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Tutanak Tar�h� 13.10.202013.10.2020

Kararın Konusu Personel Mevzuatı �le İlg�l� KararlarPersonel Mevzuatı �le İlg�l� Kararlar

Personel Ataması 

Dosya kapsamındak� b�lg� ve belgeler�n �ncelenmes� ve duruşmada hazır bulunanların d�nlen�lmes� sonucunda;  

…… Beled�yes� özel kalem müdürlüğüne açıktan atanan ..... ........’ın mühend�s kadrosuna mevzuata aykırı olarak
sınavsız atandığı görülmüştür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İst�sna� memurluklar” başlıklı 59’uncu maddes�nde, “…..özel kalem
müdürlükler�ne,.. bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe �lerlemes� ve dereceye yükselmes�ne �l�şk�n hükümler�yle bağlı
olmaksızın tahs�s ed�lm�ş derece aylığı �le memur atanab�l�r.  

B�r�nc� fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emekl�l�k aylığının hesabında ve d�ğer memurluklara naklen
atanmalarında herhang� b�r sınıf �ç�n kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emekl�l�k kıdemler�
yürümekte devam eder.”, 

hükmü �le �lg�l� İç�şler� Bakanlığının 03.06.2009 gün ve B.05.0.MAH.0.08.01.00/900-14626 sayılı özel kalem müdürü
konulu genelges�nde yer alan, 

“Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, Bakanlığımız �zn� �le yapılacaktır. Bu kadrolara
yapılacak açıktan atamalarda, kadro dereces� ve görev�n özell�kler� de d�kkate alınarak yükseköğren�m mezunlarına
öncel�k ver�lecekt�r. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddes� kapsamında tanınan atama yetk�s�, sınırsız b�r yetk� olmayıp,
bu yetk�n�n memur�yete sınavsız g�r�ş�n b�r yöntem� g�b� kullanımına hukuken �mkân bulunmamaktadır. 

Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seç�m�nde, beled�ye başkanlarının b�r seç�m dönem�
boyunca çalışab�lecekler� ehl�yet ve l�yakat sah�b� k�ş�ler� seçmeler� esastır. Personel g�derler�, 5393 sayılı Beled�ye
Kanununun 49 uncu maddes�nde öngörülen oranları aşan beled�yelerde, özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak
açıktan ve naklen atamalarda, 5393 sayılı Kanunun Geç�c� 1 �nc� maddes�nde öngörülen usule göre Bakanlığımızdan
�z�n alınacaktır.”, 

düzenlemelere göre özel kalem müdürlükler�ne atama yapılmaktadır.  

…….. Beled�yes�n�n 1’�nc� derecel� özel kalem müdürü kadrosuna açıktan atama taleb�ne İç�şler� Bakanlığı Mahall�
İdareler Genel Müdürlüğünün ……. tar�hl� oluru �le �z�n ver�lm�şt�r. Özel Kalem Müdürlüğüne açıktan atanan ..... ........,
…… tar�h�nde ………. Beled�yes�nde memur kadrosuna ………. tar�h�nde �se naklen ........ Beled�yes� mühend�s
kadrosuna atanmıştır. 

Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�ğ�’n�n “Görevde
yükselme ve unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab� kadrolar” başlıklı 5’�nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab�
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kadrolar arasında mühend�s sayılmış, “Görevde yükselme suret�yle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6’ncı
maddes�nde, “görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve bu yönetmel�k kapsamındak� kadrolara atanab�lmek �ç�n
son müracaat tar�h� �t�bar�yle 5 �nc� maddede öngörülen görevlerde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak.” bel�rt�ld�kten
sonra Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına tab� olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar başlıklı 8’�nc� maddes�nde,
“Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavında başarılı olmak ve Yükseköğren�m mezunu olanların 1-4 derecel� kadrolara atanmaları �ç�n
657 sayılı Kanun’un 68 �nc� maddes�n�n (B) bend�nde bel�rt�len süre kadar h�zmet� bulunmak." Unvan değ�ş�kl�ğ� suret�yle
atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 9’uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde, “Mühend�s... kadrolarına
atanab�lmek �ç�n, Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların �lg�l� bölümler�nden mezun olmak �le öğren�m durumu
�t�barıyla atanacağı kadro unvanını �hraz etm�ş olmak” şartları sayılmıştır.  

