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Vekilleri

Davanln Ozeti

2013/5556 sayrh Bakanlar Kurulu Karannrn birinci maddesiyle de$igtirilen 31/03/1994 tarihli ve

g4l55g3 sayrlr Bakanlar Kurulu Kararr ile yUrUrlU$e konulan YUksekdlretim Kurumlartnda

yaprlacak lrinci Ogretimde G6rev Alacak Ogretim Elemanlanna Odenecek Ders Ucretleri ile

G6revli Akademik yoneticiler ve Ogretim Elemanlarr ile idari Personele Odenecek Fazla Qahgma

Ucreilerine itigt<in Kararrnln ikinci maddesinin birinci frkrastntn birinci cUmlesindeki "...ayda elli

saati gegmemek Uzere..." ibaresi ile aynr frkranrn son cUmlesini olugturan"Fazla galrgma ticreti

6denebilecek personel sayrsr; ikinci dgretim yaprlan birimlerin kadrolannda bulunanlar igin birim

kadrolarrnda bulunan idari personel sayrsrnln % 30'unu, di$er birimlerden gorevlendirilenler igin

ise Universite kadrolannda bulunan idari personel sayrsrntn % 1O'unu gegemez" ibaresinin iptali

istemidir.

Savunmanln Ozeti : Dava konusu Bakanlar Kurulu Karanntn, 3483 saytlt Kanun'un

12. maddesindeki dgzenleme uyannca yUksekd$retim kurumlartnln ikinci 6$retim yapan

birimlerinde yaptlacak fazla gahgmantn ayhk saat ile Odenecek Ucretin miktanntn belirlenmesi

konusunda Bakanlar Kurulu'na verilen yetki gergevesinde grkarrldr$r, sdz konusu karar ile ilk

olarak yapllacak fazla gahgma Ucreti ddenebilecek azami sUrenin; ikinci olarak sdz konusu sUre

igerisinde fazla gahgma Ucreti ddenebilecek idari personel saylstntn dUzenlendi$i, bu gergevede

fazla ga19ma yapan personelin eme$inin gasp edilmedi$i, asrl amacln "O$retim elemanlartna

6denecek ek ders ve srnav iicretleri ile personele ddenecekfazla gahgma Ucretlerinin toplamtntn,

toplanan ikinci ogretim Ucretlerinin %70'ini agamaz." htikmU gere$i stntrlt olan kayna$tn etkili,

ekonomik ve verimli bir gekilde kullanrmrnrn sa$lanmasrnrn oldu$u, s6z konusu Bakanlar Kurulu

kararr ile yUksekOgretim kurumlan arasrnda uy$ulama'birli$inin sa$lanmastntn amaglandt$t, ikinci

olretim kapsamrnda fiili tazla gahgmasr bulunmasrna ra$men %10'luk ya da %30'luk kontenjan

Uzerinde oldu$u igin gahgmasrnrn kargrh$rnl alamayan personelin ortaya gtkmastna sebebiyet

verilece$i iddiasrnrn gerge$i yansrtmadr$r, nitekim Kanun hUkmU gere$i ikinci o$retimde
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g6revlendirmenin istege bagll olarak gdrevlendirme esastna dayandt$r, dava konusu Bakanlar

Kurulu Kararrnrn hukuka uygun oldu$u ve davdnrn reddigerekti$i savunulmaktadtr.

Danrstav Tetkik Hakimi : Kamer SARIYILDIZ

Dugiincesi : istemin reddigerektigi dgggnglmektedir.

Danrgtay Savclsl : AYgen BAL GUL

Dtigiincesi : Dava, 30111t2013 tarihli ve 28837 saytll Resmi Gazetede

yayrmlanan 2013/5556 sayrh Bakanlar Kurulu Karartntn birinci maddesiyle de$igtirilen 31/03/1994

tarihlive g4l5593 sayrh Bakanlar Kurulu Kararr ile ytirUrltige konulan YUksek6$retim Kurumlarlnda

yaprlacak lkinci Ogretimde Gdrev Alacak O$retim Elemanlanna Odenecek Ders Ucretleri ile

Gorevli Akademik Ydneticiler ve O$retim Elemanlarr ile idari Personele Odenecek Fazla Qahgma

Ucrelerine ltigfin Karannrn ikinci maddesinin birinci frkrasrntn birinci cUmlesindeki "...ayda elli

saati gegmemek Uzere..." ibaresi ile aynr frkranrn son cUmlesini olugturan"Fazla galtgma Ucreti

6denebilecek personel saytst; ikinci 6$retim yaprlan birimlerin kadrolarrnda bulunanlar igin birim

kadrolannda bulunan idari personel saylsrnrn % 30'unu, di$er birimlerden g6revlendirilenler igin

ise Universite kadrolarrnda bulunan idari personel saytstnln % 1O'unu gegemez" ibaresinin iptali

istemiyle agllmrgttr.

