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DAVACI : EMİNE LEYLA ÖZGÜR'Ü TEMSİLEN HABER-SEN
VEKİLİ                                : AV. MELTEM SALMAN
                                                (e-Tebligat) 

DAVALI                              : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
VEKİLİ : AV. ZEYNEP ÖZDEN YETKİN

  Trt Sitesi B Blok K:11 Oran/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : TRT İzmir Müdürlüğünde spiker olarak görev yapan davacının 
istihdam fazlası personel olarak belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesine ilişkin 
14.5.2019 tarihinde davacıya tebliğ edilerek bildirilen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
Yönetim Kurulunun 02.05.2019 tarih ve 2019/2 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, TRT'de 
gerçekten istihdam fazlası personel bulunmadığı, yıllardır kadrolu olarak TRT'de çalışan 
tecrübeli personel emekliliğe teşvikle ve istihdam fazlası personel adı altında kurumdan 
uzaklaştırılırken özel hukuk hükümlerine tabi personel alımı yoluna gidilmesinin istihdam 
fazlası personel olmadığını gösterdiği, asıl amacın özel hukuk hükümlerine tabi personel alımı 
yaparak istihdam şeklini değiştirmek olduğu, istihdam fazlası personel listesi hazırlanırken 
objektif kriter kullanılmadığı, yıllardır yayıncılık yapan bir kurumda çalışmış ve uzmanlaşmış 
olduğundan TRT dışında bu bilgi ve birikimini aktaracağı başka bir kurum da bulunmadığı, 
çalışma hakkının elinden alındığı ileri sürülerek iptali ile işlem nedeniyle mahrum kaldığı mali 
haklarının tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usule ilişkin olarak; uyuşmazlığın Danıştayın ilk derece 
mahkemesi olarak bakacağı davalardan olduğu, ilgili Yönetim Kurulu kararının Danıştayda iptal 
davası konusu yapılmış olması nedeniyle açılan işbu davanın derdest olduğu, derdestlik 
itirazının kabul edilmemesi halinde Danıştay dosyasının bekletici mesele yapılması gerektiği, 
işbu dava ile değişik illerde açılan davalar arasında bağlantı olduğundan bağlantı nedeniyle 
dosyasının Danıştaya gönderilmesi gerektiği, esasa ilişkin olarak ise; Anayasada yazılı kamusal 
görevlerini yerine getirmekle yükümlü olan idarenin, ulusal kamu yayıncılığı hizmeti ile birlikte 
uluslararası alanda yapmış olduğu yayınlarıyla da çağdaş bir medya oyuncusu olmak ve 
ülkemize yeni bir marka değeri kazandırmak için kapsamlı bir dönüşüm ve yapılanma içerisine 
girdiği, uluslararası alanda rekabetçi, ulusal alanda kamu yayıncılığını en etkin bir şekilde 
gerçekleştirecek, genç, dinamik ve dünya yayıncılık sektöründeki gelişmelere ivedilikle uyum 
sağlayacak bir yapının oluşturulması amacıyla dava konusu Yönetim Kurulu kararıyla davacının 
da aralarında yer aldığı bir kısım personelin istihdam fazlası personel olarak belirlendiği, 
davacının özlük hakları açısından herhangi bir hak kaybına uğramayacağı, yasal düzenlemer ile 
Yönetim Kuruluna herhangi bir sınırlama olmaksızın takdir hakkı tanındığı, kamu yararı ve 
hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek 
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İzmir 6. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği 
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görüşüldü:
Davalı idarenin usule yönelik itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.
Dava,  TRT İzmir Müdürlüğünde spiker olarak görev yapan davacının istihdam fazlası 

personel olarak belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesine ilişkin işlemin iptali ile 
işlem nedeniyle mahrum kaldığı mali haklarının tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle 
açılmıştır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 16. maddesinde, "1.Dava dilekçelerinin ve eklerinin 
birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur. 2. Davacının ikinci 
dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı 
davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını 
gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi 
için bir süre verilir. 3. Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün 
içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin 
isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak 
üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. 4. 
Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere 
dayanarak hak iddia edemezler." hükümlerine yer verilmiştir.

