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Özetl

_: Milli Eğitim Bakanllğt bünyesinde 657 saylll Devlet
yapan
davaclnln, '1 Yl'dan Az sl]reli lstihdam Edilecek Geçici Pe.sonel Hizmet
sözleşmesi"nin 5,
maddesinin 4, flkraslnda ye. alan; 'ilgiliye bU sözleşmede beli.tilen
üc.etler dlşlnda herhangi bir
ad altnda tldeme yapülamaz ve sözleşmele.ine bıJ yolda bir hüküm
konulam;z'.maddesi ile 7,
madd9sinin (a) bendinde yer a|an 'ilgiliye
çallşt|ğ| her ay çin azami iki g0n üc.etji izin verilebilif
maddesi Ve 'l1. maddesinde yer alan "Bu sözleşme ,,.,tarihinden
...,larihine kadar geçerlidir''
ibaresi ile hizmet sözleşmesinin dayanağlnl ıeşkil eden
04.02,201o tarih ve 274E3 sayüll Resmi
Gazete'de yaytmlanan 21.12.2oog tarihli ve 2oo9/15759 saylll Bakanlar
Kurulu Karanna ekli
'KamU Kurum_Ve j(uruluşlarlndaki Geçici Mahiyetleki
lşleri Yüriitmek Üzere Geçici Porsonel
lstihdaml V€ Bu Porsonelo Ödenecek Ücret|or Hakklnda
Karafın, 1. maddesind9 yer alan
'-.bir mali ylda 11 ay geçmemek üzere..." ibaresi ile 3, maddesinin
5. f|kras|nda yer alan
"Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dlşında
herhangi bir ad altlnda ucret ödenemez
ve sözleşmelerina bu yolda hüküm konulamaz: maddesinin ve
9, maddesinin 1, flkraslnda yef
alan "Bu Karar ge.dince istihdam edilec€k geçici personele,
çaİştlklarl her ay için azami 2
gün ücrslli izinvgrll€bilia maddesinin iptaiine karar
Verilmesi iste;ilmektedir.

Memuıin xanunltnun-+ıc-maooesi kapsamlnda geçici personel oIarak gö.ev

savı|qmanln Özeti
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sözleşmelerinden kaynaklanan tazminatlar yanında ış kaybı
ta;inatl ödenrniş olmasl ve 4046
sayllI kanun'da sosyal ve özlük haklarlnln korunmasl yolunda
bir hüküm bulunmamasl, dava
konusu edilen E§aslar ve Ka.ar ile sözleşmeleri sona
erdirilen personel yönonJen ortaya
ç|kan
sosyal ve ekonomik olumsuzluklarln klsmen de olsa gid€rilmesinin
amaÇanmış oıması, geçici
personelolarak görev alman|n tamamen nzaya
dayalI olmasl halleridikk;te allnd,gında; geçici
person€lle jlgili çallşma usul ve esaslaı ile
ücreti beli.leme yetkisinin Bakanlar kurulu'na ait
r: g€çici personelin statüsüyle ilgiIi genel ç"rç"r"nin t"ılrıiıoği 657 sayııı ranunun
ir*T:9:
4/L,
maooeslnde bu personelin bir ylldan az süreli işlerde
çallştınlac€ğlnln öngörüldüğü
Karann ,ı, maddesi;d. y"r,ıJn ;_j:İİ",i y|ıda 1'
ayı
goçmemek üzere..." ibaresi jle"o]3, maddesinin 5_ fıkrasında ler
"Cİ"l-p.İİ"""l",
"l"" İ"-Jo-.ıeşreı"rine u,
hejıangııg{4ıtınoa ticret 6oeneİ".
5:11.:,,rT''::_::gle.,dışında,
yolda hüküm konulamaz.' ioaresingğş»
edilen Bakanlar Kurulu Kararl dikkate
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allna.ak taraflarca imzalanan, ",1 Yıldan Az Stireli Isühdam Edilecek Geçici Personel Hizmet
sözleşmesi"nin 5. maddesinin 4. tlkraslnda yer alan; 'ilgiliye bu sözleşmode belirtilen ücreüer
dlşlnda herhangi bir ad altlnda ödemg yapllamaz ve sözl€şmelerine bu yolda bir hüküm
konulamaz" ibaresi ve 11. maddesinde yer alan "Bu sözleşme ....tarihinden .,,,tarihine
kadar
geçerlidi/' ibaresinde mevzuata ve hukuka ayktnllk buIunmadlğl sonucuna
Vanlm|ştlr,
Öte yandan, dava konusu Bakanla. Kurulu Karaı kipsamında
ç€llşan personelin bu
düzenleme gerekçe gösterilerek fazla ç€llşma ücreti verilmeksizin y" d" i.in t"kk,

