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DAVACI

VEKİLİ

DAVALILAR
VEKİLİ

: ............... adına EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ 
SENDİKASI

: AV. NECMİYE ŞABBAZ BAŞEL
   UETS[]
: 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
: HUKUK MÜŞAVİRİ ............ - (AYNI ADRESTE)

VEKİLİ
2-ANKARA VALİLİĞİ

: AV. ........
Emniyet Mahallesi, Abant Sokak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Bina

Yenimahalle/ANKARA
DAVANIN ÖZETİ : Ankara İli, Haymana İlçesi, ........ Müdürü olarak görev yapmakta iken görev 
yaptığı kurum “Bakanlığına bağlı dönüştürülen proje okulları” kapsamına alınan ve adı geçen kurumda 
sekiz yıllık müdürlük görev süresi sona eden davacının 2022 yılı yönetici görevlendirmelerine başvuru 
hakkı tanınması istemiyle 01.04.2022 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvurunun 
zımnen reddine ilişkin işlemin; adı geçen kuruma 03.12.2013 tarihinde kurum müdürü olarak atandığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 291470 sayılı 
yazısıyla görev yaptığı kurumun proje okulları kapsamına alındığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program 
ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin geçici 1'inci maddesinin 06.07.2018 ve 30470 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle yürürlükten kaldırıldığından görev süresinin 
bitiminde genel yönetmelik hükümlerine tabii olmasının gerektiği, aksi durumda anılan okulda 
görevlendirildiği tarihten sonra proje okulu kapsamına alınmamış bulunan başkaca eğitim kurumlarında 
görevlendirilmiş bulunan ve görev sürelerini dolduran yöneticilerle yöneticiliğe yeniden görevlendirme 
hükümleri açısından farklı uygulamaya tabii tutulması sonucunun doğacağı, dava konusu işlemin hukuka 
aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SAVUNMA ÖZETİ : Davacının görev yaptığı kurumun 04.07.2018 tarih ve 
41289672/20/12830731 sayılı Makam Onayı ile doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına bağlandığı, bu 
çerçevede yönetici görevlendirme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında bulunan eğitim kurumlarından 
yönetici görevlendirme yetkisi valiliğe ait olan eğitim kurumlarına doğrudan bakanlıkça yönetici 
görevlendirmesi yapılamayacağı, bu şekilde görevlendirme talebinde bulunan yöneticilerin öncelikle 
Milli Eğitim Bakanlığınca il emrine öğretmen olarak atamalarının yapılmasının gerektiği, bu durumda 
ilgililer öğretmen olacaklarından yönetmelik hükümleri gereği ilk defa yönetici görevlendirme 
kapsamında yöneticiliğe görevlendirilebilecekleri, dolayısıyla ilk defa yöneticiliğe görevlendirilecekler 
için sınav şartı öngörüldüğünden ancak sınava girerek başarılı olmaları halinde yönetici olarak 
görevlendirmelerinin yapılabileceği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın 
reddi gerektiği savunulmaktadır.
ANKARA VALİLİĞİ
SAVUNMA ÖZETİ : Davacının öncelikle Milli Eğitim Bakanlığınca il emrine öğretmen 
olarak atamasının yapılmasının gerektiği, il emrine öğretmen olarak atandıktan sonra yönetmelik 
hükümleri gereği ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında yöneticiliğe görevlendirilebilecekleri, ilk 
defa yöneticiliğe görevlendirilecekler için sınav şartı öngörüldüğünden ancak sınava girerek başarılı 
olmaları halinde yönetici olarak görevlendirmelerinin yapılabileceği, dava konusu işlemin hukuka uygun 
olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
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TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Ankara İli, Haymana İlçesi, ......... Müdürü olarak görev yapmakta iken görev yaptığı kurum 

“Bakanlığına bağlı dönüştürülen proje okulları” kapsamına alınan ve adı geçen kurumda sekiz yıllık 
müdürlük görev süresi sona eden davacının 2022 yılı yönetici görevlendirmelerine başvuru hakkı 
tanınması istemiyle 01.04.2022 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvurunun zımnen 
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinde; "(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve 
kuruluşlarla 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. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan 
öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir. (10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta 
görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve 
görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki 
kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak 
doğurmaz." hükmüne yer verilmiştir.

