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: Bingöl ili, Cenç ilçesi Çamlık ilkokulu'nda
iSTEMiN öZETi
müdür olarak görev yapan davacı taratindan döı't y,llık görev süresi dolmadlğı haldc giirev süresinin
tamaınlandlğl beıirtilerck görev yaptığı okulun müdürlük kadrosunun münhal olarak göslerilmcsine
yapmlş oldügu itirazın reddine ilişkin I]insöl il MIlli Egitlnr lüüdürlugü'nun l5/0312018tarihli 5434374
sayılı işlcııinin iptali ve yürü!İcnin durdurulması istclİiyle açllan davada yürtiıtncnin durdurulııası
isteminin reddinc dair Erzurum l. idare Mahkenresi'nin l4105/20l8 gün 1c E:20llti520 sayılı kaıarının;
hukuka ve mevzuala aykırl olduğu ileri sürülerck kaldırılması ve yüdtnreİin durdurrılması istcminia
kabulune [arar v.rilmesı istcnilmekıediı

TURK MILLI]T] AD|NA
Karar veren Erzurum Bölge idare l\1ahIemesi
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idJri DavJ Dilrest'n.e l!in gereği görüşüldai:

Drva] Bingöl ili, Genç ilçesi Çanilık illolulu'nda müdür olarak 8öre! vapan dalacı tarat'ınclan
dijrt yıllık görev süresi dolmadlğ: haldc görev sürcsinin tamamlandığ! beIirtilcrek görev yapıüğı okulun
müdürlük kadİosunun münhirlola.ak gösterjlmesint yapmış olduğu ilirazın reddine ılişkın l}in!öl il l\4llIi
Eğitinı Müdürlüğü'niin l5.03.20!8 tarihti 5434374 say]lı iŞleminin iptali Ve yürütmcnin drııclurulnıası
isıcmiyle açilmıştıİ.

2577 sayılı İdari Yargılaına Usulti Kanununun 27. maddcsinin 2. 1ıkrasında. "Danışıay
\eya idari nahkcmeler. idari işlemin uygulanması halindc telafisi güç veya imkanslz zararların doğnrası
vc idari işleııin açıkça hukuka aykırı o]ması şartlaİınln birlikte gerçeklcŞmesi durunlunda gcrekçe
garslercrek yürüİnenin duıduı]llİnasına karnİ vcrcbilirler." düzcnlcmesi ycr alıİakladır.
l4l03l2ol4 tarih ve 2894l sayllı R€smi Gazetc'de yaylmlanarak yürürlüğegiren 6528 sayıIı Mil]i
Eğitiüİ Toıncl Kanunu vc Bazı Kanun ve Kanun }lükmüdc Karamamelcrde Dcğişiklik Yapülmaslna Dair
Kınun'ırn 22. ınaddcsi ile değişik 1,1,'09 20ll tarih \,e 2805.1 sayılı Resnri frazeı.llc \ı\,1n]lanan 652
sayılı Milli Eğitim l]akanlığfnın Teşkilaı ve CörcvIcri Hakklnda Kanun Hükınünde Kaı,amaİleniİ -]7.
maddcsinin 8- lıkrasında. " ()krıl ve Kurırm Müdiirlerı. il Mlllı Egitım Miidiirü-ülün leklifi üzerine. Mtidür
Başyardüıİotsü vc Yardımcılarl ise okul Vcyı Kurum MüJürünün ınha.ı rt, il Milli Bğitiİl Müdürünün
tcklirl üzcrinc Vali taraljndan dön ytllığlna görevlendirilir. Bu görcvlcndinnelcrin süre taınaıılanmadan
sonland]rılnlası. sürcsi dolanlarln yeniden ga'rc\ lcndirilmcsi i]e bıı likrantn uy8ulanmasına ilişkin diger
usul vc esaslar yiinetmeliklc düzenlenir. Bu ftkra kapsamındaki gö.evlendirmelcr özlük hak]arı. atanıa ve

terfi yönıinden kazanülmıŞ hak doğurmaz.'' düzenlıjmesinc yer Verilnliştir.
