak! 
bu !"leme kar"ı açtı#ımız davada, mahkeme, yürütmen!n durdurulmasına hükmett!.

Mers!n 2. $dare Mahkemes!, “D!s!pl!n soru"turma raporu sonrasında ceza ver!p ver-
memek ya da ver!lm!" olsa dah! !t!raz üzer!ne ver!len cezayı !ptal etmek ya da ger! 
almak konusunda d!s!pl!n am!r!n!n takd!r yetk!s! bulundu#u, dava dı"ı üçüncü k!"! 
hakkında yürütülen soru"turma sonucunda get!r!len ceza tekl!f!n! de#erlend!rmeye 
ve d!s!pl!n cezası vermeye yetk!l! d!s!pl!n am!r! konumunda olan davacının bu takd!r 
yetk!s!n! ortadan kaldıracak "ek!lde bell! b!r yönde karar vermes! !ç!n zorlanmasına 
olanak bulunmadı#ı, ayrıca davacı hakkında !snat ed!len eylem!n tek ba"ına müdürlük 
görev!n!n üzer!nden alınarak ba"ka b!r okula ö#retmen olarak atanmasını gerekt!re-
cek n!tel!kte ve a#ırlıkta bulunmadı#ı” gerekçes!yle yürütmen!n durdurulması kararı 
verd!.
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T.C. 

MERS!N 

2. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO      :

KARAR NO : 

DAVACI : ………………………..’$ TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$ 

                          SEND$KASI 

VEK!LLER! :  AV. KADR$YE CANYURT, AV. ÖMER RAYLAZ    
    AV. MEHMET KOÇER (E-TEBL$GAT adres!) 

DAVALI : …………. VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. …………………..  $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü Dumlupınar Mah.  
    Gmk Blv. ……………. Ö#retmenev! Yanı ……………. 

DAVANIN ÖZET! : ………  $l!, ………….$lçes!, ……………….. $lkokulu’nda müdür 
olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen d!s!pl!n soru"turması net!ces!n-
de …………. $lçes!, ………………….. $lkokulu’na ö#retmen olarak atanmasına da!r 
28.04.2019 tar!h ve 8413355 sayılı !"lem!n; hukuka ve mevzuata aykırı oldu#u, soru"-
turma sonucunda yapılan atama !"lem!n!n cezalandırma amacını ta"ıdı#ı, soru"turma 
raporunda bahs! geçen eylemler !le bu eylemler!n kar"ılı#ında ver!len cezaların ölçülü 
ve orantılı olmadı#ı, d!s!pl!n am!r! sıfatıyla takd!r yetk!s!n!n kullanıldı#ı, üzer!ne atılı 
f!!l!n görev yer! de#!"!kl!#!n! gerekt!recek n!tel!k ve a#ırlıkta olmadı#ı !ler! sürülerek 
!ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacı hakkında yapılan !dar! soru"turma neden!yle takd!r 
yetk!s! kullanılarak dava konusu !"lem!n tes!s ed!ld!#!, soru"turma konusu eylem!n 
!"lend!#!n!n sübuta erd!#!, davacının bu eylem! !le yetk! tecavüzünde bulundu#u, ob-
jekt!f de#erlend!rme yapıldı#ı, kamu yararı gere#! tes!s ed!len !"lem!n hukuka ve mev-
zuata uygun oldu#u bel!rt!lerek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 
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TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Mers!n 2. $dare Mahkemes!’nce, dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! gö-
rü"üldü: 

Dava; ………… $l!, …………..$lçes!, ………………… $lkokulu’nda müdür olarak gö-
rev yapan davacının, hakkında yürütülen d!s!pl!n soru"turması net!ces!nde ………… 
$lçes!, ……………….. $lkokulu’na ö#retmen olarak atanmasına da!r !"lem!n !ptal! !s-
tem!yle açılmı"tır. 

5442 sayılı $l $dares! Kanununun 8. maddes!n!n (C) fıkrasında, bu madden!n (A), (B) 
fıkralarında yazılı bütün memurların lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve tahv!ller!n!n 
mensup oldu#u !l !dare "ube ba"kanlarının !nhası üzer!ne val!ler tarafından !cra ed!l-
mekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepler!yle 
b!ld!r!lece#!, yukarıda (A, B) fıkraları dı"ında kalan !l merkez te"k!latına ba#lı me-
murların !lg!l! !dare "ube ba"kanının !nhası !le val!ler tarafından tay!n, nak!l ve tahv!l 
olunaca#ı kurala ba#lanmı"tır. 

22.04.2017 tar!h ve 30046 sayılı Resm! Gazete’ de yayımlanarak yürürlü#e g!ren M!l-
l! E#!t!m Bakanlı#ına Ba#lı E#!t!m Kurumlarına Yönet!c! Görevlend!rme Yönetmel!-
#!’n!n ‘’Yönet!c!l!k görev!nden alınma’’ ba"lıklı 27. maddes!nde; “E#!t!m kurumu yöne-
t!c!ler!nden haklarında yapılan adl! ve !dar! soru"turma sonucu hazırlanan raporların 
yetk!l! am!r ve kurullarca de#erlend!r!lmes! sonucuna göre yönet!c!l!k görev!nden 
alınma tekl!f! get!r!len e#!t!m kurumu yönet!c!ler!, durumlarına uygun !ht!yaç bulu-
nan e#!t!m kurumlarına ö#retmen olarak atanır. Bu "ek!lde görev!nden alınanlar, ara-
dan dört yıl geçmeden yönet!c! olarak görevlend!r!lmek üzere ba"vuruda bulunamaz.’’ 
hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Yukarıda bel!rt!len mevzuatın de#erlend!r!lmes!nden, !dareye memurların görev ve 
görev yerler!n!n de#!"t!r!lmes! konusunda takd!r yetk!s! tanınmı" oldu#u anla"ılmakta 
!se de, bu yetk!n!n kullanılmasının, mutlak olmayıp kamu yararı ve h!zmet gerekler! 
!le sınırlı oldu#u !dare hukukunun b!l!nen !lkeler!ndend!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; ………. $l!, ………… $lçes!, …………..  $lkoku-
lu’nda müdür olarak görev yapmakta olan davacının, maar!f müfett!"ler! tarafından 
yapılan soru"turma sonucu düzenlenen raporda ……………… hakkında get!r!len 
“1/30 oranında aylıktan kesme” cezası tekl!f!n! tamamen kaldırarak yasal düzenleme-
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lerde kend!s!ne tanınmayan yetk!y! kullanarak yetk! tecavüzünde bulundu#u ve 657 
Devlet Memurları Kanununun 10. maddes!ne aykırı davrandı#ı !dd!alarıyla hakkında 
yapılan soru"turma sonucu düzenlenen 15.04.2019 tar!h ve 07/17 sayılı soru"turma 
raporunda; d!s!pl!n yönünden, hakkında !snat olunan f!!ller!n sübuta erd!#! kanaat!yle 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddes! uyarınca “1/30 oranında 
aylıktan kesme” cezası !le tecz!yes! ve !dar! yönden, okul müdürlü#ü görev!n!n üzer!n-
den alınarak $l !ç!nde ö#retmen olarak atamasının yapılmasının tekl!f ed!lmes! üze-
r!ne, tekl!f do#rultusunda davacının 657 sayılı Kanun’un 125/C-a maddes! uyarınca 
“1/30 oranında aylıktan kesme” cezası !le tecz!yes!ne karar ver!ld!#! ve dava konusu 
!"lem !le de y!ne aynı $lçe, ……………. $lkokulu’na ö#retmen olarak atanması üzer!ne 
bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Bakılan davada, !"lem!n dayana#ı olan soru"turma raporu ve ek! !fade tutanakları !le 
dosyada bulunan b!lg! ve belgeler!n b!rl!kte de#erlend!r!lmes!nden; d!s!pl!n soru"tur-
ma raporu sonrasında, ceza ver!p vermemek ya da ver!lm!" olsa dah! !t!raz üzer!ne 
ver!len cezayı !ptal etmek ya da ger! almak konusunda d!s!pl!n am!r!n!n takd!r yetk!s! 
bulundu#u, dava dı"ı …………………… hakkında yürütülen soru"turma sonucunda 
get!r!len “1/30 oranında aylıktan kesme” cezası tekl!f!n! de#erlend!rmeye ve d!s!pl!n 
cezası vermeye yetk!l! d!s!pl!n am!r! konumunda olan davacının, bu takd!r yetk!s!-
n! ortadan kaldıracak "ek!lde bell! b!r yönde karar vermes! !ç!n zorlanmasına olanak 
bulunmadı#ı, ayrıca davacı hakkında !snat ed!len eylem!n tek ba"ına müdürlük gö-
rev!n!n üzer!nden alınarak ba"ka b!r okula ö#retmen olarak atanmasını gerekt!recek 
n!tel!kte ve a#ırlıkta bulunmadı#ı sonucuna varılmakla, davacının !darec!l!k görev!n!n 
üzer!nden alınarak ö#retmen olarak atanmasına !l!"k!n dava konusu !"lemde hukuka 
uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ……………………..karar ver!ld!.

Yetkisiz makam tarafından yapılan atama i$lemi yargıdan döndü

E#!t!m-B!r-Sen olarak, b!r üyem!z!n, soru"turma sonucunda !dar! yönden get!r!len 
tekl!%e bulundu#u okuldan ba"ka b!r okula yapılan atamasının !ptal! !ç!n açtı#ımız 
davada, mahkeme, yetk!s!z makam tarafından yapılan atama !"lem!n! !ptal ett!.

Kastamonu $dare Mahkemes!, kararında "u !fadelere yer verd!: “… Kamu hukukunda 
b!r makama ver!len yetk!n!n, aks!ne b!r hüküm bulunmadıkça o makam tarafından 
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kullanılaca#ı, b!r makamın yetk!s!n!n ba"ka b!r k!"!ye devred!lmes! !ç!n mevzuatla 
yetk!l! kılınması gerekece#! tartı"masızdır. 5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8/C mad-
des!nde, !l memurlarının görev yerler!n!n de#!"t!r!lmes! konusunda val!lere ver!len 
yetk!n!n devr!n!n mümkün olmadı#ı; aynı Kanun’un 9/B maddes! !le devred!leb!le-
ce#! öngörülen yetk!n!n !se hesabata ve tekn!k hususlara a!t !"lerle !lg!l! oldu#undan, 
naklen atama konusundak! yetk!y! kapsamadı#ı; Val!ye tanınan atama konusundak! 
yetk!n!n de Val! yardımcısı tarafından kullanılamayaca#ı ku"kusuzdur. Uyu"mazlıkta; 
davacının atama !"lem!ne, 5442 sayılı yasanın 8/C maddes! uyarınca ………………… 
Val! Yardımcısı tarafından 08/10/2018 tar!h ve 18616141 sayılı !"lem !le olur ver!ld!#! 
görülmekted!r. Bu durumda, 5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8/C maddes! uyarınca 
atama !"lem!n!n, Val! Yardımcısı tarafından tes!s ed!lmes! sebeb!yle dava konusu !"-
lemde yetk! yönünden hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır.
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T.C. 

KASTAMONU

 !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO      : 2018/1606 

KARAR NO : 2019/520

 

DAVACI : ………………….. TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$ “SEND$KASI 

VEK!L! : AV. KADR$YECANYURT O#uzlar Mahalles! Av. Özdem!r Özok Sokak 

   No:5 Çankaya/ANKARA 

DAVALI : …………… VAL$L$+$ 

VEK!L! : AV. ………………… Hükümet Kona#ı Kat:2 $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 
Merkez/………………….

DAVANIN ÖZET!    : …………. !l!, merkez !lçes!, ……………….. Anaokulunda a"çı 
olarak görev yapmakta olan davacının, ………….!l!, merkez !lçes!, …………… Mesle-
k! ve Tekn!k Anadolu L!ses!ne yapılan atamasına !l!"k!n 08/10/2018 tar!h ve 18616141 
sayılı …………… Val!l!#! !"lem!n!n; soru"turma sonucunda görev yer!n!n de#!"t!r!ld!-
#!, soru"turma raporuna konu olan olaya !l!"k!n olarak Okul Müdür Vek!l!n!n kend!s! 
hakkındak! "!kayet!nden vazgeçt!#!, soru"turma raporunun b!r örne#! ver!lmeyerek 
savunma hakkının kısıtlandı#ı !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacı hakkında yürütülen soru"turma sonucu kınama ce-
zası !le cezalandırıldı#ı, !dar! yönden !se ba"ka b!r okulda görevlend!r!lmes!n!n tekl!f 
ed!ld!#!, tekl!f do#rultusunda !"lem tes!s ed!ld!#!, !"lem!n !daren!n takd!r yetk!s!nde 
oldu#u, !"lem!n hukuka uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! savunul-
maktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Kastamonu $dare Mahkemes!’nce gere#! görü"üldü: 

Dava, …………….. !l!, merkez !lçes!, …………………. Anaokulunda a"çı olarak gö-
rev yapmakta olan davacının, ……………. !l!, merkez !lçes!, ……………… Meslek! ve 
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Tekn!k Anadolu L!ses!ne yapılan atamasına !l!"k!n 08/10/2018 tar!h ve 18616141 sayılı 
…………….. Val!l!#! !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır.