tanInmakslzln fazla çallşmaya tabi tutulmaslnln mümkün olmadlğl da
açlktlr.
Diğer tarafran, davanln, dava konusu edilen Bakanlar Kurulu KararınIn
9. maddesinin .|,
flkraslnda yer alan "Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele,
çallştıklan her ay
için azami 2 gün ücİ.tJi izin verilebilir' maddesi ile '1 Y|ldan
Az sü.eli lstihdam Edilecek Geçjci
P€.sonel Hizm€t Sözleşmesi"nin 7. maddesinin (a) bendinde yer
alan "ilglliye çallşttğl he. ay
için azamj iki9ün üc.etli izin verilebili/' maddesinin lptali istemi yönünden;
Anllan maddelerin geçici personele
çallşhkıan h€r ay için 2 gün ücretli izin verilmesine
ilişkin klsımlarında hukuka ayklnlık bu|unmamakta ise oe, maooe yer
alan .azami. Ve
"Verilebilif ibarolerinde, idareye personele izin Verme hususunda
takdir hakkl Vereceği, farkll

uygulama Ve kararlara

neden olabileceği gerekçesiyle anllan ibareler yönünden hukuka
uygunluk bulunmadlğl sonucuna Vanlmlştlt.
Bu nedenle, Bakanlar Kurulu Karannln 9. Maddesinin 1. flkraslnda yer
alan "azami" Ve
'Verilebilir" ibalerinin iptali, diğer istemler yönünden ise
davanln reddi gerektiği
düşünOlmektedir.
D9n!şıay savclsl
Dan§tay
şavclsl

YAĞUS
, Dava, MilliEğitim Bakanlğl bünyesinde 657 §ayıll
, _ |,rşun!".i,,
^
D€vlet |vlğlllullarl
Ugv|ği
Memudarl Kanununun 4/U
4/c mad(|esa
maddesi kapsamlnda geçici peGonel
per§onel olarak
olrak görev
oörev yapan
vaoar
^anununun
davaclnln, "'1 Ylldan
Az süreli lstihdam' Edilecek Geçici eeooneı Hizm€t sözleşmesi.nin 5.
maddesinin 4. flkras|nda yer alan; ilgiliye bu sözleşmede belirtilen
ücr€tler dlşlnda herhangi bir
ad altında ödeme yapllamaz ve sözleşmelerine bu yo|da bi. hüküm
konulamaz" ibaresi ile 7,
maddesinin (a) bondinde yer alan 'ilgiliy6
çaıştlğl h€r ay için azami iki gün 0cretli izin verilebilia'
ibaresi vo ,'1. maddesinde yer alan 'Bu sözleşme ,,.tarihinden
...Ğl.inln" kadar geç€rlidid
ibaresi il6 hizmet sözleşmesinin dayanağlnl teşkil eden 4.2.2o1o gunlu,
2009/15759 saylll
Bakanla. Kurulu Kararlnln 1. maddesinde ye. alan .,..bi. mali yllda
1i ayl geçrnemek üzere..,"
ibaİesi ile 3. maddesinin 5. f|kraslnda yer alan .'Geçici pe.soneıe,
u, xara.ia ieıirtilen ücretıer
dlşlnda herhangi bir ad altlnda üğet ödenemez Ve sözleşmelerine
bu yolda hüktlm konulamaz"
ibaresi Ve g. maddesinin 1, flkras|nda yer alan ''Bu Ka;ar gereğince
istihdam edilecek geçici
per§onele, ç€llştlklan her ay için azami 2 glin
ücretli izin;bbilif ibarelerinin iptali istemiyle
açllmlştr.
657 sayl|| oevlet memudan Kanununun 4. maddesinde kamu
hizmetle.inin memurlar,
sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği
belirtilmiş, 4/c maddesinde
de geçici personel bir ylldan az süreli veya mevsimıik hizmei olduguna
Devıet eersoneü
: Handan