f)a\,a konusu işlerı tarihinde yürürliikle bulunan 22l04l2ol7 tarih Ve 30().16 savıl1 Resıİi
cazetc'dc yayımlanaük yürürlüğe girenMilli Eğitim Bakanllğl'na Bağlı [ğililn kuruıılırını ydncıici
Görevlendinne Yönelmcliği'nin "Yöncticilik görcv süresi hcsaplatİasr" başlıklı 22. nıaddesindc. '' (l)
yirnetici|iktc geçcn dörı ylllık sürcnin hesabında: cn son yapılan görevlcndi.mo
tarihinden İibarcn aynı
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unlan]a geçirilen hizmct sürelcrinin toplamı csas allntİ. Yönclicjlik görevinin Son creceği tarih; dcrs
yılının içindc olmast halindc dört ylllık sürenin dolduğu tarihin içiırdc bulunduğu dcrs yülıntn son giinii,
giiniidiir_
,]ers yılının dışında olması halindedört ylllık si]rcnin doiduğu tarihi lakip edcn dcrs yılının son
cğitin1
kurumlıılda
(2) Aynı unrınla aynü eğitiın küırumunda geçen sckiZ yl]lık siiİeniıı hesabında: aynı
ayn, ,n\onl, g"çi,iien hi-zınct siirclcrinin lop]anlı csas alınır. Bu duruııda olanIaİın yönelicilik göret,iniİ
sona erecegi tarih; ders yılııın içinde olnrası halinde sckiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içindc
bulunduğıı ıJcrs yllının son günü, dcrs yılının dışında olması halinde sekiz yıllık sürcnin dolduğu tarihi
takip edin dcrs yülının son günüdiiı. (3) yöncıici olarak görcv yapnlakta iken diğer eğiıi11 kurumlaründa
veya diğer kuruünlaİda vekAlctcn veya geçici olarak görcvlcndiü,ilcnlerin bu görev siireleri ile yıllık iziır.
hastalık izni. aylıksız izin ve benzeri oedcnlcrlc fiilen yapılnrayan yöncticilik görcvleİi. kadrolarınıır
bulundugu cğiıim kuruıılarındaki dön \e sckiz yıllık süıenin hcsabında değerlçndirilir."kuralı ile
"Yöneticilik görcvindcn alınnra" başlıklı 27. İladdesinde isc. "(l) Eğitim kurı,ılıu yöneticiIcı,indcn
haklarında yapılan adli ve idari soluŞfurma §onucu hazlr]anan raporların ycıkili anir ve kunıllalca
değerleİdirilnresi sonuouna göre yöneticilik gijrcvindcn alınııa tcklifi gclirilei eğitiıı kurumu
yöneticiled. durun]larına uygun ihliyaç bulunan eğitinr kunıınlanna öğretmcn olatitk alanır. Bu şckildc
görevinden ıltnanlaı, andan dön yıl geçıncdcır yönetici olarak görevlendi[ilıtck üzere baş!!üruda
bulunamaz." kuralı yer alııakıadır.
Yukarıda yer alan mcvzuatın birlikıe dcğerlendi.ilüncsindcn; okul müdürlcrinin dön !l]lık süı,c
için görcvlcndirilebileceği, görcvlcndirmeierinde izlenen usul vc csaslar doğrultusunda görev süıelerjnin
uzahlabileoeği, görev sürelerinden önct idare tarafından adli Veya idari bir soruşturma sonucuna giire
görevdcn alınalıilecekleri, dörı yıılık yöİelicilik gijrcv siiresinil] hcsıbında eı son ya|llan görevlcndillnc
larihinin esas aIılracağ|. aynı cğilim kuruıİundı gcçen sekiz yılllk siirenin hcsabıırda ise aynl unvanla
aynı eğitim kuü,Umundı gcçen hiznlel sürelelinin toplamlnıİ esas aıınacağı açıkttr,
Da\i] JUs)a\ıntn iıeelcnııe.lnden: Jariırınln Bingöl ili. (;cnç ilçc.i l\1KIJ \raıirk llkdiı(llnr
Okulu'nda 20i05/2009 tarihindc ınüdür olarak göıcve başladığı. bah§i geçen okuluı 02i09,201.1 tarihindc
ortaokul vc ilkokul olarak iki ayrı okula dijnüştüriıldüğü, aynl larih ve 0020,18 saylll yalı ile davacınln
iMKB Atattirk ilkokulunda n)üdür olarak göreVlcırdirmcsjtriır uzalılmasına karar vcrildiği, 2"/ll0l2o15
tarihinde iMKB Atatürk ilkokulunun kapat!ltrak yerine Çııılık ilkokuüu\ıun açılması üzerinc
271l0,20l5 tarihindc bu okulda müdürlük görcvıne başlat!ldtğt. da\acünın 20llJ aiğreıim yııı sonuııdit
(08 06,20lıi ) 4 \e 8 yıllık gajre\ Jürcsi taınam]ınan cğilim kur!ı|nu yönctici listesinde göreYc baŞlanra
tarihinin 20i()5"2009 tarihj baz alınarak 9 yll l8 gün görc\ sürcsini doldurduğundaı bahislc tnüdiirliik
kadrosunun ırrünha] halc gcıirilnresi üzcrinc bu durumun düzclıilınesi isıcnriylc daracı tarat'ındın
09/0.]/20llt tarihinde yapılan başvurunun l5/03/20l8 tarih ve E.5434374 sayılı işlenı ile reddedilnrcsi
üzerine bu işlcmin iptali istetniylc bakı]makta olan işbu davanın açıldığı anlaşllmakladır.