5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8. maddes!nde, “Yet!"t!rme ve !kmal kaynakları Ba-
kanlıklar veya tüzel k!"!l!#! ha!z genel müdürlüklere ba#lı olup !l genel te"k!latı !ç!nde 
b!rden fazla !st!hdam yerler! bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dah!l gö-
revlerden : A) $lçe !dare "ube ba"kanı sıfatını ha!z olanlarla !l merkez!nde Devlet gel!r, 
g!derler!n!n ve mallarının tahakkuk, tahs!l, ödeme ve !dares!yle !lg!l! !k!nc! derecedek! 
müdürler, "ube "e%er! ve kontrol memurları, nak!t muhas!pler!yle, l!se, orta ve o dere-
celerdek! okul müdür ve ö#retmenler!, hastaneler mütehassıs hek!mler!, Bakanlıklar 
veya tüzelk!"!l!#! ha!z genel müdürlükler tarafından tay!n ed!l!rler. B) Bunun dı"ında 
kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelk!"!l!#! ha!z genel müdürlükler tarafın-
dan val!l!k emr!ne tay!n ed!lerek !l !dare "ube ba"kanının !nhası üzer!ne val!ler tara-
fından !st!hdam yerler! tesb!t olunur; C) Yukardak! fıkralarda yazılı bütün memurların 
lüzumu hal!nde !l !ç!nde nak!l ve tahv!ller! mensup oldu#u !l !dare "ube ba"kanlarının 
!nhası üzer!ne val!ler tarafından !cra ed!lmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar 
veya genel müdürlüklere sebepler!yle b!ld!r!l!r. 

Yukarda (A, B) fıkraları dı"ında kalan !l merkez te"k!latına ba#lı memurlar !lg!l! !dare 
"ube ba"kanının !nhası !le val!ler tarafından tay!n, nak!l ve tahv!l olunurlar. Tay!n, 
nak!l ve tahv!ller !ç!n gereken yolluk ödenekler! bütçe yılı ba"ında !lg!l! Bakanlık veya 
genel müdürlüklerce val!ler emr!ne gönder!l!r.” hükmü düzenlenm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; ………… !l!, merkez !lçes!, ……………….. Anao-
kulunda a"çı olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, hakkında yürütülen d!s!p-
l!n soru"turması sonucu get!r!len !dar! tekl!f do#rultusunda …………….. !l!, merkez 
!lçes!, …………… Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!ne atanmasına !l!"k!n 08/10/2018 
tar!h ve 18616141 sayılı !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmak-
tadır. 

Yukarıda anılan mevzuat hükümler! kar"ısında, dava konusu naklen atama !"lem!n!n 
Val! tarafından tes!s ed!lmes! gerekt!#! konusunda tartı"ma bulunmamaktadır. Kamu 
hukukunda b!r makama ver!len yetk!n!n, aks!ne b!r hüküm bulunmadıkça o makam 
tarafından kullanılaca#ı, b!r makamın yetk!s!n!n ba"ka b!r k!"!ye devred!lmes! !ç!n 
mevzuatla yetk!l! kılınması gerekece#! tartı"masızdır. 
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5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8/C maddes!nde, !l memurlarının görev yerler!n!n 
de#!"t!r!lmes! konusunda val!lere ver!len yetk!n!n devr!n!n mümkün olmadı#ı; aynı 
Kanun’un 9/B maddes! !le devred!leb!lece#! öngörülen yetk!n!n !se hesabata ve tekn!k 
hususlara a!t !"lerle !lg!l! oldu#undan, naklen atama konusundak! yetk!y! kapsamadı#ı; 
Val!ye tanınan atama konusundak! yetk!n!n de Val! yardımcısı tarafından kullanıla-
mayaca#ı ku"kusuzdur. 

Uyu"mazlıkta; davacının atama !"lem!ne, 5442 sayılı yasanın 8/C maddes! uyarınca 
…………. Val! Yardımcısı tarafından 08/10/2018 tar!h ve 18616141 sayılı !"lem !le olur 
ver!ld!#! görülmekted!r. Bu durumda, 5442 sayılı $l $dares! Kanunu’nun 8/C madde-
s! uyarınca atama !"lem!n!n, Val! Yardımcısı tarafından tes!s ed!lmes! sebeb!yle dava 
konusu !"lemde yetk! yönünden hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ………………..karar ver!ld!.

Açı%a alınma i$lemi sona erenler eski görevine iade edilmelidir

E#!t!m-B!r-Sen olarak, asılsız !hbara dayalı olarak açı#a alınan ve sonrasında hakkında 
yürütülen soru"turma net!ces!nde !&!raya u#radı#ı anla"ılan üyem!z!n esk! görev ye-
r!ne !ades! !stem!n!n redded!lmes! üzer!ne açtı#ımız davada, mahkeme, açı#a alınma 
gerekçes!n!n hukuk! dayanaktan yoksun oldu#unun tesp!t! üzer!ne tekrar esk! görev!-
ne !ade ed!lmes! gerekt!#!ne hükmett!.

Ankara 23. $dare Mahkemes! kararında, “… davacı hakkında …………. terör örgütü 
!le !l!"k!s! bulundu#u gerekçes!yle yapılan !hbarların asılsız oldu#u, davacının görev-
den uzakla"tırılmasına !l!"k!n sebeb!n gerçe#! yansıtmadı#ı hazırlanan müfett!" rapo-
ruyla sab!t oldu#u, müdürlük görev!nden alınarak ba"ka b!r okula ö#retmen olarak 
atanmasında kullanılan takd!r yetk!s!n!n, görev!nde ba"arısızlı#ı, d!s!pl!ns!zl!#! veya 
l!yakaten yeters!z oldu#una !l!"k!n hukuken kabul ed!leb!l!r herhang! b!r durumun 
tesp!t!yle b!rl!kte de#erlend!r!lmes! gerekt!#!, aks! durumda açı#a alınma gerekçes!n!n 
hukuk! dayanaktan yoksun oldu#unun tesp!t! üzer!ne tekrar esk! görev yer!ne !ade 
ed!lmes! gerek!rken, bu hususta b!r de#erlend!rme yapılmadan !"lem tes!s ed!lmes!n!n 
kamu yararı ve h!zmet gerekler!ne uygun kullanıldı#ı kabul ed!lemeyece#!nden, takd!r 
yetk!s!ne dayalı olarak yapılan atama !"lem!nde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” 
den!ld!.
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T.C. 

ANKARA 

23. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO     : 2018/2292 

KARAR NO : 2019/1548 

DAVACI : ………………….. 

VEK!L! : Av. Kadr!ye CANYURT 

DAVALI : Ankara Val!l!#! 

VEK!L! : Av. ……………… $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 

DAVANIN ÖZET! : ……………..!l! ……………. $MKB Meslek! ve Tekn!k Anadolu 
L!ses!’nde müdür olarak görev yapmakta !ken hakkında ba"latılan adl! soru"turma ne-
den!yle görevden uzakla"tırılın davacı tarafından, görevden uzakla"tırma tedb!r! kal-
dırılınca ……………….. ………………… Meslek! ve Tekn!k L!ses!’ne elektr!k-elekt-
ron!k ö#retmen! olarak atanması !"lem!ne yaptı#ı !t!razın redd!ne !l!"k!n …………..
Val!l!#!’n!n 17.09.2018 tar!h ve E.16551794 sayılı !"lem!n!n; hukuka aykırı oldu#u, 
hakkında açılan soru"turma sonucunda kovu"turmaya yer olmadı#ına da!r karar ve-
r!ld!#!, ba"arılı b!r !darec! oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’n!n 8.maddes!n!n 
1.fıkrasında, darbe te"ebbüsü ve terör eylemler! sonrasında kamu kurum ve kurulu"-
larınca !lg!l! mevzuatına göre görevden uzakla"tırılan ve yönet!c! kadrolarında bulu-
nan personel!n görevler!ne !ades!n!n halen bulundukları yönet!c!l!k görev! dı"ında 
ö#ren!m durumları ve kazanılmı" hak aylık dereceler!ne uygun kadro ve poz!syon-
lara atanmak suret!yle de yer!ne get!r!leb!lece#! düzenlend!#!nden, davacının elektr!k 
elektron!k ö#retmen! olarak atanmasına !l!"k!n !"lemde hukuka aykırılık bulunmadı#ı 
bel!rt!lerek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Ankara 23. $dare Mahkemes!’nce duru"ma !ç!n önceden bel!rlenerek ta-
ra%ara duyurulan 11.06.2019 tar!h!nde duru"ma salonunda toplanıldı. 
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Davacı ………………… !le vek!l! Av. Mehmet Koçer’!n, davalı !darey! tems!len Av. 
………………..’ın geld!#! görülerek duru"maya ba"lanıldı. Tara%ara usûlüne uygun 
söz ver!lerek açıklamaları d!nlen!ld!kten sonra duru"maya son ver!ld!. Dava dosyası 
!ncelenerek !"!n gere#! görü"üldü: 

Dava; ………………. !l! ………………… Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!’n-
de müdür olarak görev yapmakta !ken hakkında ba"latılan adl! soru"turma nede-
n!yle görevden uzakla"tırılan davacının görevden uzakla"tırma tedb!r! kaldırılınca 
……………………………….Meslek! ve Tekn!k L!ses!’ne elektr!k-elektron!k ö#retme-
n! olarak atanması !"lem!ne yaptı#ı !t!razın redd!ne !l!"k!n …………….. Val!l!#!’n!n 
17.09.2018 tar!h ve E.16551794 sayılı !"lem!n!n !ptal! !stem!yle açılmı"tır.

7081 sayılı Ola#anüstü Hal Kapsamında Bazı Tedb!rler Alınması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamen!n Kabul Ed!lmes!ne Da!r Kanunun 8. maddes!nde; 15/7/2016 
tar!h!nde gerçekle"t!r!len darbe te"ebbüsü ve terör eylem! sonrasında kamu kurum ve 
kurulu"larınca !lg!l! mevzuatına göre görevden uzakla"tırılan ve yönet!c! kadrolarında 
bulunan personel!n görevler!ne !ades!, halen bulundukları yönet!c!l!k görev! dı"ında 
ö#ren!m durumları ve kazanılmı" hak aylık dereceler!ne uygun kadro ve poz!syonlara 
atanmak suret!yle de yer!ne get!r!leb!lece#! hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden………………………… Meslek! ve Tekn!k Anadolu 
L!ses!’nde müdür olarak görev yapmakta !ken hakkında ba"latılan adl! soru"turma ne-
den!yle davacının ……………………Kaymakamlı#ı’nın 02/09/2016 tar!h ve 9430604 
sayılı kararıyla görevden uzakla"tırıldı#ı, maar!f müfett!" tarafından hazırlanan 
09/04/2018 tar!h ve 663.07/20 sayılı !nceleme raporunda, davacının ……………….. 
s!lahlı terör örgütü !le !l!"k!s!n!n bulunmadı#ı, uzakla"tırma kararının kaldırılarak 
görev!ne !ade ed!lmes! yönünde tekl!f get!r!ld!#!, bu rapor üzer!ne ………………… 
Val!l!#!’n!n 07/05/2018 tar!h ve E.8959926 sayılı yazısıyla, …………………… Kay-
makamlı#ı’ndan b!lg! !sted!#!, …………………. Kaymakamlı#ı’nın 22/05/2018 tar!h 
ve E.9906681 sayılı yazısıyla , görevden uzakla"tırma kararının kaldırılmasının uygun 
olaca#ı, ancak okul müdürü olarak !ade ed!lmes! durumunda, aradan geçen zaman 
ve görevden uzakla"tırılmasına sebep olan olayın hassas!yet!nden dolayı müdürlük 
görev!n! layıkıyla yapması, okulda düzen! sa#laması mümkün olamayaca#ı, okulda 
ö#retmen, ö#renc! ve vel!ler arasında karga"aya yol açaca#ı, b!rl!k ve düzen! boza-
ca#ı, !darec!l!k görev!n!n alınarak ö#retmen olarak görevl! bulundu#u okul dı"ında, 
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…………………….. Meslek! ve Tekn!k Anadolu L!ses!ne görevlend!r!lmes!n!n uygun 
olaca#ı görü"üne yer ver!ld!#!, bu görü" üzer!ne davacının ………………..Val!l!#!’n!n 
17.09.2018 tar!h ve E.16551794 sayılı !"lem!yle, 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
men!n 8. maddes! gere#!nce …………………Meslek! ve Tekn!k L!ses!’ne elektr!k-e-
lektron!k ö#retmen! olarak atandı#ı, !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı 
anla"ılmaktadır. 

