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DAVANIN ÖZETİ :                                                                                    müdür yardımcısı 

olarak görev yapmakta iken hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 01/09/2016 tarihinde görevinden 
uzaklaştırılan ve 07/01/2019 tarihinde tekrar görevine iade edilen davacı tarafından, açıkta geçirdiği 
döneme ilişkin maaşlarının yasal faizinin, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, yönetim karşılığı ek 
ders ücretlerinin, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretlerinin, nöbet görevi ek ders ücretlerinin 
yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin                     Kaymakamlığı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 03/02/2020 tarih ve E.2321841 sayılı işlemi ile 18/02/2020 tarih ve 
E.3479545 sayılı işleminin; hukuka, hukuki güvenlik ilkesine, kazanılmış haklara saygı ilkesine aykırı 
olduğu, hakkında yürütülen ceza yargılaması neticesinde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 
2018/933 sayılı kararı ile "beraatine" karar verildiği, bahse konu yargı kararı üzerine görevine iade 
edildiği, açıkta geçirdiği sürelere ilişkin maaşlarının ödendiği ancak diğer parasal haklarının 
ödenmediği, fiilen görevini yapmamasının kendi iradesi dışında gerçekleşen bir durum olduğu, 
herhangi bir kusurunun olmadığı, açıkta geçen sürelerin fiilen öğretmenlikte geçtiğinin kabul 
edilmesinin ve görevde olsaydı alabileceği tüm mali ve sosyal haklarının ödenmesinin gerektiği ileri 
sürülerek iptali istenilmektedir. 

 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma dilekçesi sunulmamış, bilgi ve belge sunulmuştur. 

 
TÜRK  MİLLETİ ADINA 

 
Karar veren Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler 

incelenmek suretiyle işin esası hakkında gereği görüşüldü: 
Dava,                                                                                                              müdür yardımcısı 

olarak görev yapmakta iken hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 01/09/2016 tarihinde görevinden 
uzaklaştırılan ve 07/01/2019 tarihinde tekrar görevine iade edilen davacı tarafından, açıkta geçirdiği 
döneme ilişkin maaşlarının yasal faizinin, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, yönetim karşılığı ek 
ders ücretlerinin, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretlerinin, nöbet görevi ek ders ücretlerinin 
yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin                       Kaymakamlığı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 03/02/2020 tarih ve E.2321841 sayılı işlemi ile 18/02/2020 tarih ve 
E.3479545 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 

Anayasa'nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin, toplumun huzuru, milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiş, 125. maddesinin ilk 
fıkrasında; "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" hükmü yer almakta olup, 
aynı maddenin son fıkrasında; idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü 
olduğu hükme bağlanmıştır. 

Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağanüstü zararların idarece 
tazmin edilmesi, Anayasanın 125. maddesinin gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin "sosyal hukuk devleti" 
niteliğinin doğal bir sonucudur. İdare, kural olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı 
kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare 
hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazmin 
edilmektedir. 
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İdarenin hukuki sorumluluğu, kamusal faaliyetler sonucunda, idare ile yönetilenler arasında 

yönetilenler zararına bozulan ekonomik dengenin yeniden kurulmasını, idari etkinliklerden dolayı 
bireylerin uğradığı zararın idarece tazmin edilmesini sağlayan bir hukuksal kurumdur. Bu kurum, 
kamusal faaliyetler nedeniyle yönetilenlerin malvarlığında ortaya çıkan eksilmelerin ya da artış 
olanağından yoksunluğun giderilebilmesi, karşılanabilmesi için aranılan koşulları, uygulanması gereken 
kural ve ilkeleri içine almaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Görevden Uzaklaştırma" başlıklı 
137.maddesinde; "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi 
başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. 
Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü, "Ceza 
kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma" başlıklı 140.maddesinde; "Haklarında 
mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından 
görevden uzaklaştırılabilirler." hükmü, "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan 
memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141.maddesinde; "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile 
ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde 
aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan 
faydalanmaya devam ederler. 143'üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların 
aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, 
derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme 
süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle değerlendirilir." hükmü ve "Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller" 
başlıklı 143.maddesinde; "Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce: a) Haklarında 
memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler; b) Yargılamanın men'ine veya beraatine 
karar verilenler; c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar; ç) Görevlerine ve 
memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup 
cezası ertelenenler; Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri 
kaldırılır." hükmüne yer verilmiştir. 

