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YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : Devrim Kalemci

VEKİLİ : Av. Gökhan Candoğan

Aziziye Mahallesi Kuşkondu Sokak No:7/2
Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI) : Türkiye İstatistik Kurumu/ANKARA
VEKİLİ : Huk.Müş. Orhan Işık - Aynı Adreste

İSTEMİN ÖZETİ : Davalı idare bünyesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olan davacının, sözleşmesinin yenilenmemek
suretiyle sona erdirilmesine ilişkin işlemin yargı kararıyla iptali üzerine yargı kararı gereğinin yerine getirilerek
işine geri döndürülmesi ve ödenmeyen parasal haklarının ödenmesi talebinin reddine ilişkin 25/11/2016 tarih,
1985 sayılı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ödenmeyen 2012-2016 dönemi mali haklarının yasal
faziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi
yönünde Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen 15/02/2017 gün ve E:2016/5278 sayılı kararın; hukuka
aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek gereği
görüşüldü :

Dava, davalı idare bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici
personel olan davacının, yargı kararı uyarınca sözleşmesinin yenilenmesi ve ödenmeyen parasal haklarının
ödenmesi talebinin reddine ilişkin 25/11/2016 tarih, 1985 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve 11.
maddesinde; Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş
ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu belirtilerek, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
vurgulandıktan sonra; 129. maddenin 1. fıkrasında da, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve
kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü oldukları; 138. maddesinin son fıkrasında ise; "yasama
ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarını uygulamak zorunda olduğu, bu organların ve idarenin
mahkeme kararlarını hiç bir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği
hükümlerine yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "kararların sonuçları" başlıklı 28. maddesinin 4001 sayılı
Yasayla değişik 1. fıkrasında, "Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve
eylemde bulunmaya mecburdur." şeklindeki kuralıyla Anayasanın 2. maddesinde yer alan "Hukuk Devleti"
ilkesine uygun bir düzenleme getirilmiş ve 3. fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi
mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine
Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu ilkeler karşısında, idarenin maddi ve hukuki koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan yargı
kararlarını "aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamaktan başka bir seçeneğinin bulunmaması; hukuka bağlı idare
anlayışının ve hukuk devleti ilkesinin doğal sonucudur.

İdari yargı yerlerince verilen iptal kararlarının etkisizleştirilmesi sonucunu doğuran idari tasarrufların, yargı
kararının hiç uygulanmaması, geç uygulanması ya da eksik uygulanması şeklinde değişik uygulamaları
bulunmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, 2000-2010 yılları arasında davalı idarede 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca geçici personel olarak görev yaptığı, 2011 yılında sözleşmesinin
yenilenmediği, bu işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen kararın Danıştay 12. Dairesinin
01/04/2015 günlü, E:2012/2481, K:2015/1841 sayılı kararıyla bozulması üzerine Ankara 11. İdare
Mahkemesinin 07/09/2016 günlü, E:2016/2918, K:2016/2298 sayılı kararıyla, bozma kararına uyularak dava
konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı mali haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal
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faiziyle birlikte tazminine hükmedildiği; yargı kararının uygulanması için davacının vekili tarafından 04/10/2016
tarihinde yapılan başvurunun; 2011 yılı hizmet sözleşmesinde belirlenen 23/11/2011 tarihine kadar olan parasal
hakları yasal faiziyle birlikte hesaplanarak ödenerek, yargı kararının 2011 yılı için hizmet sözleşmesi
yapılmaması işleminin iptaline yönelik olduğu, 2016 yılı sözleşme dönemi için davacı ile yeni bir hizmet
sözleşmesi imzalanması şeklinde uygulanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle 25/11/2016 günlü ve 1985
sayılı işlem ile reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, davacının hizmet sözleşmesinin feshi yolundaki işlemin
iptaline dair yargı kararının idare tarafından en geç 30 gün içinde olmak üzere gecikmeksizin uygulanması;
Anayasa ve ilgili yasa kurallarının emredici hükümleri gereğidir.

Bu durumda; davacının hizmet sözleşmesinin feshine dair yargı kararının uygulanmaması şeklinde tesis
edilen dava konusu işlemde işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNE; yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik
olarak Ankara 4.İdare Mahkemesi'nce verilen 15/02/2017 gün ve E:2016/5278 sayılı kararın
KALDIRILMASINA; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı
açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın YÜRÜTMESİNİN
DURDURULMASINA; 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca, 30/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.
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