657 sayrl Kanunun 99. maddesinde, memurlartn haftallk gahgma s0relerinin genel olarak

40 saat oldu$u, 100. maddesinde, gUnlUk gahgma saatlerinin merkezde Bakanlar Kurulunca

illerde valiler taraftndan belirlenece$i hUkme ba$lanmtgttr.

Aynl Kanun'un 178. maddesinde; Devlet memurlarna hangi hallerde fazla galtgma

yaptrlfacagt ve tazla gahgma ucretinin nasrl belirlenece$i hususu dUzenlenmig, maddede saytlan

hallerde yaptlrrlacak fazla gahgmanln sUresi Ve saaf bagrna ddenecek Ucret Bakanlar Kurulu

Kararr ile belirlenir, hUkmUne yer verilmig, "Kurumlar gerekti$i takdirde personelini gUnlUk galtgma

saatleri drgrnda fazla gahgma iicreti verilmeksizin galrgtrrrlabilirler.Bu durumda personele

yaptrrrlacak fazla galrgmanrn her sekiz saati igin bir gUn hesablyla izin verilir.Ancak, bu suretle

verilecek iznin en gok on gUnliik krsmr yrllrk izinle birlegtirilerek ylh iginde kullandlrtlabilir."

denilmek suretiyle, Devlet memurlannn fazla galrgma Ucreti ddenmeksizin gallgtrrllmalart hali ve

bu durumda yaprlacak iglemler dUzenlenmigtir.

Diger taraftan, 3843 sayrll, YUkseko$retim Kurumlarrnda ifili Ogretim Yaptlmast, 2547

sayrh YUksekogretim Kanununun Bazr Maddelerinin De$igtirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde

Eklenmesi Hakkrnda Kanun'un 7. maddesinde; ikincid$retimin iste$e ba$h ve paraltoldu$u, Fazla

Qalrgma Ucretine ltigfin 12. maddesinde ise (Degigik:211512013-6486/1O.md) " Ytiksek6$retim

kurumlarrnrn ikinci o$retim yapan birimlerinde $6revli dgretim elemanlan ile idari personele yasal

gahgma saati bitiminden sonra fiilen yaptrklarr fazla galrgma stireleri igin saat iicreti odenir.

Yaprlacak fazla galrgmanrn ayhk saati ile ddenecek Ucretin miktian, YUksek6$retim Kurulunun

gdrtigU, Milli E$itim Bakanlr!rnrn teklifi Uzerine her yrl bOtge kanunu ile belirlenen. saat bagr fazla
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galgma Ucretinin Ug katrnl agmayacak gekilde Bakanlar Kurulu taraftndan belirlenir.

Ancak, 6gretim elemanlanna aynt sUre igin ek ders Ucreti ile birlikte fazla galtgma Ucreti

odenmez.

Ogretim elemanlanna odenecek ek ders ve srnav Ucretleri ile personele ddenecek tazla

gahgma Ucretlerinin toplamr, toplanan ikinci 6$retim ticretlerinin %70'ini agamaz." hUkmU yer

almtgtlr.

Bu hUkme dayanrlarak yUrUrltige konulan, davaya konu 04.11.2013 tarihli 2013/5556

sayrlr Bakanlar Kurulu Kararrnrn 1. maddesi ile; 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 saytlt Bakanlar

Kurulu Kararr ile yurUrluge konulan "Ytiksekdgretim Kurumlannda Yaprlacak it<inci Ogretimde

G6rev Alacak Ogretim Elemanlanna Odenecek Ders Ucretleri ile Gdrevli Akademik Ydneticiler ve

Ogretim Elemanlan ile idari personele Odenecek Fazla Qahgma Ucretlerine lligkin Karar"tn 2 nci

maddesi de$igtirilmigtir.