Yönetmel�ğ�n “H�zmet grupları arasında geç�şler” başlıklı 20’nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde, “Gruplar arası
görevde yükselme n�tel�ğ�ndek� geç�şler ve alt gruptan üst gruplara geç�şler görevde yükselme sınavına tab�d�r. Mahall�
�darelerde ve d�ğer kamu/kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler �le bu görevlerle aynı düzey görevlere
veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tab� tutulmadan atama yapılab�l�r.” �le “Naklen atamalar” başlıklı Ek 2’nc�
maddes�nde, “D�ğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmel�kte bel�rt�len aynı unvana, bu
unvanın bulunduğu aynı alt gruptak� d�ğer unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılab�l�r. Ancak; müdür, şube
müdürü ve aynı düzeydek� d�ğer görevlere atanacaklarda �lg�l� unvan �ç�n bel�rt�len öğren�m şartı aranır.” düzenlemes�
yapılmıştır. 

04.07.2009 tar�hl� ve 27278 sayılı Resm� Gazete’de yayınlanan Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve
Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�ğ�n H�zmet grupları arasında geç�şler başlıklı 20’nc� maddes�n�n (ç)
fıkrasında k�, “İst�sna� memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmel�k kapsamındak� kadrolara,
atanacakları kadro �ç�n öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanab�l�r.” hükmün yürütmes�n�n durdurulması
Danıştay İdar� Dava Da�reler� Kurulunun 01.04.2010 tar�h ve 2010/70 sayılı kararı �le durdurulduğundan uygulama
�mkânı bulunmamaktadır. Danıştay 5’�nc� Da�ren�n 2009/4677 Esas ve 2011/6294 sayılı kararıyla 04.11.2011 tar�h�nde
oyb�rl�ğ�yle bu fıkranın �ptal�ne karar ver�lm�şt�r. Danıştay 5’�nc� Da�ren�n 2009/4677 Esas ve 2011/6294 sayılı kararına
yapılan temy�z taleb� İdar� Dava Da�reler� Kurulunun 2012/1672 Esas ve 2014/2742 sayılı kararıyla 19.06.2014 gününde
oyb�rl�ğ�yle redded�lm�şt�r. Bu fıkra hükmü 07.05.2014 gün ve 28993 sayılı Resm� Gazete �le yürürlükten kaldırılmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’nun “İst�sna� memurluklar” başlıklı 59’uncu maddes�n�n 2’nc� fıkrasında özel kalem
müdürlüğünde bulunan k�ş�ler �ç�n d�ğer memurluklara naklen atanmalarında herhang� b�r sınıf �ç�n kazanılmış hak
sayılmaz den�lse de uygulamada memurluğa atama �daren�n takd�r�nded�r. Yukarıda bel�rt�len Yönetmel�k maddes�
Danıştay İdar� Dava Da�reler� Kurulunun 01.04.2010 tar�hl� kararı �le durdurulduğundan dolayı bu k�ş� mühend�s
kadrosuna yer�ne ancak memur kadrosuna atanab�l�r. 

Yönetmel�ğe göre mühend�sl�ğe atanma unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab�d�r. Naklen atanarak gelen k�ş�n�n geld�ğ� kurumda
bulunduğu kadrosu ne �se atanacağı kurumda da kadrosu aynı/eşdeğer olmalıdır. Unvan değ�ş�kl�ğ� gereken mühend�s
kadrosuna unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�rmeden atama yapılması 18.04.1999 tar�h ve 23670 sayılı Resm� Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe g�ren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r
Genel Yönetmel�k �le Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r
Yönetmel�ğ�’ne aykırıdır. 

