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No:13 - Çankaya/ANKARA.>.

Vekilleri

: Av. Mehmet Rüştü Tiryaki - Aynı adreste

Karşı Taraf (Davalı)

: Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

Vekili

: Hukuk Müşaviri Hüseyin Acar - Aynı adreste

Özeti

reddine

ilişkin

.1>_~~

: Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

itiraz Eden (Davacı)

istemin

." ':"

~ Danıştay
07/06/2017

günlü,

Ikinci

Dairesince

E:2017/467

verilen

sayılı karara,

yürütmenin
davacı

durdurulması

itirazetmekte

isteminin

ve yürütmenin

durdurulmasını istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi

: Züleyha Bakır

Düşüncesi

: ıtirazın kısmen kabulü, kısmen reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MiLLETi ADıNA

Hüküm veren Danıştay Idari Dava Daireleri Kuruiunca dosya incelendi, gereği görüşüidü:
Davacı Sendika tarafından,

01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin
"Öğretmen

olarak atanacaklarda

aranacak

genel

şartlar"

başlıklı

8. maddesinin'

1. fıkr~sının

(ç)

bendinin, "Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddesi ile "Yönetici olarak
görevleı,dirileceklerde
öğretmen

ve öğretmen olarak atanacaklarda

atamalarında

görevlendirileceklerde
görevlendirileceklerde

duyuruya
aranacak

yer

verilmemesine

genel

şartlar"

Ilişkin eksik düzenlemenin,
başlıklı

ve öğretmen olarak atanacaklarda

yönetici olarak görevlendirilecekler

aranacak özel şartlar" başlıklı 10. maddesinde

9.

maddesi

ile

"Yönetici
"Yönetici

olarak
olarak

aranacak özel şartlar" başlıklı 10. maddesinde

için duyuru ve başvuru koşullarına

yer verilmemesine

ilişkin eksik

düzenlemenin, "Geçiş hükmü" başlıklı Geçici 1. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle
açılan davada;
07/06/2017

Danıştay ikinci Dairesince

günlü, E:2017/467

verilen yürütmenin

sayılı karara,

istemektedir.
2577 sayılı idari Yargılama

durdurulması

davacı itiraz elmekte

Usulü Kanunu'nun

isteminin

ve yürütmenin

27. maddesine

reddine ilişkin
durdurulmasını

göre Danıştay

veya idari

mahkemeler idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların ortaya çıkması
ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartiarının

birlikte gerçekleşmesi

durumunda yürütmenin

durdurulmasına karar verebilirler.
hiraz

edilen

kararla

ilgili

dosyanın

incelenmesinden,

yürütmenin

durdurulması

kararı

verilebilmesi için Yasanın aradığı koşulların gerçekleşmemiş olması nedeniyle, 01109/2016 günlü, 29818
'sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak

yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program

Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin
başlıklı

8. maddesinin

"Öğretmen olarak atanacaklarda

ve Proje

aranacak genel şartlar"

1. fıkrasının (ç) bendi, "Yönetici olarak görevlendirileceklerde

aranacak genel

şartlar" başlıklı 9. maddesi ile "Yönetici olarak görevlendirileceklerde

ve öğretmen olarak atanacaklarda

aranacak

görevlendirilecekler

özel

şartlar"

başlıklı

koşullarına yer verilmemesine

10. maddesinde

yönetici

ilişkin eksik düzenleme

olarak

için

başvuru

ve "Geçiş hükmü" başlıklı Geçici 1. maddesi
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yönünden yürütmenin durdurulması

isteminin reddine karar verildiği anlaşıldığından,

davacının anılan

maddeler yönünden itirazı yerinde görülmemiştir.
,Davacının,

anılan Yönetmeliğin

başlıklı 8. maddesi

ile "Yönetici

aranacak özel şartlar" başlıklı
ilişkin eksik düzenlemenin,

,

olarak

"Öğretmen

olarak atanacaklarda

görevlendirileceklerde

10. maddesinde

öğretmen

ve

öğretmen

atamalarında

"Yönetici olarak görevlendirileceklerde

aranacak

genel şartlar"

olarak

duyuruya

atanacaklarda

yer verilmemesine

aranacak genel ş?1rtlar" başlıklı 9.
'

maddesi ile "Yönetici olarak görevlendirileceklerde
şartlar" başlıklı 10. maddesinde
ilişkin eksik düzenlemenin

ve öğretmen olarak atanacaklarda

yönetici olarak görevlendirilecekler

için duyuruya

yürütmesinin durdurulması isteminin reddi yönünden

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun

aranacak özel

yer verilmemesine

itiraz istemine gelince;

3. maddesinde belirtilen "Kariyer" ve "Liyakat" ilkeleri,

bu Kanun'un temel ilkeleri arasında sayılmış; "Kariyer Ilkesi", Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler
için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere

kadar

ilerleme imkanı sağlamak; "Liyakat ilkesi" ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde
ilerleme ve yükselmeyi,

görevin sona erdirilmesini

imkanlarla uygulanmasında
652

sayıiı

Kararname'nin

Milli

"Atama"

liyakat sistemine dayandırmak

ve bu sistemin eşit

Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak oiarak tanımlanmıştır.
Eğitim
başlıklı