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının,                                                                                
         müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken,                                                                   
                 suçundan hakkında başlatılan adli soruşturma kapsamında 01/09/2016 tarihli Olur ile 

görevinden uzaklaştırıldığı, üzerine atılı suçtan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama 
neticesinde verilen 20/11/2018 tarih ve E:2018/727, K:2018/933 sayılı "Beraat" kararı üzerine 
07/01/2019 tarihi itibari ile göreve iadesine dair karar verildiği, görevine iade edildikten sonra görevden 
uzaklaştırıldığı döneme ilişkin eksik maaş kesintilerinin ödendiği, ancak söz konusu dönemde mahrum 
kaldığı diğer parasal haklarının ödenmemesi nedeniyle 01/09/2016 - 10/01/2019 tarihleri arasında açıkta 
geçirdiği döneme ilişkin maaşlarının yasal faizinin, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, yönetim 
karşılığı ek ders ücretlerinin, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretlerinin, nöbet görevi ek ders 
ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yapmış olduğu 08/01/2020 tarihli başvurusunun       

    Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 03/02/2020 tarih ve E.2321841 sayılı, 
18/02/2020 tarih ve E.3479545 sayılı işlemleriyle reddedilmesi üzerine anılan işlemlerin iptali istemiyle 
bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlık, her bir talep yönünden ayrı ayrı incelendiğinde; 
1- Davacının kamu görevi dışında geçirdiği sürelere ilişkin tarafına yapılan maaş 

ödemelerine yasal faiz uygulanması istemi yönünden yapılan incelemede; 
Anayasanın "Mülkiyet hakkı" başlıklı 35. maddesinde, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına 

sahip olduğu, bu hakların, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği, mülkiyet hakkının 
kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı, 125. maddesinde ise, idarenin, kendi eylem ve 
işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. 
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Bakılan davada, davacının görevinden uzaklaştırıldığı tarihten kamu görevine iade edildiği 

tarihe kadarki süre boyunca kesinti yapılan birikmiş maaşının, davalı idarece tarafına ödendiği, ancak 
söz konusu parasal haklara yasal faiz işletilmediği görülmektedir. 

Bilindiği üzere faizin, konusu para olan borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldığı süre 
içinde uğrayacağı kayıpların, başka bir anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun 
kalınan kazancın karşılığı olduğu; esasen bu kaybın veya yoksun kalınan kazancın idareden 
istenebilmesi için idarenin doğrudan veya dolaylı bir kusurunun bulunmasının kural olarak gerekmediği; 
ekonomilerde bir değişim vasıtası olan paranın, çeşitli ticari, sınai, zirai v.b. faaliyetlerde kullanılmakla, 
sahibine kazanç, kira, nema v.s. adları altında kimi ekonomik yararlar sağlayan bir değer olduğu; 
paranın, sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlarca kullanılmasının, sahibinin bu ekonomik değerden mahrum 
bırakılması sonucunu doğurmasının yanında, yüksek enflasyon etkisinde olan ekonomilerde, paranın 
değerini, yanı alım gücünün enflasyon oranı ölçüsünde yitirmesine neden olduğu; hukuk devletlerinde, 
açıklanan nitelikteki bir zararın faiz ya da başka bir ad altında ödenecek tazminatla karşılanabilmesi 
için, açık yasa hükmü aranmasının düşünülemeyeceği; aksine anlayışın, Devletin ve ona bağlı idarenin 
eylem ve işlemlerinden doğan her turlu zararın tazmini için de, açık yasa hükmü aranması sonucuna 
götüreceği ki, böyle bir anlayışın, Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan, "idare, kendi 
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür" amir hükmü ile bağdaşmayacaktır. 

