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DAVACI : ..................... ADINA BAYINDIR MEMUR-SEN
VEKİLİ : 

DAVALILAR : 1- AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI/ANKARA 
VEKİLİ : HUK. MÜŞ. İSMAİL YEŞİL (Aynı Yerde)

  2- KARAMAN VALİLİĞİ / KARAMAN

DAVANIN ÖZETİ : ................... İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi 
olarak görev yapan davacının, ..................... İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne naklen atanmak 
istemiyle yaptığı başvurunun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 24. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen üç yıl 
çalışma süresini tamamlamadığından bahisle reddine ilişkin 01.07.2015 tarih ve 366 sayılı 
Karaman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işleminin; atanma başvurusunu ret sebebi 
olarak gösterilen yönetmelik maddesi yürürlüğe girmeden yaptığı, başka illerde aynı durumda 
olanların atamalarının yapıldığı, atamayla ilgili bir hususun görevde yükselme yönetmeliği 
içerisinde düzenlenmesinin hukuki yönü olmadığı, yönetmeliğin kapsam maddesinin kendisini 
kapsamadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacının sendikaya dava açma hususunda yetki verip vermediğinin 
araştırılması, yetki vermemiş ise davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği, 5902 sayılı Kanun'un 
18. maddesinin son fıkrası uyarınca husumetin işlemi tesis eden valiliğe yöneltilmesi gerektiğinden 
idarelerinin husumet mevkiinden çıkarılması gerektiği, idarenin kamu görevlilerinin atınmasında 
takdir yetkisinin olduğu, bu yetkisini kullanırken yasaların koyduğu sınırlar içesinde hareket etmesi 
ve kamu yararı için kullanılması gerektiği, dava konusu işlem incelendiğinde söz konusu 
personelin üstlendiği görevi yerine getirebilecek başka personelin bulunmadığı, bu durumun 
hizmetin aksamasına neden olacağı, iş yoğunluğu nedeniyle kamu yararı gözetilerek davacının 
naklen atanmasına muvafakat verilmediği belirtilmektedir. 

KARAMAN VALİLİĞİ
SAVUNMASININ ÖZETİ: Savunma dilekçesi verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Konya 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;
Davalı idarelerden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ehliyet ve husumet 

itirazlarında bulunulmuş ise de; davacının dava açma hususunda sendikaya yetki vermiş olduğu 
görüldüğünden ehliyet itirazı, dava konusu işlemin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 24. maddesinin 2. fıkrası 
uyarınca davacının atamasının yapılıp yapılamayacağı yolunda  Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı'ndan alınan görüş üzerine ve verilen görüş ilgi tutulmak suretiyle reddedildiğinden 
husumet itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.  

Dava, ............... İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olarak görev yapan 
davacının Burdur İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne naklen atanmak istemiyle yaptığı başvurunun Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği'nin 24. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen üç yıl çalışma süresini 
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tamamlamadığından bahisle reddine ilişkin 01.07.2015 tarih ve 366 sayılı Karaman Valiliği İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği'nin "Naklen atamalar" başlıklı 24. maddesinin 2. fıkrasında; "Merkez ve 
taşra teşkilatı birimlerindeki kadrolara ilk defa, yeniden, kurum dışı ve kurum içi nakil yolu ile 
atanan personel üç yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamaz." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 15.08.2013 tarihinden itibaren Karaman İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olarak görev yaptığı, 25.12.2014 tarihinde 
..............İl Afet ve Acil Müdürlüğü'ne naklen atanmak istemiyle yaptığı başvurunun 01.07.2015 
tarih ve 366 sayılı Karaman Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işlemiyle Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 
24. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen üç yıl çalışma süresini tamamlamadığından bahisle 
reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; dava konusu işlemin dayanağı olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 24. maddesinin 2. fıkrasının 
Danıştay Onaltıncı Dairesi'nin 04.11.2015 tarih ve E:2015/20050 sayılı kararıyla yürütülmesinin 
durdurulmasına karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, Danıştay Onaltıncı Dairesi'nin 04.11.2015 tarih ve E:2015/20050 sayılı 
kararıyla dava konusu işlemin dayanağı olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 24. maddesinin 2. fıkrasının 
yürütülmesi durdurulduğundan; hukuki dayanaktan yoksun hale geldiği açık olan  işlemin iptaline 
karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 317,20-TL 
yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.000,00-TL vekalet 
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının hükmün 
kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde 
Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 23/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
 OSMAN DİNLER

 38031
 

Üye
 FATİH ÇETİN

 107158
 

Üye
 MEHMET KEMAL NAZİK

 101137
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvuru Harcı                 :
Karar Harcı :

27,70-TL
27,70-TL

 

Y.D. ve Y.D. İtiraz Harcı:
Vekalet Harcı                  :
Posta Gideri :

121,10-TL
4,10-TL

136,60-TL

 

TOPLAM : 317,20-TL 


