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Da�res� 66

Karar No 752752

İlam No 184184

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;  

Denetç� tarafından, ....... ........’ın özel kalem müdürlüğünden sınava g�rmeden tekn�ker kadrosuna atanması neden�yle
kamu zararına neden olunduğu �dd�a ed�lm�şse de; 

04.07.2009 tar�h ve 27278 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Mahall� İdareler Personel�n�n Görevde
Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�ğ�n; 

“Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ�ne Tab� Kadrolar” başlıklı 5’�nc� maddes�nde, “(2) Unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab�
kadrolar aşağıda bel�rt�lm�şt�r: 

a) Sanat tar�hç�s�, arkeolog, dekoratör, des�natör, ekonom�st, ev ekonom�st�, f�z�kç�, graf�ker, heykeltıraş, h�drob�yolog,
h�drolog, �stat�st�kç�, jeof�z�kç�, jeolog, jeomorfolog, kaptan, k�myager, laborant, matemat�kç�, m�mar, mühend�s,
paleontolog, p�lot, ressam, restoratör, şeh�r plancısı, tekn�k ressam, tekn�ker, tekn�syen, topograf, peyzaj m�marı, ölçü ve
ayar memuru, antropolog, bakter�yolog, b�olog, çocuk gel�ş�mc�s�, d�ş protez tekn�syen�, d�yet�syen, ebe, f�z�koterap�st,
f�zyoterap�st, hemş�re, odyolog, pedagog, ps�kolog, radyoterap�st, sağlık f�z�kç�s�, sağlık memuru, sağlık tekn�ker�, sağlık
tekn�syen�, sosyal çalışmacı, sosyal h�zmet uzmanı, tıbb� teknolog, veter�ner hek�m, veter�ner sağlık tekn�ker�, veter�ner
sağlık tekn�syen�, sosyolog, programcı, kütüphanec�, müterc�m, tercüman, avukat, �mam, kameraman, çocuk eğ�t�mc�s�,
çocuk eğ�t�c�s�, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu.”, 

“Unvan değ�ş�kl�ğ� suret�yle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8’�nc� maddes�nde, “(1) Unvan değ�ş�kl�ğ�
suret�yle atanacaklarda aşağıdak� genel şartlar aranır. 

a) (Mülga: RG-7/5/2014-28993) 

b) Unvan değ�ş�kl�ğ� sınavında başarılı olmak, 

c) 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�nde, “(1) Unvan değ�ş�kl�ğ�
suret�yle atanacaklarda aşağıdak� özel şartlar aranır. 

e) Tekn�ker kadrosuna atanab�lmek �ç�n; 

1) En az �k� yıl sürel� meslek� veya tekn�k yükseköğret�m mezunu olmak,” 

“H�zmet grupları arasında geç�şler” başlıklı 20’nc� madden�n (ç) fıkrasında, 
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“İst�sna� memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmel�k kapsamındak� kadrolara, atanacakları kadro �ç�n
öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanab�l�r.”, 

hükümler� yer almaktadır. 

Atamanın yapıldığı tar�hte tekn�ker kadrosuna atanacaklar �ç�n Yönetmel�ğ�n unvan değ�ş�kl�ğ�ne atanacakların unvan
değ�ş�kl�ğ� sınavında başarılı olması, 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� bulunması ve en az �k� yıl sürel� meslek� veya
tekn�k yükseköğret�m mezunu olması gerek�r. 

....... ........’ın h�zmet cetvel�n�n �ncelenmes�nde, …… tar�h�nde ............... Ün�vers�tes� ………. Meslek Yüksekokulu İnşaat
önl�sansı mezunu olduğu, ….. tar�h�nde …….. Ün�vers�tes� İşletme Fakültes� İşletme bölümü mezunu olduğu, ………
tar�h�nde ....... Beled�yes�ndek� Özel Kalem Müdürlüğüne, ………. tar�h�nde ....... Beled�yes�ndek� tekn�ker kadrosuna ve
………. tar�h�nde naklen ........ Beled�yes� tekn�ker kadrosuna atandığı görülmüştür.  

Yönetmel�ğe göre tekn�ker kadrosuna atanma unvan değ�ş�kl�ğ�ne tab�d�r. Naklen atanarak gelen k�ş�n�n geld�ğ� kurumda
Yönetmel�ğe aykırı olarak tekn�ker kadrosuna atanması hatalıdır. Unvan değ�ş�kl�ğ� gereken tekn�ker kadrosuna unvan
değ�ş�kl�ğ� sınavına g�rmeden atama yapılması 18.04.1999 gün 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. 

Bununla b�rl�kte, 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu’nun 71’�nc� maddes�nde kamu zararı; “kamu
görevl�ler�n�n kasıt, kusur veya �hmaller�nden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, �şlem veya eylemler� sonucunda kamu
kaynağında artışa engel veya eks�lmeye neden olunmasıdır.” den�lerek kamu zararının kamu görevl�ler�n�n kasıt, kusur
veya �hmaller�nden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, �şlem veya eylemler� sonucunda oluşması, başka b�r �fadeyle
kamu zararı �le mevzuata aykırı karar, �şlem veya eylem arasında �ll�yet bağının bulunması gerekt�ğ� hükme
bağlanmıştır. Somut olayda, ....... Beled�yes�ndek� tekn�ker kadrosuna atama ….. yılında gerçekleşm�ş, …….. tar�h�nde
�se 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 uyarınca ....... Beled�yes�nde
tekn�ker kadrosunda çalışan �lg�l�n�n .....................Beled�yes�nde münhal bulunan tekn�ker kadrosuna naklen atandığı
anlaşılmıştır. …… yılındak� kamu görevl�ler� atama �şlem�n�n h�çb�r aşamasında yer almadıkları �ç�n bahse konu …….
yılında ....... Beled�yes�nde gerçekleşen atama �şlem�ndek� mevzuata aykırılığı tesp�t etmeler� kend�ler�nden beklenemez.
Dolayısıyla, ……. yılındak� kamu görevl�ler�n�n …….. yılında gerçekleşen atamadan ötürü sorumlu tutulmalarında
hukuka ve hakkan�yete uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, sorumlu tutulan kamu görevl�ler� tarafından sebep
olunan b�r mevzuata aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bu �t�barla, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ………. TL ödeme �le �lg�l� olarak �l�ş�lecek husus bulunmadığına, 6085
sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’�nc� maddes� uyarınca İşbu İlamın tebl�ğ tar�h�nden �t�baren altmış gün �çer�s�nde Sayıştay
Temy�z Kurulu nezd�nde temy�z yolu açık olmak üzere oy b�rl�ğ�yle karar ver�ld�.