Benzer bir uyuşmazlıkta, açığa alınan bir kamu görevlisinin kesilen maaşının göreve iade 
edildikten sonra değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nce verilen 
07/02/2019 günlü, 2015/4812 başvuru sayılı kararda, "Sonuç olarak başvurucunun maaşından 
kesintilerin yapıldığı tarihlerden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süredeki enflasyon oranları 
dikkate alındığında mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen sözkonusu alacakların enflasyon 
oranları karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğratılarak ödendiği anlaşılmaktadır. Buna karşın 
başvurucuya herhangi bir faiz ödemesi ise yapılmamış, faiz ödenmesi yönündeki başvurucunun talebi 
de idare ve yargısal makamlarca reddedilmiştir. Söz konusu değer kaybının oranı gözetildiğinde 
müdahaleyle başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklendiği, bu sebeple söz konusu 
müdahalenin kamunun yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması 
gereken adil dengeyi başvurucu lehine bozduğu kanaatine varılmıştır. (...) başvurucunun maaşından 
yapılan kesintilerin daha sonra göreve iade edildiğinde enflasyon oranları karşısında değer kaybına 
uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır." gerekçesiyle, 
mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına 
hükmedildiği anlaşılmıştır. 

Dava konusu uyuşmazlıkta, davacının görevinden uzaklaştırıldığı tarihten kamu görevine iade 
edildiği tarihe kadarki süre boyunca, görevden uzaklaştırıldığı dönemde maaşından yapılan kesintiler 
daha sonra ödenmiş olsa dahi, mülkiyet hakkı kapsamında olan bu alacaklarından bir süre mahrum 
kaldığı ve parasal haklarının değer kaybına uğratılarak ödendiği açık olduğundan; davalı idare 
tarafından davacıya geçmişe dönük olarak yapılan ödemelerine, ödemenin ilgili olduğu aydan itibaren 
yasal faiz işletilerek ödenmesi gerektiği hususu, mülkiyet hakkının bir gereği olduğu kanaatine 
varıldığından, davacının görevden uzaklaştırılan sürelerde kesilen maaş alacaklarına ilişkin yasal faizin 
hesaplanarak ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 18/02/2020 tarih ve E.3479545 
sayılı                      Kaymakamlığı işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir. 

2- Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği istemi yönünden yapılan incelemede; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 32. maddesinde; Eğitim ve öğretim Hizmetleri 

Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında 
bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından 
belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği 
ödeneceği belirtilmiştir. 
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6767 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin ''IV-Diğer 

Ödemeler'' kısmının 3. maddesinde; ''657 Sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek 
öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının 
sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders 
yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.'' düzenlemesi yer 
almıştır. 

23/08/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Görevlilerinin 
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 
3. Dönem Toplu Sözleşme"nin İkinci Kısım, İkinci Bölümünde Eğitim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin 
Sözleşme yer almış, anılan sözleşmenin "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" başlıklı 12. 
maddesinde; "657 sayılı Kanun'un Ek 32. maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 
2016 yılında 1.000-TL, 2017 yılında 1.050-TL olarak ödeneceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Uyuşmazlığın çözümü için "öğretim yılına hazırlık ödeneği"nin mahiyetinin ortaya konulması 
gerekmektedir. 

Yukarıda anılan düzenlemelerin değerlendirilmesinden, bir öğretmene söz konusu ödeneğin 
verilebilmesi için görevde olmasının yeterli olduğu, başka bir şartın aranmadığı anlaşılmaktadır. 