BaşkanllğlnIn göruşle.ine dayanllarak BakanIar kurulunca
karar Verilen ğörevleroe Ve beli.tilen
adet ve üc.et slnlrlan içinde sözleşme ile
çaİştlfllan Ve işçi
ıir"eler olarak
tanlmlanmış, 5. maddesinde ise bu kanuna tabi kurumlarda
""y,irn'"y"n
dördü;cü ;adde de yazlIl dört
isühdam|| şekli
ulşlnoa personel
şğ^ d|şlnda
Fıersonel ç€Illştlrllamayacağl
|şt|r||amayacağl hükme bağlanmlştır.
bağlanmlstır4.2.2010 lal|h ve 2oo9l1557g
raran eki. Kamu Ku.um ve
}FıflÇtEıy.l
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Kuruluşlanndaki Geçici mahiyetteki işleri yürotmek üzere Geçici personel istihdaml Ve Bu

Personele tdenecek Ücretler hakklnda Karafln amaç, kapsam ve dayanak başllkİ 1.
maddesinde bu karalın amaclnln kamu kurum Ve kurulıJşlarındaki g€çici mahiy9tteki işleri
yürütmek 0zere ekli listede kurumu adediVe sözleşme süresi belirleyen
azami (36.215) kişinin
3.5,2004 tarjhli ve 200417898 saylll Kararname ile yürürlüğe konulan Özeıieştirme
Uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve Bilahare lşsiz kalacak olan işçilorin Diğer Kamu Kurum
ve Kuruluşlannda Geçici Personel statosünde lstihdam Edilmelerine ilişkin Esaslar
çerçevesinde bir malj yllda on bir ayl gegnemek üzere 657 sayl|l Devlet Memur|an Kanunun 4.
maddesinin c f|kras|na göre, 201o ylllnda geçedi g€çici personel olarak
sözleşmeli
ç€lıştlnlmaslna ilişkin usul ve esaslarln belirlenmesi olduğu,3. maddesinin 5. flkraslnda geçici
personele, bu kararda belirtilen ücretler dlşlnda herhangi bir
ad altlnda ücret ödenmez Ve
sözleşrn9lgrİno bu yolda h0k0m konulamaz hokmü konulmuş, izinler başlıkll
9. maddesinin 1.
f|krasında da bu karar gereğince istihdam edilecek geçici personele
;allştlklarl her ay için

azaml 2 gün ücİetli izin Verilebilir, Bu izinlor toplu olarakda kullandırllabilir
denilmiştir_
657 saylh Yasanın 4. vo 5. maddolerindg kamu hizmetle.inin a.alar|nda geçici
personelin bulunduğu kişilerce yürütüIec€ği açlkc€ belirlilmiş,
kiylelikle geçici olarak istihdam
edilen personelinde kamu personeli olduğU kabul edilmiş ise
oe, geçici jersoneı olarak görev

almanln tamaman fzaya dayal| olması dikkate allnd|ğlnda davi
ionusu edilen esaslar ile
geçici personelin çallşma sü.esi Ve belirlenen üArer dışlnda
başka bir ücret ödenmemesi izin
gibi hususlarln bütçe imkanlarl dikkate allnarak belir|enmesi
ve düzenlemelere uygun olarak
hizmet sözleşmesinin iptaIiistgnilen maddelerinde hukuka
aykIrlllk bulunmamaktadlf,
Açlklanan nedonlerle davanln reddi gerektiği düşünülmektedir,

