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: Mehtap ŞİRİN
: Av. Mahmut Nedim ELDEM
Cinnah Cad. Willy Brant Sok. No: 13 ÇankayalANKARA

DAVALI : Ankara Valiliği/ANKARA
İSTEMİN ÖZETİ :Ankara İli, Çankaya İlçesi Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmen
olarak görev yapan davacı taraf;ndan Mamak İlçesi, Ali Nail Erdem Anadolu Lisesi'ne
atanmasına ilişkin Ankara Valiliği'nce tesis edilen 14/1]/2016 tarih ve 12789866 sayılı işlemin;
davacının proje okulu olan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ne Milli Eğitim Bakanlığı'nca atandığı,
bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları
Yönetmeliği'ne göre proje okullarında sekiz yılını dolduran öğretmenler kapsamında
değerlendirilerek valilikçe başka bir okula atamasının yapılmasının hukuka aykırı olduğu iddia
edilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETi : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim
Kurumları Yönetmeliği I). 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 (Ş) yıldan fazla görev yaptığı, davacıya
tercih hakkı tanındığı ve davacının bir cı) tercihte bulunması ve bulunduğu tercihe puanının
yetmemesi üzerine hizmet puanına göre resen atamasının yapıldığı ileri sürülerek davanın reddi
gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MiLLETİ ADıNA

Karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü:

Dava; 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 14/1]/2016 tarih ve 12789866 sayılı işlemin iptali
istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İli, Çankaya İlçesi, 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
Kuruınıarı Yönetmeliği lL. 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, davacının 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 yapabilıneye/seçilmeye
ilişkin objektif kural ve seçme kriterlerini belirleyen usul ve esasların Bakanlıkça prensip
olarak oluşturulmadığı, Killdı ki;' davacının görevden alındığı okula 29/08/2006 tarihli Milli
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Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile atandığı göz onune 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 o,luşturujmadığı, 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 dava konusu
işlernde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 210,10 TL
yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 990,00 TL vekalet ücretinin davalı
idarece davacıya verilmesine, bu kararın kesinleşmesinden sonra posta ücreti avansından artan
miktarın davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara
Bölge İdare Mahkemesi'ne İstİnaf yolu açık olmak üzere, 20/10/2017 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

Başkan
FETİH SAYIN

37985

Üye
SÜHEYLA YILMAZ

195253

Üye
İLTERAMİL

167817

YARGıLAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı:
Karar Harcı
Y,D, Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri

TOPLAM

, .

31,40TL
31,40 TL
51,70 TL
4,60 TL
91,00 TL

210,10 TL
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