Takd!r yetk!s! kullanılmak suret!yle yapılan !"lemler!n !ptal! !stem!yle açılan davalarda 
yargısal denet!m!n, kamu yararının gözet!l!p gözet!lmed!#!, kamu h!zmet!n!n gerekle-
r!yle sınırlı kalınıp kalınmadı#ı konularında yapılaca#ı, !"lem!n dayana#ı olarak bell! 
nedenler göster!lmes! durumunda aynı !lkeler göz önünde bulundurularak, bu neden-
ler!n gerçek olup olmadı#ı, gerçek olmaları durumunda !se !"lem!n tes!s! !ç!n yeterl! 
bulunup bulunmadı#ı hususlarının ara"tırılaca#ı ku"kusuzdur. 

Uyu"mazlıkta, davacı hakkında …………….. terör örgütü !le !l!"k!s! bulundu#u ge-
rekçes!yle yapılan !hbarların asılsız oldu#u, davacının görevden uzakla"tırılmasına 
!l!"k!n sebeb!n gerçe#! yansıtmadı#ı hazırlanan maar!f müfett!"! raporuyla sab!t ol-
du#u, müdürlük görev!nden alınarak ba"ka b!r okula ö#retmen olarak atanmasında 
kullanılan takd!r yetk!s!n!n, görev!nde ba"arısızlı#ı, d!s!pl!ns!zl!#! veya l!yakaten yeter-
s!z oldu#una !l!"k!n hukuken kabul ed!leb!l!r herhang! b!r durumun tesp!t!yle b!rl!kte 
de#erlend!r!lmes! gerekt!#!, aks! durumda davacının asılsız !hbar neden!yle görev!nde 
uzakla"tırılması sonucunda yapılan soru"turma sonrasında, açı#a alınma gerekçes!-
n!n hukuk! dayanaktan yoksun oldu#unun tesp!t! üzer!ne tekrar esk! görev!ne !ade 
ed!lmes! gerek!rken, bu hususta b!r de#erlend!rme yapılmadan !"lem tes!s ed!lmes!n!n 
kamu yararı ve h!zmet gerekler!ne uygun kullanıldı#ı kabul ed!lemeyece#!nden, takd!r 
yetk!s!ne dayalı olarak yapılan atama !"lem!nde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne,…………………..karar ver!ld!. 

MUHALEFET OYU: 

Anayasa’nın 125. maddes!n!n 3. fıkrasında, “Yargı yetk!s!, !darî eylem ve !"lemler!n 
hukuka uygunlu#unun denet!m! !le sınırlı olup, h!çb!r surette yer!ndel!k denet!m! "ek-
l!nde kullanılamaz. Yürütme görev!n!n kanunlarda göster!len "ek!l ve esaslara uygun 
olarak yer!ne get!r!lmes!n! kısıtlayacak, !dar! eylem ve !"lem n!tel!#!nde veya takd!r 
yetk!s!n! kaldıracak b!ç!mde yargı kararı ver!lemez.” kuralı yer almı"tır.



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

350 Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

$dar! yargı tarafından, takd!r yetk!s!ne dayalı olarak tes!s ed!len !dar! !"lemler!n takd!r 
yetk!s! sınırlarında kalıp kalmadı#ı, h!zmet gerekler!ne ve kamu yararına uygun olarak 
tes!s ed!l!p ed!lmed!#! yönünden !nceleneb!lece#!, !daren!n takd!r yetk!s!n! ortadan 
kaldıracak yargı kararı ver!lemeyece#!, öte yandan, kamu h!zmetler!n!n yürütülmes!n-
den sorumlu olan !daren!n, bu sorumlulu#u gere#! h!zmet! yürütecek personel! seçme 
yetk!s!n!n, takd!r yetk!s! kapsamında kaldı#ı açıktır. 

Uyu"mazlıkta davacının ……………… soru"turması kapsamında görevden uzakla"-
tırılarak, tekrar görev!ne !ade ed!lmes!nde Kanunun açık hükmü gere#! !dareye tanı-
nan takd!r yetk!s!ne dayalı olarak, yönet!c!l!k görev!n!n üzer!nden alınarak ö#ren!m 
durumu ve kazanılmı" hak aylık dereceler!ne uygun kadro ve poz!syona atandı#ı gö-
rülmekted!r. 

Bu durumda, !dareye tanınan takd!r yetk!s!n!n h!zmet gerekler!ne veya kamu yararına 
aykırı kullanıldı#ı yönünde dosya kapsamında b!r b!lg!ye rastlanmadı#ı g!b! !daren!n 
gerekçes!n!n haklı gerekçe olarak kabul ed!lmes! gerekt!#!, kaldı k! !dare tarafından 
davacı hakkında görevden uzakla"tırma kararı bulunmasa dah! kamu yararı ve h!zmet 
gerekler! gözet!lerek müdürlük görev!n!n sonlandırılarak her zaman ö#retmen olarak 
atanab!lece#!, !dare tarafından takd!r yetk!s!ne dayanılarak yapılan atama !"lem!nde 
hukuka aykırılık bulunmadı#ından, davanın redd! gerekt!#! görü"üyle !"lem!n !pl! yo-
lundak! ço#unluk oyuna katılmamaktayım. 

Mahkeme: Mazerete ba%lı atamalar, talep edilen yerin dı$ına yapılamaz

Mazerete ba#lı yer de#!"!kl!#! taleb! üzer!ne mazeret!n!n bulundu#u yerle"!m yer!ne 
ataması yapılan ancak yen! görev!ne ba"latılmaksızın atama yer!, mazeret!n!n bulun-
du#u yerden !l !ç!nde b!r ba"ka yere de#!"t!r!len üyem!z adına açtı#ımız davada, mah-
keme, a!le b!rl!#! mazeret!ne ba#lı olarak talep d!lekçes!nde yer ver!len !stem !le sınırlı 
olarak de#erlend!rme yapılması gerek!rken, söz konusu taleb!n dı"ına çıkılmak sure-
t!yle tes!s ed!len dava konusu !"lem! !ptal ett!.

Bursa 1. $dare Mahkemes!, kararında, “Davacının yer de#!"!kl!#! taleb!n!n, talepte 
bulunulan yer !le sınırlı ve o yere özgü b!r talep n!tel!#!nde ve a!le b!rl!#!n!n tes!s!ne 
yönel!k oldu#u, davacının talep d!lekçes!ndek! !rade beyanının d!kkate alınması ge-
rekt!#!, yorum yoluyla ya da ba"kaca b!r gerekçeyle gen!"let!lmes!n!n olanaklı olmadı#ı 
sab!tt!r. D!#er tara&an, yer de#!"!kl!#! suret!yle naklen atama !"lem!n!n genel atama 
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usulü dı"ında mazerete dayalı atama ba"lı#ı altında sayılan a!le b!rl!#! mazeret!ne ba#lı 
olarak gerçekle"t!r!ld!#!, davacının !rade beyanının do#rudan aynı görev yer!nde a!le 
b!rl!#!n!n tes!s!ne yönel!k olması kar"ısında yer de#!"!kl!#! taleb!n!n dı"ına çıkılarak 
!"lem tes!s ed!lmes! hâl!nde a!le b!rl!#! hak ve özgürlü#ünden beklenen hukuk! yararın 
sa#lanamayaca#ı tartı"masızdır. Bu durumda, davacı tarafından a!le b!rl!#! mazeret!ne 
ba#lı olarak talepte bulunuldu#u açık olup talep d!lekçes!nde yer ver!len !stem !le sı-
nırlı olarak de#erlend!rme yapılması gerek!rken, !"bu !stem!n dı"ına çıkılmak suret!yle 
tes!s ed!len dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır” 
!fadeler!ne yer verd!.
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T.C.

BURSA

1.!DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2018/1205 

KARAR NO : 2019/217 

DAVACI : ……………………………

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT 

DAVALI : M$LL$ E+$T$M BAKANLI+I 

VEK!L! : HUKUK MÜ)AV$R$ ………….. - Hukuk H!zmetler! Genel Müdürlü#ü 
Kızılay/ Çankaya/ANKARA 

DAVANIN ÖZET! : ………………….. $l!, ………….. $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü em-
r!nde "ube müdürü olarak görev yapmakta olan davacı tarafından e"!n!n …………….. 
$l Sa#lık Müdürlü#ü emr!nde hem"!re olarak görev yaptı#ından bah!sle e" durumu 
mazeret!ne ba#lı olarak görev yer!n!n e"!n!n de görev yer! olan …………….. !l mer-
kez!ne yapılması !stem!yle yaptı#ı 21.08.2018 tar!hl! ba"vurusunun kabul ed!lerek 
19.09.2018 tar!h ve 106572 sayılı davalı !dare !"lem! !le …………$l!, Merkez $l M!l-
l! E#!t!m Müdürlü#ü emr!ne "ube müdürü kadro unvanı !le yer de#!"!kl!#! suret!yle 
naklen atanmasının akab!nde !" bu naklen atama !"lem!n!n ………….. $l!, …………. 
$lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü olarak düzelt!lmes!ne !l!"k!n 11.10.2018 tar!h ve 109648 
sayılı !"lem!n; e"!n!n ………….. $l!, Merkez $l Sa#lık Müdürlü#ü’ne hem"!re olarak 
atanması sebeb!yle davalı !dareye 31.08.2018 tar!h!nde ba"vurarak e" özrü mazeret! 
!le ………….. !l!, Merkez $lçes!ne atanma taleb!nde bulundu#u, taleb!n kabul ed!lerek 
atamasının ………… $l!, Merkez $lçes!ne yapıldı#ı, 15 günlük meh!l müddet! !ç!nde 
ta"ınma !"lemler!ne ba"ladı#ı, meh!l müddet!n!n b!t!m!n! bekley!p yen! görev yer!ne 
ba"layaca#ı b!r sırada herhang! b!r sebep ve gerekçe göstermeden rızası h!lafına atama-
sının yapıldı#ı, atamanın neden! ve kamu gerekl!l!kler! açısından zaruret!n!n ortaya 
konulmadı#ı, hukuka aykırı oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 
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SAVUNMA ÖZET! : Kamu !dareler! kend!ler!ne ver!lm!" görevler!n yer!ne get!r!lmes! 
ve kamu h!zmet!n!n gerekler!n!n yer!ne get!r!leb!lmes! !ç!n !st!hdam ett!#! personel!n 
h!zmet!n gerekler!ne göre sayı ve yer !t!bar!yle hareket!n! sa#lamakla b!rl!kte görevl! ve 
yetk!l! oldu#u, !"lem!n 657 sayılı Yasa kapsamında tes!s ed!ld!#!, aynı !l !çer!s!nde ata-
ma yapıldı#ından a!le bütünlü#ünün bozuldu#undan söz ed!lemeyece#!, ………….. $l 
M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nde 7 "ube müdürü kadrosunun tamamının dolu oldu#u, bo" 
"ube müdürü kadrosunun bulunmadı#ı, hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadı#ı 
bel!rt!lerek davanın redd! gerekt!#! savunulmaktadır. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Bursa 1. $dare Mahkemes!’nce !"!n gere#! görü"üldü: 

Dava, …………… $l!, …………… $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!nde "ube müdü-
rü olarak görev yapmakta olan davacı tarafından e"!n!n …………….. $l Sa#lık Müdür-
lü#ü emr!nde hem"!re olarak görev yaptı#ından bah!sle e" durumu mazeret!ne ba#lı 
olarak görev yer!n!n e"!n!n de görev yer! olan ……………… !l merkez!ne yapılması 
!stem!yle yaptı#ı 21.08.2018 tar!hl! ba"vurusunun kabul ed!lerek 19.09.2018 tar!h ve 
106572 sayılı davalı !dare !"lem! !le ……………. $l!, Merkez $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 
emr!ne "ube müdürü kadro unvanı !le yer de#!"!kl!#! suret!yle naklen atanmasının 
akab!nde !" bu naklen atama !"lem!n!n …………….. $l!, ……………… $lçe M!ll! E#!-
t!m Müdürlü#ü olarak düzelt!lmes!ne !l!"k!n 11.10.2018 tar!h ve 109648 sayılı !"lem!n 
!ptal! !stem!yle açılmı"tır. 