TüRK MiLiETiAD|NA

Karar veren Danıştay onikinci DaiiEsince işin gereği görüşüldü:
DaVa; Milli Eğitim Bakanllğl bünyesinde 657 saylll Devlet Memurlan Kanunu'nun
4/c
maddeşi kapsamlnda geçici personel olarak görev yapan davacının,
'1 y|ldan Az süre|i
lstihdam Edilecek Geçici Personel Hizmet Sözleşmesi''nin 5. maddesinin
4, flkras|nda yer
alan; "ilgiliye bU sözleşmede belirtilen ücretler dlşlnda herhangi
bir ad alt|nda ödeme yapllamaz
ve sözleşmelerino bu yolda bir hüküm konuIamaz'.maddesi ile 7. maddesinin
(a) bendinde yer
alan'ilgi|iyo çallşt|ğl hgl ay için azafii iki gün iic.etli izin verilebilif maddesi
ve .l1. maddesinde
ye. alan "Bu sözleşme ..,,tarihinden ,,..tarihine kada. geçerlidi/.
iba.esi ile hizmot sözleşmesinin
dayanağ|nl teşkil eden M,o2-2o1o tanh ve 27483 say|lı Resmi
Gazete'de yaylmlanan
21.12.2009 tarihli Ve 2009/15759 saylll Bakan|ar KurulU Karanna
ekli "Kamu Kurum Ve
KurulıJşlanndaki Geçicj Mahiyetteki lşleri Yürütmek Üzere
Geçici Personel lslihdaml Ve Bu
Personele Ödenecek Ücretlor Hakk|nda Karar''ln, 1. maddesinje yer
alan ''.,.bir mali yllda .l1
ayl geçmemek üzere...' ibaresi ile 3. maddesinin 5. fıkraslnda yer
alan "Geçici personele, bu
Kararda belirtilen üc.etler dlşlnda herhangi bir ad altlnda
ücret ödenemez ve sozleşmelerine bu
yolda hüküm konulamaz" maddesinin v€ 9. maddesinin
1. flkraslnda yer alan "Bu Ka.ar
gereğince istihdam edilecek geçici personele,
çallşhklan h6r ay için azami 2 gon ucretıı izin
verilebili/' maddes|nin iptialine karar verilmesi istemiyıe
açımlştır,
Devlet Memurlan Kanunu'nun .lstihdim
şekilleri başllkll 4. maddesinde;
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mevsimlik hizmet olduğuna oevlet Personel 'Başkanllğl Ve Maliye Bakanllğınln görüşlenne
dayanllarak Bakanlar kurulunca karar verilen görevlerde ve balirtilen ücret ve adet slnlrlarl
içinde sözleşme il€ çallştlrllan ve işçi sayllmayan kimselerdir."
şeklinde tanlmlanmlştır,
4046 saylll Özellgştirme Uygulamalan Hakkında Kanunun 21. maddesinde. bu Kanuna
göre özelleştirme kapsamına allnan kuruluşlarda (iştirakler haaç) bir hizmet
aktine dayalı olarak
ğcret karş|llğl çallşlrken bu kuruluşlann özelleştirmeye haz|r|anmasl, özelleştirilmesi,
küçültülmesl veya faaliy€tlefinin klsmen ya da tamamen durdurulmasl, süİeli ya
da süresiz
kapatllmasl Veya tasfiy€ edilmosi nedenleriyle; hizmet akitleri, tabi oIdukları iş
kanunlarl ve
toplu iş sözleşmeleri geıeğince tazminata hak kazanacak
şekilde sona e.enlere, kanunlardan
ve yürüdüktgki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatlan dlşlnda ilave olarak iş kaybl
tazminah aldeneceği hğkme bağlanmlş, anllan Kanunun ''Kuruluşlardaki Pe.sonelin
Nakli''
başllkll 22, maddosinde ise özetleştirme progriımlna allnan, özelleştirilen, faaliyeti
durdurulan,
küçültülen, kapatllan Veya tasfiye edilen kuruluşlarda
657
saylll
Kanuna
tabi personel
çal|şan
i|e sözleşmeli personelin (kapsam dlşı personeI dahil)diğer kamu kurum
Ve/Veya kuruluşlarlna,
217 saylll Kanun Hükmonde Kararnamenin 8. maddesinin (f) bendinde yer ;lan