Bakanlığının

Teşkilat

37. maddesine

ve Görevleri

Hakkında

6528 sayılı Yasa'nın

Kanun

22. maddesi

Hükmünde

ile eklenen

9.

fıkrasında, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan
okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirmelerinin

Bakan tarafından

yapılacağı düzenlenmiş bulunmaktadır.
Anılan maddeler içeriğinin,

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim

Kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik görevine adayolmak

isteyecekleri haberdar edecek bir içeriğe

sahip olmadığı

katılımı

gerektirdiği
zorlaştl;lcl

için fırsat eşitliğini

niteliklere

ortadan

kaldırıp geniş

en uygun personelin

seçimini

bir etkiye sahip olduğu anlaşıldığından,

ve dolayısıyla

engellediği,

bu haliyle

kamu hizmetinin

görevin

iyi işlemesini

bu maddelerde_ duyuruya yer verilmemesi şeklindeki

eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan

nedenlerle,

Danıştay

ikinci

Dairesi'nin

07/06/2017

kararının, 01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
Bakanlığı Özel

Program ve Proje Uygulayan

Eğitim Kurumları

günlü,

E:2017/467

sayılı

yürürlüğe giren Milli Eğitim

Yönetmeliği'nin

"Öğretmen

olarak

atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddesi ile "Yönetici olarak görevlendirileceklerde
öğretmen olarak atanacaklarda

aranacak özel şartlar" başlıklı 10. maddesinde öğretmen atamalarında

duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, "Yönetici olarak görevlendirileceklerde
genel şartlar"
atanacaklarda

başlıklı

9. maddesi

ile "Yönetici

olarak görevlendirileceklerde

aranacak özel şartlar" başlıklı 10. maddesinde

duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin
kısmına

yönelik

davacı

itirazının

durdurulmasına, Dairece yürütmenin
davacının itirazının REDDiNE,

.oybirliği .ile,

18/10/2017

Başkan
Namık Kemal
ERGANi

ve

KABULÜNE

aranacak

ve öğretmen

yönetici olarak görevlrndirilecekler

olarak
için

yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin
ve

anılan

eksik

düzenlemelerin

yürütmesinin

durdurulması isteminin reddine karar verilen diğer kısımlara yönelik

kabule ilişkin kısım hakkında

oyçokluğu,

redde ilişkin kısım hakkında

gününde karar verildi.

.''",-:.

Üye
Nüket
YOKLAMACIOGLU
(X)
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Üye
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(XX)
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Üye
Abdülkadir
ATALIK,
(XX)

Üye
Yalçın
EKMEKÇI
(XX)

Üye
Doç. Dr. Selam i
DEMIRKOL
(XX)

Üye
Oğuz
YAGLlCI

Üye
Yunus
AYKIN

Üye
Muhsin
YILDIZ

Üye
Bilge
APAYDıN

Üye
Hasan
ODABAŞı
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KARŞI OY

x-

Yürütmenin

sonuna kadar

durdurulması

durduran,

kararları,

idareyi hareketsiz

iptal davasına konu idari işlemin uygulanmasını
kılarak, işiemin hukuki sonuçlar yaratmasını

dava

askıya alan

ledbir niteliğinde kararlardır.
Dosyanın

incelenmesinden,

eksik düzenlemenin

yürütmesinin

yürütmenin durdurulmasına

davacı tarafından,
durdurulmasının

Yönetmelikte
talep

duyuruya

yer verilmemesine

edildiği; eksik düzenlemeye

karar verilmesine olanak bulunmadığından,

yönelik

ilişkin
olarak

davacı itirazının reddi gerektiği

oyuyla, verilen kararın kabule ilişkin kısmına katılmıyorum.
Üye
Nüket
YOKLAMACIOGLU
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KARŞI OY

XX.

2577 sayılı Idari Yargılama

durdurulması

kararı verilebilmesi

Usulü

için gerekli

Kanunu'nun

olan koşulların

27. maddesinde
gerçekleşmediği,

öngörülen

yürütmenin

bu itibarla,

davaeının

itirazının tamamının reddi gerektiği oyuyla, kararın kabule ilişkin kısmına katılmıyoruz.

Üye
Hasan
GÜZELER

Üye

Üye

Üye

Abdülkadir
ATALIK

Yalçın
EKMEKÇI

Doç. Dr. Selamı
DEMiRKOL
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Örnek No:25

i

DANıŞTAY

Dosya No:

2017/467

2. Daire Başkanlığı

1250 Kr
POSTA
Adı Soyadı

Davacı EGITIM VE BILIM EMEKÇiLERI SENDIKASı
(EGITIM SEN) Vekili Av, MEHMET RUŞTU TIRYAKI
Cifınah Ca~. Willy Brand Sak. No:13 Çankayal Ankara
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Mühür ve Imza
BU ZARFTA

.. .

Buradan katlayınız

Yd Itıraz -19110(2017

VARDıR .

.

"

"STANDART ABONE TCKIMLlKNO"
http://www,sms.uyap,gov,tr

yazıp 4060'a gönderip abone olabilirsiniz. Abonelikler hakkında detaylı bilgi için

sitesini ziyaret ediniz.