Davacı, idare tarafından sonradan kaldırılan görevden uzaklaştırma işlemi nedeniyle öğretim 
yılının başlangıcında görevi başında bulunmadığından, başka bir ifade ile idarenin görevden 
uzaklaştırma işlemi olmasaydı öğretim yılı başında görevi başında bulunup, başka bir şart da 
aranmaması sebebiyle öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tamamını alacak durumda bulunduğundan, 
göreve iadesi sonrasında da hangi tarihte göreve başladığına bakılmaksızın söz konusu ödeneğin 
tamamının; ayrı ayrı ilgili olduğu dönemden (hak edildiği tarihten) başlamak üzere 
hesaplanacak yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesi gerektiğinden, davacının kamu görevi 
dışında geçirdiği sürelere ilişkin eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yasal faiziyle ödenmesi 
istemiyle yaptığı 08/01/2020 tarihli başvurunun reddine ilişkin başvurunun reddine ilişkin 18/02/2020 
tarih ve E.3479545 sayılı                        Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işleminde hukuka 
uyarlık görülmemiştir. 

3- Davacının, yönetim karşılığı ek ders ücretlerinin, destekleme ve yetiştirme kursu ek 
ders ücretlerinin ve nöbet görevi ek ders ücretlerinin ödenmesi istemi yönünden ise; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ders görevi" başlıklı 89. maddesinde, her 
derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs 
veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi 
bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan 
atanacaklara ücretle ek ders görevi verilebileceği, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi 
alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit 
olunacağı kuralına yer verilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Karar'ın 1. maddesinde, "Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve 
usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş 
sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları 
düzenlemektir." hükmüne, 4/f maddesinde; ek ders görevi, aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders 
ücreti karşılığında okutulan ders olarak tanımlanımına yer verilmiş, "Aylık karşılığı ders görevi" 
başlıklı 5. maddesinde, " (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; 
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 
6 saat, b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, c) Genel bilgi ve meslek dersleri 
öğretmenleri haftada 15 saat, ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla 
yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlaraise ihtiyaç 
hâlinde  ve  istekleri   üzerine  alanları   dışında   ders  görevi   verilmek   suretiyle  yerine getirilir." 
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düzenlemesine, "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinde; "(1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; a) Müdür, müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcılarına haftada 6 saate, b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu 
olmak üzere haftada 15 saate, c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere 
haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen 
verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." 
düzenlemesine, "Ek Ders Görevinden Sayılan Haller" başlıklı üçüncü bölümünün "Ders niteliğinde 
yönetim görevi" başlıklı 10.maddesinde; Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler ile aralarında 
rehberlik alan öğretmenlerinin de bulunduğu bazı öğretmenlerin ders niteliğinde yönetim görevi 
karşılığında haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirlenmiş, 11, 12 ve 13. 
maddelerinde; hazırlık, planlama, sınav ve belleticilik görevleri ek ders görevinden sayılan haller 
olarak sayılmış, 14. maddesinde; yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve 
öğretmenlerinin maddede sayılan görevleri karşılığında haftada kaç saat ek ders ücretinden 
yararlandırılacakları ve 15. maddesinde; işletmelerde meslek eğitimi veren yönetici ve öğretmenlerin 
haftada kaç saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları açıklanmış, 16.maddesinde ise; yönetici ve 
öğretmenlerin yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans ve seminerlerde, İl düzeyinde 
milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde fiilen görevlendirilmeleri ile 
Elektrik/Elektronik alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 
geçici olarak görevlendirilmeleri ders görevinin yapılmış sayılacağı hallerden sayılmış, "Görevin Fiilen 
Yapılması" 25. maddesinin 1. fıkrasında ise, "Bu karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, 
ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış 
sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders 
ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu 
Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi 
düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur." düzenlemesine yer 
verilmiştir. 

Yukarıda anılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 
İlişkin Kararın incelenmesinden; zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki tür ek ders görevi bulunduğu, 
isteğe bağlı ek ders görevinin ihtiyaca binaen talep halinde verilebileceği, zorunlu ek ders görevinin ise 
talep aranmaksızın verilebildiği, meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat aylık karşılığı ders 
okutmakla yükümlü oldukları, meslek dersleri öğretmenlerinin aylık karşılığı ders görevinin dışında 
mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saatinin zorunlu ek ders görevi olduğu, zorunlu ek ders 
görevinin kabul edilebilir bir mazeret olmaksızın yerine getirilmemesinin aslî görevin yapılmamış 
sayılması anlamına geleceği, dolayısıyla görevi başındaki bir meslek dersi öğretmeninin ek ders 
ücretini hak edeceği anlaşılmaktadır. 

