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Vekili

Davanın özeti
: 2014 yılı Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı
DuYurusu'nun "Gir§ gnawna başvuracaklarda aranan şartlia/' başlıklı kısmının
ç) bendinin ve

MaliYe Bakan|ığı Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi'nin 6/1-ç maddesinin iptalitalep edilmektedir.
Şavunmaı!ın
._: Bakanlık personelinin Mesleki Eğitim Kursunda üst görevlere
hazırlandığı, beiirli yaş sınırı getirilmesi ile memurun gelece(iini planlayarak hizmet safhalarından
geÇmesinin amaçlandığı, belirli sayıda kontenjan dahilinde eğitim verilebildiği, bu sebeple bazı
kriteder belirlenmesinin zorunlu olduğu, yasal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülen davanın
reddi gerektiği savunulmaktad ır.
Danıştay Tetkik Hakimi : F. Betül Yıldız

Özeti

Düşüncesi
: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 214. maddesinde yer
alan sarih düzenlemeye aykırı olarak, yönetmelik ile düzenlerımesi gereken hususların yönerge ile
düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu Yönerge ve buna dayalı ilan
edilen Duyuru'nun iptali gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı
: Gülten Hatipoğlu
Düşüncesi
Dava, Karabük Defterdarlığı'nda veznedar olan davacı
tarafından, 2014 yılı Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kurs;u Giriş Sınavı Duyurusundaki giriş
sınavına başvuracaklarda aranan şartlar altında sayılan '2014 yılı Ocak ayının birinci günü
itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak" ibaresi ile bu şartın dayanağı olan Maliye Bakanlığı
Mesleki Eğitim Kursu Yönergesinin 6/1-ç maddesindeki "Dııyuruda belirtilen yaş şartını taşıyor

:

olmak" ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 214üncü maddeşinde Devlet Memurlarının
yetişmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla
uygulanacak hizmet içi eğitimin, Devlet Personel Başkan|ı(iı tarafından ilgili kurumlarla birlikte
hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütüleceği belirtilmiştir,
Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden, Devlet nnemurlarının yetişmesini sağlamak,
verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak: amacıyla uygulanacak hizmet içi
eğitimin hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülmesi gereıktiğianlaşılmaktadır.
Olayda, Maliye Bakanlığı Persone| Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir eğitim kuruluşu olan
Mesleki Eğitim Kursu'nun yönetimine ve buralarda yapılar:ak eğitime ilişkin usul ve esasları
düzen|emek amacıyla Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi çıkarılmıştır.
Mevzuat hükmü ile somut olay birlikte irdelendiğinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 214 üncü maddesi uyarınca Devlet memurlarının yetişmesini sağlamak, verimliliğini
arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyleı uygulanacak hizmet içi eğitime
katılacaklara ve eğitime ilişkin usul ve esasların yönetmelikıle düzenlenmesi gerektiği halde, bu
konuda yönerge ile yapılan düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gibi, Yönerge dayanak
alınarak yapılan duyuru işleminde hukuka u
Açıklanan nedenlerle, 2014 ytı,:
ı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı
Duyurusundaki giriş sınavına n"şrrr"ç{İİrrOq aranan
İbrtlr, altında sayılan "2014 yılı OCak
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aYlnln birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak" ibaresi
ile bu şartın dayanağı
olan Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Yönergesinin 6/1-ç maddesindeki ,,Duyuruda

be|irtilen
YaŞ Şartını taŞıYor olmak" ibaresinin iptaline karar veri|mesinin uygun o|acağı düşünülmektedir.

.