hükümler de
dikkate allnarak maddede belirtilen şekilde nakledileceği düzenlenmiş, 17.9.2oo4
tarihli ve
5234 sayüll Kanun ile eklenen goçiçi 18, maddesinde ise, özell;ştirme programlndaki
kuruluşlarda çallşmakta iken çaİştlkları kuruluşun o,|.o1.1992 ta.ihinden itibaren
özeıl€ştirilmesi, kapatllmasl, tasfiyesi veya diğer nedenlerle iş akitlen feshedildiği
veya
öze|leşürilmiş bu|Unan işletmelerde özelleştirme tarihinden itibare; işveren
taraflndan altl ay
içind6 iş akitleri f€shedildiği için 2004 yıllnda ,14,7.1965 tarihli ve 657
saylll Kanunun 4/c
maddesi hükümleri gereği kamu kurum Ve kuruluşlarlnda goçici personel statüsünde
istihdam
edilecek kişilerin bu kapsamdaki ücret ve diğer özlük haklaİlnln 31j22004
tarihine kadaİ
Özelleştirme Fonunun iş kayb| tazminatl ddeneğinden ilgili kuruluşlara aktanlacağl
hükmüne
yerVerilmiştir.
saylll Devlet Personel Başkanllğ| Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Htjkmünde
Karamamenin -Ana Hizmet Birimlerini. düzenleyen ll. Bölüm, Kadro ve Kamu Görevlileri
Dairesi Başkanllğ|nln gö.evlerine ilişkin 8. maddesinin (f) bendinde, Ku.umlardaki
kadroların
hizmet icap|arlna uygun bir seviyede tutulmasl için gerekli revizyonları yapmanln;
ihtiyaçtan
fazla olduğu tesbit odileceklerin diğer kurumlara tahsis edilmesina dair
us;l ve esaslarla, fazla
personelin diğef kurumlara kat'i üayinlerine kadar muvakkaten
istihdam tazlannl tesbit etmenin,
kurumlarca aç|kta blrakllacak personelle ilgili muameleleri düzenlemenin,
kadro ve kamu
Görevleri Dairesi Başkanlığlnln gö.evleri aras|nda olduğu belirtilmiştir.
217 saylll Kanun Hükmünde Karamamenin 8. maddesinin (f) bendi
uya.ünca hazlrlanan
ve 2o.1o.2ou günlü ve 256'|9 saylll Resmi Gazetede yaylmlana.ak yürü.lüğe giren
3,5,2oo4
tarih ve 200417898 saylll Bakanlar Kurulu Kararl eki Esaslar ile "Özelleştirme
Uygulamalarl
sonucunda lşsiz Kalan ve Bilahare lşsiz Kalac€k olan lşçilerin Diğe; Kamu
Kurum Ve
Kuruluşlannda Geçici Personel Statüsünde lstihdam Eoiımeıerine''
ilişkin- duzenleme yapllmlş,
anllan kara/dan sonra her yll yenilenqn Bakanlaı kurulu kararlaiı
kamu kurum ve
kuruluşlannda geçici personel statüsünde istihdam edilecek kişilere
ilişkin olarak usul, esas ve
ucretler belirlenmiş, bu Bakanlar Kurulu kararlarına aayanıaraı<
idarelerle bu Karar
k:psam|nda olan kişile. araslnda 1 yldan az §üreİ istihdam
geçici
;ilgc€k
personeı hizmet
'
sözleşmelei imzalanarak bu kişile. geçici personel statüsüyle
çallşt|ıır,ğ,o,r.
2010 ylllnda Kamu Kuİum
}rlKliiilüşlarınoa geçiJ personeı statüsünde istihdam
2,17
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edilecek kişile.e ilişkin olarak da, 3.5,2oo4 tadh ve 2oo4n 898 saylll Bakanlar Kurulu Kara.ı eki
Esaslar dikkate allnmak suretiylo u,o2.2o1o tarih Ve 27483 say|ll Resmi Gazete'de
yayımlanarak 21.12.2009 tarih Ve 2009/15759 sayll Bakanlar Kurulu Karan yürürlüğo
konulmuş ve 'Kamu Kurum Ve Kuruluşlarlndaki Geçici Mahiyetteki lşleri Yürütmek Üzere
Geçici Person8l lstihdaml ve Bu Personele Ödenecek Ücretler '' düzenlenmiştir.
