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ÖNSÖZ

Kıymetli Eğitim Çalışanları,

Demokratik devletlerin övünç kaynağı, çalışan kesimleri temsil eden sendika-
ların sayısı ve etkinliğidir. Sendikalaşma ve örgütlenme hakkıyla demokratik dev-
let olma hüviyetinin kazanılacağı, gelişmiş demokrasilerde kabul gören bir gerçek-
liktir. 

Türkiye’de de kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde şekillenen ve verilen 
çileli bir mücadele sonunda ivme kazanan memur sendikacılığı, yasal güvence al-
tına alınmış ve sendikalar çalışma hayatının vazgeçilmez bileşeni haline gelmiştir. 
Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen belirleyici aktör olmuştur. Türk 
Eğitim-Sen, 157.000 üyesiyle ve tüm kamuoyunu etkileyebilecek eylem ve söylem 
gücüyle Türkiye’nin en büyük memur sendikası olma başarısını elde etmişir. Üye-
lerinin haklarını “yetkili sendika” olma sorumluluğuyla her platformda korumaya 
çalışan Türk Eğitim-Sen, bu hak koruma ve hak alma sürecini demokratik kurallar 
ve hukuk normları çerçevesinde sürdürmektedir.

Sendikal mücadelemiz ücret sendikacılığından ibaret değildir. Bizler toplumsal 
yaşamda, eğitimi ve eğitimcileri ilgilendiren tüm alanlarda söyleyecek sözümü-
zün olduğunu geçmiş uygulama örnekleriyle Türk kamuoyuna gösterdik. Hukuk 
kuralları çerçevesinde verdiğimiz mücadele de bu süreçlerde şüphesiz oldukça 
önemlidir. Zira yasal dayanakları tartışmaya açılan çalışanlarımızın hak gaspına 
uğramasını engellemek için verilen hukuki mücadele, en az alanlardaki mücadele-
miz kadar hayati önem taşımaktadır. Son beş yılda binlerce kez çalışanlarıyla mah-
kemelik olan bir bakanlığın mensupları olmak hiçbirimizi mutlu etmemektedir. 
Son dönemlerde özlük haklarına ve kadro durumlarına bile göz dikilen eğitim ça-
lışanlarının, sendikamızın verdiği mücadeleyi görmesi ve sendikal harekete katkı 
sunmaları oldukça önemlidir. Hukuki anlamda bakanlıkla karşı karşıya gelmekle 
övünecek değiliz. Yöneticilik yapan kişiler, siyasi kaygılar yerine hukuki kaygılar 
taşırlarsa, bizler de hukuki mücadeleye harcayacağımız emeği çalışanlarımızın 
başka sorunları için harcayabiliriz.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türk Eğitim-Sen, hiçbir keyfi ve hukuk-
suz uygulamaya sessiz kalmayacak ve hiçbir çalışanımızın hukuk dışında muamele 
görmesine müsamaha gösterilmeyecektir.



Bu kitapta, Türkiye’nin sendikası Türk-Eğitim-Sen’in hukuki zeminde verdiği 
mücadeleden bazı kesitler ve dava örnekleri sizlerle paylaşılmıştır. Temennimiz 
hukuk ihlallerin ve keyfiyetin son bulması ve hukuki normların ve kararların uy-
gulamaya konulmasıdır. Zira her fırsatta dile getirilen ve dillere pelesenk edilen 
“hukuk devleti” söylemi, sadece çalışanların değil yöneticilerin de her fırsatta ha-
tırda tutması gereken bir husustur. Çünkü hukuk, yöneticiler de dâhil herkesin bir 
gün ihtiyaç duyacağı ve sığınabileceği yegâne alandır.

Daha hukuki, daha demokratik ve daha huzurlu bir çalışma hayatının sağlana-
bilmesini temenni ediyor, tüm eğim çalışanlarını saygıyla selamlıyorum.

         İsmail KONCUK
            Genel Başkan



GİRİŞ 

Değerli Eğitim Çalışanları,

Türk Eğitim Sen yaklaşık 157.000 üyesi ile ülkemizin en büyük sendikasıdır. 
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda 2006 yılından beri yetkili sendika 
olarak etkin bir biçimde sendikal faaliyetlerde bulunmaktadır. Kurulduğu günden 
bugüne kadar ‘’ ilkemiz önce ülkemiz’’ felsefesi ile her türlü platforma üyelerinin 
hak ve menfaatlerini korumayı amaç edinmiştir.  Onurlu duruşu, dürüst sendika-
cılık anlayışı ve güvenilirliği sebebi ile üye olan-olmayan tüm eğitim çalışanlarının 
takdirini ve saygısını kazanmıştır.   

Yıllardır tüm haksızlıklara karşı üyeleri başta olmak üzere tüm eğitim çalışan-
larını koruyan sendikamız, tüm emeğinin ve özverisinin karşılığında eğitim çalı-
şanlarının takdiri ile yetkili sendika olmuştur. Burada öncelikle; her türlü zulme 
ve baskıya rağmen bizi yalnız bırakmayan ve gücümüze güç katan üyelerimize te-
şekkürü bir borç biliyoruz. 

Türk Eğitim-Sen olarak her türlü hukuksuzluğa karşı eğitim çalışanlarının sesi 
olduk. Eğitim çalışanlarının yalnız ve sahipsiz olmadığını gösterdik. Tüm baskı-
lara ve sindirme politikalarına karşı dimdik durduk. İdari uyuşmazlıklarda sessiz 
kalan ve haklarını bilmeyen bireyler yerine hukuksuzluklar karşısında bilinçli, iti-
raz eden, susmayan ve susturulamayanlardan oluşan 157.000 kişilik kocaman bir 
aile olduk.

Yıllardır özveri ile emek sarfederek gelinen bu durum, üyelerimizi de yüreklen-
dirmekte, artık yapılan haksızlıklar bireysel olarak da yargıya intikal ettirilmekte-
dir. Üyelerimiz Türkiye’nin dört bir yanından sendikamız genel merkezine istek 
ve şikâyetlerini ulaştırmakta ve bizlerden sorunlarının çözümünü istemektedirler. 
Türk Eğitim –Sen Mevzuat Sekreterliğimiz ve hukuk büromuzca gelen tüm talep-
ler tek tek değerlendirilerek çözüm üretilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, diğer kurumların yıllardır yandaş ka-
yırmacı işlemleri; defalarca yargıya intikal ettirilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 
Bilhassa; atama işlemleri, özlük ve mali haklar, sicil notları gibi idareye takdir hak-
kının tanındığı idari işlemler, disiplin cezaları ve buna bağlı yer değiştirme işlem-
leri, yönetmelik, genelge ve kılavuzlar gibi genel düzenleyici işlemlere karşı,  üyele-



rimiz ve Genel Merkezimiz adına açılan ve kazanılan davalar, eğitim çalışanlarının 
faydalanması amacı ile ilk olarak 2003 yılında kitap haline getirilmiştir.2004 ve 
2006 yıllarında yayınlanan ve emsal yargı kararlarını ihtiva eden yayınlarımız, çok 
önemli bir işlev görmüştür. Bu yayın, yeni kararlar ile birlikte yine sizlerin fayda-
lanması amacı ile hazırlanmış ve kitap haline getirilmiştir. 

Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü için, yandaşlar için değil hak 
edenler için, menfaat için değil eğitim çalışanları için verilen  sözde değil özde hu-
kuk mücadelemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir. 
Hukuk mücadelemiz devam ettiği sürece Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlar 
nezdinde kazandığımız ve üyelerimizin faydalanabileceği yargı kararlarının yer al-
dığı yayınlarımız sizlerin paylaşımına sunulacaktır. 

Bu kitabın yayınlanmasında; hukuki başarıların kazanımında  en önemli rolü 
oynayan Genel Başkanımız İsmail KONCUK başta olmak üzere, önceki mevzu-
at sekreterlerimiz Seyit Ali KAPLAN ve Musa AKKAŞ’a, Genel Merkez Yönetim 
Kurulumuzun diğer değerli üyelerine, şube başkanlarımıza, il temsilcilerimize, 
şube yöneticilerine, ilçe ve iş yeri temsilcilerimize, üyelerimize ve özellikle Genel 
Merkezimizin ve bölgelerimizin saygıdeğer Avukatlarına ve personeline teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum.

                                                                                   

              M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN
                                                                    Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
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Sivas İdare Mahkemesi 2009/1202 E., 2010/411 K. Sayılı ve 22.04.2010 tarihli kararı; 
25.11.2009 tarihli bir günlük iş bırakma eylemine ilişkin afişlerin Sivas İlinde belirtilen

yerlere asılmasına izin verilmemesine dair işlemin iptali
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Trabzon İdare Mahkemesi 2010/154 E. Sayılı ve 08.04.2010 tarihli kararı; 
Görele Anadolu Öğretmen Lisesi coğrafya öğretmenliği alanında norm kadro açığı 

bulunmasına rağmen, özür grubuna bağlı yer değiştirmelerde kontenjanlar 
 belirlenirken tercihe açılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması.
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Sivas İdare Mahkemesi 2008/37 E., 2010/366 K. Sayılı ve 08.04.2010 tarihli kararı; 
yöneticilik görevinden alınarak öğretmenliğe atanan kişinin yargı kararıyla 

yöneticilik görevine iadesi üzerine, görevden alınma tarihi ile göreve iade tarihi 
arasındaki parasal hak kayıplarının tazminine ilişkin mahkeme kararı
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Sivas İdare Mahkemesinin 2009/421 E., 2009/1416 K. Sayılı ve 29.12.2009 tarihli 
kararı; öğretmen olarak görev yapan davacının, kamu zararına sebebiyet verdiği 

gerekçesiyle kendisinden 1.497,92 TL. tahsil edilmesi gerektiğine dair işlemin iptali
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Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 2009/1646 E., 2010/523 K. Sayılı ve 31.03.2010
tarihli kararı; Adıyaman İlinde ilave kademe ilerlemesinden yararlanmak 

için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin, 
Yasa ile verilen hakkın Tebliğ ile kısıtlanamayacağı gerekçesiyle iptali.
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Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 2009/1960 E. Sayılı ve 07.04.2010 tarihli kararı; 
Kırşehir İlinde yaz dönemi atamasında açık gösterilmeyen okula, sonradan boş kadro 

ilan edilip başvurular alınmaksızın eş durumu özründen atanan öğretmenin atama 
işleminin yürütmesinin durdurulması.
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Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2008/935 E., 2008/1958 K. Sayılı ve 
30.12.2008 tarihli kararı; son sınıf öğrencilerinin olmaması sebebiyle yapılamayan 

derslerden dolayı kesilen ek ders ücretlerinin ödenmesine ilişkin 
başvurunun reddine dair idari işlemin iptali
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Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2009/241 E., 2009/987 K. Sayılı ve 
09.12.2009 tarihli kararı; 26.03.2005 tarihinde yapılan müdür yardımcılığı sınav puanı, 
yeniden değerlendirme sonucu artan ve 07.05.2008 tarihinde açıklanan davacının, sınav 

sonuçlarının 2 yıl geçerli olduğu gerekçesiyle tercih ettiği kadroya 
atanamaması işlemi ile aynı kadroya başka bir adayın atanması işleminin iptali
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Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2009/285 E., 2009/1442 K. Sayılı ve 
31.12.2009 tarihli kararı; Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü müdür kadrosuna 

duyuru yapılıp, başvurular alınarak değerlendirme yapılmaksızın atanan 
kişinin atama işleminin iptali
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Konya 2. İdare Mahkemesinin 2010/146 E. sayılı ve 10.03.2010 tarihli kararı; 
Öğretmen olan annenin süt iznini 1,5 saatlik öğle tatilinde kullanmasına ilişkin işlemin; 

bu konuda annenin seçim hakkı bulunduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması
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İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2009/1707 E. sayılı ve 29.01.2010 tarihli kararı; 
müdür vekilliği görevinin sona erdirilmesine dair idari işlemin, somut ve geçerli sebebe 

dayanmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması.
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Isparta İdare Mahkemesinin 2009/255 E., 2009/1116 K. Sayılı ve 26.11.2009 
tarihli kararı; ilköğretim müfettişi olarak görev yapan davacının, denetim görevini yerine 

getirebilmesi için çalışma programına uygun olarak harcırahının peşin olarak ve avans 
biçiminde ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen idari işlemin iptali
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Isparta İdare Mahkemesinin 2009/900 E. sayılı ve 18.03.2010 tarihli kararı; 
davacının müdür vekili olarak görev yaptığı döneme ilişkin ek ders ücretinin yersiz 

ödendiğinden bahisle borç bildirim belgesi düzenlenmesine ilişkin işlemin, ödemenin 
yapıldığı tarihten itibaren 60 gün geçtikten sonra tesis edildiğinden bahisle 

yürütmesinin durdurulması.
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Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 2009/1725 E. sayılı ve 26.03.2010 tarihli kararı; 
şube müdürü olarak görev yapan davacının, münhal şube müdürlüğü kadrosuna atanmak 

üzere yaptığı başvuruya rağmen, aynı kadroya kariyer ve liyakat bakımından davacıdan 
daha üstün olmayan şahsın atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması.
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Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 2009/1994 E., 2010/123 K. Sayılı ve 15.02.2010 
tarihli kararı; sözleşmeli öğretmen iken kadrolu öğretmen olarak atanan davacının, 

askerlik hizmeti sebebiyle yasal süresi içinde görevine başlamadığı gerekçesiyle 
atamasının iptaline ilişkin işlemin, askerliğin yasal bir zorunluluk olmasından 

dolayı fiilen göreve başlamanın imkansız olduğundan bahisle iptali.
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Danıştay 12. Dairesinin 2007/2509 E., 2010/1244 K. Sayılı ve 09.03.2010 
tarihli kararı; bir siyasi parti tarafından düzenlenen halk toplantısına, o siyasi partinin 

daveti üzerine, sendika yönetim kurulunun aldığı karar ile sendikal faaliyet kapsamında 
sendikal kimliğiyle katılan davacının eyleminin, siyasi parti yararına veya zararına faaliyet 

kapsamında değerlendirilerek disiplin cezası ile tecziye işleminin, sendikaların 
toplumsal sorunlara ilişkin toplantılara katılmasının sendikal faaliyet kapsamında olması 

sebebiyle iptali gerekirken, aksi yönde tesis edilen yerel mahkeme kararının temyizen 
incelenerek bozulması. 
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Danıştay 2. Dairesinin 2008/3528 E., 2009/4675 K. Sayılı ve 14.12.2009 tarihli kararı; 
davacının kariyer basamaklarında yükselme sınavında yeterli puan aldığı halde 

kontenjan yetersizliğinden uzman öğretmen sertifikası almaya hak kazanamaması 
işleminin, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca branşlara göre kontenjan sınırlamasının 

yasal dayanağı kalmadığından iptali gerekmekte iken, aksi yönde tesis edilen yerel 
mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması. 
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Danıştay 2. Dairesinin 2010/1024 E., 2010/986 K. Sayılı ve 10.03.2010 tarihli kararı; 
malmüdürlüğünde memur olarak görev yapmakta iken gelir uzmanı olarak atanan 

davacıya haksız ve yersiz olarak fazladan ödendiği iddia edilen meblağın geri istenmesine 
ilişkin işlemin, davacının atandığı esnada ve daha sonrasında hizmetiçi eğitim kursunda 

olmasının, kadro karşılığı olan gelir uzmanı aylığını almasına engel teşkil etmeyeceği 
gerekçesiyle iptali    gerekmekte iken, aksi yönde tesis edilen yerel mahkeme kararının 

temyizen incelenerek bozulması. 