05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nin 
"Kapsam" başlıklı 2. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma 
Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci 
maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında olanlar hariç, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim 
kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür 
yardımcılarını kapsar." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. 
maddesinde; "(1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: 
a) Müdür olarak görev yapmış olmak. b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve 
müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak. c) Bakanlığın 
şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak. (2) Müdür olarak 
görevlendirileceklerde ayrıca; a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak 
görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak, b) 
İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni 
olmak, c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için 
bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri 
bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak, ç) Fen 
liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak, 
d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, 
Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak, e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak 
görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak, f) Spor liselerine müdür 
olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak, şartları aranır. (3) İkinci fıkrada belirtilen 
niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir." 
düzenlemesine yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem" başlıklı 15. maddesinde; "(1) 
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Bu Yönetmelikte öngörülen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla  müdür, müdür başyardımcılığı 
veya müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup 
hâlen öğretmen olarak görev yapanlar, ilk defa görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. 
Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden 
yapılacak değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav 
sonuçlarına göre yapılır. (2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini 
dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda 
sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına, aynı unvanla yeniden 
görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe yeniden görevlendirilmeler, Ek-2’de yer 
alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenen 
puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in "Müdürlüğe yeniden görevlendirme" başlıklı 30. maddesinde; "(1) 
Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürler aynı ya da 
farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini 
dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda 
bulunabilir. Başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-2’de yer alan Yönetici 
Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre oluşan puanlar dikkate alınarak 
belirlenir. (2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan; a) Okul Öncesi öğretmenlerinden 
anaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, b) Sınıf Öğretmenliği 
öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, c) Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinden imam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirilme isteğinde 
bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci fıkraya göre belirlenen 
görevlendirmeye esas puana beş puan daha ilave edilir. (3) Müdürlükte dört yıllık görev süresini 
tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak 
görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, birinci ve 
ikinci fıkralara göre belirlenen görevlendirmeye esas puanlarına dört puan daha ilave edilir. (4) Müdür 
olarak yeniden görevlendirilmek isteyen adaylar, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre belirlenen 
görevlendirmeye esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün 
teklifi üzerine valinin onayı ile yeniden müdür olarak görevlendirilir. (5) Adayların puanlarının eşitliği 
halinde, sırasıyla eğitim yönetimi alanında doktora yapan, diğer alanlarda doktora yapan, eğitim yönetimi 
alanında yüksek lisans yapan, diğer alanlarda yüksek lisans yapan, yöneticilikteki hizmet süresi fazla 
olan, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde 
görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile belirlenir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Yönetmelik kapsamında bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapan 
yöneticiler" başlıklı geçici 3. maddesinde ise; "(1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci 
maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bulunan eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, 
bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında diğer eğitim 
kurumlarına yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilir. (2) Bu Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumları daha sonra 652 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına alınanlar, dört yıllık görev 
sürelerinin bitiminde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden yönetici görevlendirme 
kapsamında diğer eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunabilir. (3) Bu 
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumları daha sonra 
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına alınanlardan 
dört yıllık görev süreleri dolmadan yöneticilik görevinden alınanlar, ilk defa yönetici görevlendirme 
takviminden sonra il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına aynı yöneticilik 
görevi ile sınırlı olmak ve kalan görev sürelerini tamamlamak üzere istekleri de dikkate alınarak 
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görevlendirilir. Aynı eğitim kurumuna aynı yöneticilik görevi için birden fazla görevlendirilme isteği 
olması durumunda sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi fazla, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan 
adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday bilgisayar kurası ile 
belirlenir. Bu konumda olanlardan yönetici olarak görevlendirme isteğinde bulunmayanlar ile isteklerine 
rağmen yönetici olarak görevlendirilemeyenler, öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde 
durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması 
halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim 
kurumuna öğretmen olarak atanır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan, 01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde 
yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği'nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışında yerli 
veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve 
ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları 
uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve 
kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje 
okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar." düzenlemesine 
yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Yöneticiliğe görevlendirme" başlıklı 14. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelikte 
aranan şartları taşıyan yöneticiler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. 
Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe belirlenen kriterlere göre görevinde başarı 
gösterenlerin görev süresi ilk görevlendirmedeki usulle dört yıl daha uzatılabilir. (2) Proje okullarına en 