56z konusu 2. madde de; " Ygksekdgretim kurumlanntn ikinci Ogretim yapan birimlerinde

g6revli 6gretim elemanlarr ile idari personele yasal gahgma saati bitiminden sonra ikinci o$retime

y6nelik fiilen yaptrklan tazla gahgma sUreleri igin ayda elli saati gegmemek Uzere yrh merkezi

y6netim bUtge kanununda belirlenen saat bagr fazla gahgma Ucretinin Ug katr tutartnda fazla

ga1gma Ucreti 6denir. Kadrolarr ikinci dgretim yaprlan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci

6gretimde gorev almayanlara fazla gahgma Ucreti 6denmez. Kadrolarr di$er birimlerde

bulunanlardan ikinci 6$retim yaprlan birimlerde usultine uygun olarak gdrevlendirilenlere de aynt

gekilde fazla 9a19ma Ucreti odenebilir. Fazla gahgma Ucreti ddenebilecek personel saytst; ikinci

6lretim yaprtan birimlerin kadrolarrnda bulunanlar igin birim kadrolartnda bulunan idari personel

saytstntn % 30'unu, diger birimlerden gdrevlendirilenler igin ise iiniversite kadrolarrnda bulunan

idari personelsaylslntn % 1O'unu gegemez.

Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatrna gdre normal mesai saatleri dlgtnda fazla

galgmalarr kargrllgrnda Ucret alanlara, aynr galrgmalar igin bu madde hUkUmlerine gdre ayrlca

6deme yaptlmaz.

Bir egitim-6gretim doneminde 6$retim elemanlartna 1 inci madde uyarlnca ddenecek ek

ders ve srnav ticreileri ile personele bu madde uyannca Odenecek tazla gahgma ticretlerinin

toplamr, ilgili egitim-ogretim ddneminde tahsil edilen ikincidlretim Ucretlerinden o$rencilerin bagta

beslenme olmak izere bannma, sa$hk, spor, kUltiir ve di$er sosyal hizmetlerinde kullantlmak

Uzere ayrrlacak paydan sonra kalan tutann o/o 70'ini higbir gekilde agamaz." geklinde

d0zenlenmigtir.

Ygksekogretim kurumlarrnda yaprlacak,ikili 6$retimde, ikinci Olretimle ilgili uygulamalar

ilave Odemeler ve yaprlacak fazla gahgmaya iligkin hususlartdUzenleyen, 3843 saytlt Kanun ve bu

Kanun'un 12. maddesindeki dUzenleme ile yUkseko$retim kurumlanntn ikin-ci..6$retim yapan

birimlerinde yapllacak fazla gahgmantn ayhk saati ile odenecek Ucretin miftarinrnqO"etiilirlenmesi
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konusunda yetki Bakanlar Kuruluna verilmig olup, 
, 
bu gergevede grkartrlan 0411112013 tarihli

2013/5556 sayr| Bakanlar Kurulu kararr ile; yaprlacak fazla gahgmanln ayhk saati, fazla galtgma

Ucreti 6denebilecek azami sUre, s6z konusu sUre igerisinde fazla gahgma Ucreti odenebilecek idari

personel saytstna iligkin dUzenlemeler yaptlmtgttr.

Bakanlar Kurulu Kararrnda fazla gallgma ticreti ddemesine iligkin bu kurallar belirlenirken;

" 6lretim elemanlanna ddenecek ek ders ve srnav Ucretleri ile personele 6denecek fazla galtgma

Ucretlerinin toplamr, toplanan ikinci 6$retim 0cretlerinin % 70'ini agamaz" hUkmtine yer veren,

3843 sayrh Kanun'un 12. maddesiesas altnmlgttr.

Bu haliyle, srnrrlr olan kayna$rn etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde kullantlmast

amacrna ydnelik olarak Bakanlar Kurulu Kararr ile lazla gahgma Ucretlerinin odenmesinin belli

kurallara ba$landr$t g0rUlmektedir.