Danıştay İkinci Daire Başkanlığından:
 Esas  No  : 2010/1024
 Karar No : 2010/986
 Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan: Danıştay Başsavcılığı - ANKARA
 Davacı : Nihat Erol - Mehmet Akif Ersoy Mah., 270. Sk., No:18/8 
DENİZLİ
 Davalı : Serinhisar Kaymakamlığı - Serinhisar/DENİZLİ
 İsteğin Özeti : Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 20.3.2009 günlü, 
E:2009/212, K:2009/217 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
 Danıştay Tetkik Hakimi : Vahit Kınalıtaş
 Düşüncesi : Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin 
kabulü ile Denizli Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına 
bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 Danıştay Başsavcısı  : Yılmaz Çimen
 Düşüncesi : Denizli Defterdarlığı Serinhisar Malmüdürlüğünde memur 
olarak görev yapmakta iken Gelir Uzmanı olarak atanan davacı Nihat Erol’a haksız ve yersiz olarak 
fazladan ödendiği iddia edilen 2.263,15 TL tutarındaki meblağın geri istenilmesine ilişkin işlemin 
iptaline dair Denizli İdare Mahkemesi hakimlerinden biri tarafından verilen 26.12.2008 tarih ve 
E:2008/27, K:2008/1719 sayılı karara davalı idarece itiraz edilmesi üzerine itiraz isteminin kabul 
edilerek anılan kararın bozulmasına ve davanın reddine ilişkin Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 
20.3.2009 tarih ve E:2009/212, K:2009/217 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun 
yararına bozulması istemi üzerine konu incelendi.
 Dosyanın incelenmesinden, Serinhisar Malmüdürlüğünde memur olarak görev yapmakta 
iken Maliye Bakanlığınca yapılan mesleki eğitim kursu sınavını kazanan davacının İzmir Mesleki 
Eğitim Kursu Müdürlüğünde geçici görevli olarak 18.9.2006 tarihinden itibaren öğrenim görmeye 
başladığı, kurs esnasında 2.12.2006 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzmanlığı 
Özel Yarışma Sınavı’nı kazandığı, memur iken Gelir Uzmanı olarak unvan değişikliğini içeren atama 
onayının 25.1.2007 tarihinde düzenlendiği ve tebliğ edilmesi amacıyla Serinhisar Malmüdürlüğünce 
29.1.2007 tarihinde öğrenim görmekte olduğu Mesleki Eğitim Kursuna gönderildiği ve aynı 
gün atama onayını tebellüğ ettiği, İzmir Kurs Müdürünce Denizli Vergi Dairesi Başkanlığına 
yazılan 30.1.2007 günlü yazıda; davacının kurstaki öğrenimi devam etmek koşuluyla eski unvanlı 
görevinden ayrılarak yeni unvanlı (Gelir Uzmanı) görevine başlatıldığının bildirildiği ve bu tarihten 
itibaren Gelir Uzmanlığı unvanının gerektirdiği aylık ve diğer özlük haklarından da yararlandığı, 
18.5.2007 tarihi itibariyle mesleki eğitim kursunu bitirerek mezuniyet belgesi aldığı ve 25.5.2007 
tarihinde Denizli-Serinhisar Malmüdürlüğündeki görevine başladığı, ancak Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığının 29.8.2007 gün ve 075856 sayılı; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. 
maddesine göre, atamalarda görev yerine hareket ve işe başlamanın, kanuni izinlerin kullanılması 
veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya 
geçici görevin bitimi tarihinde başladığı, 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık 
ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren 
ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci 
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maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi gerektiği, dolayısıyla Gelir 
Uzmanlığı Özel Yarışma Sınavını kazanarak ataması yapılanların Gelir Uzmanlığına ilişkin aylık ve 
diğer özlük haklarının kurs bitiminde göreve başladığı tarihi takip eden aydan itibaren ödenmesi, 
kurs süresince yapılmış ödemelerin ise ilgililerden tahsil edilmesi gerekeceği..” yolundaki görüş 
yazısı üzerine davacıya kurs süresince Gelir Uzmanı olarak fazladan ödendiği iddia edilen 2.263,15 
TL.nın 24.10.2007 tarihli muhasebe işlem fişi ile kişi borcuna alındığı ve keyfiyetin 7.11.2007 de 
kendisine tebliğ edildiği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada Denizli İdare Mahkemesince 
tek hakim tarafından verilen kararda; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün 
ve K:1973/14 sayılı kararından sözedilerek ödemede açık hata halinin mevcut olmadığı, hatalı 
ödemenin ise ancak dava açma süresi içinde  geri alınabileceği, oysa hatalı ödemenin üzerinden 6 
aya yakın bir zaman geçtiği için geri alınamayacağı gerekçesiyle işlemin iptal edildiği, itiraz üzerine 
davaya bakan Bölge İdare Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62, 147, 165, 
167 ve 170 inci maddelerinin hükümlerine yer verildikten sonra, geçici görevde iken görev yeri 
değiştirilen memurların yeni görev yerinin aylığına yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 
hak kazanacaklarına vurgu yapılmak suretiyle idarenin davacıya kurstayken Gelir Uzmanı maaşı 
ödemekle açık hataya düştüğü, dolayısıyla fazla ödemeyi her zaman geri alabileceği gerekçesiyle 
itirazın kabulüne, tek hakimce verilen kararın bozulmasına ve davanın reddine karar verildiği, karar 
düzeltme isteminin de reddedildiği  anlaşılmaktadır.
 Uyuşmazlık konusu olayda davacının İzmir Mesleki Eğitim Kursuna gelir memuru 
statüsünde gittiği ve memur maaşını almaya devam ettiği tartışmasızdır. Dolayısıyla bu statüde 
iken maaşı ödenmekte olan davacıya, kurs sırasında girdiği sınav sonucunda Gelir Uzmanı olarak 
atanmaya hak kazanması nedeniyle atandığı 29.1.2007 tarihi itibariyle Gelir Uzmanı kadrosunun 
aylık ve varsa diğer özlük haklarının da aynen ödenmesi gerekmektedir.
 Zira, ilgilinin memur statüsünde geçici görevle gönderildiği kursun Gelir Uzmanı kadrosuna 
atandığı tarihte bitmemiş olması, diğer bir anlatımla atama tarihinden sonra yaklaşık 4 ay daha 
devam etmiş olmasının, davacının yeni atandığı kadronun mali haklarını atama tarihi itibariyle 
almasına engel olduğu sonucunu doğuracak herhangi bir hüküm 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda bulunmamaktadır. Nitekim Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 12.2.2007 
günlü, 011821 sayılı yazısında; Gelir Uzmanlığı Özel Sınavını kazananların geçici görev sürelerinin 
bitimi beklenilmeksizin atama ve göreve başlayış işlemlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
 Davacının Gelir Uzmanı olarak ataması yapıldıktan sonra kendisine ödenen meblağ, 
o kadronun karşılığı olduğundan, gerek dava konusu işlemin iptali ile sonuçlanan tek hakim 
kararında, gerekse Bölge İdare Mahkemesi kararında sözü edilen Danıştay İçtihatları Birleştirme 
Kurulu kararının bu olayın çözümünde ele alınmasını gerektirecek bir hukuki zemin benzerliği 
bulunmamaktadır. Bu nedenle burada bir «açık hata»nın varlığı ya da yokluğu tartışmasına girilmesine 
ve iptal hükmünün; davacının hakkı olan maaşın hatalı bir ödeme gibi ele alınarak 60 günlük dava 
açma süresinin geçirilmesi gibi bir gerekçeye dayandırılmasına da gerek bulunmamaktadır.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinde; ilk defa veya yeniden yahut yer 
değiştirme suretiyle atanan  memurların görev yerine hareket ve işe başlamaya ilişkin uymak zorunda 
oldukları azami süre düzenlenmiştir. Bu süre, aynı yerde göreve atananlar için tebliğ gününü, başka 
yerdeki görevlere atananlar için, yine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket 
ederek belli yol süresini izleyen iş gününü göstermektedir. Bu maddedeki, atamalarda görev yerine 
hareket ve işe başlamaya ilişkin hükümlerin, atama işlemlerinin yapılmasıyla ve atama onayının 
ilgiliye tebliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla olayda başka bir göreve atanmamış olup, 
görevde yükselme suretiyle sadece görev unvanı değişmiş bulunan ilgiliye yapılan ödemenin geri 
istenilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan bir davada bu hükmün uyuşmazlığı çözümleyici 
bir yönü yoktur. 
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 Kanunun 147. maddesinde deyimler başlığı adı altında memurlara değişik adlarla yapılan 
çeşitli ödemeler tanımlanmıştır. 165. madde açıktan atamada, 167. madde ise derece değişikliğinde 
aylığa hak kazanma ile ilgili hükümler içermekte olup, bu maddelerin de uyuşmazlığın çözümü ile 
herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
 Aynı kanunun 170. maddesinde; kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir 
görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıklarının, izin veya geçici görevin sona 
ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu 
hüküm, esasen bu gibi hallerde maaşın ödeme yerini göstermektedir. Davacının görev yerinin 
değişmediği, yapılan atama işlemiyle sadece unvanının değiştiği gözönüne alındığında bu madde 
hükmü ile uyuşmazlık arasında uygun illiyet bağı bulunmadığı da ortadadır.
 Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri karşısında Denizli Bölge İdare Mahkemesinin, görev 
yeri değişmemiş olan davacı hakkında, geçici bir görevde iken görev yeri değiştirilen memurların yeni 
görev yerinin aylığına geçici görevin bitiminde hak kazanacakları yolundaki hükümden hareketle ve 
ödemeyi yapan idarenin açık hataya düştüğü gerekçesiyle ilgiliden fazla ödenen meblağı her zaman 
geri isteyebileceği sonucuna ulaşmış olmasının hukuka uygun düşmediği açıktır.
 Dolayısıyla davacının kazandığı sınav nedeniyle gelir uzmanı olarak atandığı esnada, 
hizmetiçi eğitim kursunda olması ve anılan kursun atama tarihinden sonra da devam etmesi, 
kadro karşılığı olan gelir uzmanı aylığını almasına engel teşkil etmez. Bu durumda haksız ve yersiz 
olarak fazladan ödendiği görüşüyle 2.263,15 TL tutarındaki meblağın geri istenilmesine ilişkin 
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekirken,  davanın uyuşmazlığın çözümüyle 
ilgisi bulunmayan gerekçelerle reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk 
görülmemiştir.
 Açıklanan nedenlerle, Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 20.3.2009 günlü, E:2009/212, 
K:2009/217 sayılı kararının niteliği itibariyle yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade etmesi 
nedeniyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu›nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına 
bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
 Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:
 Dava; Denizli Defterdarlığı Serinhisar Malmüdürlüğünde memur olarak görev yapmakta 
iken Gelir Uzmanı olarak atanan davacıya haksız ve yersiz olarak fazladan ödendiği iddia edilen 
2.263,15 TL tutarındaki meblağın geri istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
 Denizli İdare Mahkemesinin tek hakim tarafından verilen 26.12.2008 tarih ve E:2008/27, 
K:2008/1719 sayılı kararıyla; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 günlü, K:1973/14 
sayılı kararından sözedilerek ödemede açık hata halinin mevcut olmadığı, hatalı ödemenin ise 
ancak dava açma süresi içinde geri alınabileceği, oysa hatalı ödemenin üzerinden 6 aya yakın bir 
zaman geçtiği için geri alınamayacağı gerekçesiyle işlem iptal edilmiş; itiraz üzerine davaya bakan 
Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nin 20.3.2009 günlü, E:2009/212, K:2009/217 sayılı kararıyla da, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62, 147, 165, 167 ve 170 inci maddelerinin hükümlerine yer 
verildikten sonra, geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların yeni görev yerinin aylığına 
yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren hak kazanacaklarına vurgu yapılmak suretiyle idarenin 
davacıya kursta iken Gelir Uzmanı maaşı ödemekle açık hataya düştüğü, dolayısıyla fazla ödemeyi 
her zaman geri alabileceği gerekçesiyle itiraz kabul edilerek, tek hakim tarafından verilen karar 
bozulmuş ve dava reddedilmiş; davacı tarafından yapılan karar düzeltme başvurusu da reddedilerek 
karar kesinleşmiştir.
 Denizli Bölge İdare Mahkemesinin 20.3.2009 günlü, E:2009/212, K:2009/217 sayılı kararının 
hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine Danıştay 
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Başsavcılığı “yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden” sözkonusu kararın, 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasını istemektedir.
 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kanun Yararına Bozma” başlıklı 51. 
maddesinde, “1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idari ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk 
derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan 
niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların 
göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.
 2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma 
kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.
 3. Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.” 
hükmü yer almaktadır.
 Uyuşmazlık konusu olayda; davacının İzmir Mesleki Eğitim Kursuna gelir memuru 
statüsünde gittiği ve memur maaşını almaya devam ettiği tartışmasızdır. Dolayısıyla bu statüde 
iken maaşı ödenmekte olan davacıya, kurs sırasında girdiği sınav sonucunda Gelir Uzmanı olarak 
atanmaya hak kazanması nedeniyle atandığı 29.1.2007 tarihi itibariyle Gelir Uzmanı kadrosunun 
aylık ve varsa diğer özlük haklarının da aynen ödenmesi gerekmektedir.
 Zira; ilgilinin memur statüsünde geçici görevle gönderildiği kursun Gelir Uzmanı kadrosuna 
atandığı tarihte bitmemiş olması, diğer bir anlatımla atama tarihinden sonra yaklaşık 4 ay daha 
devam etmiş olmasının, davacının yeni atandığı kadronun mali haklarını atama tarihi itibariyle 
almasına engel olduğu sonucunu doğuracak herhangi bir hüküm 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda bulunmamaktadır. Nitekim Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 12.2.2007 
günlü, 011821 sayılı yazısında, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavını kazananların geçici görev sürelerinin 
bitimi beklenilmeksizin atama ve göreve başlayış işlemlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
 Davacının Gelir Uzmanı olarak ataması yapıldıktan sonra kendisine ödenen meblağ, 
o kadronun karşılığı olduğundan, gerek dava konusu işlemin iptali ile sonuçlanan tek hakim 
kararında, gerekse Bölge İdare Mahkemesi kararında sözü edilen Danıştay İçtihatları Birleştirme 
Kurulu kararının bu olayın çözümünde ele alınmasını gerektirecek bir hukuki zemin benzerliği 
bulunmamaktadır. Bu nedenle burada bir “açık hata”nın varlığı ya da yokluğu tartışmasına girilmesine 
ve iptal hükmünün; davacının hakkı olan maaşın hatalı bir ödeme gibi ele alınarak 60 günlük dava 
açma süresinin geçirilmesi gibi bir gerekçeye dayandırılmasına da gerek bulunmamaktadır.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. maddesinde, ilk defa veya yeniden yahut yer 
değiştirme suretiyle atanan memurların görev yerine hareket ve işe başlamaya ilişkin uymak zorunda 
oldukları azami süre düzenlenmiştir. Bu süre, aynı yerde göreve atananlar için tebliğ gününü, başka 
yerdeki görevlere atananlar için, yine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket 
ederek belli yol süresini izleyen iş gününü göstermektedir. Bu maddedeki, atamalarda görev yerine 
hareket ve işe başlamaya ilişkin hükümlerin, atama işlemlerinin yapılmasıyla ve atama onayının 
ilgiliye tebliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla olayda başka bir göreve atanmamış olup, 
görevde yükselme suretiyle sadece görev unvanı değişmiş bulunan ilgiliye yapılan ödemenin geri 
istenilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan bir davada bu hükmün uyuşmazlığı çözümleyici 
bir yönü yoktur. 
 Anılan Kanunun 147. maddesinde, deyimler başlığı adı altında memurlara değişik adlarla 
yapılan çeşitli ödemeler tanımlanmıştır. 165. madde açıktan atamada, 167. madde ise derece 
değişikliğinde aylığa hak kazanma ile ilgili hükümler içermekte olup, bu maddelerin de uyuşmazlığın 
çözümü ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
 Aynı kanunun 170. maddesinde; kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir 
görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıklarının, izin veya geçici görevin sona 
ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu 
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hüküm, esasen bu gibi hallerde maaşın ödeme yerini göstermektedir. Davacının görev yerinin 
değişmediği, yapılan atama işlemiyle sadece unvanının değiştiği gözönüne alındığında bu madde 
hükmü ile uyuşmazlık arasında uygun illiyet bağı bulunmadığı da ortadadır.
 Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri karşısında Denizli Bölge İdare Mahkemesinin, görev 
yeri değişmemiş olan davacı hakkında, geçici bir görevde iken görev yeri değiştirilen memurların yeni 
görev yerinin aylığına geçici görevin bitiminde hak kazanacakları yolundaki hükümden hareketle ve 
ödemeyi yapan idarenin açık hataya düştüğü gerekçesiyle ilgiliden fazla ödenen meblağı her zaman 
geri isteyebileceği sonucuna ulaşmış olmasının hukuka uygun düşmediği açıktır.

