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Dumlupınar Bulvarı ODTÜ Rektörlük Binası 5. Kat Hukuk Müşavirliği 

Çankaya/ANKARA 
: AV. - Aynı Yerde

 
DAVANIN ÖZETİ : 2828 sayılı Kanunun Ek 1.maddesi kapsamında Orta Doğu Teknik 

Üniversitesine bilgisayar işletmeni kadrosuna ataması yapılan davacı tarafından, 2828 sayılı Kanunun 

geçici 16. maddesi uyarınca öğrenim durumu itibariyle ihraz ettiği programcı kadrosuna atanmak istemiyle 

yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.09.2019 tarih ve 1944 sayılı işlemin; yaklaşık 18 yıldır bilgisayar 

işletmeni kadrosunda görev yaptığı, lisans diplomasının ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar 

programcılığı sertifikasının bulunduğu, Devlet Personel Başkanlığının olumsuz görüşünün gerekçe 

gösterilmesinin yerinde olmadığı, adı geçen Kurum tarafından Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 

aynı konu ile ilgili olumlu görüş verildiği, geçici 16. maddenin aradığı tüm şartları taşıdığı ve atamasının 

yapılması gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin olarak; davanın süresinde açılmadığı, esasa ilişkin olarak ise; 

davacının programcı kadrosuna atanıp atanamayacağı hususunda tereddüte düşülmesi nedeniyle Devlet 

Personel Başkanlığı'ndan görüş sorulduğu, verilen görüş yazısında atama yapılmasının mümkün 

olmadığının bildirilmesi üzerine atamasının yapılmadığı, ayrıca programcı kadrosuna görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavı ile alım yapılacağı ve davacının sınava girme şartlarını taşıdığı halde programcı 

unvanına atanmak için başvuruda bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve 

davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce, davalı idarenin usule ilişkin itirazı yerinde 

görülmeyerek, işin esasına geçilerek dava dosyası incelenmek suretiyle gereği görüşüldü: 

Dava; 2828 sayılı Kanunun Ek 1.maddesi kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bilgisayar 

işletmeni kadrosuna ataması yapılan davacı tarafından, 2828 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca 

öğrenim durumu itibariyle ihraz ettiği programcı kadrosuna atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine 

ilişkin 17.09.2019 tarih ve 1944 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 

2828 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Ek 1.maddesinde; "Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun 

uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma 

süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet 

modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam 

edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır: a) Kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu 

madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest 

kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi 
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kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir. b) (Değişik: 21/3/2018-7103/24 md.) 

Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararı veya bu 

Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen himaye onayının sona erdiği 

tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. Bu madde hükümleri 

çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu onaylananlar Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir. Hak sahiplerinin atamaları il tercihleri de dikkate alınarak Başkanlıkça 

kura usulü ile yapılır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına 

verilir. c) (Mülga: 21/3/2018-7103/24 md.) ç) (Değişik: 21/3/2018-7103/24 md.) Yerleştirme yapılacak 

kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro 

sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme 

yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak 

sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek kurumlara bildirilir. 

Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme 

dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; 

ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları 

itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması 

şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim 

mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler 

sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak üzere Devlet Personel 

Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurumlarca 

teşkilat bazında dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve 

esaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır. d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan 

yararlanarak yerleştirilen ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri 

işten ayrılmayı takip eden bir ay içinde, hâlen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte 

belirlenecek zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir. 

Birinci fıkra ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen 

hakkı kullanmış sayılır. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu 

madde kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına 

bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep ettikleri 

kadro ve statüler esas alınır. Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama 

onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek 

kalmaksızın teklif yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili 

kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu 

şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın 

iptal edilmiş sayılır. Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler, göreve başlama tarihinden itibaren en 

geç bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Birinci 

fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı 

Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, 

yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı 

ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 
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sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik 

sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre 

ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve 

Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi 

işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna 

verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece 

karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır. İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve 

denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve 

esaslar ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olumlu görüşleri 

üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını takip eden üç ay içinde yürürlüğe 

konulacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü bulunmaktadır. 

Anılan Kanun'un Geçici 16. maddesinde; "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması 

yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından 

yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa 

başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları 

taşımaları kaydıyla yararlanabilirler." hükmüne yer verilmiştir. 

12.06.2014 tarih 29028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında 

Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına 

atanması Geçici 2. maddesinde ise: "(1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi 

kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar görev yaptıkları kurumların kadro durumları ve 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih 

itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanırlar. Bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemler 

ilgili kurumlarca yapılır. (2) Bu maddeye ilişkin başvurular ilgililerce yazılı bir dilekçe ile görev yapılan 

kuruma yapılır. (3) Bu kişilerin atanmasında ilgili kurumca mevcut kadro durumu, ilgililerin öğrenim 

durumu itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlar ve kurumun hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak 

değerlendirme esastır. (4) Kişilerin gördükleri öğrenim dolayısıyla unvan ihraz edip etmedikleri 

hususunda tereddüt hasıl olması halinde ortaöğretim düzeyi için Milli Eğitim Bakanlığından, ön lisans ve 

lisans düzeyi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınır. (5) Hak sahiplerinin öğrenimle 

ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmaması, öğrenimle ihraz 

ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmakla birlikte bu unvanlarda boş 

kadro bulunmaması veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 

ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması halinde bu kişilerin atamaları yapılmaz. 