Diger taraftan, 3843 sayrlr Kanunda; ikinci 6$retim, Ytiksekd$retim kurumlartnda normal

6rgUn d$retimin bitimini takiben yaprlan 6rgUn 6$retim olarak tanrmlanmrg, iste$e ba$lt ve parall

olan ikinci 6$retimde, 6$retim giderlerinin yine bu 6$retim igin toplanan gelirlerden kargrlandt$t

belirtilmig olup, ikinci 6$retim yaprlan yUksekdgretim kurumlarrnda gdrevli akademik ydneticiler ve

dgretim elemanlarr ile idari personelden iste$e baSh olarak kimlerin, bu 6$retim sUresince galtgma

saati bitiminden sonra fazla gahgma yapacaklarrna, ilgili yUksekd$retim kurumunun y6netim

kurulunun gdrUgUnU alarak kurumun ydneticisi tarafrndan karar verilece$i hususu dUzenlenmigtir.

Dolayrsryla, yukanda yer alan mevzuat htikUmlerinin birlikte de$erlendirilmesinden; srntrll

kaynaga sahip olunan ikinci 6$retimde, iste$e baSlr olarak gOrevlendirilen 6$retim elemanlart ile

idari personele ddenecek fazla gahgma Ucretinin miktarr ve sUresine iligkin stntrlan tespit eden

2013/5556 sayrh BakanlarKurulu Kararrnrn iptali istenen ibarelerindedayana$r657 saytlt Kanuna,

3843 sayrh Kanuna ve kamu yaran ve hizmet gereklerine ayktrthk gdrUlmemigtir.

Agr klanan nedenlerle davan r n reddi gerekti$i dti gUnUlmektedir.

TURK uirreriADINA
HUkUm veren Danrgtay SekizinciDairesince igin gere$i gdrUgUldU:

Dava, 3011112013 tarihli ve 28837 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 2013/5556 sayrlr

Bakanlar Kurulu Kararrnrn birinci maddesiyle de$igtirilen 3110311994 tarihli ve 94/5593 sayrlr

Bakanlar Kurulu Kararr ile yUrUrlUge konulan YUksekd$retim Kurumlannda Yaprlacak lkinci

O$retimde G6rev Alacak O$retim Elemanlarrna Odenecek Ders Ucretleri ile Gdrevli Akademik

Ydneticiler ve O$retim Elemanlarr ile idarT Personele Odenecek Fazla Qahgma Ucretlerine lligkin

Karanntn ikinci maddesinin birinci frkrasrnln birinci climlesindeki "...ayda elli saati gegmemek

Uzere..." ibaresi ile aynt ftkrantn son crimlesini olugturan "Fazla galtgma Ucreti ddenebilecek

personel saytst; ikinci 6$retim yaprlan birimlerin kadrolarrnda bulunanlar igig,nffi[ffiolarrnda
bulunan idari personel sayrsrnrn 7o 30'unu, diger birimlerden gdrevlendirif@ffi;1fl[etsit"
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kadrolarrnda bulunan idari personel sayrsrntn % 10'unu gegemez" ibaresinin iptali istemiyle

agrlmrgttr.

3843 sayrh Yuksekogretim Kurumlarinda ikiliOgretim Yapilmasi, 2547 SayilrY0kseko$retim

Kanununun Bazr Maddelerinin Degigtirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakktnda

Kanun'un "Tantmlar" baghkh 3. maddesinde ikili o$retimin yUksek0$retim kurumlartnda onlisans,

lisans ve lisansUstU dtizeyde yaprlan normal orgUn 6$retim ve ikinci 6rg{in 6$retimi; fazla galtgma

Ucretinin ise ikinci d$retimde g6rev yapan 6$retim elemanlarr ile idari personele, yasal galtgma

saatleri dlglnda yapacaklan fazla gahgmanrn kargrlr$r olarak ddenecek Ucreti ifade etti$i hUkUm

altrna ahnmrgttr.