AnllanKara/ln1.maddesinde"...birmaliyllda11aylgeçmemeküzere..."ibaresine,3.
maddesinin 5. f|kraslnda yer alan ''Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dlşlnda
herhangi bir ad altında ücret tidenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
maddesine ve 9. maddesinin 1. flkraslnda yer alan .Bu Kara. gereğince istihdam edilecek
geçici personele, çallşhklarl he. ay için azami 2 gün üc.etli izjn verilebilif maddesine;
bu
Karara dayanllaİak taraflar araslnda imzalanan '1 Ylldan Az süreli lstihdam Edilecek
Geçici
Personel Hizm9t sözleşm€si.nin de 5. maddesinin 4. flkraslnda yer alan; .ilgiliye bu
sözleşmede bolirtilen ücretler düşlnda herhangi bir ad altünda tjdeme yapllamaz Ve
sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz' maddesi ile 7, maddesinin (a) bendinde yer
alan "ilgiliye çallştlğl her ay için azami iki gün ücretli izin verilebilir" maddesine ve 11,
maddesinde yer alan 'Bu sözleşme .,..tarihinden ..,,tarihine kadar geçerlidif ibaresine yer
Verilmiş olup sözo edilen bu maddelerin iptaliistemiyle baktlan davanın açildığı
anlaşılmıştır.
Anayasa Mahkemesinin, Danlştay ldari Dava Daireleri Kurulunun, 657 saylı Devlet
_ _
Memuda.ü Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (c) llkraslnün.,. Anayasaya ayklnl!ğl iddiaslyla
yaphğl itiraz başVurusunun reddine dair 30,03.2o11 gün ve E:2o10146; K:201,'/60
saylı
karannda; ...geçici personel statüsünün, belli bir vasıf ge.ektirmeyen, daha
bedensel
çok
çalüşmaIara ağırllk Veren, başlanglç Ve bitişi belli olan, sür€li işlerde çallşmayl öngördüğ0; bu
personelin, idar€ ilo yaptklan bir sözjeşme, uyarlnca idare için
belirli bir iş yapan kişi
konumunda olduğu veyaptlklan işin, geçici vefa mevsimlik olup, asli Ve si]rekli görevlerden
de
saylhayac€ğl; bu nedenle geÇci persbnelin; Anayasa'nln ,l28'inci maddesi kapsamlnda
belirtilen memur Ve diğer kamu görevlileri kav.aml dlşlnda kaIan, sözleşme ile
çaİştlrllan, işçi
de olmayan, kendine özgü istisnai bir istihdam lürü olduğu;.,.bu istihdam tüİu uyarınca
çal|şt|nlacak kişilerin saylslnln ihtiyaca ve ekonomik koşullara göte her zaman değişebilecek
niteliKe olmasl, yapllan işin niteliğive süresine göre ödenec€k ücret ve
sözleşme şartlannln da
farkllllk azetmosi gözetildiğinde. Bakanlar Kurulu ta.aflndan belirlenecek
olan hususlaın yasa
il9 yap|lamayacak kadar teknik ayİlntllan içErdiği;..,aynntl ve uzmanİk goı.ekti.9n konularln
düzenlenmesinin Bakanlar Kurulu'na blrakllmaslnln (da), yasama yetkisl;in devrl niteliğinde
olmadlğl belirtilmiştir.
4046 saylİ Kanunun 21. Ve 22. maddelerinin değerlendirilmesinden; özelleştirilen
kuruluşta lş Kanununa tabi olarak iş akdi ile
çallşan personel yönünden; özelleştj.me
nedeniyle, hizm€t akitl8ri, tabi o|duklarl iş kanunlan Ve top|u iş
Şözleşmeleri gereğince
tazminata hak kazanacak şekilde sona erdirilenlere, kanunlar Ve toplu
iş söreşmeleri
gereğince hak kazandlklarl tazminat dlşında ilave olarak "iş
kaybl tazminat|" ödenmesi
öngörülmek suretiyle bunIann kamu idaresi ile iliŞkilerinin sonlandlrllmaslnln
amaçlandlğl

