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DAVANIN ,ÖZETİ :Arsuz Kaymalcamlığı'na bağlı Konacık İlkokulu Müdürlüğü'nde
657 sayılı Yasanın 4/C maddesi uyarınca geçici personelolarak görev yapan davaemın. 375
,sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9.maddesi kapsamında devlet memurlarına
ödeitmekte olan ek ödemeden yararlanına talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı
idarenin 22.04.2015 tarih ve 4268443 sayılı işlemin; Anayasa'nın eşitlik ve sosyal devlet
ilkelen ile bağdaşmadıgı, hukuk\ fykın mdugu ileri sürülerek iptali ile davalı idareye
başvuru tarihinden itibaren işleyecekyas!,l faizi ile birlikte tazmilti istenilmektedir.
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SAVUNMANIN ÖZETi :Savunma dilekçesi verilmemiştir.

TÜRK MİLLETl ADıNA

Karar veren Hatay İdare Mahkemesi'nce gereği düşünüldü:
Dava, Arsuz Kayınalcamlığı'na bağlı Konacık İlkokulu MOdürlüğü'nde 657 sayılı

Yasanın 4/C maddesi uyarınca geçici personelolarak görev yapan davaemın, 375 sayı lı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesi kapsamında devlet memurlarına ödenmekte
olan ek ödemeden yararlanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin i?!emin iptali ile
davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tazmini istemiyle
açılmıştır.

Anayasanın 18'inci maddesinin birinci fıkrasında, hiç kimsenin zorla
çahştınlamayaca~ı, angaryıının yasak oldugu. 55'ineİ maddesinin'birincifi krasında, ücretin
emeğin kar?ılıgı olduğu. ikinci fıkrasında, Devletin, çalışanların yaptıklan işe uygun adaletli
bir ücret elde etmelen ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmalan için gerekli tedbirleri
alacağı belirtilmiş, "Çalışma Hakkı ve Ödevi" başlıklı 49'uncu maddesinde ise; "Çalışma,
herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatım
geliştinnek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri
alır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinde, kamu hizmetlerinin;
memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği öngörülmüş,
aynı maddenin (c) fıkrasında ise, Geçici Personel; "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik
hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığmm görüşlerine dayanılarak
Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ..ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde.. , ..•.. ':.
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sözleşmeile ~alıştınlan ve iş~i sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlanmıştır.
375 sayılı Kanun H'jkmünd~ Kıararname'nin 11/1 0/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname'nin \. maddesiyle eklenen Ek-9.maddesinde, aylıklarını 657 sayılı
D~vlet Memurları Kanunu il", 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta
olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (ıı) sayılı Cetvele dahil
pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay.
sözleşmeli astsubay, söz!<;:şmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandanna ve uzman
erbaşlara, mali haklar kapsammda yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam
ödeme tutan dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan
personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına
(ek gösterge dahil), ekli (i) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen
oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacağı, ek ödemeye hak
kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, bu
ınadde~'e göre yapılacak ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi
tutulmayacağı ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, ıazminat, ödenek, döner
sennaye ödemesi, ikramiye, iij::rell velTeflıe ad altında olursa olsun yapılan benzeri
ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Arsuz Kaymakamlığı'na bağlı Konacık
ilkokulu Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında
geçici personel statüsünde istihdam edildiği, memurlara ödenen ek ödemelerden
yararlandırılması talebiyle JO.03.2015 tarihinde yaptığı başvurunun dava lı idarece
reddedilmesi üzerine bakılann davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Geçici personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına
rağmen, bunların hukuki statüsü ,657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu ile düzenlenmektc
olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre, belirlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları
Kanunu'nun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört
statü dışında kurumlarda personel çalıştınlamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı
Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslanna göre yürütülen asli
ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir.
Sözleşmeli personelin yaptıklan işin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmet; ile
görevlendirilmiş kişiler oldLlğu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti
görmeklegörevlendirilen Yasa'nın' 41C maddesi kapsamında' sözleşme ile istihdam
personelin, bu dört istihdam şekli içinde ve memur staliistinde kabul edilmeleri
gerekmektedir.

Bu itibarla; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı
Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmektc olup,
memurlara tanınan aynı özlük haklaundan yararlandınlmalarının hakkaniyete uygun olacağı
açıktır.

Bu duruma göre, Arsuz Kaymakamlığ,'na bağlı Konacık İlkokulu Müdürlüğü'nde 657
sayılı Kanunun 4/C maddesİ kapsaımnda görev yapan davac ının, diğer meİnurlara ödenen ek
ödemeden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen davalı idare işleminde hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargi' karan ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin
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yoksun kaldıgı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlıı
olduğundan; davacının parasal haklarının idareye başvuru tarihi olan 10,03.2015 tarihinden
itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, !azmin talebinin kabulü ile işlem
nedeniylc davacının yoksun kaldıgı parasal haklarının, davaemın idareye başvuru tarihi olan
ıo,03.2015 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine,
aşağıda dökümü yapılan 89, ıo TL yargılama giden ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca takdir edilen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleştiğinde davacıya iadesine, kararın tebliğini
izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık
olmak üzere 09112/2015 tarihinde karar verildi.

YARGıLAMA GİDERLERi
Başvurma Harcı:
Karar Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri
TOPLAM

D,B.15/12-H/A.21/12(ç)
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27,70 TL
n,70TL
4,10 TL

29,60 TL
89,10 TL
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HAKIM
TUGBA AYKÖSE

TOMBAK
152925
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