Dolayısıyla, davacının kazandığı sınav nedeniyle gelir uzmanı olarak atandığı esnada, 
hizmetiçi eğitim kursunda olması ve anılan kursun atama tarihinden sonra da devam etmesi, 
kadro karşılığı olan gelir uzmanı aylığını almasına engel teşkil etmez. Bu durumda haksız ve yersiz 
olarak fazladan ödendiği görüşüyle 2.263,15 TL tutarındaki meblağın geri istenilmesine ilişkin 
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekirken, davanın uyuşmazlığın çözümüyle 
ilgisi bulunmayan gerekçelerle reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk 
görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile 
Denizli Bölge İdare Mahkemesince verilen 20.3.2009 günlü, E:2009/212, K:2009/217 sayılı kararın 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu›nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili 
olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığına, 
Maliye Bakanlığına, davacıya ve Serinhisar Kaymakamlığına gönderilmesine ve bu kararın Resmî 
Gazete›de yayımlanmasına, 10.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



Türk Eğitim-Sen76

Danıştay 2. Dairesinin 2009/5500 E. Sayılı ve 13.01.2010 tarihli kararı; 
Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin “nöbet görevi” başlıklı 80. maddesinde, hizmet süreleri bayanlarda 20 yıl, 
erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilemeyeceği yolundaki 

ibareye yer verilmemesine ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulması. 
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Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2009/1236 E. Sayılı ve 03.02.2010 tarihli kararı; 
Yalova il milli eğitim müdür yardımcısı vekili olarak 6 ay süreyle görevlendirme işlemi 

ile il milli eğitim şube müdür yardımcısı vekili olarak yapılan görevlendirmenin 6 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin işlemin ve görev dağıtımlarına ilişkin işlemin, norm kadroların 
dolu olmasına karşılık asaleten atanan kişilerce yerine getirilmesi gereken görevlerin, 

ihtiyaç gerekçesiyle geçici görevlendirmelerle yerine getirilemeyeceğinden bahisle 
yürütmesinin durdurulması.    
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Balıkesir İdare Mahkemesinin 2009/350 E., 2010/283 K. Sayılı ve 
26.02.2010 tarihli kararı; Türk Halk Oyunları Öğretmeni olarak görev yapan davacının, 

müzik öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali
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Balıkesir İdare Mahkemesinin 2009/1218 E. Sayılı ve 19.01.2010 tarihli kararı; 
isteğe bağlı yer değişikliği döneminde, yeni ihdas edilen fizik branşı kadrosuna, 

norm kadro fazlası fizik öğretmeninden talep alınarak atama yapılması gerekirken, 
bu kadroya başka bir kişinin atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması  
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Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2009/467 E., 2009/2146 K. Sayılı ve 13.11.2009 tarihli 
kararı; Telekom’da koruma güvenlik memuru olarak görev yapmakta iken kurumun 

özelleştirilmesi sonucu üniversiteye atanan davacının, 01.07.2006 tarihinden itibaren 
verilmesi öngörülen seyyanen zammın maaşına yansıtılmamasına ilişkin işlemin 
iptali ile seyyanen zamma ilişkin tazminat talebinin yasal faiziyle birlikte davalı 

idareden tahsili
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Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2009/768 E., 2010/78 K. Sayılı ve 21.01.2010 tarihli 
kararı; MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olarak görev yapan 

davacının, aynı birimdeki daire başkanlığı kadrosuna atanmak istemiyle yaptığı 
başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali
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Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2009/1954 E., 2010/571 K. Sayılı ve 05.05.2010 tarihli 
kararı; 04.03.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 12.12.2008 tarih ve 27078 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan yönetmelikle değiştirilen 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan 
“şube müdürlüğü..” ibaresinin yürütmesinin durdurulması sebebiyle, 
12.12.2008 tarihinden sonra yapılan şube müdürü atamalarının iptali



Türk Eğitim-Sen92



Mahkeme Kararları 93



Türk Eğitim-Sen94



Mahkeme Kararları 95

İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2010/315 E. Sayılı ve 27.10.2010 tarihli kararı, 
Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan davacının çalıştığı okulun 

matematik branşı normunun 10 olarak belirlenmesine ilişkin işlem ile bu işlem nedeniyle 
okula atanan iki öğretmenin atamalarının yürütmesinin durdurulması  
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Adana 2. İdare Mahkemesinin 2010/239 E. Sayılı ve 25.05.2010 tarihli kararı; 
yargı kararıyla görevlerinden alınan şube müdürlerinin, yargı kararı gereği eski 
okul müdürlüklerine atanmaları gerekirken, başka okullara atanmalarına ilişkin 

işlemlerin yürütmesinin durdurulması
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Yozgat İdare Mahkemesinin 2008/786 E., 2009/644 K. Sayılı ve 07.09.2009 
tarihli kararı; Kırşehir İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne sınavsız olarak yapılan 

atama işleminin iptali
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Yozgat İdare Mahkemesinin 2007/1541 E., 2008/995 K. Sayılı ve 17.11.2008 
tarihli kararı; davacının memuriyete başlama tarihi ile intibak tarihi arasında doğan iki 

derece arasındaki parasal farkın davacıya ödenmesi
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2006/12581 E., 2007/15816 K. Sayılı ve 
11.12.2007 tarihli kararı; Türk Milletine yönelik tahkir içeren sözler nedeniyle davalı 
aleyhine açılan manevi tazminat talepli davada, davacıların salt Türk Milletinin ferdi 

olmaları sebebiyle dava ehliyetlerinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine 
yönelik yerel mahkeme kararının bozulması 
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Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 1999/10183 E., 2000/780 K., 4/98140901 T. Sayılı ve
 09.02.2000 tarihli kararı; kamu sendikalarınca alınan karara uyarak 1 gün geçici olarak 
işe gelmeyen öğretmenlerin göreve gelmeme suçundan cezalandırılmalarına ilişkin yerel  
mahkeme kararının, iş bırakma eyleminin sendikal faaliyet kapsamında suç sayılmadığı 

gerekçesiyle bozulması



Mahkeme Kararları 111

Van 2. İdare Mahkemesinin 2009/155 E. Sayılı ve 13.05.2009 tarihli kararı; 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde memur olarak görev yapmakta olan şahsın, 657 sayılı

 Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesi gerekçe gösterilerek, Van Kahraman 
Çocuklar Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na ilk atama yoluyla sınıf öğretmeni olarak 

atanmasına ilişkin  işlemin kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 
yürütmesinin durdurulması
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Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin 2007/543 E., 2007/674 K. Sayılı ve 12.12.2007 
tarihli kararı; davacının geçici görevlendirme işleminin sendika işyeri temsilcisi olarak 
görev yaptığı dikkate alınmaksızın kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis 

edildiği gerekçesiyle, aksi yönde verilen yerel mahkeme kararının bozulması 
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Sivas İdare Mahkemesinin 2006/4248 E., 2007/1117 K. Sayılı ve 19.07.2007 tarihli 
kararı; okul müdürü olan davacının maaştan kesme cezası ile tecziyesine dair işlemin, 
olayda müşteki konumunda olan İl Milli Eğitim Müdürünün disiplin kurulunda görev 

alarak disiplin cezası verilmesi yönünde oy kullandığı gerekçesiyle iptali
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Sivas İdare Mahkemesinin 2009/104 E., 2009/1358 K. Sayılı ve 18.12.2009 tarihli 
kararı; meslek lisesinde ek ders saatlerinin tüm alan öğretmenlerine eşit şekilde dağıtılıp 

planlama ve bakım onarım görevi karşılığı alan şefine ayrıca 10 saat, atölye şeflerine
 6’şar saat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemin iptali

T.C. 
SİVAS
İDARE MAHKEMESİ 
ESAS NO : 2009/104
KARAR NO : 2009/1358
DAVACI : TURHAN KARAKUM’u Temsilen Eğitimciler Birliği Sendikası
VEKİLİ : AV. HAŞİM ÖZDAL
Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak Yuvam Apt Kat:2 Daire :5 
Merkez/SİVAS
DAVALILAR : 1- SİVAS VALİLİĞİ 
2- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI /ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : Sivas Anadolu Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve E.M.L. 

Müdürlüğü’nde motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan davacı Sendika üye-
sinin, ders yükünün eşit ve mevzuata uygun olarak dağıtılması ve bu yöndeki mağduriyetinin gideril-
mesi talebiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 14.01.2009 gün ve 252/31 sayılı işlemin; 
hukuka aykırı olduğu, ders yükünün dağılımı yapılırken bölüm şefine 10 saat, atölye şeflerine 6’şar 
saat ders karşılığı ek ders verildiği, bundan sonra kalan eksiltilmiş ders yükünün bölüm şefi ve atölye 
şefleri de dahil olmak üzerek tüm alan öğretmenlerine dağıtıldığı, halbuki, maaş karşılığı dersler 
dağıtıldıktan sonra bölüm şefine 10 saat atölye şeflerine 6’şar saat verildikten sonra kalan ek derslerin 
diğer öğretmenlere eşit şekilde dağıtılması gerektiği, planlama bakım onarım görevinin toplam ders 
yükü içinde sıyılmamamasının şeflerle aralarında eşitsizliğe yol açtığı ileri sürülerek iptali istenil-
mektedir.

SİVAS VALİLİĞİNİN SAVUNMASININ ÖZETİ : Bölüm ve alan şeflerine diğer öğretmenler-
den fazla olarak ek ders ücreti verilmesinin üzerlerine aldıkları sorumluluk bakımından zorunlu 
olduğu, bölümde görev yapan meslek dersleri öğretmeni ile o bölümün atölye ve bölüm şeflerinin so-
rumluluğunun aynı olmadığı, davacı Sendika üyesinin bulunduğu okulda haftalık 287 saat ders yükü 
bulunduğu, bölümde 9 adet motorlu araçlar teknolojisi öğretmenin görev yaptığı, bu öğretmenler 
maaş karşılığı olarak 20’şer saat derse girmesiyle 180 saat dersin maaş karşılığı sayıldığı, kalan 107 
saatlik ek dersin bölüm şefine 10 saat, atölye şeflerine 6’şar saat verildikten sonra (6x3=18) kalan ders 
saatinin tüm bölüm öğretmenlere eşit şekilde dağıtıldığı (79/9), işlemin hukuka uygun olduğu, yasal 
dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SAVUNMASININ ÖZETİ : Bölüm, Atölye ve Laboratuvar 
şefliği görevi yürütenler için “planlama ve bakım-onarım görevi” adı altında düzenlenen görevin 
sadece bu görevi yürütenlere münhasır olduğu, dalayısıyla bölüm, atölye ve laboratuvar görevi ol-
mayanlar bakımından herhangi bir anlam taşımadığı, bölüm ve atölye şeflerinin diğer öğretmenlere 
göre bir avantajları bulunmaması halinde bu görevlerin şefler için angarya niteliği taşıyacağı, yasal 
dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Sivas İdare Mahkemesi’nce gereği görüşüldü:
Dava, Sivas Anadolu Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve E.M.L. Müdürlüğü’nde 

motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan davacı Sendika üyesinin, ders yükü-
nün eşit ve mevzuata uygun olarak dağıtılması ve bu yöndeki mağduriyetinin giderilmesi talebiyle 
yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 14.01.2009 gün ve 252/31 sayılı işlemin iptali istemiyle 
açılmıştır.

16.12.2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/11350 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Ku-
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rulu Kararı’nın “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, “Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yöne-
tici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında 
okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların nite-
liklerini ve diğer hususları düzenlemektir.” hükmüne, “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. mad-
desinde, “Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; ... Ç) Atölye ve laboratuvar 
öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, 
alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi 
verilmek suretiyle yerine getirilir.” hükmüne, “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasın-
da, “Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini 
tamamlayan;....c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 sa-
ate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç 
halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” hükmüne, aynı maddenin 
4. fıkrasında ise, “Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden 
kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumu-
nun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin 
sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışma-
ların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi 
sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve 
haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

10.08.1999 gün ve 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmelik’in 15. maddesinde ise, “Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının 
belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:......c) 

Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;
1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken 

dersler birlikte dikkate alınır.
2) Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevleri ile bölüm, 

atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır 
halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek 
ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır...” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı Sendika üyesinin Sivas Anadolu Teknik Lise Anado-
lu Meslek Lisesi Teknik Lise ve E.M.L. Müdürlüğü’nde motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretmeni 
olarak görev yaptığı, bölüm şefine 10 saat, atölye şeflerine 6’şar saat dağıtıldıktan sonra eksiltilmiş 
ders yükünün tüm öğretmenlere dağıtıldığı, böylece uygulamanın şeflerle aralarında eşitsizliğe ne-
den olduğu, dolayısıyla ders yükünün eşit ve mevzuata uygun olarak dağıtılması ve bu yöndeki mağ-
duriyetinin giderilmesi talebiyle okul idaresine başvuruda bulunduğu, başvurunun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü aracılığı ile görüş istemiyle Milli Eğitim Bakanlığına iletilmesi sonrasında talebin reddi 
üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6. 
maddesinin 4. fıkrasının Bakanlık teşkilatında ne şekilde uygulandığı konusunda oluşan tereddütü 
gidermek için 05.11.2009 tarihinde yapılan ara kararı ile, Haftalık 287 saat “Atölye ve Laboratuvar” 
dersinin bulunduğu ve bu dersin öğretmeninin de 9 adet olduğu bir meslek lisesinde, her bir öğret-
menin haftalık 20 saat zorunlu ders yükünden 9 öğretmenin zorunlu 180 saat ders yükü bulunduğu-
na göre; arta kalan 107 saat (287-180) dersle ilgili ek ders saatinin dağıtımında; bu 9 öğretmenden 1 
tanesinin ayrıca “Bölüm Şefi”, diğer 3 tanesinin de “Atölye Şefi” olarak görevli oldukları dikkate alın-
dığında, yukarıda bahsedilen Karar’ın 6.maddesinin 4. fıkrası kapsamında, 107 saatlik dersin bölüm 
öğretmenleri tarafından ek ders ücreti karşılığı okutulmasında; bu 107 saatin 9 öğretmen arasında 
eşit olarak dağıtıldıktan sonra şeflik görevi olan öğretmenlere ayrıca ek ders ücreti mi verileceği, yok-
sa, toplam 107 saat ek ders saatinden öncelikle şef görevi olanların bu görev dolayısıyla hak ettikleri 
ek ders ücreti ödenip, geriye kalan ek ders saatinin yeniden 9 öğretmen arasında mı paylaştırıldığının 
(örneğin şeflik görevi dolayısıyla 28 saat (1x10=10+3x6=18) ek ders saati verilecekse bu 28 saatin 107 
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saat içerisiden ilgililere verilmesi suretiyle geriye kalan 79 saatin (107-28=79) toplam 9 öğretmen ara-
sında bölüştürülmesi -79:9=8,7 saat kişi başına ek ders saati- suretiyle mi uygulama yapıldığı, yoksa 
107 saatin toplam 9 öğretmen arasında dağıtılıp -107:9:11,8 saat kişi başına ek ders saati- şeflik görevi 
olan üç öğretmene ayrıca 28 saat ek ders ücreti mi verildiğinin) sorulduğu ve ara karar yanıtında ge-
rekirse örneklemeye yer verilmesinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan istenildiği, Bakanlıkça ara kararı-
na verilen yanıtta; haftalık ders yükünün toplam 287 saat olması durumunda aylık ve ek ders karşılığı 
haftada okutacakları ders saatinin dağılımında; aylık karşılığı olarak verilen 180 saat verildikten son-
ra, kalan 107 ek ders saatinin tüm öğretmenler arasında eşit olarak (107/9) dağıtılması gerektiği, Ba-
kanlar Kurulu Kararının 6/4 maddesi uyarınca planlama ve bakım onarım görevi karşılığı olarak alan 
şefine ayrıca 10 saat ve atölye şeflerine de 6’şar saat ek ders ücreti ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Bu durumda, Bakanlar Kurulu Kararının 6/4 maddesi uyarınca ek ders saatinin tüm alan öğret-
menlerine eşit şekilde dağıtılıp (107/9) planlama ve bakım onarım görevi karşılığı olarak alan şefine 
ayrıca 10 saat ve atölye şeflerine de 6’şar saat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken, bu yola gidilmeyip 
alan şefine 10 saat, bölüm şeflerine 18(3x6) saat ek ders saati verildikten sonra (107-28=79) kalan 
ek ders saatinin bütün alan öğretmenlerine dağıtılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 92,00 TL yargılama 
giderinin ve 400,00 TL avukatlık ücretinin davalı idarelerce davacıya verilmesine, artan posta avan-
sının isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde 
Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 18/12/2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan    Üye    Üye
RECEP Y. KORKMAZ   ADNAN ŞAHİN   ALİ ÖKSÜZ
37790    101630    101788

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 15,60 TL
Karar Harcı : 15,60 TL
Vekalet Harcı : 2,50 TL
Posta Gideri : 58,30 TL
TOPLAM : 92,00 TL
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Sivas İdare Mahkemesinin 2009/516 E., 2009/1137 K. Sayılı ve 05.11.2009 tarihli kararı; 
davacının önceki yıllara ait sicil notu ortalamasının altında takdir edilen 2008 yılına ait 

89 sicil notunun, somut ve açık dayanakların ortaya konmaksızın 
verildiği gerekçesiyle iptali
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Sivas İdare Mahkemesinin 2006/4251 E., 2007/1877 K. Sayılı ve 18.10.2007 tarihli
 kararı; davacının geçirdiği disiplin soruşturması neticesinde, yöneticilik görevinin 

üzerinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali
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Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2008/1340 E., 2009/983 K. Sayılı ve 08.10.2009 
tarihli kararı; davacının aylıktan kesme cezasını gerektiren eylemine karşı bir alt ceza olan 

kınama cezası verilmesi halinde, davanın esastan görüşülüp karara bağlanacağından 
bahisle kınama cezasının iptali 
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Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2008/1600 E., 2009/491 K. Sayılı ve 27.05.2009 
tarihli kararı; müdür başyardımcısı olarak görevlendirme yoluyla görev yapan davacının 

açtığı davada, davacının görev yaptığı okula başka okuldan bir öğretmenin müdürlük 
kadrosuna vekaleten görevlendirilmesine ilişkin işlemin, kariyer ve liyakat ilkeleri 

gözetilmeksizin tesis edildiği gerekçesiyle iptali
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Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2008/34 E., 2008/569 K. Sayılı ve 21.07.2008 
tarihli kararı; Sağlık Meslek Lisesinde meslek dersi öğretmeni olarak görev yapan 
davacının ilave eğitim-öğretim tazminatı talebinin reddine ilişkin işlemin iptali
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Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2007/750 E., 2007/1372 K. Sayılı ve 29.11.2007 
tarihli kararı; Aile Hekimliğinde ebe olarak görev yapan Türk sağlık Sen üyesi davacının, 

cezaevinde bayan ziyaretçilerin üstlerini aramakla görevlendirilmesine ilişkin işlemin, 
sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan bir memurun genel idari hizmetler sınıfında 

çalıştırılamayacağı gerekçesiyle iptali 
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Ordu İdare Mahkemesinin 2009/185 E., 2009/1173 K. Sayılı ve 10.09.2009 
tarihli kararı; Ordu İli Merkez’den Ulubey İlçesine geçici görevlendirilen davacıya, 

idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle geçici görev yolluğu ödenmesi  
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Ordu İdare Mahkemesinin 2008/1121 E., 2009/987 K. Sayılı ve 06.07.2009 tarihli 
kararı; davacının atandığı okulda banka promosyon protokolünün atama işleminden 

önce 5 yıllık imzalandığı ve ilk yıl personele dağıtıldığı gerekçesiyle davacıya 
banka promosyonu ödenmemesine ilişkin işlemin iptali banka promosyonu ödenmemesine ilişkin işlemin iptali 



Mahkeme Kararları 141



Türk Eğitim-Sen142

Ordu İdare Mahkemesinin 2008/163 E., 2008/1001 K. Sayılı ve 09.10.2008 tarihli 
kararı; müdür yardımcılığı kadrosuna atanan davacının, Danıştay tarafından verilen 
Yönetmelik maddesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin karara binaen tekrar 
eski görev yerine atanmasına ilişkin işlemin, müdür yardımcılığına atama işleminin 

yürütmesi durdurulan Yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı gerekçesiyle iptali



Mahkeme Kararları 143



Türk Eğitim-Sen144

Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2007/1423 E., 2007/2165 K. Sayılı ve 02.11.2007 
tarihli kararı; Türk Eğitim Sen tarafından Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 

çalışan personele banka promosyonunun %70’inin dağıtılması istemiyle yapılan 
başvurunun reddine dair işlemin iptali 
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Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2008/942 E., 2008/1580 K. Sayılı ve 26.12.2008 
tarihli kararı; davacının okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği olan 
alanının okul öncesi öğretmenliği olarak değiştirilmesine ilişkin işlemin iptali
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Manisa İdare Mahkemesinin 2007/2124 E., 2008/576 K. Sayılı ve 27.03.2008 
tarihli kararı; Davacının sınıf öğretmenliği yaptığı dönemde kesilen İlksan aidat 

kesintilerinin iadesi talebiyle yapılan başvurunun, iptal edilen Yönetmelik hükmünde 
öngörülen 5 yıllık süre şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle reddine 

ilişkin işlemin iptali 
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Konya 2. İdare Mahkemesinin 2009/368 E., 2009/1199 K. Sayılı ve 18.11.2009 
tarihli kararı; Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan 

davacının, İLSİS kayıtlarındaki statüsünün Anadolu statülü öğretmen olarak 
düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali 
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Konya 2. İdare Mahkemesinin 2008/1222 E. Sayılı ve 31.12.2008 tarihli kararı; 
davacının öğretmen olarak görev yaptığı okulun müdür yardımcılığı kadrosuna 
atanmak ve bu kadroya atanan kişinin atama işleminin iptali istemiyle yaptığı 

başvurunun, davacının yöneticilik görevinin idari soruşturma sonucu üzerinden 
alındığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali
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Konya 1. İdare Mahkemesinin 2009/361 E. Sayılı, 2009/1247 K. Sayılı ve 
11.11.2009 tarihli kararı; davacının elektronik başvuru formunda atanmak istediği 

okulun görünmemesi nedeniyle atanma başvurusunda bulunamamasından kaynaklanan 
mağduriyetinin giderilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali   
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Kırıkkale İdare Mahkemesinin 2009/29 E. Sayılı, 2009/439 K. Sayılı ve 11.06.2009 
tarihli kararı; Kırıkkale Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne 657 

Sayılı Yasanın 76. maddesi dayanak gösterilerek yapılan atama işleminin iptali 
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Kastamonu İdare Mahkemesinin 2008/73 E. Sayılı, 2008/302 K. Sayılı ve 30.04.2008 
tarihli kararı; davacının eksik ödenen staj ücretinin ödenmesi istemiyle yaptığı 

başvurunun reddine işlemin iptali



Türk Eğitim-Sen162
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Türk Eğitim-Sen164

Kastamonu İdare Mahkemesinin 2009/562 E. Sayılı ve 11.11.2009 tarihli kararı; 
sözleşmeli öğretici olarak görev yapan davacının, 30 günün üzerinde hastalık raporu 

kullanması nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshi suretiyle kurumla ilişiğinin 
kesilmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması 
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Türk Eğitim-Sen166

Kastamonu İdare Mahkemesinin 2009/424 E. Sayılı ve 13.10.2009 tarihli kararı; 
davacının müdür yardımcılığı kadrosuna atanmak üzere yaptığı başvurunun, idare 

tarafından bu konuda uzun süre hareketsiz kalınarak, münhal kadroların ilanından sonra 
başvuru yapılması gerektiği gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin 

yürütmesinin durdurulması
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Türk Eğitim-Sen168
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Danıştay 8. Dairesinin 2008/7122 E., 2008/8054 K. Sayılı ve 01.12.2008 tarihli kararı; 
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalında 2547 sayılı 

Yasa’nın 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, aynı 
Yasanın 30/a maddesi uyarınca aynı anabilim dalında görev yapmak üzere atanma 
talebini içeren başvurusunun reddine ilişkin kararın idari davaya konu olabilecek 

nitelikte işlem niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin yerel mahkeme 
kararının bozulması



Türk Eğitim-Sen170
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Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2007/988 E.,  2008/848 K. Sayılı ve 18.04.2008 tarihli 
kararı; Türk Eğitim Sen tarafından, 2006 ve daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda 

başarılı olarak yurtdışında görevlendirilmeye hak kazanan öğretmenlerin yabancı dil 
sınavına tabi tutulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Bakanlıklararası 

Ortak Kültür Komisyonu kararı uyarınca, işlemin uygulanma imkanı ortadan 
kalktığından, dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına 



Türk Eğitim-Sen172
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Konya Bölge İdare Mahkemesinin 2008/343 E., 2008/546 K. Sayılı ve 11.11.2008 
tarihli kararı; davacının payına düşen banka promosyonunun tarafına ödenmesi istemiyle 

yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkeme 
tarafından, banka promosyon protokolünün imzalandığı tarihte 2007/21 sayılı Genelge’nin 
yürürlükte bulunmadığı gerekçesiyle verilen red kararının itirazen incelenerek bozulması  



Türk Eğitim-Sen174
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Türk Eğitim-Sen176
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Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2005/999 E.,  2006/1796 K. Sayılı ve 10.11.2006 tarihli
 kararı; davacının geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin, hizmete duyulan ihtiyacın 
nesnel ve somut gerekçeleri ortaya konulmaksızın ve belli bir süre belirtilmeksizin tesis 

edildiği gerekçesiyle iptali 



Türk Eğitim-Sen178

Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2007/1046 E.,  2007/1929 K. Sayılı ve 06.12.2007 tarihli 
kararı; Elmalı Subaşı Kız Öğrenci Yurdunda görev yapan davacının, kendisine geçici 

görev yolluğunun ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin, Rektör 
tarafından 2547 Sayılı Yasa’nın 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işleminin 

naklen atama değil, geçici görevlendirme niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptali
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Türk Eğitim-Sen180
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İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 2009/966 E. Sayılı ve 10.09.2009 tarihli kararı;
 uzman matematik öğretmeni olarak görev yapan davacının, Anadolu Lisesi 

öğretmenliğine atanma talebinin reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen182
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İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2004/871 E.,  2007/655 K. Sayılı ve 13.10.2009 tarihli 
kararı; davacının müdür vekilliği görevinin üzerinden alınarak aynı okula başka okuldan 

bir öğretmenin müdür vekili olarak görevlendirilmesi işleminin iptali 



Türk Eğitim-Sen184
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Isparta. İdare Mahkemesinin 2009/505 E. Sayılı ve 13.10.2009 tarihli kararı; yerel 
seçimlerde aday olmak üzere öğretmenlik görevinden istifa eden davacının, tekrar göreve 
dönme talebi üzerine il merkezinde norm kadro açığı bulunan okul bulunmasına karşılık, 

il merkezi dışına bir okula atanması işleminin yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen186
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Hatay İdare Mahkemesinin 2008/1313 E. Sayılı ve 14.01.2009 tarihli kararı; 
Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının, atamanın dayanağı olan 
genelgenin iptali üzerine, yargı kararına binaen eski okulundan farklı bir ilköğretim 

okuluna atanmasına ilişkin işlemin, yargı kararı gereği önceki hukuki durumun davacı 
açısından devam etmesi ve eski okuluna atanması gerektiği gerekçesiyle 

yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen188
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Türk Eğitim-Sen190

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin 2007/199 E., 2007/273 K. Sayılı ve 
18.10.2007 tarihli kararı; Türk Eğitim Sen tarafından Gaziantep Vali Yardımcısı 

Bekir ATMACA hakkında görevi kötüye kullanma suçundan yapılan şikayetin işleme 
konulmamasına ilişkin kararın itirazen incelenerek bozulması



Mahkeme Kararları 191



Türk Eğitim-Sen192

Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 2003/710 E., 2005/302 K. Sayılı ve 
04.03.2005 tarihli kararı; davacının mesai saatleri dışında ve haftasonları girdiği derslere 

karşılık talep ettiği ders ücretlerinin ödenmemesine ilişkin işlemin iptali 

 
T.C
GAZİANTEP 
1.İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO. 2003/710 
KARAR NO:2005/302 
DAVACI: ...Şanlıurfa Merkez Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Bölümü öğretmeni-ŞANLIURFA
DAVALI: Milli Eğitim Bakanlığı-ANKARA
DAVANIN ÖZETİ: Davacının girdiği ders ücretlerinin tarafına Ödenmesi istemiyle yaptığı baş-

vurunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16 04 2003 gün ve B.08.0.PGM.023.01.02/ 31306 
sayılı işleminin, telafi eğitimi kapsamında 26.02.2003 tarihinden itibaren haftada 22 saat derse gir-
diği, derslerin Cuma akşamı saat 18 00’den sonra başladığı Cumartesi, Pazar günleri devam ettiği, 
sadece 2 saat ders ücreti ödendiği geriye kalan 20 saatinin maaş. Karşılığı kabul edilerek ücret öden-
memesinin hukuka aykırı olduğu, Anayasa uyarınca hiç kimsenin zorla çal ıştın lam ayacağı, ileri 
sürülerek iptali ile girdiği derslerin ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli Öğretmenlerin saat 18 
00’den sonra ve cumartesi ve Pazar günlerinde okuttukları bütün derslerin ek ders ücreti karşılığı 
sayılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek da-
vanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Gaziantep 1.İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü; 2709 sayılı Türkiye Cumhu-

riyeti Anayasası’nın 18. maddesinin 1. fıkrasında hiç kimsenin zorla çalıştırılmayacağı, angaryanın 
yasak olduğu hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 maddesinin 1. fıkrasında “ Her derecede ki Eğitim 
ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dâhil), okul, kurs veya yay-
gın eğim yaparı kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması 
halinde öğretmen ara Öğretim üyelerine veya diğer memurlara veya açıktan atanacaklara ücret 
ile ek ders görevinin verilebileceği, 2 fıkrasında, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders 
görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun 
kararı ile tespit olunacağı” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Yasanın 89. maddesinin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin Esasların,”Tanımlar başlıklı 4. maddesinde, aylık karşılığı ders gö-
revi kavramının, aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri ifade ettiği, ek ders görevi 
kavramının, aylık karşılığı ders görevi dışında ücretle okutulan dersleri ifade ettiği, gece öğretimi 
kavramının saat 17:00 den sonra başlayan öğretim ile cumartesi Pazar yarıyıl ve yaz tatillerinde yapı-
lan öğretim; Tam gün Tam yıl Eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğreniminin saat 19”00’dan sonra 
devam eden kısmını ifade ettiği, Aylık karşılığı ders görevi başlıklı 5. maddesinin d bendinde, atölye 
ve laboratuar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saat’e kadar ek ders görevi 
verilebileceği kuralına yer verilmiş, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görevli öğret-
menlerin saat 18:00 den sonra ve cumartesi-Pazar günleri okuttukları derslere ilişkin olarak bir ücret 
ödenip ödenmeyeceğine,ücret ödenecek ise ödenecek ek ders ücreti miktarının alt ve üst sınırlarının 
belirlenmesine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Dava dosyasının ve ekli belgelerin incelenmesinden, Davacının davalı idareye bağlı Şanlıur-
fa Merkez Endüstri Meslek Lisesinde tesviye golümü öğretmeni olarak görev yaptığı. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 01.11.2002 gün ve 2002/92 sayılı genelgesi ile telafi eğitimi adı altında genel lise me-
zunları ile kalfa ustaların meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlayan eğitim-öğretim prog-
ramının düzenlediği, düzenlenen bu program nedeniyle 26.02.2003 gününden itibaren davacının 
Cuma günleri akşam saat 18’00 den sonra cumartesi ve Pazar gün ders vermek üzere görevlendi-
rildiği davacının bulunduğu okulda norm kadro fazlası öğretmen konumunda olduğu bu nedenle 
davacıya hafta içinde maaş karşılığı okutmak için ders verilmediği. Davacının telafi eğitim olarak ad-
landırılan eğitim programı kapsamında okuttuğu ders saatinin 20 saatini maaş karşılığı okuttuğunun 



Mahkeme Kararları 193

kabulü ile 2 saat ek ders ücreti ödendiği. Bunun üzerine davacı tarafından girdiği ders ücretlerinin 
ödenmesi istemiyle davalı idareye başvurulduğu. Başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldı-
ğı, diğer taraftan davacının bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması nedeniyle kendisine maaş 
karşılığı ders verilmemesine karşın haftada 20 saat yönetim görevi ile görevlendirildiği, anlaşılmıştır.

Bu durumda davacının bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması nedeniyle kendisine maaş 
karşılığı ders görevi verilmemesine karşın davalı idareye bağlı okul yönetimi tarafından haftada 20 
saat yönetim görevi ile görevlendirildiği yukarıda alıntısı yapılan esaslarda hafta içi mesai saatinden 
sonra ve hafta sonu yapılan eğitim-öğretim faaliyetinin gece öğretimi kapsamında değerlendirileceği 
belirtilmekle, bu kişilerin okuttukları ders karşılığı ücretlerinin, nasıl ve hangi kriterlere göre öde-
neceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, davacının hafta içi mesai saatinden sonra ve hafta 
sonu cumartesi pazar günleri dahil olmak üzere bilfiil çalıştığı görüldüğünden söz konusu çalışma-
nın ek ders kavramı çerçevesinde değerlendirilip buna göre ödeme yapılması gerekirken davacının 
başvurusunun reddine ilişkin işlemde Anayasanın angaryayı yasaklayan hükmüne ve hakkaniyete 
uyarlılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davacının başvurunun reddine ilişkin bulunmadığından, hak ettiği ders ücretinin 
yasal faiziyle birlikte hesaplanarak davalı idarece davalıya ödenmesi gerekmektedir.

1- Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTAL’ine
2- Davanın kabulü ile davacının girdiği derslere ilişkin ücretin davalı idareye yapılan başvuru 

tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,
3- Aşağıda dökümü yapılan 47,36-YTL yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya
4- Resmi puldan karşılanan 1,60-YTL’nin davacıdan tahsili için ilgili tahsil dairesine yazı yazıl-

masına, fazla tahsil edilen 4 99-YTL yargı harcının istemi halinde davacıya iadesine,
5- Kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (Otuz) gün içerisinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak 

üzere, 04.03.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

                   BAŞKAN                                     ÜYE   ÜYE
Kamil Turgay KOÇER (32695) İbrahim KAYLAN (42973)          Hamit YUMUK (42969)



Türk Eğitim-Sen194

Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 2005/996 E., 2006/613 K. Sayılı ve 11.04.2006 tarihli 
kararı; münhal bulunan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müdür yardımcılığı kadrosuna 

davacının yerine atanma şartlarını taşımayan bir şahsın atanması işleminin iptali
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Türk Eğitim-Sen196

Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2007/1248 E., 2007/1101 K. Sayılı ve 22.11.2007 
tarihli kararı; Davacıya hukuka aykırı tesis edilen görevlendirme işlemi neticesinde ödenen 

ek ders ücretinin, haksız ödendiğinden bahisle tahsiline yönelik tesis edilen işlemin, 
yapılan görevlendirme işleminde davacının kusur ya da hilesinin bulunmadığı, ödenen 

ek ders ücretinin hizmetine karşılık ödendiği gerekçesiyle iptali 
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Türk Eğitim-Sen198

Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2006/2394 E., 2007/381 K. Sayılı ve 15.03.2007 
tarihli kararı; davacının atanma işleminin iptaline yönelik yargı kararının geç 

uygulanması sebebiyle uğradığı manevi zararın tazmini
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Türk Eğitim-Sen200

Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2006/1323 E., 2007/92 K. Sayılı ve 26.01.2007 
tarihli kararı; Lise’de müdür olarak görev yapmakta iken geçirdiği disiplin soruşturması 

neticesinde başka bir okula öğretmen olarak atanan davacının atama işleminin, 
ilköğretim müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporuna dayanılarak 

gerçekleştirilmiş olması sebebiyle iptali
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Türk Eğitim-Sen202

Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2006/1699 E., 2007/89 K. Sayılı ve 26.01.2007 
tarihli kararı; davacıya Lise’de müdür olarak görev yapmakta iken geçirdiği disiplin 

soruşturması neticesinde verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, 
ilköğretim müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporuna dayanılarak

gerçekleştirilmiş olması sebebiyle iptali
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Türk Eğitim-Sen204

Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2008/936 E., 2009/581 K. Sayılı ve 18.06.2009 
tarihli kararı; 2006 yılı müdür yardımcılığı sınavını kazanan davacının ilk tercihi yerine 
2. tercihine atanmasına yönelik işlem ile ilk tercihine atanan kişinin atanma işleminin, 

bu kişinin atanma şartlarını taşımaması nedeniyle iptali
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Türk Eğitim-Sen206
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Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 2007/377 E., 2007/1375 K. Sayılı ve 21.09.2007 
tarihli kararı; davacının ilk atama yolluğunun ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun 

reddine yönelik işlemin, işleme dayanak teşkil eden kanun maddesinin iptal 
edildiği gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen208
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Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2009/619 E., 2009/594 K. Sayılı ve 16.10.2009 
tarihli kararı; zorunlu yer değişikliği kapsamında başka bir okul müdürlüğüne atanan 

davacının, atama iptallerine bağlı olarak eski okuluna atanmasına ilişkin işlemin, 
Danıştay tarafından Yönetmelik maddesinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 

verilen kararın itiraz üzerine kaldırılması sebebiyle iptali



Türk Eğitim-Sen210
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Türk Eğitim-Sen212

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2007/1109 E. Sayılı ve 17.10.2007 tarihli kararı; 
Sağlık Bakanlığında zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlayan davacının, çalıştığı 
kurumun MEB’e devri üzerine zorunlu hizmet yükümlülüğünün kaldırılması talebiyle 

yaptığı başvurunun reddine dair işlemin yürütmesinin durdurulması
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Türk Eğitim-Sen214

Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2009/121 E. Sayılı ve 07.07.2009 tarihli kararı; 
noter kurasıyla devlet hastanesine sözleşmeli diş hekimi olarak atanan davacının, 

görevine başlamak üzere yaptığı başvurunun askerlik görevini yapmadığı gerekçesiyle 
reddine ilişkin işlemin, davacının başvuru tarihinde izinli olduğu, son göreve 
başlama tarihi itibariyle askerlik görevini fiilen bitirmiş olduğu gerekçesiyle

 yürütmesinin durdurulması 
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Türk Eğitim-Sen216

Edirne İdare Mahkemesinin 2009/507 E., 2009/1087 K. Sayılı ve 22.10.2009 tarihli
 kararı; Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi tarafından açılan davada, 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışan personelin sendika üyeliğine 
kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali
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Türk Eğitim-Sen218

Danıştay 12. Dairesinin 2006/3322 E. 2007/4873 K Sayılı ve 07.01.2007 tarihli kararı; 
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitim Kurumları 

Yöneticileri” konulu Genelgesi’nin, iptali 
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Türk Eğitim-Sen220
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Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2007/763 E. Sayılı ve 14.09.2007 tarihli kararı; 
davacının görevli olduğu Aliağa İlçesinde çocuğunun devam edeceği düzeyde ve türde 

bir okul bulunmadığı gerekçesiyle öğretmen çocuğu kontenjanından parasız yatılı 
öğrencilik hakkından yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali



Türk Eğitim-Sen222
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Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2007/646 E. Sayılı ve 17.09.2007 tarihli kararı; 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca “şef ” kadrosuna atanma şartlarını taşıyan 
davacının, Yönetmelikte yer almayan “fiilen yaptığı görev” gerekçe gösterilerek görevde 

yükselme eğitimine katılma başvurusunun reddine ilişkin işlemin 
yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen224
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Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2005/385 E., 2006/1293 K. Sayılı ve 08.06.2006 
tarihli kararı; Rehberlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde öğretmen olarak görev yapan 

davacıya ek ders ücretinin eksik ödenmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan 
parasal hakların dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili



Türk Eğitim-Sen226
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Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2007/2186 E. Sayılı ve 22.11.2007 tarihli kararı; 
sağlık memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi 

kapsamında sözleşmeli tıbbi sekreter olarak görev yapan eşinin bulunduğu ile atanma 
talebinin reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen228
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T.C. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun 2006/1035 sayılı ve 21.12.2006 tarihli
 kararı; Türk Eğitim Sen Sivas Şubesi tarafından Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş 
Bankası arasında yapılan banka promosyon sözleşmesine ilişkin bilgi edinme konulu 

başvurunun karşılanmamasına karşı yapılan itirazın kabulü



Türk Eğitim-Sen230



Mahkeme Kararları 231

Bursa İdare Mahkemesinin 2007/1589 E. Sayılı ve 14.11.2007 tarihli kararı; 
Bursa Devlet Hastanesinde 657 Sayılı Yasa’nın 4/B maddesine göre sözleşmeli 

tıbbi sekreter olarak görev yapan davacının askerlik dönüşü görevine başlamak için
 yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen232
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Danıştay 8. Dairesinin 2006/1124 E. Sayılı ve 16.06.2006 tarihli kararı; 08.06.2004 
tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Yönetmeliğinin 20.02.2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle 
değişik 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Bu süre öğretmenlerin günlük çalışma saati 
sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.” hükmünün yürütmesinin durdurulması  



Türk Eğitim-Sen234
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Danıştay 2. Dairesinin 2007/2022 E. Sayılı ve 12.09.2007 tarihli kararı; 11.01.2004 
tarih ve 25343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapan 04.03.2006 tarih ve 26098 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilgili olarak 
Danıştay 2. Dairesince verilen 2006/493 E. Sayılı ve 14.08.2006 tarihli karar ile 2006/878 

E. Sayılı ve 07.11.2006 tarihli kararın gereğinin yerine getirilerek Yönetmeliğin yürütmesi 
durdurulan hükümleri uyarınca gerçekleştirilen tüm atama işlemlerinin  geri alınması 

amacıyla yapılan başvurunun reddine dair işlemin yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen238
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Türk Eğitim-Sen242
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Danıştay 2. Dairesinin 2007/2076 E. Sayılı ve 27.08.2007 tarihli kararı; 13.04.2007 
tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 
Atama Yönetmeliği ile ilgili olarak Danıştay 2. Dairesince verilen 2007/1198 E. Sayılı ve 

30.04.2007 tarihli karar gereğinin yerine getirilerek Yönetmeliğin yürütmesi durdurulan 
hükümleri uyarınca gerçekleştirilen tüm atama işlemlerinin geri alınması amacıyla 

yapılan başvurunun reddine dair işlemin yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen244
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Türk Eğitim-Sen250

Danıştay 12. Dairesinin 2007/2510 E. Sayılı ve 24.09.2007 tarihli kararı; 11.04.2007 
tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara 

Dair Sınav Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin c bendinde yer verilen “Giriş 
sınavı: Kapsam maddesinde belirtilen kurumların, boş kadrolarına atanacakları belirlemek 

üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre tespit edilecek temel bir puan ve 
üzerindeki puana sahip olan adayların katılımı ile yazılı, sözlü ve gerektiğinde uygulamalı 
olarak yapılacak sınavı” ibaresinin ve bu sınavın usulüne ilişkin hususları içeren “Seçme 

Duyurusu” başlıklı 5. maddesinin, “Kabul İçin Önşart” başlıklı 6. maddesinin, “Başvuru” 
başlıklı 7. maddesinin, “Başvuruların Kabulü” başlıklı 8. maddesinin, “Seçme” başlıklı 9. 
maddesinin, “Seçme” başlıklı 9. maddesinin, “Sınav Komisyonu” başlıklı 10. maddesinin, 

“Sınav Konuları” başlıklı 11. maddesinin, “Değerlendirme” başlıklı 12. maddesinin ve 
“Kuruluşların Yükümlülüğü ve KPSS Puanlarının Kontrolü” başlıklı 13. maddesinin 

yürütmesinin durdurulması.
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Türk Eğitim-Sen252

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2006/1491 E. Sayılı ve 18.01.2007 tarihli
 kararı;  Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin 2006/58 

sayılı ve 04.07.2006 tarihli Genelgesi’nin EK-1’inde bulunan Hizmet Sözleşmesinin feshi 
hallerinin düzenlendiği 13. maddesinin c fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 

Danıştay 12. Dairesinin 2006/3643 E. Sayılı ve 17.10.2006 tarihli kararına davalı 
idare tarafından yapılan itirazın reddi
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Danıştay 12. Dairesinin 2004/4209 E., 2004/4148 K. Sayılı ve 20.12.2004 tarihli kararı; 
üyesi bulunduğu sendikanın bağlı olduğu konfederasyon kararı uyarınca bir gün göreve 
gitmeyen davacı hakkında verilen 1/30 aylıktan kesme cezasının iptali istemiyle açılan 
davada, yerel mahkeme tarafından verilen red kararının, bahsi geçen eylemin sendikal 

faaliyet kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle temyizen incelenerek bozulması

       T.C
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No    :  2004/4209
Karar No  :  2004/4148

ÖĞRETMEN OLAN DAVACININ, BAĞLI OLDUĞU SENDİKANIN ALDIĞI KARAR 
UYARINCA BİR GÜN GÖREVE GELEMEMESİ EYLEMİ SENDİKAL FAALİYET KAP-
SAMINDA OLDUĞUNDAN, BU EYLEMİNDEN DOLAYI AYLIKTAN KESME CEZASI İLE 
CEZALANDIRILAMAYACAĞI HK.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Salihli Kaymakamlığı
İsteğin Özeti : Manisa İdare Mahkemesinin 16.9.2004 günlü, E:2004/446, K:2004/771 sayılı 

kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, bu nedenle istemin 

reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Aydın Kurtuluş
Düşüncesi : Davacının sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemesi fiilinin mazeret 

olarak kabulü gerektiğinden, dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davayı reddeden İdare 
Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Erkan Cantekin
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilm-

esi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında be-
lirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine 
uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, öğretmen olan davacının bir gün göreve gelmemesi nedeniyle 1/30 oranında aylıktan 

kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali ve maaşından kesilen miktarın yasal faizi ile 
tazmini istemi ile açılmıştır.

Manisa İdare Mahkemesinin 16.9.2004 günlü, E:2004/446, K:2004/771 sayılı kararıyla; olayda, 
öğretmen olarak görev yapan davacının üyesi bulunduğu sendika ile bu sendikanın bağlı olduğu 
konfederasyon kararı uyarınca, kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi 
amacıyla yaptığı 11.12.2003 tarihinde bir gün süre ile göreve gelmeme çağrısına katılarak göreve 
gelmediği anlaşılmakta olup, hukuken geçerli sayılabilecek bir özrü olmaksızın iş saatleri içinde 
görevine gelmeyen davacının aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında, Türkiye’nin de 
imzaladığı Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile diğer 
ilgili milletlerarası sözleşmelere ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18. mad-
desi ile 657 sayılı kanunun 125. maddesinin C-b maddesine aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava 
reddedilmiştir.

Davacı, bağlı bulunduğu sendikanın aldığı karar uyarınca göreve gitmediğini, sendikal faali-
yetin özür olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen 
incelenerek bozulmasını istemektedir.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-b maddesinde; özürsüz olarak bir veya iki gün 
göreve gelmemek fiili aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Olayda; davacının, üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak kamu 
görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıların kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu 
sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla 11.12.2003 tarihinde 1 gün 
göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu durumda, sendikal faaliyet kapsamında 
bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, 657 sayılı kanunun 125/C-b 
maddesinde öngörülen “özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek” fiilinin sübuta ermediği sonuç ve 
kanaatine varıldığından, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis edilen 
işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle, Manisa İdare Mahkemesince ver-
ilen 16.9.2004 günlü, E:2004/446, K:2004/771 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı yasa ile 
değişik 3.fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek 
üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 20.12.2004 tarihinde oyçokluğu ile karar ver-
ildi.

K A R Ş I O Y
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. 

maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen 
kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte 
görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uy-
gun olacağı düşünülmektedir.

DAN-DER; SAYI:109)
BŞ/ŞGK
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Danıştay 12. Dairesinin 2006/4006 E., 2007/1887 K. Sayılı ve 30.04.2007 tarihli kararı; 
20.04.2002 tarih ve 24732 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Emekli Sandığı Genel 

Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin B bendinin 8/b’deki “sandık” 
kelimesi ile 8/c’deki “Sandıkta” kelimesinin; 13/b ve 13/c’deki “Sandık” kelimesinin iptali

T.C. 
DANIŞTAY 
İKİNCİ DAİRE 
Esas No : 2006/4006
Karar No : 2007/1887
Davalı ; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / ANKARA
{ T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)
Vekili : Av. Ergül Fırat, Aynı yerde
İsteğin Özeti ; Davacı Sendika, 20.4.2002 gün ve 24732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği”nin 6. maddesinin 
(B) bendinin 8/b’deki “Sandık” kelimesi ile 8/c’deki “Sandıkta” kelimesinin; 13/b ve 13/c’deki “San-
dık” kelimesinin iptali ve merkez teşkilatında boş bulunan uzman ve şef kadroları için 24.4.2004 
tarihinde yapılacak görevde yükselme yazılı sınavının iptaline karar verilmesini istemektedir.

Savunmanın Özeti ; Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün uzman ve şef kadrolarının Sandık 
mevzuat bilgisi olan personelden oluştuğu, bu kadrolara atamada Sandık Personelinin Görevde Yük-
selme Yönetmeliğinde belirtilen kriterlerin arandığı, bu kriterler arasında Sandıkta geçirilen çalış-
ma süresinin, özelleştirme nedeniyle Sandığa naklen atanan personelin yanı sıra, kendi istekleriy-
le Sandığa naklen atananlar için de geçerli olduğu, anılan Yönetmeliğe dayanak teşkil eden Devlet 
Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Hizmet Süresi” başlıklı 6. 
maddesinin 1 fıkrasında yer alan “...bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda...” ibaresinin ku-
rumlara bu konuda takdir hakkı tanıdığı, düzenlemenin bu şekilde yapılmasındaki amacın kurum-
lara unvanların özelliklerini de dikkate alarak tercih imkanı sağlamak olduğu, anılan Yönetmeliğin 
Başbakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu 
yönünde görüşü verilmesi üzerine 20.4.2002 gün ve 24732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe girdiğinden iptalini gerektirecek bir husus bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerek-
tiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Serpil Tunç Yetkin
Düşüncesi ; Dava konusu edilen Yönetmeliğin 6. maddesinin (B) bendinin 8/b’deki “Sandık” 

kelimesi, ile 8/c’deki “Sandıkta” kelimesinin; 13/b ve 13/c’deki “Sandık” kelimesinin iptali, merkez 
teşkilatında münhal bulunan uzman ve şef kadroları için 24.4.2004 tarihinde yapılacak görevde yük-
selme sınavı yönünden ise davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Sağlam
Düşüncesi : Dava, 20.4.2002 gün ve 24732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “T.C.Emekli San-

dığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği”nin 6.maddesinin (B) bendinin 
8/b”deki “Sandık” ile 8/c’deki “Sandıkta” kelimesinin 13/b ve 13/c’deki “Sandık” kelimesinin ve mer-
kez teşkilatında münhal bulunan uzman ve şef kadroları için 24.4,2004 tarihinde yapılan görevde 
yükselme sınavının iptalleri istemiyle açılmıştır.

