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ESAS NO : 20171808

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACı) : Me.htap ŞİRİN
VEKİLİ : Av. MahmutNedim ELDEM

Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No: i3
Çankayal ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI) : Ankara Valiliği IANKARA

İSTEMİN ÖZETİ : Ankara İli, Çankaya İlçesi Ankara Güzel Sanatlar
Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından Mamak ilçesi, Ali Nail Erdem
Anadolu Lisesi'ne atanmasına ilişkin Ankara Valiliği'nce tesis edilen 14/11/2016 tarih ve
i2789866 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada yürütınenin durdurulması
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje
Uygulayan Eğitim Kurumlarl-VÖrietmeilglll. maddesi 3 nolu bendinde; "aynı ünvanla aynı
eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapamaz"
hükmüne yer verildiği, davacının Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde sekiz (8) yıldan fazla
görev yaptığı, davacıya tercih hakkı tanındığı ve 'davacınınbir (i) tercihte bulunması ve
bulunduğu tercihe puanının yetmemesi üzerine hizınet puanına göre resen atamasının
yapıldığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADıNA
Karar veren Ankara i2. İdare Mahkeınesince, dava dosyası incelenerek işin gereği

görüşüldü:
Dava; Ankara İli, Çankaya İlçesi ,Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen olarak

görev yapan davacı tarafından Mamak İlçesi, Ali Nail Erdem Anadolu Lisesi'ne atanmasına
ilişkin Ankara Valiliği'nce tesis edilen 14111/2016 tarih ve 12789866 sayılı işlemin iptali
istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar,
görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları
bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst,
kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer
verilmiştir.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin 9. fıkrasında; "Yurt içi veya yurt dışında, yerli
veya yabancı kurum ve kuruluşlarda veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde
kurulan ve ulusal veya Uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje
okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile
Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak
öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır" hükmü yer
almıştır.

Eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için aday
öğretınenliğe ve öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
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Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 61.maddesinde; "652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37. maddesinin 9. fıkrası kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin
usul ve esasların Bakanlıkça düzenleneceği" hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmı;sinden;Ankara ili, Çankaya ilçesi Ankara Güzel Sanatlar
Lisesi'ne 29/08/2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile öğretmen olarak atanan ve
bu okulda on yıl, dört ay, beş gün görev yapan davacı tarafından; görev yaptığı
okulun"proje okulu" olarak belirlendiği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje
Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği IL. maddesi 3 nolu bendinde;"aynı ünvanla aynı
eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapamaz"
hükmüne yer verildiğinden ve yine aynı yönetmeliğin geçici i .maddesinde; "Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile
görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini
tamamlayanların görevleri sona erer." hükümleri esas alınarak Mamak İlçesi, Ali Nail Erdem
Anadolu Lisesi'ne atanmasına ilişkin Ankara Valiliği'nce tesis edilen .14/11/2016 tarih ve
12789866 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davaeının da görev yaptığı okulun "proje okulu" olarak belirlendiği ve bu
okula öğretmen atamalarında Bakanlık makamının yetkili olduğu açık olmakla birlikte,
yukarıdaki mevzuatta belirtilen 652 sayılı KHK'nın 37.maddesinin (9) bendi kapsamında
yapılacak öğretmen atamalarına ve bu okullarda öğretmen olarak görev
yapabilmeye/seçilmeye ilişkin objektif kural ve seçme kriterlerini belirleyen usul ve
esasların Bakanlıkça prensip olarak oluşturulmadığı, Kaldı ki; davaeının görevden alındığı
okula 29108/2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile atandığı göz önüne
alındığında atanma ve/veya yer değiştirme işleminin de yetkide paralellik ilkesi ve normlar
hiyerarşisi gereği yine Milli Eğitim Bakanlığı işlemi ile gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacının görev yaptığı okulun "proje okulu" olarak belirlendiği ve bu
okula öğretmen atamalarında Bakanlık makamının yetkili olduğu gibi 652 sayılı KHK'nın
37.maddesinin (9) bendi kapsamında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin usul ve esasların
Bakanlıkça prensip olarak oluşturulmadığı, davacının durumunun Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilerek valilikçe Mamak İlçesi, Ali Nail Erdem Anadolu Lisesi'ne atanmasına
ilişkin işlem hukuka açıkça aykırı olup, yetkisiz makarnca tesis edilen işlemin hukuk alanında
varlığını sürdürerek zincirleme atama işlemine yol açması sonucu davacı ile eğitim öğretim
faaliyeti yürüten kurumlar açısından telafisi güç zarara yol açacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç
veya imkansız zararlar doğurabileceği sonucuna varılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı
Kanunun 27.maddesİ uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,
kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu
açık olmak üzere, 04/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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