Anayasa’nın “A!len!n Korunması ve Çocuk Hakları” ba"lıklı 41. maddes!nde; “A!le, 
Türk toplumunun temel!d!r ve e"ler arasında e"!tl!#e dayanır. Devlet, a!len!n huzur ve 
refahı !le özell!kle ananın ve çocukların korunması ve a!le planlamasının ö#ret!m! !le 
uygulanmasını sa#lamak !ç!n gerekl! tedb!rler! alır, te"k!latı kurar. Her çocuk, korun-
ma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve baba-
sıyla k!"!sel ve do#rudan !l!"k! kurma ve sürdürme hakkına sah!pt!r. Devlet, her türlü 
!st!smara ve "!ddete kar"ı çocukları koruyucu tedb!rler! alır.” hükmüne yer ver!lm!"t!r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanma” ba"lıklı 
72.maddes!nde, “Kurumlarda yer de#!"t!rme suret!yle atanmalar; h!zmetler!n gerekle-
r!ne, özell!kler!ne, Türk!ye’n!n ekonom!k, sosyal, kültürel ve ula"ım "artlan yönünden 
benzerl!k ve yakınlık gösteren !ller gruplandırılarak tesp!t ed!len bölgeler arasında ad!l 
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ve dengel! b!r s!stem !ç!nde yapılır. Yen!den veya yer de#!"t!rme suret!yle yapılacak 
atamalarda; a!le b!r!m!n! muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekl! ko-
ord!nasyon sa#lanarak memur olan d!#er e"!n de !ste#! hal!nde ataması, atamaya tab! 
tutulan memurun atandı#ı yere 74 ve 76’ ncı maddelerde bel!rt!len esaslar çerçeves!n-
de yapılır. 

Yer de#!"t!rme suret!yle atanmaya tab! memurun atandı#ı yerde e"!n!n atanaca#ı te"-
k!latın bulunmaması ya da te"k!latı olmakla b!rl!kte n!tel!#!ne uygun münhal b!r görev 
bulunmaması ve !lg!l!n!n de taleb! hal!nde, bu personele e"!n!n görev süres! !le sınırlı 
olmak üzere a"a#ıdak! "artlarda !z!n ver!leb!l!r. ... Memurların atanamayacakları yerler 
ve bu yerlerdek! görevler !le kurumların özell!k arz eden görevler!ne atanab!lmeler! 
!ç!n hang! kademelerde ne kadar h!zmet etmeler! gerekt!#! ve yer de#!"t!rme !le !lg!l! 
atama esasları Devlet Personel Ba"kanlı#ınca hazırlanacak b!r yönetmel!kle bel!rle-
n!r. Kurumlar atamaya tab! olacak personel! !ç!n bu yönetmel!k esaslarına göre Devlet 
Personel Ba"kanlı#ının görü"ünü almak suret!yle b!r personel ve atama planı hazırlar.” 
hükmü yer almı"tır. 

27/04/2015 tar!h ve 29329 sayılı Resm! Gazetede yayımlanan M!llî E#!t!m Bakanlı#ı 
Ö#retmen Atama ve Yer De#!"t!rme Yönetmel!#!’n!n “Mazeret ve engell!l!k durumu-
na ba#lı yer de#!"t!rmeler” ba"lıklı 49. maddes!n!n 1. fıkrasında, “Ö#retmenler!n; a!le 
b!rl!#!, sa#lık, can güvenl!#! mazeretler!ne veya engell!l!k durumuna ba#lı yer de#!"t!r-
meler! hakkında, Devlet Memurları Kanunu !le Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme 
Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!k hükümler!n!n uygulanaca#ı” kurala ba#-
lanmı"tır. Öte yandan, 25/06/1983 tar!h ve 18088 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Karan !le yürürlü#e konulan Devlet Memurlarının Yer De#!"t!rme 
Suret!yle Atanmalarına $l!"k!n Yönetmel!#!n “Amaç” ba"lıklı 1 .maddes!nde, “Bu Yö-
netmel!k; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname !le de#!"!k 2 nc! maddes! ve aynı Kanun’un 2670 sayılı Kanun’la de#!"!k 72 
nc! maddes!ne dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum !ç!nde yer de#!"t!rme 
suret!yle atanmalarını sa#lamak amacıyla düzenlenm!"t!r.” hükmüne; “A!le B!rl!#! Ma-
zeret!ne Ba#lı Yer De#!"!kl!#!” ba"lıklı 14. Maddes!n!n 

1. fıkrasında; “A!le b!rl!#! mazeret!ne dayanarak yer de#!"!kl!#! memurun; a) Kamu 
personel! olan e"!n!n, kurum !ç! yer de#!"t!rme suret!yle atanma !mkânının olmaması 
veya mevzuatı uyarınca e"!n zorunlu yer de#!"t!rmeye tab! tutulan b!r görevde bulun-
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ması durumunda bu kapsamdak! e"!n bulundu#u yere, b) E"ler!n her !k!s!n!n de aynı 
kurumda çalı"ıyor olması hal!nde, kurumun daha fazla h!zmet !ht!yacı duydu#u yere, 
e) E"ler!n farklı kurumda çalı"ıyor olması hal!nde kurumlar arasında gerekl! koord!-
nasyon sa#lanmak suret!yle her !k! kurumun da öncel!kl! h!zmet !ht!yacının bulundu-
#u yere, d) Kamu personel! olmayan e"!n!n, talep ed!len yerde ba"vuru tar!h! !t!barıyla 
son !k! yıl !ç!nde 360 gün sosyal güvenl!k pr!m! ödemek suret!yle kend! adına veya b!r 
h!zmet akd! !le !"verene ba#lı olarak çalı"mı" ve halen çalı"ıyor olması hal!nde bu du-
rumda olan e"!n bulundu#u yere, e) M!lletvek!l!, beled!ye ba"kanı, muhtar veya noter 
olan e"ler!n!n bulundu#u yere atanması suret!yle yapılab!l!r.” hükmüne, 

2. fıkrasında; A!le b!rl!#! mazeret!ne dayanarak yer de#!"t!rme !ste#!nde bulunan me-
mur, e"!n!n kamu kurum ve kurulu"larında kamu personel! olarak çalı"tı#ına veya 
atanmayı talep ett!#! yerde e"!n!n ba"vuru tar!h! !t!barıyla son !k! yıl !ç!nde 360 gün 
sosyal güvenl!k pr!m! ödemek suret!yle kend! adına veya b!r h!zmet akd! !le !"verene 
ba#lı olarak halen çalı"tı#ına ya da b!r!nc! fıkranın (e) bend!nde sayılan görevlerde bu-
lundu#una !l!"k!n belgey! kurumuna !braz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer de#!"t!rme 
ba"vurusuna, evl!l!k durumunu kanıtlayan belgen!n de eklenmes! gerek!r.” hükmüne 
yer ver!lm!"t!r. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; …………….. $l!, …………… $lçe M!ll! E#!t!m 
Müdürlü#ü emr!nde "ube müdürü olarak görev yapmakta olan davacı tarafından e"!-
n!n ……………….$l Sa#lık Müdürlü#ü emr!nde hem"!re olarak görev yaptı#ından 
bah!sle e" durumu mazeret!ne ba#lı olarak görev yer!n!n e"!n!n de görev yer! olan 
…………….. !l merkez!ne yapılması !stem!yle yaptı#ı 21.08.2018 tar!hl! ba"vurusu-
nun kabul ed!lerek 19.09.2018 tar!h ve 106572 sayılı davalı !dare !"lem! !le …………. 
$l!, Merkez $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü emr!ne "ube müdürü kadro unvanı !le yer de#!-
"!kl!#! suret!yle naklen atanmasının akab!nde !" bu naklen atama !"lem!n!n ………….
$l!, …………. $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü olarak düzelt!lmes!ne !l!"k!n 11.10.2018 
tar!h ve 109648 sayılı !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Olayda, davacı tarafından düzenlenen yer de#!"!kl!#! suret!yle naklen atama !stem!ne 
!l!"k!n !stem d!lekçes!nde her ne kadar e" durumuna ba#lı olarak talepte bulunulmu" 
olsa da !" bu taleb!n mevzuat kapsamında a!le b!rl!#! mazeret! olarak !fade ed!lmes! !le 
b!rl!kte bu kapsamda de#erlend!r!lmes! gerekt!#! açıktır. 
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Dosya kapsamında bulunan b!lg! ve belgelerden anla"ıldı#ı üzere davacının e"!n!n 
………….. Devlet Hastanes!’nde 30.01.2015 tar!h!nden ber! hem"!re olarak görev yap-
makta oldu#u, çocu#unun …………….. $l!, Merkez $lçes!, ………………….. $lkokulu’ 
nda 1. sınıf ö#renc!s! olarak ö#ren!m!ne davam ett!#!, ayrıca naklen atama sonrası 
……….. $l! Merkez $lçes!nde 05.10.2018 tar!h!nden ba"lamak üzere 1 yıl süreyle ge-
çerl! olmak üzere yazılı surette tanz!m ed!lm!" k!ra sözle"mes!n!n !mzalandı#ı ve !lk 
ödemes!n!n yapıldı#ı görülmekted!r. 

Öte yandan, davacı tarafından a!le b!rl!#! mazeret!ne dayalı olarak gerçekle"t!r!len yer 
de#!"!kl!#! !stem!n!n do#rudan ……………. $l!, Merkez $lçes!ne özgü olarak yapıldı#ı, 
…………… $l!n!n genel!ne yönel!k b!r talep mah!yet!nde olmadı#ı, bu hal!yle dava-
cının yer de#!"!kl!#! !stem!n!n talepte bulunulan yer !le sınırlı ve o yere özgü b!r talep 
n!tel!#!nde ve a!le b!rl!#!n!n tes!s!ne yönel!k oldu#u, davalı !dare tarafından davacının 
talep d!lekçes!ndek! !rade beyanının d!kkate alınması gerekt!#!, yorum yoluyla ya da 
ba"kaca b!r gerekçeyle gen!"let!lmes!n!n olanaklı olmadı#ı sab!tt!r. 

D!#er tara&an, yer de#!"!kl!#! suret!yle naklen atama !"lem!n!n genel atama usulü dı-
"ında mazerete dayalı atama ba"lı#ı altında sayılan a!le b!rl!#! mazeret!ne ba#lı olarak 
gerçekle"t!r!ld!#!, davalı !darece !lk olarak tes!s ed!len !"lem!n davacının taleb! d!kkate 
alınmak suret!yle gerçekle"t!r!ld!#! açık olup davacının !rade beyanının do#rudan aynı 
görev yer!nde a!le b!rl!#!n!n tes!s!ne yönel!k olması kar"ısında yer de#!"!kl!#! taleb!n!n 
dı"ına çıkılarak !"lem tes!s ed!lmes! hal!nde a!le b!rl!#! hak ve özgürlü#ünden beklenen 
hukuk! yararın sa#lanamayaca#ı tartı"masızdır. 

Bu durumda, davacı tarafından a!le b!rl!#! mazeret!ne ba#lı olarak talepte bulunul-
du#u açık olup talep d!lekçes!nde yer ver!len !stem !le sınırlı olarak de#erlend!rme 
yapılması gerek!rken !" bu !stem!n dı"ına çıkılmak suret!yle tes!s ed!len dava konusu 
!"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı sonucuna varılmı"tır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, …………………karar ver!ld!.

Mahkeme, fiilen !LKSAN üyeli%i kapsamı dı$ında kalanların üyeliklerinin sona 
erdi%ine, aidat iadelerinin emeklilik esasına göre ödenmesine karar verdi

E#!t!m-B!r-Sen yönet!c!s! ve üyes!n!n, sandık üyel!#!n!n sonlandırılarak $LKSAN ke-
s!nt!s! veya ba"ka adlar altında Sandı#a kes!len a!datların, $lkokul Ö#retmenler! Sa#-
lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı A!dat ve Sosyal Yardımlar Yönetmel!#!’n!n 10. maddes! 
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çerçeves!nde emekl!ye ayrılırken alınacak madd! yardım ölçü alınmak suret!yle he-
saplanarak ödenmes! taleb!n!n redd! üzer!ne açılan davada, mahkeme, aylıksız !zne 
ayrılmanın sandık üyel!#!n! sona erd!rd!#!ne, 10 yıldan fazla a!dat ödenm!" olması 
neden!yle de a!dat !ades!n!n emekl!ye ayrılırken alınacak madd! yardım esasına göre 
ödenmes! gerekt!#!ne hükmett!.