18 Nisan 1999 gün ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Me-
murlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in Hizmet Süresi başlığını taşıyan 6 
ncı maddesinde “Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi 
için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu ku-
rumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır. Kurumlar atanılacak görevin 
niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) 
bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri 
dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmesi şartı 
aranır....” hükmüne yer verilmiştir.
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Bu hüküm ile kurumların çıkartacakları görevde yükselme yönetmeliklerinde diğer kurumlarda 
geçen hizmet sürelerininde dikkate alınarak hazırlanacağı açıkça belirtilmesine karşın, “T.C.Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin dava konusu edilen mad-
delerinin bu kurala uyulmadan hazırlandığı dolayısıyla hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır.

24.4.2004 tarihinde yapılan sınavın iptaline ilişkin isteme gelince; İptal davası açılabilmesi için 
iptali istenen işlemle, güncel, aktüel veya meşru menfaat ilişkisinin mevcut olması gerekmektedir. 
Davacı sendikanın söz konusu sınav ile böyle doğrudan bir ilişkinin bulunmadığı açıktır. 
Açıklanan nedenlerle “T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme 
Yönetmeliği”nin dava konusu edilen maddelerinin iptaline, 24.4.2004 tarihinde yapılan sınavın ipta-
line ilişkin davanın ise ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi’nce 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun ge-

çici 1. maddesi hükmü uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hasım mevkiine alınmak sure-
tiyle işin gereği düşünüldü:

Dava, 20.4.2002 gün ve 24732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Emekli Sandığı Genel Mü-
dürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği”nin 6. maddesinin (B) bendinin 8/b’deki 
“Sandık” kelimesi ile 8/c’deki “Sandıkta” kelimesinin; 13/b ve 13/c’deki “Sandık” kelimesinin iptali ve 
merkez teşkilatında boş bulunan uzman ve şef kadroları için 24.4.2004 tarihinde yapılacak görevde 
yükselme yazılı sınavının iptaline karar verilmesini istemiyle açılmıştır. 

Dava konusu Yönetmeliğin Görevde Yükselme başlıklı 6. maddesinin (B) bendinin 8. maddesin-
de Şef, 13. maddesinde ise uzman olabilmek için aranan şartların sayıldığı: 8. maddenin (b) fıkrasın-
da; En az 5 yıl Sandık hizmeti bulunmak, (c) fıkrasında; Sandıkta Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni veya Daktilograf kadrolarında çalışıyor olmak (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile 
Daktilograf kadrolarında çalışanların memur olma hakkını elde etmiş olmaları şarttır.), 13. madde-
nin (b) fıkrasında; en az 10 yıl Sandık hizmeti bulunmak, (c) fıkrasında da; Sandık Şef Kadrosunda 
çalışıyor olmak ve unvanda 5 yıl hizmeti bulunmak, hükümlerine yer verilmiştir.

4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 22. maddesinde; özelleştirme programına alınan, özelleş-
tirilen, faaliyeti durdurulan, küçütülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin (kapsam dışı personel dahil) 
diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına nakledilerek bunların kamu görevlerine devamlarının sağ-
lanacağı, 22. maddede belirtilen usu! tamamlandıktan sonra Devlet Personel Başkanlığının teklifi 
üzerine nakledildikleri kurumlarda “durumlarına uygun” boş kadro ve pozisyonlara atanacakları 
belirtilmiştir.

18.4.1999 gün ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurla-
rının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Hizmet Süresi başlıklı 6. maddesinde; 
Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların 
çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya di-
ğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmalarının şart olduğu, Kurumların atanılacak görevin ni-
teliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (B) bendi 
hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate 
alarak belirleyeceği, bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmesi şartının 
aranacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; kurumlar tarafından çıkarılacak 
görevde yükselme yönetmeliklerinde, özelleştirme veya isteğe bağlı nedenlerle başka kurumlara 
geçen personelin diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerinin de dikkate alınması gerekmekte 
iken, bu hususa aykırı olarak düzenlenen dava konusu yönetmelik hükümlerinde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.

Merkez teşkilatında münhal bulunan uzman ve şef kadroları için 24.4.2004 tarihinde yapılacak 
görevde yükselme yazılı sınavının iptali istemine gelince; Davacı sendikaca, sözü edilen sınavlara 
katılan adayların gerekli nitelikleri taşımadıkları yönünde bir İddiada bulunulmadığı gibi, görevde 
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yükselme eğitimi ve görevde yükselme yazılı sınavına katılabilmek için aranılan koşulların Görev-
de Yükselme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği sınavların yapıldığı tarih itibariyle dava 
konusu edilen yönetmelik maddelerinin yürürlükte bulunduğu ve sınava katılan adaylar yönünden 
geçerliliğini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmadığı dikkate alındığında mevzuata uygun ya-
pılan sınavların iptali yolundaki istemin hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme 
Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (8) bendinin 8/b’deki “sandık” kelimesi ile 8/c’deki “Sandıkta” keli-
mesinin ; 13/b ve 13/c’deki “Sandık” kelimesinin iptaline, merkez teşkilatında boş bulunan uzman 
ve şef kadroları için 24.4.2004 tarihinde yapılacak görevde yükselme yazılı sınavının iptali isteminin 
reddine; dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından aşağıda dökümü gösterilen yargılama gi-
derlerinden 23.00 YTL posta pulunun yarısı olan 11.50 YTL’nin davalı idareye yükletilmesine, diğer 
kısmının davacı üzerinde bırakılmasına. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 36. mad-
desinde “....Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilamlar damga vergisi ve harçlar ile 
belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma payından müsnestadır.” 
şeklinde hüküm yer almış olup, buna göre Kurumun taraf olduğu davalarda her ne suretle olursa 
olsun harç ödemekle yükümlü tutulmasına olanak bulunmadığından, yargılama giderlerinden 35.90 
YTL harç pulunun yarısı olan 17.95 YTL ‘nin davacı üzerinde bırakılmasına, kalan yarısı ile birlikte 
kullanılmayan yürütmenin durdurulması harcı olan 16.40 YTL’nin davacıya iadesine, Avukatlık As-
gari Ücret Tarifesi uyarınca 450.00 YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya veril-
mesine, yine 450.00 YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, fazla yatırılan 
posta pulundan artan 3.50 YTL’nin isteği halinde davacıya İadesine, 30.4.2007 tarihinde oybirliği ile 
karar verildi.

  Başkan      Uye        Uye        Uye       Uye
 Mustafa    Murat       Ayfer       Kırdar       Ayla
BİRDEN  CEBECİ   ÖZDEMİR  ÖZSOYLU  GÜNENÇ
 

Harç Pulu Posta Pulu
YARGILAMA GİDERLERİ :
: 35.90 YTL 
: 23.00 YTL
TOPLAM
: 58,90 YTL
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Danıştay 2. Dairesinin 2005/2651 E., 2007/2508 K. Sayılı ve 05.06.2007 
tarihli kararı; Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada 23.08.2005 tarih ve 

2005/73 sayılı “Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi” konulu Genelge’nin iptali
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2006/1252 E. Sayılı ve 14.12.2006 tarihli 
kararı;  04.03.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinin p fıkrası, 5. maddesinin b ve 

c fıkraları, 6. maddenin “Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu” başlığı 
altındaki a, b ve c fıkraları ile “İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu” başlığı 
altındaki b fıkrasının 1. ve 2. bölümlerinin ve ç fıkrasının, 7, 11/1, 18. maddesinin 

a, b fıkralarındaki sözlü sınava ilişkin düzenlemelerle, 22. maddenin 2. fıkrasındaki 
“…sözlü sınav ve..” ibaresinin, 3. maddenin b fıkrası, 20. maddesinin ve Yönetmelik 

ekinde yer alan Ek-4 Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Yer Değiştirme Formunun 
takdir puanına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulması kararına itirazın reddi   
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Eskişehir İdare Mahkemesinin 2007/122 E. Sayılı ve 26.04.2007 tarihli kararı; 
Dumlupınar Üniversitesi’nde sekreter olarak görev yapan davacının KPSS sınavı sonucu 

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Gördes İlçesi Beğel İlköğretim Okulu’na ataması 
yapıldıktan sonra çalıştığı kurumca kendisine muvafakat verilmemesine ilişkin

 işlemin yürütmesinin durdurulması
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Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin 2006/2747 E. Sayılı ve 31.01.2007 tarihli kararı; 
davacının devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararın, 
kararı veren Yüksek Disiplin Kurulu’nun oluşumunda davacının üyesi olduğu sendika 
temsilcisinin bulunmaması sebebiyle işlemin biçim yönünden hukuka aykırı olduğu 

gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması
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Sivas İdare Mahkemesinin 2006/3912 E. Sayılı ve 26.12.2006 tarihli kararı; 
okul müdürü olarak görev yapan davacının, zorunlu yer değişikliği kapsamında tercihi 
dışında bir okula atanmasına ilişkin işlemin, işleme dayanak Yönetmelik maddesinin 

yürütmesinin durdurulduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması
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Sivas İdare Mahkemesinin 2006/4137 E. Sayılı ve 23.01.2007 tarihli kararı; Sivas 
Öğretmenevi müdürlüğüne yapılan atama işleminin sonucu itibariyle hukuka aykırılığı 

yargı kararıyla tespit edilen bir Yönetmelik hükmüne dayanılarak tesis edildiği 
gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması



Mahkeme Kararları 275



Türk Eğitim-Sen276

Danıştay 12. Dairesinin 2007/258 E. Sayılı ve 12.06.2007 tarihli kararı; Ücretleri 
Döner Sermayece Karşılanmak Suretiyle İstihdam Edilen Sözleşmeli Personele İlişkin 
Hizmet Sözleşmesi’nin 9. maddesinin “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep 

göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.” Hükmünü içeren d fıkrasının 
yürütmesinin durdurulması
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Yozgat İdare Mahkemesinin 2007/490 E. Sayılı ve 27.04.2007 tarihli kararı; 
şube müdürü olarak görev yapan davacının emeklilik talebini içeren dilekçesini kuruma 

verdikten sonra, henüz emeklilik işlemi onaylanmadan verdiği emeklilikten vazgeçme 
dilekçesinin dikkate alınmayarak emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemin, emekliliğin 

isteğe bağlı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması
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Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2007/588 E. 2007/1801 Sayılı ve 29.05.2007 tarihli
 kararı; banka promosyonunun %70’inin çalışanlara dağıtılmasına ilişkin talebin 

reddine ilişkin işlemin iptali 
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Adana 2. İdare Mahkemesinin 2007/792 E. Sayılı ve 09.08.2007 tarihli kararı; 
okul müdürü olarak görev yapan davacının atanmak üzere başvuruda bulunduğu 
okullara, kendisinin şartları daha uygun olduğu halde başka kişilerin atanmasına 

ilişkin işlemlerin yürütmesinin durdurulması
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Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2007/418 E. Sayılı ve 14.09.2007 tarihli kararı; 
Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak 
görev yapan davacının, ilçe genelinde bir siyasi partinin propagandasını yaptığı ve 

hükümet aleyhine konuştuğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmadan önce 657 
sayılı Yasa’nın 76. maddesi uyarınca Bingöl İli Adaklı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne 
şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemin; davacının dünya görüşünün biliniyor 

olmasının tarafsızlığını koruyamayacağı anlamı taşımadığı, atama işleminde kamu yararı 
ve hizmet gereklerinin göz ardı edildiği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması
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İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2007/900 E. Sayılı ve 12.07.2007 tarihli kararı; 
davacının kurucu müdür olarak görevlendirildiği okul müdürlüğüne atanma talebinin 
reddine ilişkin işlem ile aynı okula başka bir kişinin okul müdürü olarak atanmasına 

ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması
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Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2007/1072 E. Sayılı ve 13.09.2007 tarihli kararı; 
davacının oturduğu lojmanın boşaltılmasına ilişkin işlemin, yargı denetimini 

engelleyecek nitelikteki idari uygulamaların hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmayacağı 
gerekçesiyle, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulması
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Isparta İdare Mahkemesinin 2007/1195 E. Sayılı ve 03.04.2007 tarihli kararı; 
davacının il içi yer değiştirme işlemlerinde tercihte bulunduğu okula kendisinden daha 

düşük puanlı birinin atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması
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Mardin İdare Mahkemesinin 2007/1757 E. Sayılı ve 14.09.2007 tarihli kararı; 
Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2007 yılı İsteğe Bağlı ve Zorunlu 

Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme ve Atananların Eğitim Kurumları 
Bazında Ayrıntılı Dağılımı ve Minimum Hizmet Puanı Çizelgesine göre atamasının 

yapılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması
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Isparta İdare Mahkemesinin 2007/1792 E. Sayılı ve 26.07.2007 tarihli kararı; 
müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesine 

müdür başyardımcısı olarak atanmak üzere başvuruda bulunan davacının yerine aynı 
okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin atanmasına ilişkin işlemin, 

dayanak Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulması sebebiyle iptali 
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Eskişehir İdare Mahkemesinin 2006/3198 E., 2007/1757 K. Sayılı ve 26.09.2007 
tarihli kararı; Fen Lisesinde müdür vekili olarak görev yapan davacının, Eylül 2006 

tarihinden itibaren müdürlük görevi için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılması 
talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile ödenmesi gereken ek ders 

ücretinin idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili
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Konya 1. İdare Mahkemesinin 2006/2283 E., 2007/177 K. Sayılı ve 01.02.2007 
tarihli kararı; ilköğretim okulunda Türkçe öğretmeni olan davacının, Türkçe norm 

kadrosu dışında bırakılması nedeniyle MEB tarafından belirlenen esaslar 
doğrultusunda tekrar kendi okulundaki Türkçe norm kadrosu ile ilişkilendirme 

talebinin reddine ilişkin işlemin iptali 
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Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2006/175 E., 2007/342 K. Sayılı ve 24.07.2007 
tarihli kararı; ilk atama yolluğunun ödenmesi istemli başvurunun reddine ilişkin işlemin, 

ilk atama yolluğu ödenemeyeceğine dair Bütçe Kanunu’nun ilgili hükümlerinin 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği gerekçesiyle iptali 
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Isparta İdare Mahkemesinin 2007/1807 E. Sayılı ve 26.07.2007 tarihli kararı; 
tesisat teknolojisi öğretmeni olarak görev yaptığı İşitme Engelliler Meslek Lisesi’ne 

müdür yardımcısı olarak atanmak üzere başvuruda bulunan davacının yerine atanan 
kişinin atama işleminin, dayanak Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin 

durdurulması sebebiyle iptali 
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Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2005/516 E., 2005/1309 K. Sayılı ve 20.09.2005
 tarihli kararı; Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde Arama 

ve Kurtarma Teknisyeni olarak görev yapan davacının bir yıl süreyle kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesine ilişkin işlemin iptali 
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Ankara 2. İş Mahkemesinin 2006/436 E., 2006/651 K. Sayılı ve 28.11.2006 tarihli 
kararı; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereği sözleşmeli olarak 