Öte yandan; 23/08/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu 
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 
yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme"nin İkinci Kısım, İkinci Bölümünde Eğitim ve Bilim 
Hizmet Koluna İlişkin Sözleşme yer almış, "Örgün Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti" başlıklı 
22. maddesinde; "Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde 
eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet 
görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere 2016 yılında 
haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." kuralı yer 
almıştır. 

Memurların, haklarında yapılan soruşturmalar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı süre 
boyunca yukarıda hükümlerine yer verilen 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca maaşlarının 1/3'ü 
oranında kesintiye uğrayacağı, 2/3'ünün ise kendilerine ödenmeye devam edileceği, idarece bu 
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kişiler haklarında tesis edilmiş olan görevden uzaklaştırma işlemi kaldırılarak görevlerine iade 
edilmeleri durumunda ise, maaşlarından kesinti yapılan 1/3'ü tutarları toplamının bu kişilere ödeneceği 
hususunun açık olduğu, fakat maaşın yanında ek ders ücreti gibi bir takım ilave yan ödemelerin, 
görevden uzak kalınan dönemde fiilen çalışılma olmadığı için ödenip ödenmeyeceği hususunda 
tereddüt bulunduğu, yukarıda hükümlerine yer mevzuat hükümlerine göre de, sözü edilen yan 
ödemelerin memura ödenebilmesi için fiilen hizmet vermenin şart olduğu düzenlenmiş ise de; burada 
aranan "fiilen çalışma koşulunun" memurlardan görevde iken yan ödemeleri gerektiren 
görevleri fiilen yapmayanların anlaşılması gerektiği, idarece tesis edilen görevden uzaklaştırma 
işlemi nedeniyle fiilen hizmet verme imkanı olmayanların anlaşılmaması gerektiği, örneğin, ek 
ders ücreti için, bir öğretmenin görevinde olsa dahi ek ders ücreti alacak kadar fazladan derse 
girmeyebileceği ya da nöbet tutmayabileceği kanaatine ulaşılmıştır. 

Bu durumda,                                                                                                            müdür 
yardımcısı olarak görev yapmakta iken 01/09/2016 tarihinde görevinden uzaklaştırılan ve 07/01/2019 
tarihinde görevine iade edilen davacının, görevde olsaydı talepte bulunduğu yan ödemelerini hak 
edecek hizmeti vereceği açık olup, kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan dolayı hakkında 
tesis edilen işlem neticesinde ortaya çıkan sonuçların davacıya yükletilmesinin hakkaniyetle 
bağdaşması mümkün olmadığından davacının kamu görevi dışında geçirdiği sürelere ilişkin 
yönetim karşılığı ek ders ücretlerinin, destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücretlerinin ve 
nöbet görevi ek ders ücretlerinin ayrı ayrı ilgili olduğu dönemden (hak edildiği tarihten) 
başlamak üzere hesaplanacak yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesi gerektiğinden, bahse 
konu ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı 08/01/2020 tarihli başvurunun 
reddine ilişkin 03/02/2020 tarih ve E.2321841 sayılı                            Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Nitekim, benzer mahiyetteki bir uyuşmazlığa ilişkin Ankara 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/10/2020 
tarih ve E:2020/702, K:2020/1871 sayılı kararı da bu yöndedir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 160,10-TL 
yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 
belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta 
ücretinin talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesi üzerine resen 
davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
nezdinde "istinaf yolu" açık olmak üzere, 27/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 
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YARGILAMA GİDERLERİ : 
Başvurma Harcı  : 54,40 TL 

Karar Harcı : 54,40 TL 

Vekalet Harcı       :   7,80 TL 

Posta Gideri        :  43,50 TL 

TOPLAM : 160,10 TL 

 
 
 