Anrlan Kanun'un "Ders Ucreti" baghkh 10. maddesinde "Normal 6rgUn Ogretimde zorunlu

ders yUkUni.i doldurmug olan 6$retim elemanlarrna ikinci d$retimde verdikleri her ders igin;

dolduramamrg olan 6$retim elemanlarrna bu yUkUn doldurulmasrndan sonra verdikleri her ders

igin, 2914 sayrh YUksekd$retim Personel Kanununun 11 inci maddesinde ongdrUlen hUkUmler

gergevesinde ek ders Ucreti ile ara srnav, yanyrl ve yrl sonu srnavlarr igin ddenecek Ucretlerin Ug

katrnr agmayacak gekilde ikinci Ogretim programlarr esas ahnarak, YUkseko$retim Kurulunun

g6rtigU, Milli E$itim Bakanh$rnrn teklifi Uzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders Ucreti

6denir.", "Fazla Qahgma Ucreti" baghkh (De$igik 211512013-6486/10 md.) 12. maddesinde ise

"YUksekd$retim kurumlannrn ikinci 6$retim yapan birimlerinde g6revli dlretim elemanlan ile idari

personele yasal gahgma saati bitiminden sonra fiilen yaptrklan fazla gahgma sUreleri igin saat

ticreti odenir. Yaprlacakfazla gahgmanrn ayhk saati ile ddenecek ticretin miktan, Yliksekd$retim

Kurulunun gOrUgU, Milli Egitim Bakanh$rnrn teklifi tizerine her yrl bUtge kanunu ile belirlenen saat

bagr fazla gahgma licretinin rig katrnr agmayaeak gekilde Bakanlar Kurulu tarafrndan belirlenir.

Ancak, 6$retim elemanlanna aynr sUre igin ek ders Ucreti ile birlikte fazla gahgma Ucreti 6denmez.

O$retim elemanlanna ddenecek ek ders ve srnav Ucretleri ile personele ddenecektazla gahgma

Ucretlerinin toplamr, toplanan ikinci 6$retim Ucretlerinin %70'ini agamaz." hUkmUne yer verilmigtir.

30l11l2AB gUnlU ve 28837 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yUrUrlU$e giren dava

konusu Bakanlar Kurulu kararrnrn 1. maddesinde "31/3/1994 tarihli ve g4l5593 sayrh Bakanlar

Kurulu Karart ile yUrUrlU$e konulan "YUksek6$retim Kurumlarrnda Yaprlacak lkinci Ogretimde

Gdrev Alacak O$retim Elemanlarrna Odenecek Ders Ucretleri ile Grirevli Akademik Ydneticiler ve

Ogretim Elemanlan ile ldari Personele Odenecek Fazla Qahgma Ucretlefne lligkin Karaf'rn 2 nci

maddesi aga$tdaki gekilde de$i9tirilmi9tir." ve "YUksekd$retim kurumlannln ikinci o$retim yapan

birimlerinde gdrevli Ogretim elemanlarr ile idari personele yasal galrgma saatibitiminden sonra

ikinci d$retime yonelik fiilen yaptrklan fazla gahgma sUleleri igin ayda elli saati gegmemek Uzere

ytlt merkezi ydnetim bUtge kanununda belirlenen saat bagr fazla galtgma Ucretinin Ug katr tutarrnda

fazla galtgma Ucreti 6denir. Kadrolarr ikinci 6$retim yaprlan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci

d$retimde gdrev almayanlara tazla gahgma Ucreti 6denmez. Kadrolan diUerer$ifimlerde
,d";i: *d %.
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bulunanlardan ikinci dgretim yapllan birimlerde usulUne uygun olarak gdrevlendirilenlere de aynt

gekilde fazla galrgma Ucreti ddenebilir. Fazla gahgma ticreti ddenebilecek personel saytst; ikinci

ogretim yapllan birimlerin kadrolannda bulunanlar igin birim kadrolartnda bulunan idari personel

saylstntn 7o 30'unu, di$er birimlerden gdrevlendirilenler igin ise Universite kadrolartnda bulunan

idari personel saylslnrn % 10'unu gegemez. Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuattna gdre

normal mesai saatleri drgrnda fazla galrgmalarr kargtlt$rnda Ucret alanlara, aynt galtgmalar igin bu

madde hUkiimlerine gdre aynca 6deme yaprlmaz. Bir e$itim-6$retim ddneminde 6$retim

elemanlarrna 1 inci madde uyannca ddenecek ek ders ve srnav Ucretleri ile personele bu madde

uyannca ddenecek fazla gahgma Ucretlerinin toplamr, ilgili egitim-d$retim ddneminde tahsil edilen

ikinci 6$retim Ucretlerinden d$rencilerin bagta beslenme olmak Uzere bannma, sa$ltk, spor, kUltUr

ve diger sosyal hizmetlerinde kullanrlmak Uzere aynlacak paydan sonra kalan tutartn 7o 70'ini

higbir gekilde agamaz.", 2. maddesinde "Bu Karar, 291512013 tarihinden gegerli olmak Uzere,

yayrmr tarihinde yUrUrlU$e girer.", 3. maddesinde ise "Bu Karar hUkUmlerini Bakanlar Kurulu

yUrUttir." dUzenlemesine yer verilmigtir.