Yönetmel�ğe aykırı olarak sınav yapılmadan mühend�sl�ğe yapılan atama kazanılmış hak oluşturmaz. Kazanılmış hakkın
varlığından söz edeb�lmek �ç�n, hakkın yürürlüktek� hukuk kurallarına uygun olarak tes�s ed�len b�r �şlemle elde ed�lmes�
gerekmekted�r. Hukuka aykırı olarak tes�s ed�len �şlemler�n kazanılmış hak doğurması mümkün değ�ld�r.  

D�ğer taraftan, ……… .... ..... yapmış olduğu savunmasında …. tar�h�nde .....................Beled�yes� ……… olarak görev
yaparken ….. ……… olarak atanması neden�yle sorgu dönem� olan ……. yılında .....................Beled�yes�nde görevl�
olmaması neden�yle yapılan �şlemlerle �lg�l� herhang� b�r sorumluluğunun olmadığını �dd�a etm�şse de; .... .....’ın söz
konusu sorumluluğu bahs� geçen k�ş�n�n mevzuata aykırı şek�lde ………. tar�h�nde �lg�l� kadroya atanmasına olur vermes�
ve ………… yılında meydana gelen kamu zararının bu atama sonucunda meydana gelmes� neden�yled�r. 

Y�ne …. …… ….. .... ..... yapmış olduğu savunmasında sorumlu olmadığını �fade etm�şse de atama onay belgeler�
�ncelend�ğ�nde görüleceğ� üzere memur veya şef ver�len em�r üzer�ne atama onayına �l�şk�n yazıyı yazmaktadır. Yazılan
yazıyı İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Da�re Başkanlığında İnsan Kaynakları Şube Müdürü olan k�ş� olura arz etmekte İnsan
Kaynakları ve Eğ�t�m Da�re Başkanı �le İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Da�re Başkanının bağlı olduğu genel sekreter
yardımcısı tekl�f eden kısmında uygun görüşle arz etmekte ve olur veren Genel Sekreter/Başkan tarafından �mzalanarak
atama �şlem� tamamlanmaktadır. Gerek olura arz eden şube müdürü gerekse de uygun görüşle arz eden İnsan
Kaynakları ve Eğ�t�m Da�re Başkanı �le İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Da�re Başkanının bağlı olduğu genel sekreter
yardımcısının �mzaları yapılan atamanın hukuka uygun ve mevzuata aykırı b�r yönünün olmadığını bel�rtmekted�r. Asıl
�şlem� yapanlar söz konusu k�ş�lerd�r. Yan� atama �şlem�n�n alt yapısını anılan k�ş�ler oluşturmaktadır. N�ha� �mzayı atan
yan� olur veren genel sekreter bu k�ş�ler�n �mzaladığı ve mevzuata uygun olduğunu bel�rtt�ğ� hususa güvenerek �mza
atmaktadır. Dolayısıyla genel sekreter yardımcılarının atama onay yazısında atmış oldukları �mzaların paraf hükmünde
olduğu ve evrakın tekemmülünün zorunlu şartlarından b�r� olmadığı görüşüne katılmak mümkün değ�ld�r. 

..... ........’ın Yönetmel�ğe aykırı olarak unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�rmeden mühend�sl�ğe atamasını olura arz eden

.....................Beled�yes� İnsan Kaynakları Şube Müdürü .... ....., uygun görüşle arz eden İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m
Da�re Başkanı .... ..... ve Genel Sekreter Yardımcısı .... ..... �le olur veren Genel Sekreter .... ..... hatalı atamadan dolayı
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sorumludurlar. Her ne kadar Denetç� tarafından söz konusu kamu zararından Harcama Yetk�l�s� sıfatlarıyla sorumlu
tutulan ….. ………. (Ulaşım Da�re Başkanı) ve ……… ………. (Şube Müdürü) �le Gerçekleşt�rme Görevl�s� sıfatıyla
sorumlu tutulan …….. ………. (Şef) sorumlu tutulmuşlarsa da; söz konusu kamu görevl�ler� atama �şlem�n�n h�çb�r
aşamasında yer almadıkları �ç�n bahse konu atama �şlem�ndek� mevzuata aykırılığı ödeme sırasında b�l�p tesp�t etmeler�
kend�ler�nden beklenemez. Bu nedenle de oluşan kamu zararından sorumlu tutulmaları hakkan�yetle bağdaşmaz. 