. \Davacının 02lo9l2011 tarihinde görev siiresinin uzahldığı ve ancak akabinde görev]i oldugu
IlvlKts Atatiirk ilkokulu'nun kapaııldığı ı,c :7 10 2015 tarihindc ('amlık i]kokulunda görc\c başladtgt
dikkatc a]lndığında. iMKB Aıatürk ilkokulu n]üdürü iken bu okulü]ü1 kapatılnlısl .unr"r 27 ]02t)l-.
larihinden itibareır Çamlık ilkokulu eğiıiı,]1 kurumunda ]1]üdür olarak görev aldığı ı,e Ç'aı,ılık
İlkokulu'nun iMKB Atatıirk ilkokuıu'nun dcvaııı n,ıahiyetindc bir okul ohıadığından. da!acIl]ln
}T ıkarıda bahsi geçen Yönetınelik maddesi uyannca aynı unvanla aynt cğitim kurumunda seki/ yı]lık
süreyi tt maİıl.ıünadığı, aksinc her iki ilkokulun il),rı bircr cğiliın kuruİlu olduğu giirülnlcktcdir.
t}u durunda. yı.ıkarıda bahsi geçen ınc\/uat uyarınca daracının sekiz yıllık yöneticilik gi'rc\
süresinin hcsabında; iMKB Ataıürk ilkokrılu \c.('amIık 1lkokulıı'nun ayrı bircr cğiliİr kurun]u olıluğu
dikkatc aIınırak, davacının ('aırlık ilkokuüu'ntla İ]üdür o]afak gijrcvc başladlğı 27i l0i20l5 tarihinin
dikkate alınarak işlenı tesiS cdiln]esi gcrekirkeır. davacının iMKB Atatiirk iIköğıctin okuIu'nda nriidür
olarak görevc başladığt 20/05//2009 tariIrinin dikkııtc alııarak davacının a},nt eğitim kuıuınunda sckiz
yıl]ık görev süİesini doldurduğundan bahisle Çamlık ilkokulu'nun müdür kadrosunun münhal halc
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gctirilmcsi üzcrinc, dar,acının idarcyc yaplığı itirazün rcddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk
bulunınadığı sonuç ve kanaatine ulaştlmışttr.
Öte yandan, dava konusu işlenrin davacının bulunduğu müdür kadrosunu ııünhal hale
getireceğilrden daVacı açıstndan telaljsi güç veya iınkansız zaradartn doğabilecüjği dc ıçıkhr.
İdare Mahkcırrcsi'nin yürütnlcniı1
Açıklanan ncdcnlcrlc. ititazın kabulüne. Erzuflınr
durdurulması isteminin reddine dajr l4/05/2018 gün ve E:20ltl/520 sayıl! kararının kaldır|lmaslna.
olayda 2517 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddcsinin 2. fıkrasında öngörülen şarlIarın
birlikte gerçekleştiği anlaŞıldığından ıeüninat aranmaksızın davaya konu işlenlin i,ürütme§inin
idırc
karann kcsin olduğunun taraflara lcbliğine, dosyanln Irzuruın
duldululmaslna.
gönderilmesine.
gününde
karar
veri]di.
Mahkemesine
21,06/20llt
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