Gaz!antep 2. $dare Mahkemes!, kararında, “Davacının ücrets!z !zne ayrılıp E#!t!m-
B!r-Sen’de çalı"maya ba"laması üyel!k kapsamından çıkab!lecek durumlar arasında 
sayılmasa da bu durumun !lkokul ö#retmenl!#! !le f!!len !l!"k!s!n!n sona erd!#!, bran" 
de#!"!kl!#! ya da emekl! olma !le aynı sonucu do#urdu#u !ç!n üyel!k kapsamından 
çıkma sebeb! olarak de#erlend!rmen!n mevzuatın amacına uygun olaca#ına ku"ku 
bulunmamaktadır. $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı’nın kamu 
gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu 10 yıldan fazla b!r süre !le maa"ın-
dan sandı#a üyel!k a!datı kes!len ve f!!len !lkokul ö#retmenl!#! kapsamı dı"ında olan 
davacının emekl!l!k yardımından yararlanması !ç!n yönetmel!kte öngörülen on yıllık 
sürey! de doldurdu#u göz önüne alındı#ında, u#ramı" oldu#u zararın, en son a!datın 
kes!ld!#! tar!he kadar üye kalsa !d! emekl!ye ayrılırken alaca#ı madd! yardım ölçü alın-
mak suret!yle hesaplanması ve bel!rlenen m!ktarın davacıya ödenmes! ve üyel!#!n!n 
sonlandırılması e"!tl!k !lkes! ve hakkan!yet kuralları gere#! oldu#undan, dava konusu 
!"lemde hukuka uyarlık, aks! yönde ver!len !dare mahkemes! kararında !se hukuk! !sa-
bet görülmem!"t!r” !fadeler!ne yer verd!.
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T.C.

GAZ!ANTEP

2. !DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2018/1539 KARAR NO : 2018/1396

DAVACI : 1- ……………….. $ TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$

   SEND$KASI ( E+$T$M B$R-SEN )

VEK!LLER :  AV.KADR$YE CANYURT

   O#uzlar Mah. Av. Özdem!r Özok Sok. No. 5 Balgat Çankaya/AN KARA

DAVALI : $LKOKUL Ö+RETMENLER$ SA+LIK VE SOSYAL YARDIM

   SANDI+I GENEL MÜDÜRLÜ+Ü/ANKARA

VEK!L! : AV. ………………………….

 Dem!rkapı Sokak No:24 ………………../……………..

DAVANIN ÖZET!     :$lkokul ö#retmen! olan davacının, sandık üyel!#!n!n sonlandı-
rılarak ILKSAN kes!nt!s! veya ba"ka adlar altında tarafından sandı#a kes!len a!datla-
rının emekl!ye ayrılırken alaca#ı madd! yardım ölçü alınmak suret!yle hesaplanarak 
tarafına ödenmes! !stem!yle davalı sandı#a 16.03.2016 tar!h!nde yapmı" oldu#u ba"-
vurunun redd!ne da!r 12.04.2016 tar!h ve 4848 sayılı !"lem!n; hukuka aykırı oldu#u, 
sandık a!datlarının emekl!ye ayrılırken alaca#ı madd! yardım ölçü alınmak suret!yle 
hesaplanarak tarafına ödenmes!ne karar ver!lmes! gerekt!#!, bu nedenle hukuka aykırı 
oldu#u !ler! sürülerek !ptal! !le !"lem neden!yle yoksun kalman parasal hakların yasal 
fa!z! !le b!rl!kte ödenmes!ne ve davalı !daren!n dava konusu !"leme gerekçe olarak gös-
terd!#! yasa maddes!n!n Anayasaya aykırı oldu#undan somut norm denet!m! yoluyla 
Anayasa Mahkemes!ne ba"vurulmasına karar ver!lmes! !sten!lmekted!r.

SAVUNMANIN ÖZET!: Usul yönünden; uyu"mazlı#ın görüm ve çözümünün Anka-
ra $dare Mahkemes! yetk!s!nde oldu#u, uyu"mazlıkta E#!t!mc!ler B!rl!#! Send!kası’nın 
dava açma ehl!yet!n!n bulunmadı#ı, esasa !l!"k!n olarak !se; davacıya emekl!l!k yardı-
mı ödemes!n!n yapılmasının mümkün olmadı#ı bel!rt!lerek davanın redd! gerekt!#! 
savunulmaktadır. ~
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TÜRK M!LLET! ADINA

Karar veren Gaz!antep 2. $dare Mahkemes!’nce, Mahkemem!z!n 24/03/2017 tar!h ve 
2016/372 Esas, 2017/704 sayılı kararının Gaz!antep Bölge $dare Mahkemes! Dördüncü 
$dar! Dava Da!res!’n!n 25/09/2018 tar!h, 2017/2429 Esas, 2018/1893 sayılı kararı !le 
bozulması üzer!ne bozma kararma uyularak dava dosyası yen!den !ncelenmek sure-
t!yle !"!n gere#! görü"üldü:

Davacının Anayasa’ya aykırılık !dd!ası c!dd! bulunmadı#ından ve davalı !daren!n usu-
le !l!"k!n !t!razları yer!nde görülmed!#!nden !"!n esasına geç!ld!.

4357 sayılı Hususi !darelerden Maa$ Alan !lkokul Ö%retmenlerinin Kadrolarına 
Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Ö%retmenler için Te$kil Edilecek Sa%lık 
ve !çtimai Yardım Sandı%ı ile Yapı Sandı%ına ve Ö%retmenlerin Alacaklarına Dair 
Kanun’un 11 inci maddesinde, “Hükm! "ahs!yet! ha!z ve Maar!f Vekalet!ne ba#lı ol-
mak üzere ($lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve $çt!ma! Yardım Sandı#ı) adı !le b!r sandık 
kurulur.

Maar!f Vekalet! bütçes!nden maa" alan $lkokul Ö#retmenler!, !lkokul yardımcı ve 
stajyer ö#retmenler!, yet!"t!rme yurtları ö#retmenler!, arızalı çocuklara !lk tahs!ller!-
n! veren müesseseler!n ö#retmenler!; maar!f müdürler!, !lkö#retmen müfett!" ve de-
netmenler!, uygulama okulu ö#retmenler!, $lkö#ret!m Umum Müdürlü#ü ve Maar!f 
Müdürlükler!nde vaz!fel! memurlar !le Sandık !"ler!nde çalı"an memurlar Sandı#a 
azadırlar.

Sandık azası !ken emekl!ye ayrılanlar, !sterlerse azalıklarını devam ett!reb!l!rler. San-
dı#ın azalarına hang! hallerde ve m!ktarda kar"ılıksız veya kar"ılıklı yardım yapılaca#ı 
14. maddede yazılı Ana statü’de bel!rt!l!r.” hükmüne yer ver!lm!"; anılan Yasanın 14. 
maddesinde de, “Sandı#ın !dares!, !"ley!" tarzı ve esasları M!ll! E#!t!m Gençl!k ve Spor 
Bakanlı#ınca hazırlanan b!r ana statü !le tesp!t olunur.” hükmü get!r!lm!"t!r.

M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı tarafından yukarıda anılan Yasa maddes! hükmüne dayanılarak 
hazırlanan !lkokul Ö%retmenleri Sa%lık ve Sosyal Yardım Sandı%ı Anastatüsü’nün 
15 inci maddesinde, “Sandık üyeler!ne a"a#ıda bel!rlenen hallerde sosyal muhtevalı 
yardımlar yapılır.

1- $kraz (Türk!ye Cumhur!yet! Emekl! Sandı#ı’nın !kraz usuller!ne göre Yönet!m Ku-
rulu kararı !le), 2- Evlenme yardımı, 3- Tab!! afet yardımı, 4- )eh!t Yardımı, 5- Ölüm 
yardımı, 6-Malul!yet yardımı, 7- Emekl!l!k yardımı.
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Yukarıda sayılan yardımlar Sandık hükm! "ahs!yet!n!n mal! !mkanları ölçüsünde her 
yıl, yıllık kes!n hesap ve bütçe durumlarına bakılarak gerçekle"t!r!l!r.

Yardımlara nasıl hak kazanılaca#ı, yardım m!ktarı, müracaat "ekl!, !brazı gereken bel-
geler özel b!r Yönetmel!kle tesb!t olunur.” kuralı yer almı"tır.

Anastatünün verd!#! açık yetk!ye dayanılarak hazırlanan !lkokul Ö%retmenleri Sa%lık 
ve Sosyal Yardım Sandı%ı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeli%i’nin 1 inci madde-
sinde; Sandık üyeler!n!n b!r!km!" paralarının/alacaklarının tasf!yes!n!n hang! hallerde 
ve nasıl yapılaca#ı yardımlara nasıl hak kazanaca#ını, yapılacak yardım m!ktarını, mü-
racaat "ekl!n!, !brazı gereken belgelere !l!"k!n usul ve esasları bel!rlemek amaç olarak 
bel!rlen!rken, 2. maddesinde Yönetmel!#!n kapsamı, Sandık üyeler!n!n, b!r!km!" para-
larının/alacaklarının tasf!yes!, üyel!#!n sürdürülmes!, Sandı#a olan borçların mahsubu 
!le Sandık tarafından üyelere yapılacak evlenme, do#al afet, ölüm, "eh!t, emekl!l!k ve 
malul!yet yardımları !le !lg!l! hususlar, olarak öngörülmü"tür.

Aynı Yönetmeli%in dava konusu i$lemin tesis edildi%i tarihte yürürlükte olan 10. 
maddesinde ise, “Sandık üyes! !ken en az 120 ay a!dat ödey!p emekl! olanlara veya 
üyel!k kapsamında !ken 120 ay a!dat ödey!p üyel!k kapsamı dı"ına çıkanlardan a!dat 
!adeler!n! almayanların !ler!de emekl! olmaları hal!nde;

1- Üyen!n Sandı#a ödem!" oldu#u a!dat toplamının yüzde yüz ell! fazlası tutarı,

2- Üyen!n öded!#! son a!dat tutarının yüz !le çarpımının tutarı,

3- Üyen!n son a!dat tutarının dört katının a!dat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı 
toplamı,

b!r defaya mahsus olmak üzere emekl! yardımı olarak öden!r.

ç) (b) bend!nde bel!rt!len son a!dat tutarı terf! dönem!ne denk gelm!" !se, emekl!

yardımının hesaplanmasında b!r a!dat tutarı esas alınır.” kuralına yer ver!lm!"t!r.

Dava dosyasının !ncelenmes!nden; davacının !lkokul ö#retmen! olarak görev yapmak-
ta !ken 1 Ocak 2011 tar!h!nden !t!baren E#!t!m B!r-Sen’de görev yapmaya ba"ladı#ı 
ve ücrets!z !z!nl! sayıldı#ı, 14.04.1986 tar!h!nden !t!baren davalı sandık üyes! oldu#u, 
23.08.2015 tar!h ve 29454 sayılı Resm! Gazetede yayımlanan Kamu Görevl!ler!n!n Ge-
nel!ne ve H!zmet Kollarına Yönel!k Mal! ve Sosyal Haklara $l!"k!n 2016-2017 Yıllarını 
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Kapsayan Toplu Sözle"me’n!n !k!nc! bölümünün 9. maddes!nde; “(1) Mevcut üyeler 
dah!l olmak üzere M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı kadrolarına atananlardan 13/01/1943 tar!hl! 
ve 4357 sayılı kanunun 11 !nc! Maddes! kapsamında bulunanlar bakımından $lkokul 
Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı ($LKSAN) üyel!#! !ht!yar!d!r.” yolunda 
düzenlemeye g!d!lmes! üzer!ne, sandık üyel!#!n!n sona erd!r!lmes! ve $LKSAN kes!n-
t!s! veya ba"ka adlar altında tarafından kes!len ad!atların emekl!ye ayrılırken alaca#ı 
madd! yardım ölçü alınmak suret!yle hesaplanarak tarafına ödenmes! !stem!yle davalı 
sandı#a 16.03.2016 tar!h!nde ba"vurdu#u, söz konusu ba"vurunun 12.04.2016 tar!h 
ve 4848 sayılı !"lemle redd! üzer!ne görülmekte olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır.

Yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler!nden $lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve $çt!ma! 
Yardım Sandı#ına üyel!#!n zorunlu oldu#u ancak sandık üyes! !ken en az 120 ay a!dat 
ödey!p emekl! olanlara veya üyel!k kapsamında !ken 120 ay a!dat ödey!p üyel!k kap-
samı dı"ına çıkanlardan a!dat !adeler!n! almayanların en son a!datın kes!ld!#! tar!he 
kadar üye kalsa !d! emekl!ye ayrılırken alaca#ı madd! yardım ölçü alınmak suret!yle 
hesaplanarak ödenece#! açıktır.

