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DAVALI : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - NEVŞEHİR

VEKİLİ________________________: AV. HAKAN SÜREYYA TEZCAN- Aynı yerde-
DAVANIN ÖZETİ_____________: Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü iktisat Anabilim  Dalında araştırma görevlisi olan davacının müstafi sayılmasına 
ilişkin 13/05/2015 tarihli Rektörlük işleminin; kendisinin idare tarafından şehir dışında 
görevlendirildiği bu nedenle ev adresine yapılan tebligattan haberdar olmasının 
beklenem eyeceği, görev yerini izinsiz terk etm esinden bahsedilemeyeceği iddialarıyla 
hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline ve yoksun kaldığı mali haklarının yasal faizi ile 
birlikte iadesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNM ANIN ÖZETİ : Davacının geçici görevlendirmesinin 30/03/2015
tarihli işlem ile iptal edildiği ve bu işlemin bilinen adresine tebliğ eidldiği, davacı tarafından 
yapılan tebligata rağm en 10 gün süre ile geörevine gelm ediğinin tespiti üzerine dava konusu 
işlemin tesis eidldiği, işlemin hukuka ve m evzuata uygun olduğu, yasal dayanaktan yoksun 
davanın reddi gerektiği savunulm aktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Kayseri 2. İdare M ahkem esi'nce duruşma için önceden belirlenen gün ve 
saatte davacının geldiği, davacı vekilinin gelmediği, davalı idare vekili Av. İlknur Yağcı'nın 
geldiği görüldü. Taraflara usulüne uygun son verilip dinlendikten sonra duruşmaya son 
verildi. Dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim 
dalında araştınna görevlisi olan davacının müstafi sayılmasına ilişkin 13/05/2015 tarihli 
Rektörlük işleminin iptali ile yoksun kaldığı mali haklarının yasal faizi ile birlikte iadesine 
karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet M emurları Kanunu'nun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinin 1. 
fıkrasında " Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle 
m em urluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970-1327/75 md.)
M ezuniyetsiz veya kurum lannca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve 
bu terkin kesintisiz 10 gün devam  etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme 
isteğinde bulunulm uş sayılır." hükmü yer almıştır.

Tebligat Kanunu'nun "M uhatabın m uvakkaten başka yere gitmesi" başlıklı 20. 
m addesinde "13, 14, 16, 17 ve 18 inci m addelerde yazılı şahıslar, kendisine tebliğ yapılacak 
kim senin m uvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve 
soyadı tebliğ m azbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru 
tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine 
tebliğ yapılacak kim senin m uvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını 
imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ
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evrakının kabulden çekinm e halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır. (Değişik son 
cümle: 19/3/2003-4829/4 md.) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ 
evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname 
kapıya yapıştırılm ışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır." "Tebliğ 
imkansızlığı ve tebellüğden imtina" başlıklı 21. maddesinde ise "Kendisine tebligat yapılacak 
kimse veya yukarıdaki m addeler m ucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri 
gösterilen adreste bulunm az veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak 
evrakı, o yerin m uhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve 
m em urlarına imza m ukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden 
ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırm akla beraber, adreste bulunmama 
halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın 
kom şularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya 
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/5 md.) Gösterilen adres m uhatabın adres kayıt sistemindeki 
adresi olup, m uhatap o adreste hiç oturm am ış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa 
dahi, tebliğ m em uru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından 
birine veyahut zabıta amir veya m em urlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin 
adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. 
İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek: 19/3/2003-4829/5 md.) M uhtar, ihtiyar heyeti azalan, zabıta amir ve memurları 
yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar." hükmüne 
yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenm esinden, davacının N evşehir Hacıbektaş Üniversitesi Sosyal 
Bilim ler Enstitüsü İktisat Anabilim  Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptığı, 23 
Şubat-22 M ayıs 2015 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi kapsamında 90 gün 
süreyle Ankara ve İstanbul Kütüphane arşivlerinde araştırma yapmak üzere geçici 
görevlendirildiği ancak iş yoğunluğu ve personel ihtiyacı sebebiyle 30/03/2015 tarihli 
Yönetim  Kurulu kararı ile görevlendirm esinin sona erdirildiği, söz konusu Yönetim Kurulu 
kararının davacının Nevşehirde ikamet ettiği adrese tebligata çıkarıldığı ancak alıcının 
adresten taşındığı tespit edilerek iade edildiği, yeniden 20/04/2015 tarihinde aynı adrese 
yapılan tebligatta ise işlemin M uhtara bırakılm ak suretiyle tebliğ edildiği, davacının yapılan 
tebligata rağm en 10 gün süre ile m azeretsiz olarak görevine gelm ediğinden bahisle 
13/05/2015 tarihli Rektörlük işlemi ile 06/05/2015 tarihi itibariyle müstafi sayılmasına karar 
verildiği, bakılan davanın söz konusu müstafi sayılma işleminin iptali istemiyle açıldığı 
anlaşılmıştır.

Uyuşm azlık konusu olayda, davacıya geçici görevlendirmesinin sona erdiğine ilişkin 
Yönetim  Kurulu kararının davacının M ERNİS Sisteminda kayıtlı Nevşehir İlindeki adresine 
20/04/2015 tarihinde tebliğ edildiği ve evrakın m uhtara teslim edildiği, her ne kadar tebliğ 
m azbatasında 21. m addeye göre tebliğ edildiği yazılmakta ise de davacının geçici olarak bu 
adreste bulunmadığı açık olduğundan tebligatın yukarıda yer verilen Tebligat Kanunu'nun 20. 
m addesi kapsam ında değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle muhtara teslim tarihi olan 
20/04/2015 tarihinden itibaren 15 gün sonra yani 05/05/2015 tarihinde tebliğ edilmiş 
sayılacağının kabulü ile davacının 10 gün m azeretsiz olarak görevine gelmediği nedeniyle 
tebliğ tarihinde bir gün ı-onra 06/05/2015 tarihi itibariyle müstafi sayılmasından 
bahsedilem eyeceğinden bu gerekçe ile tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık
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bulunm adığı sonucuna varılmıştır.
Bununla birlikte, Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca M ahkem emiz kararı ile hukuka 

aykırı bulunan işlem nedeniyle davacının uğradığı maddi ' kayıplarının dava tarihinden 
işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerektiği de kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, davacının işlem nedeniyle 
uğradığı maddi kayıplarının dava açma tarihinden itibaren hesaplanacak yasa faizi ile birlikte 
davacıya ödenm esine, aşağıda döküm ü yapılan 138,10 TL yargılam a gideri ile Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen 1.000,00 TL vakalet ücretinin davalı idareden alınarak 
davacıya verilm esine, artan posta avansının hükmün kesinleşm esinden sonra davacıya 
iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a "Temyiz 
Yolu" açık olmak üzere, 07/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan 
İBRAHİM  ETHEM  

KALKAN 
42939

Üye
EM İN ÖZTÜRK 

107215

Üye 
TUGBA İNAN 

119371

YA RG ILA M A GİDERLERİ
Başvurm a H a rc ı: 
Karar Harcı :
Vekalet Harcı : 
Posta Gideri :

27.70
27.70 

4,10
78,60

TOPLAM 138,10-TL.
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