az doktora düzeyine sahip olmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine 
göre öğretim üyeleri yönetici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirilecek öğretim üyelerinde bu 
Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz. (3) Yönetici görevlendirmelerine yönelik inhalar; 01-31 Mayıs 
tarihleri arasında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş 
ve işlemler, ders yılının başlama tarihinden önce sonuçlandırılır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in "Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden ayrılma" başlıklı 15. maddesinde; 
"(1) Yönetici ve öğretmenler istemeleri hâlinde ya da görev sürelerini tamamladıklarında diğer okullara 
ilgili mevzuat hükümlerine göre öğretmen olarak atanabilirler. (2) Bu eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmen ve yöneticilerden yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle 
geçici veya sürekli olarak görevlendirilenler, altı ay veya daha fazla aylıksız izin alanlar,  4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre aylıksız izne 
ayrılanlar, ilgili yönetmelik hükümlerine göre proje okulları dışındaki diğer okullara öğretmen ya da 
yönetici olarak atanırlar/görevlendirilirler. (3) Yöneticiler ve öğretmenler, haklarında yapılan inceleme, 
soruşturma veya 20 nci madde kapsamında yapılacak izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, ilgili 
genel müdürlüğün teklifi üzerine kapsam dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirilir/atanır." 
düzenlemesine yer verilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan geçici 1. maddesinde ise; "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış 
yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz 
yıldan az, dört yıldan fazla çalışanlar bu okullarda sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere 
atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran yönetici ve öğretmenler istekleri de dikkate 
alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara öğretmen olarak atanırlar. Bu 
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öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların veya tercihlerinden 
birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde valiliklerce resen belirlenir." düzenlemesine yer 
verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Ankara İli, Haymana İlçesi, ............. Müdürü olarak görev yapmakta 
iken görev yaptığı kurum “Bakanlığına bağlı dönüştürülen proje okulları” kapsamına alınan ve adı geçen 
kurumda sekiz yıllık müdürlük görev süresi sona eden davacının 2022 yılı yönetici görevlendirmelerine 
başvuru hakkı tanınması istemiyle 01.04.2022 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı 
başvurunun zımnen reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'in 22. maddesi 
uyarınca İl Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda 20.11.2013 tarihli Ankara 
Valiliği Olur'uyla davacının Haymana Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okuluna müdür olarak atandığı, 
03.12.2013 tarihinde de görevine başladığı, davacı göreve başladıktan sonra görev yaptığı okulun 652 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında proje okulu 
olarak seçildiği, proje okulu olarak seçilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğünün 10.07.2014 tarih ve 291470 sayılı işlemiyle davacının görev yaptığı okulun Yönetici 
Değerlendirme Listesinden çıkarıldığı, dolayısıyla davacının müdür olarak görevlendirilmesinin 652 
sayılı KHK'nın 37. maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılmadığı, bu nedenle de davacının Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 14. ve 15. maddeleri kapsamında 
değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, savunma dilekçesinde; "yönetici görevlendirme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında 
bulunan eğitim kurumlarından yönetici görevlendirme yetkisi valiliğe ait olan eğitim kurumlarına 
doğrudan bakanlıkça yönetici görevlendirmesi yapılamayacağı, bu şekilde görevlendirme talebinde 
bulunan yöneticilerin öncelikle Milli Eğitim Bakanlığınca il emrine öğretmen olarak atamalarının 
yapılmasının gerektiği, bu durumda ilgililer öğretmen olacaklarından yönetmelik hükümleri gereği ilk 
defa yönetici görevlendirme kapsamında yöneticiliğe görevlendirilebilecekleri" ileri sürülmekte ise de; 
özel proje okullarının yöneticilerinin tabi bulunduğu Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje 
Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin yukarıda hükümlerine yer verilen ve davacının durumunda 
bulunan kişilerinin görev sürelerinin bitimi halinde nasıl bir atama ve görevlendirme rejimine tabi 
tutulacağı hususunda geçiş dönemi düzenlemesini içeren geçici 1. maddesinin yürürlükten kalktığı, diğer 
taraftan 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği 
uyarınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları dışındaki bir eğitim kurumuna yönetici 
olarak görevlendirme isteminde bulunan davacıya bu hakkın verilmemesi halinde, özel proje okulu 
kapsamına alınmamış diğer eğitim kurumlarında görevlendirilmiş ve görev sürelerini tamamlayan 
yöneticilerle yöneticiliğe yeniden görevlendirilme hükümleri açısından farklı uygulamaya tabi tutulması 
sonucunun doğacağı ve bu durumun da eşitlik ilkesine aykırı olacağı, kaldı ki 05.02.2021 tarih ve 31386 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nin geçici 3. maddesinin 2. 
fıkrasında "Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yönetici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumları 
daha sonra 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına 
alınanlar, dört yıllık görev sürelerinin bitiminde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden 
yönetici görevlendirme kapsamında diğer eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirme isteğinde 
bulunabilir." düzenlemesine yer verildiği, davacının 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de 
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yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına 
Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında değil 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ............. Okuluna müdür olarak atandığı, ancak  
05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nin, 
04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'in devamı niteliğinde olduğu, 
dolayısıyla davacının da 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı 
tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve 
Görevlendirme Yönetmeliği'nin geçici 3. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin 
gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Nitekim, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 10.09.2020 tarih ve 
E:2020/1005, K:2020/1889 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 497,90.-TL 
yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 5.500,00.-TL avukatlık ücretinin davalı idarelerden 
alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin daha önce talep edilmemesi hâlinde kararın 
kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Ankara 
Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere 07/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
BAHTİYAR KAYIŞOĞLU

102681

Üye
ABDULLAH AVCİL

195009

Üye
MEHMET ALİ GÜRER

182255

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 80,70 TL 
Karar Harcı : 80,70 TL 
Y.D. Harcı : 133,00 TL 
Vekalet Harcı : 11,50 TL 
Posta Gideri : 192,00 TL 

TOPLAM : 497,90 TL 