Dava konusu olayda davacının emekl! olmadı#ı ancak !lkokul ö#retmen! olarak gö-
rev yapmakta !ken 1 Ocak 2011 tar!h!nden !t!baren ücrets!z !z!nl! sayılarak E#!t!m 
B!r-Sen’de görev yapmaya ba"laması kar"ısında davacının üyel!k kapsamından çıkma 
hakkının olup olmadı#ı yönünde bel!rleme yapmak gerekm!"t!r.

Davacının ücrets!z !zne ayrılıp E#!t!m B!r-Sen’de çalı"maya ba"laması üyel!k kapsa-
mından çıkab!lecek durumlar arasında sayılmasa da bu durumun !lkokul ö#retmenl!#! 
!le f!!len !l!"k!s!n!n sona erd!#! bran" de#!"!kl!#! ya da emekl! olma !le aynı sonucu do-
#urdu#u !ç!n üyel!k kapsamından çıkma sebeb! olarak de#erlend!rmen!n mevzuatın 
amacına uygun olaca#ında ku"ku bulunmamaktadır.

$lkokul Ö#retmenler! Sa#lık ve Sosyal Yardım Sandı#ı’nın kamu gücünden kaynakla-
nan tek yanlı tasarrufu sonucu 10 yıldan fazla süre !le maa"ından Sandı#a üyel!k a!datı 
kes!len ve f!!len !lkokul ö#retmenl!#! kapsamı dı"ında olan davacının, emekl!l!k yardı-
mından yararlanması !ç!n Yönetmel!kte öngörülen 10 yıllık sürey! de doldurdu#u göz 
önüne alındı#ında, u#ramı" oldu#u zararın, en son a!datın kes!ld!#! tar!he kadar üye 
kalsa !d! emekl!ye ayrılırken alaca#ı madd! yardım ölçü alınmak suret!yle hesaplanma-
sı ve bel!rlenen m!ktarın davacıya ödenmes! ve üyel!#!n!n sonlandırılması e"!tl!k !lkes! 
ve hakkan!yet kuralları gere#! oldu#undan, dava konusu !"lemde hukuka uyarlık, aks! 
yönde ver!len !dare mahkemes! kararında !se hukuk! !sabet görülmem!"t!r.
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Ayrıca, hukuka aykırılı#ı sab!t olan !"lem neden!yle yoksun kalman parasal hakların 
yasal fa!z! !le b!rl!kte davacıya ödenmes! gerekmekted!r.

N!tek!m; Danı"tay Onb!r!nc! Da!res!n!n 13/06/2017 tar!h ve E:2016/776, K:2017/4896 
sayılı kararı da bu yönded!r.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n !ptal!ne, !"lem neden!yle yoksun kalınan 
parasal hakların yasal fa!z! !le b!rl!kte davacıya ödenmes!ne, karar ver!ld!.

!tirazın kabulü hâlinde disiplin amirince aynı ceza verilemez

E#!t!m-B!r-Sen olarak, üyem!ze ver!len d!s!pl!n cezasının !ptal! !stem!yle açtı#ımız da-
vada, mahkeme, !t!raz makamınca redded!len cezanın aynısının d!s!pl!n am!r!nce 657 
sayılı Kanun’un 126. maddes!ne dayanılarak tekrar ver!lemeyece#!ne hükmett!.

Ankara 4. $dare Mahkemes!, kararında "u !fadelere yer verd!: “… Bu durumda, so-
ru"turma raporunda davacının eylemler! !le 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
125/D-d maddes! uyarınca ‘am!r!ne ve ma!yet!ndek!lere kar"ı a"a#ılayıcı ve küçük 
dü"ürücü hareketler yapmak’ d!s!pl!n suçunu !"led!#!nden bah!sle ‘1 yıl kademe !ler-
lemes!n!n durdurulması’ cezası !le tecz!ye ed!lmes!n!n tekl!f ed!lmes!n!n ardından 
soru"turma dosyasının görü"üldü#ü …………….. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m D!s!pl!n Ku-
rulu’nca ‘!dd!aların somut olarak sübuta ermed!#!’ gerekçes!yle ‘tekl!f ed!len cezanın 
redd!ne’ karar ver!ld!#!, ardından davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
126. maddes! hükmüne dayanılarak Val! tarafından ‘1 yıl kademe !lerlemes!n!n dur-
durulması’ cezası !le (soru"turma raporunda tekl!f ed!len ve d!s!pl!n kurulunca red-
ded!len aynı ceza !le) cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadı#ı g!b!, ver!len 
bu cezaya davacı tarafından yapılan !t!raz ba"vurusunun görü"üldü#ü M!llî E#!t!m 
Bakanlı#ı Yüksek D!s!pl!n Kurulu’nun 06/11/2017 tar!h ve E. 18612836 sayılı !"lem! !le 
‘get!r!len tekl!f !le ver!len cezasının örtü"med!#!, ayrıca $l M!llî E#!t!m D!s!pl!n Kuru-
lu’na send!ka tems!lc!s!n!n katılmadı#ı’ gerekçes!yle Val! tarafından ver!len ‘1 yıl kade-
me !lerlemes!n!n durdurulması’ cezasına yapılan !t!razın kabulüne’ oy b!rl!#! !le karar 
ver!lmes! sonrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126. maddes! hükmüne 
dayanılarak ……………… Val!l!#!’n!n dava konusu 25/12/2017 tar!h ve 27 sayılı ka-
rarı !le davacının ‘1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması’ cezası !le (Yüksek D!s!pl!n 
Kurulunca redded!len cezanın aynısı !le) tecz!ye ed!lmes!ne karar ver!lmes!nde huku-
ka uyarlık bulunmamaktadır...”
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T.C. 

ANKARA

 4. !DARE MAHKEMES!

ESAS NO : 2018/429 

KARAR NO : 2018/3078 

DAVACI : ………………….. TEMS$LEN E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI 

VEK!L! : AV. KADR$YE CANYURT (E-adres)

DAVALI : ……………. VAL$L$+$ /……………… 

VEK!L! : AV. ……………… (Aynı adreste) 

DAVANIN ÖZET! : ……………. $l!, ……………. $lçes!, ………… Anadolu L!se-
s!’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 17.10.2015 tar!h ve 993702 
ba"vuru numarası !le yaptı#ı B$MER ba"vurusunda kullandı#ı !fadelerden dolayı 
…………………. $lçe M!ll! E#!t!m Müdürü ……………..’ün kend!s!nden "!kayetç! 
olması üzer!ne hakkında ba"latılan soru"turma sonucunda düzenlenen soru"turma 
raporunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-d maddes! uyarınca “am!-
r!ne ve ma!yet!ndek!lere kar"ı a"a#ılayıcı ve küçük dü"ürücü hareketler yapmak” d!s!p-
l!n suçunu !"led!#!nden bah!sle “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” cezası !le 
tecz!ye ed!lmes!n!n tekl!f ed!lmes!n!n ve …………… Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m D!s!pl!n 
Kurulu’nca “!dd!aların somut olarak sübuta ermed!#!” gerekçes!yle tekl!f ed!len ceza-
nın redd!ne karar vermes!n!n ardından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. 
maddes! hükmü uyarınca Val! tarafından “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” 
cezası !le cezalandırılmasına davacı tarafından !t!raz ba"vurusu yapılmasının ardından 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yüksek D!s!pl!n Kurulu’nun 06/11/2017 tar!h ve E. 18612836 
sayılı !"lem! ve “get!r!len tekl!f !le ver!len cezasının örtü"med!#!, ayrıca $l M!ll! E#!t!m 
D!s!pl!n Kumlunda send!ka tems!lc!s!n!n katılmadı#ı” gerekçes!yle “Val! tarafından 
ver!len ‘B!r Yıl Kademe $lerlemes!n!n Durdurulması’ cezasına yapılan !t!razın kabulü-
ne” oyb!rl!#! !le karar ver!lmes! sonrasında “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” 
cezası !le tecz!ye ed!lmes!ne !l!"k!n …………… Val!l!#!’n!n 25/12/2017 tar!h ve 27 sa-
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yılı kararının; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 126. maddes!n!n 3. fıkrasın-
dak! Val!l!k Makamının yetk!s!ne !l!"k!n “ba"ka b!r d!s!pl!n cezası vermekte serbest-
t!rler” hükmü gözet!lmeden davacıya yen!den 1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurul-
ması cezası tecz!ye ed!ld!#!, tes!s ed!len d!s!pl!n cezasının gerekçel! olmadı#ı, okulda 
az ö#renc! olursa hak!m!yet!n kolay olaca#ını, d!s!pl!n olaca#ını, puan yükselece#!n! 
bel!rterek okul müdürünün okula az ö#renc! alınmasını !sted!#!, ancak mahalle sak!n-
ler!n!n okula gelerek bu durumdan yakınmalarının olması üzer!ne davacının B$MER’e 
ba"vurarak bu konuda talepler!n! bel!rten d!lekçe yazdı#ı, yazdı#ı d!lekçede olayın 
okul müdürünün hatası oldu#unu, okulun yeterl! kapas!teye sah!p oldu#unu, vel!ler!n 
çocuklarını d!#er mahalleye göndermek zorunda kaldı#ını ve serv!s ücret! ödemek !s-
temed!kler!n!, Bakanlı#ın okul kontenjanlarını yen!den gözden geç!rerek artırmasının 
do#ru olaca#ını bel!rtt!#!, davacının söz konusu B$MER ba"vurusunun kamu yararına 
b!r !stek yapmaktan ba"ka b!r"ey !fade etmed!#!, buna ra#men $lçe M!ll! E#!t!m Mü-
dürü !le Okul Müdürünün ‘b!z! kurumlar önünde küçük dü"ürdün, yalan beyanda bu-
lundun’ d!yerek davacı hakkında soru"turma açtırdı#ı, soru"turma sırasında davacının 
leh!ne olan h!çb!r del!l!n toplanmadı#ı !ler! sürülerek !ptal! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Davacı hakkında ba"latılan soru"turma sonucunda davacı-
nın yükümlü oldu#u k!"!lere yalan ve yanlı" beyanda bulundu#u, s!yas!ler ve üst yöne-
t!c!ler nezd!nde hem kurumlan hem de kurum yönet!c!ler!n! küçük dü"ürücü beyan-
da bulundu#una !l!"k!n eylemler!n!n sübuta er!nes! üzer!ne davacı hakkında get!r!len 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-d maddes! uyarınca “1 yıl kademe 
!lerlemes!n!n durdurulması” cezası !le tecz!ye ed!lmes! tekl!f!n!n ve ………………. 
Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m D!s!pl!n Kurulu’nca tekl!f ed!len cezanın redd!ne karar vermes!-
n!n ardından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddes! hükmü uyarınca 
Val! tarafından “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” cezası !le cezalandırılma-
sına davacı tarafından !t!raz ba"vurusu yapılmasının ardından M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı 
Yüksek D!s!pl!n Kurulu’nun 06/11/2017 tar!h ve E. 18612836 sayılı !"lem! ve “Val! ta-
rafından ver!len ‘B!r Yıl Kademe $lerlemes!n!n Durdurulması’ cezasına yapılan !t!razın 
kabulüne” oyb!rl!#! !le karar ver!lmes! sonrasında “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdu-
rulması” cezası !le tecz!ye ed!lmes!ne !l!"k!n ……………..Val!l!#!’n!n 25/12/2017 tar!h 
ve 27 sayılı dava konusu !"lem!n tes!s ed!ld!#!, sübuta eren f!!l neden!yle uygulanan 
d!s!pl!n cezasının usul ve yasaya uygun oldu#u !ler! sürülerek davanın redd! gerekt!#! 
savunulmaktadır. 
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TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren Ankara 4. $dare Mahkemes!nce, dava dosyası !ncelenerek !"!n gere#! gö-
rü"üldü: 