Bu �t�barla, unvan değ�ş�kl�ğ� sınavına g�rmeden mühend�s kadrosuna atanan ..... ........’a yapılan ödemeler sonucu
oluşan kamu zararı tutarı ………. TL’n�n D�ğer Sorumlular (İnsan Kaynakları Şube Müdürü) .... ....., (İnsan Kaynakları ve
Eğ�t�m Da�re Başkanı) .... ....., (Genel Sekreter Yardımcısı) .... ..... ve (Genel Sekreter) .... .....’a müştereken ve
mütesels�len 6085 sayılı Kanun’un 53’üncü maddes� gereğ�nce hüküm tar�h�nden �t�baren �şleyecek fa�z� �le
ödett�r�lmes�ne anılan Kanun’un 55’�nc� maddes� uyarınca �şbu İlamın tebl�ğ tar�h�nden �t�baren altmış gün �ç�nde
Sayıştay Temy�z Kurulu nezd�nde temy�z yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla, 

Denetç� tarafından, Harcama Yetk�l�s� sıfatlarıyla sorumlu tutulan ………. …….. (Ulaşım Da�re Başkanı) ve …….. ………
(Şube Müdürü) �le Gerçekleşt�rme Görevl�s� sıfatıyla sorumlu tutulan …….. ……… (Şef) �se oluşan kamu zararında
yukarıda bel�rt�len gerekçeyle herhang� b�r dahl� bulunmadığından sorumlu tutulmamalarına 6085 sayılı Kanun’un 55’�nc�
maddes� uyarınca �şbu İlamın tebl�ğ tar�h�nden �t�baren altmış gün �ç�nde Sayıştay Temy�z Kurulu nezd�nde temy�z yolu
açık olmak üzere oy b�rl�ğ�yle, 

karar ver�ld�. 

Karşı Oy: 

Da�re Başkanı ...... .......’ın karşı oy gerekçes�: 

..... ........, …. tar�h�nde ……. Beled�yes�nde Özel Kalem Müdürü kadrosunda memur�yete başlamıştır. Memur�yete
başladığı tar�hte Endüstr� Mühend�sl�ğ� L�sans programı mezunudur. 

İlg�l�n�n, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74’üncü maddes�nde bel�rt�len “... bulundukları sınıftan veya öğren�m
durumları �t�bar�yle g�reb�lecekler� sınıftan, b�r kadroya nak�ller� mümkündür.” hükmü �le Danıştay 5. Da�res�n�n 2007/3519
esas, 2009/1250 karar no’lu kararı gereğ� öğren�m durumu, Beled�yen�n bu alandak� personel �ht�yacı ve personel�n f��len
Mühend�s olarak görev yapması neden�yle 29.06.2015 tar�h�nde Beled�yede münhal bulunan Mühend�s kadrosuna
naklen atandığı anlaşılmıştır. Görevde yükselme sınavı kurum �ç� düzenlemey� �çermekte olup, adı geçen k�ş� yukarıda
bel�rt�len hüküm uyarınca ……… Beled�yes�nden naklen geld�ğ�nden �lg�l� mühend�s olarak �st�hdam ed�lm�ş, kend�s�ne
de bu h�zmet� karşılığı olarak mühend�s kadrosuna tekabül eden ödemeler yapılmıştır. Bu duruma göre; anılan k�ş�ye
yapılan ödemen�n kamu zararı olarak değerlend�r�lmes� hukuken mümkün değ�ld�r. 

Bel�rt�len gerekçelerle, konu hakkında �l�ş�lecek husus bulunmadığına karar ver�lmes� gerekt�ğ�nden çoğunluk görüşüne
katılmıyorum.