anlaşllmakladIr.

An|lan Kanunun 21. ve 22. maddesiriin; bu
şekildg hizmet akdi sona eren işçiler
yönünden, özellgştirilen kuruluşta görev yapan 657
saylll Devlet Memurian kanununa tabi
pe.sonel, sözleşmeli personel ile kapşam dl_şl personelden
farklı oIarak; kamu idaresino, bu
kişilerin başka kamu kurum Ve kuru
;Çd,Qt|rllmasl Veya y€ni bir işe ye.Ieştinlmesi
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veya sahip olduklan ekonomik, sosyal Ve özllk haklarlnln korunmasl yolunda bir zorunluluk
9eti.ilmemiş olduğu görülmektedir.
Bu durumda; Anayasa Mahkemesinin yukarlda anlbn Karan, 657 saylll Kanunun 4/c
maddesi. 4046 say|ll Kanunun 21. ve 22. maddelell 2oo4nBg8 sayllı ilk
çlkanlan Bakanlar
Kurulu Karari, bu Kara/a dayanllarak h9r yll qkanlan Bakanlaİ Kurulu Kara.ları ile dava
konusu 2009/15759 saylll Bakanlar Kurulu Karan ve bu Karala dayanılarak taraİlarca
imzalanan hizmet sözleşmesi hükümleri birliKe değerlendirildiğinde; özelleştirilen kuruluşlarda
iş akdi.ile çallşan vo özelleştirme uygulamalan sonunda işsiz kalan kişilere lş Kanunundan Ve
Toplu lş sözleşmelerinden kaynaklanan tazminatlar yanlnda iş kaybı tazminatiooenmiş olmasl
ve 4046 saylİ Kanun'da sosyal ve özlük haklannln korunmasl yolunda bir hüküm
bulunmamasl. dava konusu edilen Esaslar Ve Karar ile sözleşmeleri sona erdirilen personel
yönünden ortaya gkan sosyal ve ekonomik olumsuzluklann klsmen
de olsa giderilmesinin
amaçlanmış olmasl, geçici personel olarak görev almanln tamamen .lzaya dayall
olmasl halleri
dikkate alındlğlnda; geçici personelle ilgili çallşma usul ve esaslar ile ücreü belirleme yetkisinin
Bakanlar Kurulu'na ait buIunduğu ve geçici personelin statüsüyle ilgili genel
çerçevenin
belirtildjği 657 saylll Kanunun 4/c maddesinde bu personelin bir yııaan
süreli işlerde
çallştl,.ılac€ğlnln öngöruboğü anlaşlldğ|ndan, dava konusu edilen Karar|n 1. maddesinde yer
alan ".,,bir mali yllda 11 ayl geçmemek üzere...'. ibaresi ile 3. maddesinin 5. flkraslnda
öngörülen "Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretle. dlşlnda herhangi
bir ad altlnda ücret
ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz" maddesinde ve dava konusu edilen
Bakanlar kurulu karan dikkate allnarak taraflarca imzalanan, '.1 y|ldan Az
süreli lstihdam
Edilecek Geçici Personel Hizmet Sözleşmesi.'nin 5. maddesinin 4. f|kraslnda düzenlenen;
"ilgiliye bu sözl€şmode belirtilen ücretle. dlşlnda herhangi bir ad altlnda
tideme yapllamaz Ve
sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaİ'' maddesi ve 11. maddesinde yer
alan ''Bu
söreşme ...,tarihinden .,,.tra.ihine kadar 'geçerlidir. ibaresinde meı.zuata ve hukuka aykürıllk
bulunmadığl sonucuna Varllmaktadlr.
Öte yandan, dava konusu Bakanla. Kurulu karan kapsam|nda
çal|şan personelin bu

iz

düzenleme ger€kçe

göslerilerek fazla çallşma ücreli verilmeksizin

tanInmaksızln fazla çalışmaya tabi tutulmasının mümkün olmadlğl da açlktlr.