Dava, ……………$l!, …………….. $lçes!, …………… Anadolu L!ses!’nde müdür 
yardımcısı olarak görev yapan davacının, hakkında ba"latılan soru"turma sonucun-
da “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” cezası !le tecz!ye ed!lmes!ne !l!"k!n 
……………… Val!l!#!’n!n 25/12/2017 tar!h ve 27 sayılı kararının !ptal! !stem!yle açıl-
mı"tır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124/2. maddes!nde; “Kamu h!zmetler!n!n 
gere#! g!b! yürütülmes!n! sa#lamak amacı !le kanunların, tüzükler!n ve yönetmel!kle-
r!n Devlet memuru olarak emrett!#! ödevler! yurt !ç!nde veya dı"ında yer!ne get!rme-
yenlere, uyulmasını zorunlu kıldı#ı hususları yapmayanlara, yasakladı#ı !"ler! yapan-
lara durumun n!tel!#!ne ve a#ırlık dereces!ne göre 125. maddede sıralanan d!s!pl!n ce-
zalarından b!r!s! ver!l!r.” hükmüne yer ver!lm!", aynı Kanun’un 125/D-d maddes!nde; 
“Am!r!ne veya ma!yet!ndek!lere kar"ı küçük dü"ürücü veya a"a#ılayıcı f!!l ve hareketler 
yapmak” f!!l! Kademe !lerlemes!n!n durdurulmasını gerekt!ren f!!l ve haller arasında 
sayılmı", aynı Kanun’un 126. maddes!nde !se, uyarma, kınama ve aylıktan kesme ceza-
larının d!s!pl!n am!rler! tarafından ver!lece#!, kademe !lerlemes!n!n durdurulması ce-
zasının, memurun ba#lı oldu#u kurumdak! d!s!pl!n kumlunun kararı alındıktan son-
ra, atamaya yetk!l! am!rler, !l d!s!pl!n kurullarının kararlarına dayanan hallerde Val!ler 
tarafından ver!lece#!, devlet memurlu#undan çıkarma cezasının am!rler!n bu yoldak! 
!ste#! üzer!ne, memurun ba#lı bulundu#u kurumun yüksek d!s!pl!n kumlu kararı !le 
ver!lece#!, d!s!pl!n kurullarının ve yüksek d!s!pl!n kurulunun ayrı b!r ceza tay!n!ne 
yetk!s! olmadı#ı, cezayı kabul veya reddedece#!, ret hal!nde atamaya yetk!l! am!rler!n 
15 gün !ç!nde ba"ka b!r d!s!pl!n cezası vereb!lece#!, y!ne aynı Kanun’un “Zamana"ı-
mı” ba"lıklı 127. maddes!nde !se, d!s!pl!n cezasını gerekt!ren f!!l ve haller!n !"lend!#! 
tar!hten !t!baren n!hayet !k! yıl !ç!nde d!s!pl!n cezası ver!lmed!#! takd!rde ceza verme 
yetk!s!n!n zamana"ımına u#rayaca#ı hüküm altına alınmı"tır. 

Dava dosyasının !ncelenmes!nden, ………… $l!, …………… $lçes!, …………….
Anadolu L!ses!’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, …………… $lçe 
M!ll! E#!t!m Müdürü ……………… "!kayet d!lekçes!nde davacının 17.10.2015 tar!h 
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ve 993702 ba"vuru numarası !le B$MER’e müracaatta bulundu#u, B$MER ba"vuru-
sunda “…………………….. BÎMER’e vatanda"ların sürekl! ba"vuru yaptı#ı halde M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ı okulun durumunu b!lmed!#! !ç!n okul müdürü ve !lçe M!ll! E#!t!m 
tarafından yanlı" b!lg! ver!lerek yönlend!r!lm!"t!r. Mahallel! çocu#unu daha uzak böl-
gelere göndermek zorunda kalmı" ve serv!s parası ödemek zorunda bırakılmı" 1 Ka-
sım seç!mler!n!n yakla"tı#ı "u günlerde vatanda" okul müdürünü ele"t!rmek yer!ne ak 
part!n!n e#!t!m pol!t!kasını ele"t!rmekled!r M!lletvek!l! adaylarımıza durumu !lett!m 
skm durumu b!l!yor !stersen!z bakanlıktan üst düzey b!r yetk!l!ye sınıf mevcutlarını 
gösteren evraklarla gel!p durumu !zah edeb!l!r!m ya da e-okul kayıtlarında bakıldı#ın-
da durum gözükür. Okul tekl! e#!t!me geçecek d!ye bakanlıktak! üst düzey yetk!l!ler! 
yanlı" b!lg!lend!rd!ler. Yazdı#ım konulardak! hususlar seç!mden önce düzelt!l!rse ak 
part!n!n oylarına katkı sa#layaca#ını dü"ünüyorum. Bu "!kayet!mde adımın z!kred!l-
meden sonuçlanmasını !st!yorum.” beyanlarının yer aldı#ı, aynı ba"vurunun !çer!#!n-
de memurların s!yaset yapmalarına aykırı s!yas! cümleler bulundu#u, ……………… 
$lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#üne kar"ı haksız ve a#ır !thamlarda bulundu#u !dd!alarıyla 
hakkında d!s!pl!n soru"turması ba"latıldı#ı, soru"turma sonucunda düzenlenen soru"-
turma raporunda davacının “yükümlü oldu#u k!"!lere kar"ı yalan ve yanlı" beyanda 
bulundu#u, s!yas!ler ve üst yönet!c!ler nezd!nde hem kurumlan hem de kurum yöne-
t!c!ler!n! küçük dü"ürücü beyanda bulundu#u” yönündek! !dd!aların sübuta erd!#!, 
davacının eylemler! !le 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-d maddes! 
uyarınca “am!r!ne ve ma!yet!ndek!lere kar"ı a"a#ılayıcı ve küçük dü"ürücü hareketler 
yapmak” d!s!pl!n suçunu !"led!#!nden bah!sle “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurul-
ması” cezası !le tecz!ye ed!lmes!n!n tekl!f ed!ld!#!, soru"turma dosyasının görü"üldü#ü 
…………………. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m D!s!pl!n Kurulu’nca “!dd!aların somut olarak 
sübuta ermed!#!” gerekçes!yle tekl!f ed!len cezanın redd!ne karar ver!ld!#!, ardından 
davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 126. maddes! hükmüne dayanı-
larak Val! tarafından “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” cezası !le cezalandı-
rıldı#ı, ver!len bu cezaya davacı tarafından yapılan !t!raz ba"vurusunun görü"üldü#ü 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yüksek D!s!pl!n Kurulu’nca 06/11/2017 tar!h ve E. 18612836 
sayılı !"lem! ve “get!r!len tekl!f !le ver!len cezasının örtü"med!#!, ayrıca $l M!ll! E#!t!m 
D!s!pl!n Kumlunda send!ka tems!lc!s!n!n katılmadı#ı” gerekçes!yle “Val! tarafından 
ver!len ‘B!r Yıl Kademe $lerlemes!n!n Durdum $ması’ cezasına yapılan !t!razın kabu-
lüne” oyb!rl!#! !le karar ver!ld!#!, sonrasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 



3IbIVLÜʡÜUÜb�*IbÜ�ņLIZQ�,I^ITIZ

367Sendikal Hukuk Mücadelemiz 4

126. maddes! hükmüne dayanılarak…………….. Val!l!#!’n!n 25/12/2017 tar!h ve 27 
sayılı kararı !le davacının “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” cezası !le tecz!ye 
ed!lmes!ne karar ver!lmes! üzer!ne anılan !"lem!n !ptal! !stem!yle bakılan davanın açıl-
dı#ı anla"ılmaktadır.          

Yukarıda yer ver!len mevzuat hükümler! b!rl!kte de#erlend!r!ld!#!nde, “1 yıl kademe 
!lerlemes!n!n durdurulması” cezasını gerekt!ren eylem neden!yle yapılan soru"turma 
sonucu soru"turmacı tarafından öner!len cezayı de#erlend!ren yetk!l! ……………Va-
l!l!#! $l M!ll! E#!t!m D!s!pl!n Kurulu’nun ve sonrasında M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Yük-
sek D!s!pl!n Kurulu’nun !snat olunan f!!l !le get!r!len tekl!f!n örtü"memes! sebeb!yle 
öner!len cezayı reddetmes! hal!nde d!s!pl!n dosyasının gönder!ld!#! Val!l!k tarafından 
d!s!pl!n kumlunun gerekçes! do#rultusunda !"lem yapılarak ve gerek!rse yen!den mu-
hakk!k görevlend!r!lerek fa!l!n f!!ller!n!n t!p!kl!k bakımından 657 Sayılı Kanun’un 125. 
maddes!nde düzenlenen hang! f!!l veya hallerle örtü"tü#ünün tesp!t ed!lmes!, yapılan 
tesp!t sonucunda bel!rlenen yen! f!!l ve hal kapsamında fa!l!n yen!den savunmasının 
alınması ve akab!nde !lg!s!ne göre yüksek d!s!pl!n kumlu, d!s!pl!n kumlu veya d!s!p-
l!n am!r! tarafından yapılacak de#erlend!rme sonucunda !"lem tes!s ed!lmes! gerekt!#! 
anla"ılmaktadır. 

Bununla b!rl!kte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126. maddes!nde “d!s!p-
l!n kurullarının ve yüksek d!s!pl!n kumlunun ayrı b!r ceza tay!n!ne yetk!s! olmadı#ı, 
cezayı kabul veya reddedece#!, ret hal!nde atamaya yetk!l! am!rler!n 15 gün !ç!nde 
ba"ka b!r d!s!pl!n cezası vereb!lece#!” hükmü yer aldı#ından d!s!pl!n kurullarının ve 
yüksek d!s!pl!n kurulunun tekl!f ed!len cezayı reddetmes!n!n ardından Val! tarafından 
“ba"ka b!r cezanın” ver!leb!lmes!n!n mümkün olab!lece#!, ancak “aynı cezanın” ver!l-
mes!n!n Kanunun bel!rt!len açık hükmüne aykırılık te"k!l edece#! anla"ılmaktadır. Bu 
durumda, soru"turma raporunda davacının eylemler! !le 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 125/D-d maddes! uyarınca “am!r!ne ve ma!yet!ndek!lere kar"ı a"a#ılayı-
cı ve küçük dü"ürücü hareketler yapmak” d!s!pl!n suçunu !"led!#!nden bah!sle “1 yıl 
kademe !lerlemes!n!n durdurulması” cezası !le tecz!ye ed!lmes!n!n tekl!f ed!lmes!n!n 
ardından soru"turma dosyasının görü"üldü#ü ……………. Val!l!#! $l M!ll! E#!t!m D!-
s!pl!n Kurulu’nca “!dd!aların somut olarak sübuta ermed!#!” gerekçes!yle “tekl!f ed!len 
cezanın redd!ne” karar ver!ld!#!, ardından davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 126. maddes! hükmüne dayanılarak Val! tarafından “1 yıl kademe !lerleme-
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s!n!n durdurulması” cezası !le (soru"turma raporunda tekl!f ed!len ve d!s!pl!n kuru-
lunca redded!len aynı ceza !le) cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadı#ı g!b!; 
ver!len bu cezaya davacı tarafından yapılan !t!raz ba"vurusunun görü"üldü#ü M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ı Yüksek D!s!pl!n Kurulu’nun 06/11/2017 tar!h ve E. 18612836 sayılı 
!"lem! !le “get!r!len tekl!f !le ver!len cezasının örtü"med!#!, ayrıca II M!ll! E#!t!m D!-
s!pl!n Kurulunda send!ka tems!lc!s!n!n katılmadı#ı” gerekçes!yle “Val! tarafından ve-
r!len ‘B!r Yıl Kademe $lerlemes!n!n Durdurulması’ cezasına yapılan !t!razın kabulüne” 
oyb!rl!#! !le karar ver!lmes!n!n sonrasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
126. maddes! hükmüne dayanılarak ……………. Val!l!#!’n!n dava konusu 25/12/2017 
tar!h ve 27 sayılı kararı !le davacının “1 yıl kademe !lerlemes!n!n durdurulması” cezası 
!le (Yüksek D!s!pl!n Kurulunca redded!len cezanın aynısı !le) tecz!ye ed!lmes!ne karar 
ver!lmes!nde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan, davacının 17/10/2015 tar!h ve 993702 sayılı B$MER ba"vurusunda kul-
landı#ı !fadeler!n d!s!pl!n suçu te"k!l ett!#! !dd!asıyla hakkında soru"turma açıldı#ı, 
657 sayılı Kanun’un “Zamana"ımı” ba"lıklı 127. maddes!nde d!s!pl!n cezasını gerek-
t!ren f!!l ve haller!n !"lend!#! tar!hten !t!baren n!hayet !k! yıl !ç!nde d!s!pl!n cezası 
ver!lmed!#! takd!rde ceza verme yetk!s!n!n zamana"ımına u#rayaca#ı hüküm altına 
alındı#ı ve dava konusu d!s!pl!n cezası !"lem!n!n 25/12/2017 tar!h!nde tes!s ed!ld!#! 
hususları b!rl!kte d!kkate alındı#ında, davacının !"led!#! !dd!a ed!len eylem!n ceza za-
mana"ımına u#radı#ı görülmekte olup, dava konusu !"lemde bu yönüyle de hukuka 
uyarlık bulunmamı"tır. 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu !"lem!n !ptal!ne, ……………karar ver!ld!.