Tünx nılı-ı_ETlADıNA

Hüküm Veren DanıŞtay lkinci Dairesince; Danıştay Cınaltıncı Dairesi tarafından, Danıştay
BaŞkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016l32 sayılı kararının "ortak Hükümler,, kısmının 1.
fıkrası uyarlnca, ayrlca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada işin gereği
düşünüldü:

Dava, Karabük Defterdarlığında veznedar oiarak görev yapan davacı tarafından, 2014 yılı
MaliYe Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Duyurusu'nun "Gir§ snavna başvuracaklarda

aranan Şartlaf' baŞlıklı kısmının ç) bendinin ve Maliye Bakanlığı Meşleki Eğitim Kursu
Yönergesi'nin 6/1-ç maddesinini 2012 yılında yapılan dtıyuruda yaş sınırt kırk yaş olarak

belirlenmİŞken, dava konusu duyuruda otuz beş yaş olarak helirlenmesinin hukuka aykırı olduğu,
dava konusu düzenlemelerin yasa tıükmüne dayanmadığı, ,bu betirtemelerin keyfi otduğu ve bu
keYfiliğe Yönerge'nin cevaz verdiğiileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 214. maddesinde; Devlet memurlarının yetişmesini
sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet

iÇi eğitimin, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte

hazırlanacak
yönetmelikler dahilinde yürütüleceği kurala bağlanm ıştır.
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı bin eğitim kuruluşu olan Mesleki Eğitim
Kursunun yönetimine ve buralarda yapılacak eğitime ilişkin uııul ve esasları düzenlemek amacıyla
Çıkarılan 2610912007 tarihli MeslekiEğitim Kursu Yönergesi'nin "Başvuru şartlarl' başlıklı 6.
maddesinin 1. fıkrasında; "Gir§ gnavına başvuracaklarda aranacak şartlar şunlardır:
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkitatı kadrolarında bulunmak,
b/ Lisans veya lisans üstü öğrenim mezunu olmak.
c) Son baŞvuru tarihi itibarıyla son 2 yılı Genel ldare H,izmetleri Sınıfıkadrolarında (Koruma
ve Güvenlik Görevlisive Şoför hariç) olmak üzere en az 4 yıl görev yapmış olmak.
ç) Duyuruda belirtilen yaş şaıtını taşıyor olmak.
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya eıteletmiş olmak," düzenlemesine yer
verilmiştir.
Bu düzenlemeye dayalı olarak ilan edilen 2014 yılı Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim
KurŞu Gİrİş Sınavı Duyurusu'nun "Gir§ sınavına başvuracaklarda aranan şartlar" başlıklı

kısmının ç) bendindei "?914 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak,(1/1/1,979 tarihinde v?vq bL tarihtçn sonr? doğqıuşolryıak)" giriş sınavına başvuru şartları

araşında sayılmıştır.
Maliye Bakanlığı personelinin yetişmesi sağlanarak verimliliğinin artırılması ve daha ileriki
görevlere hazırlanması amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitimin usul ve eşaslarını belirleyen ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 214, maddesi uyarınca bir "yönetmelik" ile düzenlenmesi
gereken kuralların, yönerge ile düzenlenmesi mümkün olmadığından, dava konusu Yönerge
hükümlerinin hukuka aykırı olduğu şonucuna varılmış, hukuka aykırı olduğu tespit edilen Yönerge
dayanak alınarak ilan edilen 2O14 yılı MaJpıe--{
nlığı Meslek] Eğilim Kursu Giriş Sınavı
Duyurusu'nda da hukuka uyarlık bulunmamrşlİr. ,...!*
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AÇıklanan nedenlerle; 2014 yılı Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu
Giriş Sınavı
DuYurusu'nun "Gir§ Slnawna başvuracaklarda aranan
başlıklı
l<ısmının
şartla/'
ç) bendinin ve
MaliYe Bakanlığı Mesleki Eğitim Kurşu Yönergesi'nin 6. nıaddeşiııin 1. fıkrasının
ç) bendinin
İPtalİne; aŞağıda dökümü yapılan 231,60-TL yargılama giderinin diıvalı idareden
alınarak
davacıya verilmesine; artan 51,00-TL posta Ücretİnİn davacıya iadesine, kararın
teblİğ tarİhİni
izleYen otuz (30) gün iÇinde Danıştay İdari Dava Daireteri Kurulıı nez:dinde temyiz yotu
açık
oImak üzere, 31l0112018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
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Y.argılam,a Gi9erleri ._ :
Posta Gideri : 99,00 TL
Harç Ücreti : 132,60 TL
: 231,60 TL
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