yi d" i.in

trkk,

Diğgr taraftan, davanln, dava konusu edi|en Bakanlar Kuru|u Karan.nln 9.
madde8lnin ,l. flkrashda yor alan ''Bu Karar gereğinca istihdam od|lgcak geçicl
Fıor§onel., çallşttklan he. ay içln azaml 2 gün ücrotli izin verileblllr- maddesi ilo -l
Ylldan Az süroli istlhdam Edilecek Geçicl Pe6onel Hlzmet sözl€şmesi..nln 7,
maddesin|n (a) bendindo düzonlen€n ..llgiliyo
çallştlğı heİ ay için azamİ iki gün ücretll
izln ve.ilebllİf madd9l9rlne ilişkin klsmlna gellnce;
Anllan maddelerin geçici personele çallştlklan her ay için 2 gün süreyl€ ücretli
izin

verilmesine ilişkin klslmlarlnda hukuka ayklrlllk bu|unmamakta ise de, madde yer
alan .azami.

ve "verilebilir ibarelerinde, personele izin Verme hususunda idareye tiakdir hakkl Vereceği,
fa.kll uy€ulama

Ve k€ra.la. nedeniyle bir belirsizliğe yol açabileceği anlaşlldlğlndan, hukuka
uygunluk bulunmadlğl sonucuna vanlmlşhr, ,
Açlklanan nedenlerle, dava konusu odilen o4.o2,2o1o tarih Ve 27483
sayll Resmi
Gazete'de yaylmlanaak 21.12.2oog bnh Ve.Jj.o_9/15759 saylll
Bakanlar Kurulu Kararİnln .1.

bır nali vndait{,
mek üzere,,." ibaresi, 3. madde§inin
ff:::"]:.:y,
"]":^...
fıkra§ında yer aıan
"Geçici o"r"on"ıfor'xr"#ii;;Şil;;";;;İa
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altnda ücret ildenemez ve sözleşmelerine bu yolda huktim konutamaz. maddesi ile anllan
Bakanlar Kurulu Kara.l dikkate allnarak taraf|arca imzalanan, '.1 Yıldan Az süreli istihdam
Edilecek Geçici Personel Hizmet Sözleşmesi"nin 5. maddesinin 4. flkraslnda y€r alan;''ilgiliye
bu sözleşmede belirtilen ücretler dlş|nda herhangi bir ad altlnda ödeme yapllamaz ve
sözleşmeledne bu yolda bir hüküm konulamaz" maddesinin ve 1 1. maddesinde yer alan 'Bu
sözleşme ,.,,tarihinden ....tarihine kadar geçerlidir' ibarelerinin iptali istemi yönünden davanln
reddino, anllan Bakanlar Kurulu Kara.|'ntn g. maddesinin 1. flkİaslnda yer alan ''Bu Ka.ar
gereğinc€ istihdam edilecek geçici personele. çallştlklan her ay için azami 2 gün ücrelli izin
Verilebili." maddesi Ve "1 Ylldan Az süreli lstihdam Edilecek Geçici Personel Hizmet
sözleşmosi'nin 7. maddesinin (a) bendinde yer alan ''ilgiliye
çaIlşhğl her ay için azami iki gün
üc.etli izin ve.il€bili/ maddelerininde yer alan 'azami' ve "verilebilif ibarclerine ilişkin
klslmlarlnln iptallno, bu iki maddenin diğe. klslmlarlnln iptali istemi yönünden ise davantn
İeddin€, dava klsmen ret, klsmen iptal Ve klsmen karar Verilmesine yer olmadlğına
şeklinde
sonuçlandlğlndan aşağlda dökumü yapllan 2o5,90 TL yargılama giderinin yansı olan .|02,95
TL ile karar ta.ihinde yürürlükte bulunan Avukatllk A§gari Ücret Tarifesi hükümleri uyannc€
belidenen 1.800,00 TL Vekalet ücretinin davall idareden allnarak davaclya verilmesine,
yargllama giderinin diğer yan§l olan 102,95 TL'nin davacl üzerinde blrakıtmaslna, karar
tarihinde yürürlüıt€ bulunan Avukatl|k Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarlnca belirlenen
1.800,00 TL vekalet ücretinin davacldan allnarak davall idareye ve.ilmesine, artan 3o,oo TL

posta ücrotinin karann kesinleşmesinden sonra istemi halinde davaclya iadesine, karann tobliğ
tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danlştay ldari Dava Dai.eleri Kurulunca temyiz
yolu aç|k olmak üz€rg, 30/05/2017 tiarihinde oybirliği ile karar verildi.
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