çalışan personelin, 4688 sayılı Yasa doğrultusunda memur sendikalarına 
üye olabileceklerinin tespiti
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Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2005/1486 E., 2006/1978 K. Sayılı ve 05.10.2006 
tarihli kararı; YİBO’da öğretmen olan davacının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına naklen 
geçişi için muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali 
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Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2005/3406 E., 2006/2932 K. Sayılı ve 30.11.2006 
tarihli kararı; ilköğretim okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, askerlik 
yükümlülüğünü tamamladıktan sonra göreve başlaması nedeniyle kendisine eğitime 
hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali 
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Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2006/1402 E., 2006/3099 K. Sayılı ve 29.09.2006 tarihli 
kararı; davacının 3417 Sayılı Yasa uyarınca hesabında biriken tasarruf kesintisi miktarı 

ve nemasının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile hak 
ettiği tutarın idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili
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Samsun İdare Mahkemesinin 2006/83 E., 2006/3832 K. Sayılı ve 28.12.2006 tarihli 
kararı; davacının müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olduğu okulda boşalan okul 
müdürlüğüne vekaleten görevlendirilmek üzere yaptığı başvuruya rağmen, aynı okula 

başka okuldan bir kişinin müdür vekili olarak görevlendirilmesi işleminin iptali



Türk Eğitim-Sen326



Mahkeme Kararları 327

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2006/919 E., 2007/11 K. Sayılı ve 11.01.2007 tarihli 
kararı; Ankara Vergi Dairesi Muhasebe Kayıt Servisinde servis şefi olarak görev yapan  

davacının, Ankara Vergi Dairesi tarafından fazla mesaiyle ilgili gönderilen taahhütnameyi 
imzalamasına karşılık, fazla mesaiye kalmasının uygun olmadığı gerekçesiyle ismine 
listede yer verilmemesine ilişkin işlemin iptali ile hak ettiği tutarın idareye başvuru 

tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsili
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Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2006/858 E., 2007/27 K. Sayılı ve 01.02.2007 
tarihli kararı; Afyon Lisesinin Anadolu Lisesi bölümüne müdür yardımcısı norm 

kadrosunun belirlendiği tarihten itibaren Genel Lise bölümünde görev yapan davacının da 
aralarında bulunduğu müdür yardımcıları arasından atama yapılması gerekirken, başka 

bir okulda görev yapan kişinin atanmasına ilişkin işlemin iptali
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Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin 2007/201 E., 2007/182 K. Sayılı ve 02.05.2007 
tarihli kararı; davacının sicil notunun olumsuz düzenlenmesi sebebiyle bir süre ek ücret 
ödemesi yapılamayacağına ilişkin Defterdarlık Personel Müdürlüğünü işleminin iptali 

ile maaştan kesilen miktarın yasal faiziyle birlikte tahsili istemli açılan davada, yerel 
mahkeme tarafından verilen red kararının bozulması 

T.C.
Erzurum 
Bölge İdare Mahkemesi
Esas No: 2007/201
Karar No: 2007/182
İTİRAZ EDEN (DAVACI): ....
KARŞI TARAF (DAVALI): Ağrı valiliği
İTİRAZIN ÖZETİ: davacının 2005 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesi nedeniyle bir süreyle 

ek ücret ödemesi yapılamayacağına ilişkin Defterdarlık Personel Müdürlüğünün 05.01.2006 gün ve 
30 sayılı işleminin iptali ile 2006 yılı Mart ayından itibaren maaşından kesilen aylık 243,11 YTL’nin 
yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı, davacının 2005 yılı sicili-
nin olumsuz düzenlendiğinin tartışmasız olduğu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun verdiği yetkiyi 
kullanarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı dü-
zenlemede olumsuz sicil alanlara 1 yıl süreyle ek ücret ödenmeyeceğinin açık olarak belirtildiği, 
bu düzenlemenin dava konusu edilmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık 
görülmediği gerekçesiyle reddeden Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 29.12.2006 gün ve E:2006/1880, 
K:2006/2953 sayılı kararın, davacı tarafından, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararına 
göre disiplin cezası alanlara gelir idaresinin geliştirme fonundan yapılacak ek ücret ödemelerinde 
kesinti yapılmayacağı, bu nedenle kendisinde de kesinti yapılmaması gerektiği ileri sürülmüştür.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve 
Esasların 4/h maddesi uyarınca olumsuz sicil alanlara bir yıl süreyle ek ücret ödemesi yapılamayaca-
ğı, itirazın reddiyle, mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü.
...
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 3418 sayılı Kanunun 32. maddesiyle eklenen EK 13’üncü mad-

desinin değişik 4. fıkrasında: Maliye Bakanının, Maliye bakanlığı ile bağlı kuruluşların merkez ve 
taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro kar-
şılığı sözleşmeli personeli hariç) en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’ünü 
geçmemek üzereek ödeme yaptırmaya, görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli, görevin önem 
ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi gibi kriterlere göre yapılacak 
ek ödemelerin farklı miktarları ve ödemeye ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu ış, 
03.07.2001 gün ve 25127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4684 sayılı Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanunun 15/d bendiyle yapılan değişiklikle gelir idaresinin geliştirme fonu 
kaldırılarak 213 sayılı Kanun uyarınca yapılan ödemelerin bütçeden karşılanacağı hususu fıkranın 
sonuna eklenmiş, Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların 4/h 
bendinde ise, olumsuz sicil alanlara bir yıl süreyle 657 sayılı Kanunun 125. maddesine göre cezalan-
dırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara üç ay, aylıktan kesme cezası alan-
lara altı ay, kademe ilerlemsinin durdurulması cezası alanlara kademe ilerlemesinin durdurulması 
süresince ek ödeme yapılmayacağı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden Ağrı Deftardarlığı Patnos mmal müdürlüğünde muhasebe memuru 
olan davacının, 2005 yılında olumsuz sicil alması nedeniyle, 2006 yılı Mart ayından itibaren ek ücret 
ödemesinin kediliği anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan 213 sayılı Kanunun 13. maddesiyle, personelin verimli çalışmasının sağlanması 
ve böylece kurumun üstlendiği kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi amaçlanmıştır. Yasanın 
anılan hükmüne dayanılarak kurum personeline aylıkla birlikte verilen ek ödemeler genel nitelikte 
olup, bu ödeme sadece belli bir başarı ve performans gösterenlere değil aynı konumda olan per-
sonele, unvanları ve çalıştıkların yerin özelliği ile işin niteliği göz önüne alınarak farklı oranlarda 
ödenmektedir.
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657 sayılı Kanunun ilgi maddelerinde, memurun ilgili yıla ilişkin genel durum ve davranışları 
nedeniyle sicil amirleri tarafından olumlu veya olumsuz sicil düzenlenebileceği öngörülmüş olup, 
İlgili maddede olumsuz sicil alanlara ek ödeme yapılmayacağı yönünde bir düzenlemeye de yer ve-
rilmemiştir.

Bu ndenle, sicilin olumsuz düzenlenebilmesine konu durumlar için uygulanacak müeyyide Ka-
nunla belirlenmiş olup, idari düzenlemeyle, sicilin olumsuz düzenlenemsi yanında aynı durum ve 
davranışlardan dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine ola-
nak tanıyan bir yetki de davalı idareye tanınmadığından, sicili olumsuz düzenlenenlere ayrıca bir 
de aylıktan kesme cezası niteliği taşıyan belli bir süre içerisinde ek ödemeden yararlandırma yoluna 
gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne, Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 29.12.2006 gün ve E: 
2006/1880, K:2006/2953 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, davanın kabu-
lüne, davacının maaşından yapılan kesintinin aylık 243,11 YTL’yi geçmeyecek şekilde davanın açıl-
dığı 03.04.2006 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda 
dökümü yapılan dava ve itiraz aşamasına ait toplam 99,10 YTL yargılama giderinin davalı idareden 
alınarak davacıya verilmesine, itiraz safhasında fazladan alınan 13,90 YTL harç ile artan post ücreti-
nin istemi halinde davacıya iadesine, harç iadesi yönünden talep halinde Mahkemesince harç iadesi 
müzekkeresi düzenlenemsine 02.05.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan: Gürbüz Uçar
Üye: Resul Çomoğlu
Üye: Merih Dinçer
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Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin 2007/195 E., 2007/195 K. Sayılı ve 13.08.2007
 tarihli kararı;  Halk Eğitim Merkezi müdür başyardımcısı (müdür vekili) olarak görev 
yapan davacının aynı kuruma müdür olarak atanma isteminin reddine ilişkin işlem ile 
bu kadroya başka bir kişinin atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve 
devamında iptali istemiyle açılan davada, yerel mahkeme tarafından verilen yürütmeyi 
durdurma talebinin reddine dair karara yapılan itirazın, dava konusu atama işlemine 
dayanak Yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin durdurulduğu gerekçesiyle kabulü
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Türk Eğitim-Sen336 k EEEğiğiğitiiim-SSSen

Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2005/671 E., 2007/270 K. Sayılı ve 07.06.2007 
tarihli kararı; ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının eğitim-

öğretim yılı başında ve sonunda yaptığı ders dışı hazırlık ve planlama görevi ve eğitim 
seminerine görevli kursiyer öğretmen olarak katılması karşılığı olan ek ders ücretinin 

tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile 
ödenmeyen ek ders ücretlerinin davalı idareden tahsili
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Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2005/855 E., 2007/426 K. Sayılı ve 16.03.2007 
tarihli kararı; Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, 26.03.2005 tarihinde yapılan 

MEB Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılıklarına Atanacak Adayları Seçme Sınavı 
A Kitapçığının 35, 38 ve 55. sorularının hatalı oldukları gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen340
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Sakarya Bölge İdare Mahkemesinin 2007/389 E., 2007/448 K. Sayılı ve 31.05.2007 tarihli 
kararı; davacının ilk atama yolluğunun tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun 

reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada yerel mahkeme tarafından verilen red 
kararının, Harcırah Yasası’nın ilgili hükmünün iptaliyle Yasa’da bu hususta açık hüküm 

bulunmaması karşısında, kamu hizmetinin görülmesi amacıyla ikametgahından hareket 
ettirilen davacıya yolluk ödenmemesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine, hak ve nesafet 

kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bozulması



Türk Eğitim-Sen342
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Yozgat İdare Mahkemesinin 2007/771 E., 2007/494 K. Sayılı ve 29.05.2007 tarihli kararı; 
davacıya ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, adına kişi borcu çıkarılarak tahsiline 

yönelik işlemin iptali ile maaştan kesilen tutarın yasal faiziyle birlikte tahsili



Türk Eğitim-Sen344
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Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2006/1876 E., 2007/658 K. Sayılı ve 28.03.2007 tarihli 
kararı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde memur unvanıyla görev yapan davacının, 
Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi’nde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 

işlemin süre belirtilmeksizin tesis edildiği gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen346
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Adana 2. İdare Mahkemesinin 2006/3361 E., 2007/592 K. Sayılı ve 15.05.2007 tarihli 
kararı; kariyer basamaklarında yükselme sınavında başarılı olan davacının, kontenjan 

yetersizliğinden sertifika alamayarak başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, eğitim 
puanının eksik hesaplandığı gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen348
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Adana 2. İdare Mahkemesinin 2006/3362 E., 2007/593 K. Sayılı ve 15.05.2007 tarihli 
kararı; kariyer basamaklarında yükselme sınavında başarılı olan davacının, kontenjan 

yetersizliğinden sertifika alamayarak başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hizmet 
süresinin sehven yanlış yazılması neticesinde kıdem puanının yanlış hesaplandığı 

gerekçesiyle iptali
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Yozgat İdare Mahkemesinin 2007/1407 E., 2007/948 K. Sayılı ve 17.08.2007 tarihli kararı; 
ilk atama yoluyla atanan davacının yolluk talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 

işlemin, atama tarihinde yürürlükte olan Harcırah Kanunu hükmü gereği davacıya 
harcırah ödenmesi gerektiği gerekçesiyle iptali ile davacının hak ettiği yolluğun idareye 

başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline
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Danıştay 2. Dairesinin 2004/840 E., 2007/1042 K. Sayılı ve 14.03.2007 tarihli kararı; 
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, 11.01.2004 tarih ve 25343 Sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinin 22. maddesinin mülakat sınavına ilişkin kısmının iptali



Türk Eğitim-Sen356
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Türk Eğitim-Sen358
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Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2006/2336 E., 2007/1047 K. Sayılı ve 06.06.2007 tarihli 
kararı; 2005-2006 eğitim-öğretim yılında sözleşmeli geçici öğretici olarak görev yapmış 
olan davacının, sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmesi talebinin öğretmenliğe 
ilk defa atama için öngörülen 40 yaş sınırını aştığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin, 

davacının daha önce kısmi zamanlı geçici öğretici olarak görev yaptığı, bu sebeple ilk defa 
atanan öğretmen pozisyonunda olmadığı gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen360
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Türk Eğitim-Sen362

Isparta İdare Mahkemesinin 2007/1748 E. Sayılı ve 13.07.2007 tarihli kararı; ilköğretim 
okulunda öğretmen olan davacının, müdür olarak atanmak üzere başvuruda bulunduğu 

ve atanamadığı okul müdürlüklerine yapılan atama işlemlerinin, dayanak Yönetmelik 
maddesinin yürütmesinin durdurulduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması
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Türk Eğitim-Sen364

Trabzon İdare Mahkemesinin 2007/1222 E. Sayılı ve 10.10.2007 tarihli kararı; 
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Trabzon İlinde yürütmesi durdurulan 

Yönetmelik hükmü uyarınca ataması yapılan 33 adet müdür atamasının iptali istemiyle 
yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması
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Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin 2007/47 E. Sayılı ve 08.02.2007 tarihli kararı; 
davacının öğrenim durumu özründen atanma talebinin reddine ilişkin işlemin 

yürütmesinin durdurulması isteminin reddine dair yerel mahkeme kararının kaldırılması

T.C.
TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESI
Y.D. Itiraz No : 2007/47
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDAVERiLEN KARARA İTİRAZ EDEN 

(DAVACI) : Resul Kesin
Rize Sigorta il Müdürlüğü -RIZE
KARŞI TARAF(DAVALU) : SSK Başkanlığı - ANKARA
VEKİLİ : Av. Leyla Kocaman
SSK-TRABZON
İSTEMİN ÖZETİ :SSK Rize Sigorta İl Müdürlüğü’nde memur kadrosunda çalışan davacının öğ-

renim durumu nedeniyle Konya Sigorta İI Müdürlüğü veya Konya Sağlık işleri Genel Müdürlüğüne 
atanma talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işleminin iptali , ve 
yürütmenin durdurulmasi istemiyle Trabzon İdare Mahkemesinin 2006/2474 sayılı esasına kayden 
açtığı davada, bu mahkemece verilen 08.02.2007 günlü yürütmenin durdurulması isteminin reddine 
dair karara; eğitim hakkının engellenemeyeceği, mecburi hallerde idarenin atama yaptığı, ortada 
açık hukuka aykırılık halinin bulunduğu ve telafisi güç ve imkansız zararlarının doğacağı iddiasıyla 
itiraz ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini istemektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Trabzon Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:
Yürütmenin durdurulması isteminin reddi hakkında Trabzon İdare Mahkemesi’nce verilen kara-

ra yapılan itiraz üzerine mahkememize gönderilen dosya içindeki belgeler incelendi.
Dava, SSK. Rize Sigorta İI Müdürlüğü’nde memur kadrosunda çalışan davacının öğrenim du-

rumu nedeniyle yaptığı atanma talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 06.09.2006 tarih ve 701783 
sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesinde; Danıştay veya idari mahkeme-
ler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin 
açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürüt-
menin durdurulmasına karar verebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının Eğitim ve Öğrenim Hakkı başlıklı 42. maddesinin ilk fıkrası; 
“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” şeklinde düzenlenmiştir.

SSK Personel Yönetmeliği’nin 54. maddesinin 3. fıkrasında, personel nakil talebinde bulunabil-
mesi için il hudutları içerisinde en az bir yıl çalışması gerektiği ve fıkranın devamında, öğrenim 
çağına gelen çocuklarının okutulmasında güçlüğe maruz kalınmasına yer değiştirme talebinde bu-
lunabilme halleri arasında yer verilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 24.05.2006 tarih 
ve 2006/1 sayılı genelgesinin 2. maddesinde ise, bos kadrolara atama yapılamayacağı fakat sağlık, 
eş durumu, müfettiş raporu gibi zorunlu hallerde görevlendirme işlemi yapılabileceği belirtilmiştir.

Bilindiği gibi, kamu görevlilerinin yerlerinin belirlenmesi ve naklen atanması konusunda idareye 
geniş takdir yetkisi taninmiş ise de, idarenin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı 
ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Takdir yetkisinin, kamu yaran ve hizmetin gerekleri göz önünde 
tutulmadan kullanılması işleminin iptali sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur.