Dava konusu edilen Bakanlar Kurulu karannrn Milli E$itim Bakanh$r'nn 1011012013 tarihli ve

2949985 sayrh yazrsr 0zerine, 1911111992 tarihli ve 3843 sayrh Kanunun 10. ve 12. maddelerine

gdre kararlagtrrrldr$r gdrtrlmUg olup anrlan karann hukuki denetiminin bu yasal dUzenlemeler

gergevesinde yapr lmasr gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu Karan'nrn "Fazla gahgma ticreti 6denebilecek personel sayrsr; ikinci

6$retim yaprlan birimlerin kadrolannda bulunanlar igin birim kadrolannda bulunan idari

personel sayrsrnrn Yo 30'unu, di$er birimlerden g6revlendirilenler igin ise i,iniversite

kadrolarrnda bulunan idari personel sayrsrnrn % lOiunu gegemez." krsmr y6ntinden yaptlan

inceleme neticesinde;

Dava konusu Bakanlar Kurulu karannrn dayana$r olan Kanun maddelerinde Bakanlar

Kuruluna fazla galrgma 0creti Odenebilecek personel sayrsrna iligkin bir dtizenleme yapma yetkisi

verilmedi$i ve anrlan dUzenleme ile davah idarece fazla gahgma Ucreti ddenebilecek personel

sayrsrna bir srnrrlama getirildi$i gdrUlmUg olup; bu srnrrlama nedeniyle fazla gahgma yaptr$r halde

fazla gahgmasrnrn kargrh$r olarak fazla gahgma Ucreti alamayacak personelin durumunun ne

olaca$r konusuna davah idare tarafrndan agrklrk getirilmedi$i anlagrldr$rndan dava konusu

Bakanlar Kurulu kararrnrn bu krsmrnda hukuka uyarllk gdrUlmemigtir.

Bakanlar Kurulu Karannrn ikinci maddesinin birinci frkrasrnrn birinci ctimlesindeki

"...ayda ellisaati gegmemek iizere..." ibaresi y6niinden yaprlan inceleme neticesinde;

3843saytll Kanunun 12. maddesi ile yaprlacak.tazla gahgmanrn ayhk saati ile ddenecek Ucretin

miktartnln Y0ksek6$retim Kurulunun grirUgU, Milli Egitim Bakanhgrnln teklifi Uzerine her yrl b0tge

kanunu ile belirlenen saat bagr fazla gahgma Ucretinin Ug katrnr agmayacak ggkilde belirlenmesi

hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verildigi grirUlm0g olup anrlan y"t[i,g"J*vesinde Bakanlar

" ..i' .
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Kurulu taraflndan ytiksekogretim kurumlanntn ikinci 6$retim yapan birimlerinde gdrevli o$retim

elemanlarr ile idari personele yasal galrgma saati bitiminden sonra ikinci 6$retime yonelik fiilen

yaptrklarr fazla gahgma sUreleri igin ayda elli saati gegmemek tizere merkezi ydnetim bUtge

kanununda belirlenen saat bagr fazla gahgma Ucretinin iig katr tutaflnda fazla gahgma Ucreti

ddenece$ine iligkin bir dUzenleme yaprldr$t anlagtlmaktadtr.

Bu baglamda, yukalda yer verilen yasal dUzenlemelerde dngdrUlen yetki gergevesinde

ygksekogretim kurumlannln ikinci ogretim yapan birimlerinde gorevli 6$retim elemanlart ile idari

personele yasal galrgma saati bitiminden sonra fiilen yaptklan fazla gahgma Ucretine iligkin usul

ve esaslarrn kamu yarcn ve hizmet gereklerine uygun birgekilde belirlendi$i anlagrlmrg olup dava

konusu edilen Bakanlar Kurulu karannrn bu ktstmlarrnda hukuka aykrnhkg6rUlmemigtir.