(6) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yerleştirmesi yapılmış olup da 

güvenlik soruşturmasının tamamlanamaması gibi idareden kaynaklanan sebeplerle göreve başlatılamayan 

kişiler bu madde hükümlerinden yararlandırılır." hükmü bulunmaktadır. 

Öte yandan; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 'Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel 

şartlar' başlıklı 9. maddesinde; "...g)(Değişik:RG-11/3/2017-30004) Programcı kadrosuna atanabilmek 

için; 1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl 

süreli yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına 

sahip olmak ve en az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,... " 

düzenlemesine yer verilmiştir. 
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Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 2828 sayılı Kanunun ek 1.maddesi kapsamında Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olarak 22.05.2001 

tarihinde Ticaret Meslek Lisesi mezunu olarak daktilograf unvanlı kadroya atamasının yapıldığı, 

07.06.2004 tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Programlar iki yıl süreli Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik bölümünü bitirdiği, 07.05.2005 tarihinde de bilgisayar işletmeni unvanına atandığı, yine 

04.09.2006 tarihinde Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi dört yıl süreli işletme bölümünü bitirerek 

lisans diploması aldığı, akabinde 05.03.2017 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar programcısı 

sertifikası aldığı, 2828 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca öğrenim durumu itibariyle ihraz ettiği 

programcı kadrosuna atanmak istemiyle 11.09.2019 tarihinde başvuruda bulunduğu, söz konusu 

başvurunun, davalı idarenin 17.09.2019 tarih ve 1944 sayılı işlemi ile reddi üzerine, bu işlemin iptali 

istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Dava konusu uyuşmazlıkta; davacı tarafından 2828 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında 

programcı kadrosuna atanma istemiyle yapılan başvurular üzerine davalı idarece tereddüte düşüldüğünden 

Devlet Personel Başkanlığı'ndan görüş sorulduğu ve adı geçen Kurumun vermiş olduğu görüş yazısının 

olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmadığı, ayrıca davalı idarece davacının öğrenim durumu 

itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanacağına ilişkin şartı taşımadığı ve şartı taşısa bile kurumlarınca 

yapılacak kadro ve ihtiyaç değerlendirimesi neticesinde ilgililerin atanabileceği hükmü karşısında 

kurumlara geniş bir takdir yetkisi tanındığı, bu bağlamda kurumun atama prosedürü, atamaya yetkili amirin 

değerlendirme ve takdir yetkisi ile diğer personel aleyhine çalışma barışını ve kamu yararını olumsuz 

yönde etkileyeceğinden bahisle atamasının yapılmadığı ileri sürülmektedir. 

Bu kapsamda dava konusu olaya bakıldığında; davacının programcı unvanlı kadroya atanma 

istemiyle başvuruda bulunduğu, 2828 sayılı Kanunun geçici 16. maddesinde; ek 1. madde kapsamında 

ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri 

unvanlara atanacaklarının düzenlendiği, davacının başvuru tarihi itibariyle dört yıllık lisans diplomasına ve 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikasına sahip olduğu, nitekim 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliğinin 9. maddesinde, unvan değişikliği ile programcı kadrosuna atanabilmek için 

aranılan şartların davacı tarafından sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan davalı idarenin savunma dilekçesinden ve açık kaynak araştırması sonucu ulaşılan 

bilgilerden(https://pdb.metu.edu. 

tr/system/files/diger/orta_dogu_teknik_universitesi_unvan_degisikligi.pdf) anlaşıldığı üzere, davacının 

başvuru yaptığı dönemde yani 2019 yılı içerisinde Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda görevde yükselme 

ve unvan değişikliği sınavının açıldığı ve unvan değişikliği ile atanabilecek kadrolar içerisinde 12 adet 

programcı kadrosunun da bulunduğu, diğer bir ifade ile programcı kadrosunda görev yapacak personele 

idarenin ihtiyacının bulunduğu görülmektedir. 

Bu durumda; davacının 2828 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi hükmü gereğince programcı unvanlı 

kadroya atanma şartlarını taşıdığı ve atanma talebinin reddini gerektiren ve haklı kılan hukuken kabul 

edilebilir bir gerekçenin dava dosyaya sunulmadığı, yine başvuru yaptığı dönemde boş programcı 

kadrosunun da bulunduğu anlaşıldığından, davacının 2828 Kanunun geçici 16. maddesi kapsamında yaptığı 

başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 162,15-TL 

yargılama gideri ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak 

davacıya verilmesine, artan posta giderinin kararın kesinleşmesi üzerine istemi halinde davacıya iadesine, 

kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne 

istinaf yolu açık olmak üzere, 02/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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Üye 

  
YARGILAMA GİDERLERİ

 
 
 
 
 
 
TOPLAM   : 162,15 TL 
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Üye  

44,40 TL 

44,40 TL 

6,40 TL 

66,95 TL 

Başvurma Harcı 

Karar Harcı 

Vekalet Harcı 

Posta Gideri 
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http://vatandas.uyap.gov.tr/


 

 

T.C. 

ANKARA 

11. İDARE MAHKEMESİ 

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr 

adresinden KLa13Wr - E7nT8/c - 7H+TbDD - M72qos= 

ile erişebilirsiniz. 
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