Mahkeme naklen atanan sözle$meli ö%retmene yolluk ödenmesine hükmetti

Hakkâr! $l!nde sözle"mel! ö#retmen olarak görev yapmakta !ken, $stanbul $l!ne sa#lık 
mazeret! neden!yle ataması yapılan üyem!z!n sürekl! görev yollu#u ödenmes! taleb!yle 
yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n !"lem!n !ptal!ne karar ver!ld!.*

Mahkeme, !ptal kararında, temel ve asl! fonks!yonları kamu h!zmet!n! yürütmek olan 
kamu görevl!ler!, kamu h!zmet!n!n !y! !"lemes! !ç!n ya kend! !stekler!ne dayalı olarak 
ya da re’sen kanunlarda yer alan kurallar çerçeves!nde, yetk!l! !dar! makamlarca bu-
lundukları yerden ba"ka b!r yere atanab!lmekte, bu atamaya ba#lı olarak da yen! görev 
yerler!nde göreve ba"layab!lmek !ç!n bazı g!derler yapmak zorunda kalmaktadırlar. 
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Yolluk ödemes!, kamu h!zmet!n!n gerekt!rd!#! durumlarda bu h!zmet !ç!n görevlend!-
r!len k!"!ler!n katlanacakları g!derler! kar"ılamak üzere yapılan parasal ödemey! !çeren 
b!r !dar! !"lem olup, atama !"lem! sonucunda görev yer! de#!"en kamu görevl!s!n!n 
kar"ı kar"ıya kaldı#ı külfet!n kamu h!zmet!n!n yürütülmes!nden kaynaklanması ne-
den!yle, Kanun koyucu tarafından bu külfet!n kamuca kar"ılanması amacıyla yasal 
düzenlemeler yapılmı"tır.

29 Mart 2009 tar!h ve 27184 sayılı Resm! Gazetede yayımlanan, “Sözle"mel! Personel 
Çalı"tırılmasına $l!"k!n Esaslarda De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Esasların” 5. maddes! 
!le söz konusu esaslara ek 3. madde eklenerek, “Sözle"mel! personel!n bel!rl! "artları 
ta"ıması ko"uluyla naklen atanmasına yönel!k düzenleme get!r!ld!#!ne göre, görev yer! 
de#!"!kl!#! neden!yle kamu h!zmet!n!n yürütülmes!nden kaynaklanan külfet!n kamu 
tarafından kar"ılanması amacıyla sözle"mel! personele harcırah ödenmes! gerekt!#! 
açıktır” den!ld!.
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T.C. 

!STANBUL 

6. !DARE MAHKEMES! 

ESAS NO       : 2018/2509 

KARAR NO    : 2019/1270 

DAVACI : …………………..ADINA E+$T$MC$LER B$RL$+$ SEND$KASI 

VEK!L! : AV. HAMD$YE ÇAVU) 

DAVALI : ………………KAYMAKAMLI+I /………………… 

VEK!L! : AV.……………………………….

DAVANIN ÖZET!: 4/B statüsünde sözle"mel! ö#retmen olarak görev yapmakta !ken, 
09.10.2018 tar!h!nde ………………..$l!ne sa#lık mazeret! neden!yle ataması yapılan 
davacı tarafından, kend!s!ne sürekl! görev yollu#u ödenmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vuru-
nun redd!ne !l!"k!n ………………….Kaymakamlı#ı $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 
14.11.2018 tar!h ve 21765993 sayılı !"lem!n!n; haksız ve hukuka aykırı oldu#u, tarafına 
yolluk ödenmes! gerekt!#! !ler! sürülerek !ptal! ve ödenmeyen sürekl! görev yollu#u-
nun !dareye ba"vuru tar!h!nden !t!baren !"leyecek yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes!ne 
karar ver!lmes! !sten!lmekted!r. 

SAVUNMANIN ÖZET! : Süres!nde savunma d!lekçes! ver!lmem!"t!r. 

TÜRK M!LLET! ADINA 

Karar veren $stanbul 6. $dare Mahkemes! Hak!ml!#!’nce; dava dosyası !ncelenerek !"!n 
gere#! dü"ünüldü: 

Dava; L!ses!’nde 4/B statüsünde sözle"mel! ö#retmen olarak görev yanmakta !ken, 
09.10.2018 tar!h!nde ………………..$l!, ……………..$lçes!,………….. L!ses!’ne sa#lık 
mazeret! neden!yle ataması yapılan davacı tarafından, kend!s!ne sürekl! .görev yollu-
#u ödenmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vurunun redd!ne !l!"k!n ……………..Kaymakamlı#ı 
$lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 14.11.2018 tar!h ve 21765993 sayılı !"lem!n!n !ptal! 
ve ödenmeyen sürekl! görev yollu#unun !dareye ba"vuru tar!h!nden !t!baren !"leyecek 
yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes!ne karar ver!lmes! !stem!yle açılmı"tır. 
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T.C. Anayasasının, “Çalı"ma Hakkı ve Ödev!” ba"lıklı 49. maddes!nde: “Çalı"ma, her-
kes!n hakkı ve ödev!d!r. Devlet, çalı"anların hayat sev!yes!n! yükseltmek, çalı"ma ha-
yatını gel!"t!rmek !ç!n çalı"anları ve !"s!zler! korumak, çalı"mayı desteklemek, !"s!zl!#! 
önlemeye elver!"l! ekonom!k b!r ortam yaratmak ve çalı"ma barı"ını sa#lamak !ç!n 
gerekl! tedb!rler! alır.” hükmü yer almaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddes!nde; kamu h!zmetler!n!n, me-
murlar, sözle"mel! personel, geç!c! personel ve !"ç!ler el!yle gördürülece#!; (B) fıkra-
sında, sözle"mel! personel!n, kalkınma planı, yıllık program ve !" programlarında yer 
alan öneml! projeler!n hazırlanması, gerçekle"t!r!lmes!, !"let!lmes! ve !"lerl!#! !ç!n "art 
olan, zarur! ve !st!sna! hallere münhasır olmak üzere özel b!r meslek b!lg!s!ne ve !ht!sa-
sına !ht!yaç gösteren geç!c! !"lerde, kurumun tekl!f! üzer!ne Devlet Personel Ba"kanlı#ı 
ve Mal!ye Bakanlı#ı’nın görü"ler! alınarak Bakanlar Kurulunca geç!c! olarak sözle"me 
!le çalı"tırılmasına karar ver!len ve !"ç! sayılmayan kamu h!zmet! görevl!ler! oldu#u 
bel!rt!lm!"t!r. 

Bu personel hakkında uygulanacak hükümler, 06.06.1978 tar!hl! ve 7/15754 sayılı Ba-
kanlar Kurulu kararı !le yürürlü#e konulan Sözle"mel! Personel Çalı"tırılmasına $l!"-
k!n Esaslar !le bel!rlenm!", dava konusu Sözle"mel! Personele yönel!k H!zmet Sözle"-
mes! de bu Esaslar çerçeves!nde hazırlanmı"tır. 

7/15754 sayılı Sözle"mel! Personel Çalı"tırılmasına $l!"k!n Esasların 2. maddes!nde, 
sözle"mel! personel!n, mevzuatına uygun olarak b!r!nc! maddede bel!rt!len kurulu"-
larda sözle"me !le çalı"tırılan ve !"ç! sayılmayan kamu görevl!ler! oldu#una yer ver!l-
m!", 4. maddes!nde, personel!n sözle"meler!nde bel!rt!len görev yer! dı"ında çalı"tırı-
lamayaca#ı, görev yer! dı"ında geç!c! olarak gönder!lenler!n gündel!k ve yol g!derler!n! 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler!nde saptanan sürey! ve 1. Derece Devlet me-
murlarına ödenen harcırah m!ktarını a"mamak üzere sözle"melerde bel!rt!lece#!, söz-
le"mel! personele geç!c! görev yollu#u dı"ında harcırah ödenemeyece#! hükmü get!r!l-
m!", h!zmet sözle"mes!n!n 7. maddes!nde de, personel, görev yer! dı"ında geç!c! olarak 
görevlend!r!ld!#!nde gündel!k ve yol g!derler!, ünvanı, h!zmet yılı ve ö#ren!m durumu 
aynı olan emsal! Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu !le 
tesp!t ed!len esaslara göre hesaplanır yönünde düzenleme get!r!lm!"t!r. 

Sözle"mel! Personel Çalı"tırılmasına $l!"k!n Esasların 4. maddes!nde yer alan; “Söz-
le"mel! personele geç!c! görev yollu#u dı"ında harcırah ödenemez.” !bares! Danı"tay 
$k!nc! Da!res!’n!n 26.12.2013 tar!h ve E:2009/l40- K:2013/12270 sayılı kararıyla !p-
tal ed!lm!"t!r. Dava dosyasının !ncelenmes!nden; L!ses!’nde 4/B statüsünde sözle"-
mel! ö#retmen olarak görev yanmakta !ken, 09.10.2018 tar!h!nde ………………$l!, 
………………$lçes!, …………….L!ses!’ne sa#lık mazeret! neden!yle ataması yapılan 
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davacı tarafından, kend!s!ne sürekl! görev yollu#u ödenmes! taleb!yle yaptı#ı ba"vu-
runun redd!ne !l!"k!n ……………Kaymakamlı#ı $lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü’nün 
14.11.2018 tar!h ve 21765993 sayılı !"lem!n!n; haksız ve hukuka aykırı oldu#u, tarafına 
yolluk ödenmes! gerekt!#! !ler! sürülerek !ptal! ve ödenmeyen sürekl! görev yollu#u-
nun !dareye ba"vuru tar!h!nden !t!baren !"leyecek yasal fa!z!yle b!rl!kte ödenmes!ne 
karar ver!lmes! !stem!yle bakılmakta olan davanın açıldı#ı anla"ılmaktadır. 

Temel ve asl! fonks!yonları kamu h!zmet!n! yürütmek olan kamu görevl!ler!, kamu 
h!zmet!n!n !y! !"lemes! !ç!n ya kend! !stekler!ne dayalı olarak ya da re’sen kanunlarda 
yer alan kurallar çerçeves!nde, yetk!l! !dar! makamlarca bulundukları yerden ba"ka 
b!r yere atanab!lmekte, bu atamaya ba#lı olarak da yen! görev yerler!nde göreve ba"-
layab!lmek !ç!n bazı g!derler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Yolluk ödemes!, kamu 
h!zmet!n!n gerekt!rd!#! durumlarda bu h!zmet !ç!n görevlend!r!len k!"!ler!n katlana-
cakları g!derler! kar"ılamak üzere yapılan parasal ödemey! !çeren b!r !dar! !"lem olup, 
atama !"lem! sonucunda görev yer! de#!"en kamu görevl!s!n!n kar"ı kar"ıya kaldı#ı 
külfet!n kamu h!zmet!n!n yürütülmes!nden kaynaklanması neden!yle, Kanun koyucu 
tarafından bu külfet!n kamuca kar"ılanması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmı"tır. 

29.3.2009 tar!h ve 27184 sayılı Resm! Gazetede yayımlanan, Sözle"mel! Personel Çalı"-
tırılmasına $l!"k!n Esaslarda De#!"!kl!k Yapılmasına Da!r Esaslann 5. maddes! !le söz 
konusu Esaslara Ek 3. madde eklenerek, sözle"mel! personel!n bel!rl! "artlan ta"ıması 
ko"uluyla naklen atanmasına yönel!k düzenleme get!r!ld!#!ne göre, görev yer! de#!"!k-
l!#! neden!yle kamu h!zmet!n!n yürütülmes!nden kaynaklanan külfet!n kamu tarafın-
dan kar"ılanması amacıyla sözle"mel! personele harcırah ödenmes! gerekt!#! açıktır. 

Bu durumda, anılan esaslar !le günün gel!"en ko"ullarına uygun olarak bel!rl! du-
rumlarda sözle"mel! personele nak!l olana#ı tanınması neden!yle, görev yer! de#!"en 
personele bu esnada katlandı#ı zorunlu g!derler!n kar"ılı#ı olarak yolluk ödenmes! 
gerek!rken, aks! yönde tes!s ed!len dava konusu !"lemde hukuka uyarlık bulunmadı#ı 
sonucuna ula"ılmı"tır. 

Öte yandan; hukuka aykırılı#ı tesp!t ed!len !"lem neden!yle davacının yoksun kaldı#ı 
yolluk m!ktarının !dareye ba"vuru tar!h!nden (22.10.2018) !t!baren !"let!lecek yasal 
fa!z! !le b!rl!kte ödenmes! gerekt!#! açıktır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu !"lem!n !ptal!ne, …………………karar ver!ld!.