Dava dosyasının incelenmesinden, Rize ili, SSK İl Müdürlüğünde memur olarak 24.01-2005 ta-
rihinden beri görev yapan davacının Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğ-
retmenliği II. Öğretim Bölümünü kazandığından 24.08.2006 tarihinde kuruma Öğrenimine devam 
edebilmek amacıyla Konya Sigorta İl Müdürlüğüne veya Konya Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne atama 
yapılması talebinde bulunmasına karşın, davalı idarece 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işlemle Sos-
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yal Güvenlik Kurumuna devredilen boş kadrolara atama yapılamayacağına ilişkin gerekçeyle istemi-
nin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının atama talebinde bulunabilmesi için personel yönetmeliğinde belirtilen bir 
yıllık süreyi bulunduğu görev mahallinde tamamladığı gibi boş kadrolara atama yapılmayacağına 
ilişkin genelgenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince zorunlu hallerde atama işlemlerinin ya-
pılacağı açık şekilde belirtilmiş olup, Kurum Personel Yönetmeliği gereğince de çocuklarının eği-
timinin zorunlu kalması halinde kurum personeline tanınan atama talebinde bulunma hakkının 
bizzat personelin kendileri içinde geçerli olacağından, bu haliyle davacı için eğitim hakkının devamı 
açısından ortada bir mecburiyet bulunduğu da tartışmasız olmakla, genelgede bahsi geçen sağlık, eş 
durumu, müfettiş raporu gibi eğitim-öğretim durumunun da atamayı zorunlu hale getiren sebepler 
arasında sayılabileceği açıktır.

Bu durumda, kurumun personel yönetmeliği ve yayımlanan genelge uyarınca davacının ataması 
yapılması gerektiği gibi Anayasa’da sözü edilen hükmün doğal sonucu olarak eğitim-öğretim hakkın-
dan yoksun bırakılamayacağı da açık olduğundan, davacının talebinin reddine İlişkin dava konusu 
işlemde açık hukuka aykırılık bulunduğu gibi telafisi güç ve imkansız zararlar da doğabileceğinden, 
yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin idare Mahkemesi kararında yasal isabet bulun-
mamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle itirazın KABULÜNE, Trabzon idare Mahkemesinin 08.02.2007 gün ve 
E:2006/2474 sayılı kararının KALDIRILMASINA, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat 
aranmaksızın dava konusu işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, 20.03.2007 gü-
nünde oybirliği ile karar verildi. 

      Başkan   Üye    ÜyE
NAKİDDİN BUĞDAY                  YILMAZ SALAMCI           ABDURRAHMAN BEŞER
                27832                                            26758                                           37782
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2006/28232 E., 2006/26830 K. Sayılı ve 10.10.2006 tarihli 
kararı; delege sıfatı taşımayan davacılar tarafından Türk Eğitim Sen 3 No’lu Şubesi’nin 

olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması istemiyle açılan davanın kabulü yönünde 
verilen yerel mahkeme kararının, sendika şubesinin tüzel kişiliği olmadığı ve davacıların 
delege sıfatı taşımadıklarından dolayı, aktif ve pasif husumet yönünden reddi gerektiği  

gerekçesiyle bozulması



Türk Eğitim-Sen370

Adana 1. İdare Mahkemesinin 2007/2156 E., 2008/297 K. Sayılı ve 11.03.2008 
tarihli kararı; davacının yargı kararı gerekçe gösterilerek önceki görev yerine naklen 

atanmasına ilişkin işlemin, yürütmesi durdurulan Yönetmelik maddelerinin davacının 
atamasına dayanak teşkil etmediği ve yürütmesi durdurulan EK-4 takdir puanının 

davacının atanmasında kullanılmadığı gerekçesiyle iptali 
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Türk Eğitim-Sen372
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Türk Eğitim-Sen374



Mahkeme Kararları 375

Adana 1. İdare Mahkemesinin 2007/852 E., 2007/2044 K. Sayılı ve 31.12.2007 tarihli kararı; 
banka promosyon sözleşmesi imzalandıktan sonra kuruma atanan ve eski görev yerinde 

de banka promosyonundan yararlanamayan davacının, banka promosyonlarından payına 
düşen kısmın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali



Türk Eğitim-Sen376



Mahkeme Kararları 377



Türk Eğitim-Sen378 k Eğiti S

Adana 1. İdare Mahkemesinin 2007/714 E., 2008/226 K. Sayılı ve 28.02.2008 tarihli kararı; 
davacının yurt dışında görevlendirilmesi nedeniyle kendisine ödenen ek ders ücretinin 

iade edilmesi talimatına yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemin iptali



Mahkeme Kararları 379



Türk Eğitim-Sen380

Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/339 E., 2007/279 K. Sayılı ve 
25.10.2007 tarihli kararı; davalının Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunarak 
bankadan aldığı kredi kartı hesap ekstresindeki yıllık kart aidat bedelinin kendisine 

iadesi talebinin kabulüne dair Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali istemiyle 
açılan davanın reddi.
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Türk Eğitim-Sen382



Mahkeme Kararları 383

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2007/103 E., 2007/2198 K. Sayılı ve 25.10.2007 tarihli 
kararı; davacının geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin, görevlendirmeye yetkili 
makam olan Valilik yerine Kaymakamlık tarafından tesis edildiği gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen384



Mahkeme Kararları 385

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2008/1317 E. Sayılı ve 31.10.2008 tarihli kararı; 
öğretmen olarak görev yapan davacının Ankara ilindeki tüm boş bulunan eğitim 

kurumları yönetici kadrolarının ilan edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 
işlemin yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen386



Mahkeme Kararları 387

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2007/886 E., 2007/1995 K. Sayılı ve 12.12.2007 tarihli 
kararı; davacının öğretmen olarak çalıştığı okulda boş bulunan müdür yardımcılığı 

kadrosuna atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali



Türk Eğitim-Sen388



Mahkeme Kararları 389

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2008/2 E. Sayılı ve 28.02.2008 tarihli kararı; Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğünün 08.10.2007 tarih ve 26667 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

öğretim elemanı alım ilanının yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen390



Mahkeme Kararları 391

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2009/1023 E., 2009/1780 K. Sayılı ve 07.12.2009 tarihli 
kararı; Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, MEB Personel Genel Müdürlüğünün, 

657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin sendika üyesi 
olamayacaklarına ilişkin işleminin iptali



Türk Eğitim-Sen392



Mahkeme Kararları 393



Türk Eğitim-Sen394

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2006/1851 E., 2008/584 K. Sayılı ve 17.04.2008 tarihli 
kararı; 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde çalışan 

davacının, aynı Yasa’nın 4/B maddesine göre öğretmen veya sözleşmeli personel 
statülerinden durumuna uygun olanıyla sözleşmesinin yenilenerek atamasının yapılması 

istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali
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Türk Eğitim-Sen396



Mahkeme Kararları 397

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2009/234 E.,  2010/1185 K. Sayılı ve 29.09.2010 tarihli 
kararı, ders dışı eğitim programının reddine ilişkin işlemin keyfi olarak tesis edildiği 

gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen398



Mahkeme Kararları 399

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2009/1690 E. Sayılı ve 16.10.2009 tarihli kararı; 
askerlik görevini yapmakta iken öğretmen olarak atanmaya hak kazanan, ancak 

askerlik görevi sebebiyle görevine başlayamayan davacının, terhis edilmesinden sonra 
ek kararnameyle atama yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin 

yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen400



Mahkeme Kararları 401

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2009/391 E., 2009/1556 K. Sayılı ve 28.07.2009 tarihli 
kararı; Ankara İli Bala İlçesi Büyükcamili Köyü İlköğretim okulunda görsel sanatlar 

öğretmeni olarak görev yapan davacının eş durumu özründen atanma talebinin reddine 
ilişkin işlemin, davacının görev yerinin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları 

dışında olması sebebiyle mücavir alan sınırları içindeki tüm eğitim kurumlarını tercih 
etme hakkının bulunduğu gerekçesiyle iptali



Türk Eğitim-Sen402



Mahkeme Kararları 403



Türk Eğitim-Sen404

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2007/410 E., 2008/245 K. Sayılı ve 24.01.2008 tarihli 
kararı; davacının il içi yer değiştirme başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali
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Türk Eğitim-Sen406



Mahkeme Kararları 407

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2007/1051 E., 2008/469 K. Sayılı ve 19.03.2008 tarihli 
kararı; 21.08.2006 tarihinde yapılan “Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı” 

Coğrafya Bölümü 81. sorunun iptali



Türk Eğitim-Sen408



Mahkeme Kararları 409



Türk Eğitim-Sen410

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2008/518 E., 2008/1587 K. Sayılı ve 31.10.2008 tarihli 
kararı; öğretmen olarak görev yapan davacının atamasının dayanağı olan Genelgenin iptal 

edildiği gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemin iptali



Mahkeme Kararları 411



Türk Eğitim-Sen412



Mahkeme Kararları 413



Türk Eğitim-Sen414

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2006/451 E., 2007/1087 K. Sayılı ve 16.10.2007 tarihli 
kararı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde personel şefi olarak görev yapan davacının hizmet 
içi eğitim ve bu eğitim sonucunda yapılacak sınava katılmak isteğiyle yaptığı başvurunun 

reddine ilişkin işlemin iptali
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Türk Eğitim-Sen416

Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/8 E., 2009/267 K. Sayılı ve 30.06.2009 
tarihli kararı; Milli Eğitim Eski Bakanı Hüseyin ÇELİK tarafından Manisa Haber 

Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde yer alan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanına  
ait sözler sebebiyle manevi tazminat istemiyle açılan davanın, sarf edilen sözlerin 

eleştiri hakkı kapsamında yer aldığı gerekçesiyle reddi 
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Türk Eğitim-Sen418



Mahkeme Kararları 419

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2009/121 E. Sayılı ve 18.06.2009 tarihli kararı;  
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, 10.05.2008 günlü, 26782 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 18.04.2008 günlü, 2008/13567 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’nın 1. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “..ve bir ayda dört günü geçmemek 
üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle..” ibaresinin yürütmesinin durdurulması talebinin 

reddine ilişkin Danıştay kararına itirazın kabulü



Türk Eğitim-Sen420



Mahkeme Kararları 421



Türk Eğitim-Sen422



Mahkeme Kararları 423

Danıştay 2. Dairesinin 2008/511 E. Sayılı ve 20.05.2008 tarihli kararı;  Türk Eğitim Sen 
tarafından açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Sıraların 

çalıştırılması” konulu ve 27.12.2007 tarihli, 79360 sayılı Genel Yazısı’nın 2. paragrafında 
yer alan 1. ve 2. maddelerin yürütmesinin durdurulması 



Türk Eğitim-Sen424
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Türk Eğitim-Sen426



Mahkeme Kararları 427



Türk Eğitim-Sen428



Mahkeme Kararları 429

Danıştay 2. Dairesinin 2008/23 E. Sayılı ve 21.03.2008 tarihli kararı;  
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğünün 10.12.2007 tarihli, 264/4872 sayılı Genel Yazısı’nın 2. sayfasının 

2. paragrafında yer alan “..okul/kurum müdürünün önerisi üzerine valilikçe atama 
yapılacaktır.” İbaresi ile Ek-1 Alan/Bölüm Şefliklerinde Yapılacak Değerlendirme 

Formunun “E-Okul/Kurum Müdürünün Takdiri:” başlıklı bölümünün yürütmesinin 
durdurulması 



Türk Eğitim-Sen430
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Türk Eğitim-Sen432
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Türk Eğitim-Sen434
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Türk Eğitim-Sen436



Mahkeme Kararları 437



Türk Eğitim-Sen438



Mahkeme Kararları 439

Danıştay 2. Dairesinin 2006/3597 E., 2008/4600 K. Sayılı ve 19.11.2008 tarihli kararı;  
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Öğretmenlik kariyer Basamaklarında 

Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzunda (KBYD-2006) yer alan 1-Genel Bilgiler 
başlıklı kısmının 1-3-b) Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri bölümünün 2. 

maddesinde “..yedek subay öğretmen olarak yerine getiren muvazzaf askerlik 
yükümlülüğü de dahil olmak üzere aylıksız izinde geçen süreler” ibaresinin iptali



Türk Eğitim-Sen440



Mahkeme Kararları 441



Türk Eğitim-Sen442

Danıştay 12. Dairesinin 2006/3642 E., 2008/3954 K. Sayılı ve 24.06.2008 tarihli kararı;  
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu yer 

değiştirmelere ilişkin 25.07.2006 gün ve 2006/66 sayılı Genelgesinin iptali
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Türk Eğitim-Sen444



Mahkeme Kararları 445



Türk Eğitim-Sen446

Danıştay 8. Dairesinin 2009/8738 E. Sayılı ve 15.12.2009 tarihli kararı;  Türk Eğitim Sen 
tarafından açılan davada, 17.09.2009 tarih ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 
yer alan; okul servis araçları olarak kullanılacak taşıtlara getirilen yaş sınırlamasının 

12’den 20’ye yükseltilmesi ve servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve 
tahsil seviyesinin düşürülmesine ilişkin değişikliklerin yürütmesinin durdurulması



Mahkeme Kararları 447



Türk Eğitim-Sen448



Mahkeme Kararları 449



Türk Eğitim-Sen450

Danıştay 11. Dairesinin 2009/6483 E. Sayılı ve 27.01.2010 tarihli kararı;  Türk Eğitim Sen 
tarafından açılan davada, Turizm Eğitim Merkezleri’nde çalışan personele ait Hizmet 
Sözleşmesi’nin 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “….ilgiliye herhangi bir ek ücret 

ödenmez” ibaresinin yürütmesinin durdurulması
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Türk Eğitim-Sen452
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Türk Eğitim-Sen454



Mahkeme Kararları 455

Danıştay 2. Dairesinin 2009/2768 E. Sayılı ve 16.09.2009 tarihli kararı;  
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, 2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve 
Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun 4.1.4. maddesinin 

yürütmesinin durdurulması



Türk Eğitim-Sen456



Mahkeme Kararları 457

Van 2. İdare Mahkemesinin 2009/398 E., 2009/1642 K. Sayılı ve 21.12.2009 
tarihli kararı; Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 

veznedar olarak görev yapmakta olan şahsın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
76. maddesi gerekçe gösterilerek, Van Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne fen bilgisi 

öğretmeni olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali 



Türk Eğitim-Sen458



Mahkeme Kararları 459



Türk Eğitim-Sen460

Sivas İdare Mahkemesinin 2009/359 E., 2009/1260 K. Sayılı ve 20.11.2009 tarihli kararı; 
Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Erzincan Merkez Atatürk Sağlık Meslek 

Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken aynı Liseye müdür olarak atanan 
şahsın atama işleminin Valilik tarafından tesis edilmesi gerekirken, Bakanlıkça tesis 

edilmesinde yetki tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle iptali 



Mahkeme Kararları 461



Türk Eğitim-Sen462

Danıştay 2. Dairesinin 2008/4837 E. Sayılı ve 07.11.2008 tarihli kararı;  Türk Eğitim Sen 
tarafından açılan davada, 2008 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma 

Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun bazı maddelerinin yürütmesinin 
durdurulması



Mahkeme Kararları 463



Türk Eğitim-Sen464



Mahkeme Kararları 465



Türk Eğitim-Sen466

Danıştay 2. Dairesinin 2010/1362 E., 2010/1503 K. Sayılı ve 09.04.2010 tarihli kararı;  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde memur olarak görev yapmakta olan şahsın, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesi gerekçe gösterilerek, Van Kahraman Çocuklar 
Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na ilk atama yoluyla sınıf öğretmeni olarak atanmasına 
dair  işlemin iptaline ilişkin Van 2. İdare Mahkemesinin 2009/155 E., 2009/977 K. Sayılı 

ve 30.09.2009 tarihli kararının onanması



Mahkeme Kararları 467



Türk Eğitim-Sen468
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Türk Eğitim-Sen470

Danıştay 8. Dairesinin 2010/3048 E. Sayılı ve 13.07.2010 tarihli kararı;  Türk Eğitim 
Sen tarafından açılan davada, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca 10.03.2010 günü 
yayımlanan, Ekim 2010 döneminden itibaren doçentlik başvuruları için geçerli olacak 

asgari ölçütlerden “Mühendislik Temel Alanında” yer alan 93 Nolu koşulun 
yürütmesinin durdurulması
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Türk Eğitim-Sen472
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Danıştay 2. Dairesinin 2008/4334 E., 2010/736 K. Sayılı ve 24.02.2010 tarihli kararı;  
davacının kontenjan sınırlamasından dolayı uzman öğretmenlik sertifikası almaya hak 

kazanamamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine yönelik yerel 
mahkeme kararının, kontenjan sınırlamasına ilişkin Kanun maddesinin 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği gerekçesiyle bozulması



Türk Eğitim-Sen474
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Türk Eğitim-Sen476



Mahkeme Kararları 477

Isparta İdare Mahkemesinin 2010/394 E. Sayılı ve 21.09.2010 tarihli kararı, bir başkası 
hakkındaki yargı kararı uygulanırken durumuna uygun boş bir okula atanmayarak 

mağdur edilen davacının atama işleminin yürütmesinin durdurulması 



Türk Eğitim-Sen478



Mahkeme Kararları 479