Agrklanan nedenlerle,

1-Bakanlar Kurulu Kararr'nrn 'Fazla gahgma iicreti odenebilecek personel sayrsr; ikinci

6gretim yaprlan birimlerin kadrolarrnda bulunanlar igin birim kadrolartnda bulunan idari personel

saytstntn % 30'unu, diger birimlerden gdrevlendirilenler igin ise Universite kadrolartnda bulunan

idari personelsayrslnrn o/o 1O'unu gegemez." krsmr ydnUnden oygoklu$uyla iptaline'

2- Bakanlar Kurulu Kararr'nrn ikinci maddesinin birinciftkrastntn birinci cUmlesindeki "...ayda

elli saati gegmemek tizere..." ibaresi yonUnden oybirli$iyle reddine,

3- Davanrn krsmen iptal, krsmen ret ile sonuglanmasr nedeniyle agaSrda d6kUmij gdsterilen

213,45 TL yargrlama giderinin yanst olan 106,725 Tl'lik klsmtntn davact Uzerinde btraktlmastna

ve karaln verildigi tarihte yurUrlUkte bulunan Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyartnca 1.980,00 TL

vekalet Ucretinin davacldan allnarak davalr idareye verilmesine, yargtlama giderlerinin di$er yartst

o;an106,725 TL ile karann verildigi tarihte yUpiirlUkte bulunan Avukatllk Asgari Ucret Tarifesi

uyalnca 1.980,00 TL vekalet Ucretinin davalr idareden altnarak davactya verilmesine,

4- Bu kararrn teblig tarihini izleyen 30 (otuz) gUn igerisinde, Dantgtay ldari Dava Daireleri

Kurulu'na temyiz yolu aglk olmak rizere, 0610712018 tarihinde karar verildi.

Uy"
Tiilay

BULGURCU

Bagkan
Ytiksel
OZTURK

gv"
Ali lhsan

ganin

uye
Ahmet Yahya

6zoemin
(x)

uye
Yiicel

BULMUg

Yargllama Giderleri :

Harglar : 131,45 TL
Posta Gideri : 82,00 TL
Toplam : 213,45TL
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KAR$I OY :

(X)- 1g0 sayrh Genel Kadro ve Usulu Hakkrnda Kanun Htikmunde Kararname'nin

,,Kadrola.n ihdasl" baghkll 6. maddesinde "Bu Kanun Hukmunde Kararnamenin 2 nci maddesinin

(a) ve (b) bendlerinde sayrlan kamu kurum ve kuruluglarrnln kadrolarr kanunla ihdas edilir'

Bakanlrklarca merkez ve tagra kuruluglarr itibariyle ayn ayrl hazlrlanan kadro teklifleri

incelenmek izere, Devlet personel Dairesi ile Maliye ve Giimrtik Bakanlr$lna gonderilir. llgili

Bakanlrkga bu kuruluglarrn gorugleri aynen eklenerek haztrlanacak kanun tasla$r Bagbakanlt$a

sunulur.

Kadro ihdasrnr 6ng6ren kanun taslaklarrna eklenecek kadro cetvellerinin hazlrlanmastnda ve

tuturan kadrorann serbest brrakrrma igremlerinde kalkrnma planlarr ve yrrhk programlara

daya-nrfarak yaprlacak i9 analizleri ve Devlet Personel Dairesince haztrlanarak Bakanlar Kurulu

Karal ile yuriirlii$e konulacak ydnetmelik esas allnlr'" hiikmune yer verilmigtir'

Bakanlar Kurulunun kadro ihdasrna iligkin genel yetkisi oldu$u anlagrldr$rndan dava konusu

edifen Bakanlar Kurulu Karan'.nrn "Fazla galrgma ucreti odenebilecek personel sayrsr; ikinci

6gretim yaprlan birimlerin kadrolarrnda bulunanlar igin birim kadrolartnda bulunan idari personel

sayrsrnrn % 30,unu, di$er birimlerden gorevlendirilenler igin ise universite kadrolarlnda bulunan

idari personel sayrsrnrn o/o 1o'unu gegemez." krsmr ydnunden de davantn reddedilmesi gerekti$i

g6rtigUyle go$unluk karartna kattlmlyorum'

Uy"
Ahmet YahYa

OZDEMiR
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