15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Teşkilatı Hakkındaki 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine 
ilişkin Otuzsekizinci Bölümünde yer alan Geçici 1. maddesinde; "(1) 2954 sayılı Kanuna 703 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 95 inci maddesiyle eklenen geçici 15 inci madde 
kapsamında Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin atama teklifleri mevcut unvanları 
esas alınmak suretiyle yapılır. Atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer mevzuattaki 
hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu 
kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen 
ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde 
boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Geçici 15. maddesinde; Bu 
maddenin yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 
istihdam fazlası personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  Devlet Personel 
Başkanlığı, Kurum tarafından yapılan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar. 
Atama teklifi yapılan Kurum ve kuruluşça ilgili personelin atamaları 15 gün içinde 
sonuçlandırılır. Kurumda nakle tabi ihtiyaç fazlası personel, hangi ilde görev yapıyor ise aynı ile 
ataması gerçekleştirilir. Bu ilde söz konusu personelin atanacağı kadro bulunmaması halinde 
talep ettikleri 3 ili sırayla belirleyerek, tercih formlarını Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu 
Genel Müdürlüğüne verir. Kurum aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına gönderilen bu 
tercihler, söz konusu atama teklifinde dikkate alınır. Bu nitelikte tercih bildirmeyen personelin 
işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür. Kurumun nakle tabi personeli, Devlet 
Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanmaları halinde, kurumda almış 
oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının hepsini almaya 
devam ederler. Kurum personelinin Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak nakillerinde 
burada hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayılı Kanun ile 217 Devlet Personel Başkanlığı 
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Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, TRT İzmir Müdürlüğünde spiker olarak 
görev yapmakta iken Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun 2.5.2019 tarih 
ve 2019/2 sayılı kararı ile 2954 sayılı Kanun'un Geçici 15. maddesi kapsamında istihdam fazlası 
personel olarak belirlenerek başka bir kuruma nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına 
bildirilmesine karar verildiği, söz konusu kararın 14.5.2019 tarihinde, 10.5.2019 tarihli ve 
E.135052 sayılı yazı ile davacıya tebliği üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Kurumda 
çalışan personelin istihdam fazlası personel olarak belirlenmesinde idareye takdir yetkisi 
verilmiş olduğu açık olmakla birlikte, bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp, 
hukuken geçerli nedenlere dayalı olarak kullanılması gerektiği, kamu yararı ve hizmet gerekleri 
ile sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi bulunduğu tartışmasızdır.

Uyuşmazlıkta, davalı idare tarafından; uluslararası alanda rekabetçi, ulusal alanda kamu 
yayıncılığını en etkin bir şekilde gerçekleştirecek, genç, dinamik ve dünya yayıncılık 
sektöründeki gelişmelere ivedilikle uyum sağlayacak aynı zamanda da kurumsal hafızayı 
muhafaza edebilecek bir yapının oluşturulması amacıyla yasal düzenlemeler ile verilen takdir 
yetkisi kapsamında istihdam fazlası personelin belirlendiğinin belirtildiği, idarenin 7.8.2019 ve 
24.10.2019 tarihli birinci ve ikinci savunma dilekçelerinde ve eklerinde, dava konusu Yönetim 
Kurulu kararına dayanak oluşturan başkaca bir hususun ileri sürülmediği, yine bu kapsamda 
işleme gerekçe olarak dosyaya sunulan somut bir bilgi yahut belge de bulunmadığı 
görülmektedir.

Bununla birlikte, davalı idare tarafından dilekçeler aşamasından sonra dosyaya sunulan 
5.2.2020 tarihli "beyan" dilekçesinde, istihdam fazlası personelin belirlenmesi sürecinde 
"mevcut göreve uyum, teknoloji kullanımı, kurum değerlerine uygunluk, görev bilinci, takım 
çalışmasına yatkınlık, iletişim becerisi, kendini geliştirme, problem çözme ve değişime açıklık" 
şeklinde dokuz kriterin esas alındığı, öncelikle emeklilik teşviki kapsamında girip emeklilik 
teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından, istihdam fazlası personel kapsamında 
değerlendirilecek personellerle ilgili olarak mevcut ve geçmiş 10 yıldaki yöneticilerinin 
görüşlerinin alındığı ve her bir kritere ilişkin "(-2) çok başarısız, (-1) başarısız, (+1) başarılı, 
(+2) çok başarılı" sayılmak suretiyle puanlama yapıldığı, yapılan puanlama neticesinde ise 
ortalama puanı sıfırın altında kalanların istihdam fazlası personel olarak belirlendiğinin ileri 
sürüldüğü, ancak buna ilişkin olarak dilekçe ekinde sunulan -tarih ve sayısı olmayan- yazı 
ekindeki listede davacının belirtilen kriterlere ilişkin ortalama değerlendirme puanının 0,44 
olarak belirlendiği görülmektedir.

Bu durumda, davalı idarece yalnızca takdir hakkı çerçevesinde dava konusu işlemin tesis 
edildiğinin belirtilmesi, davacının istihdam fazlası personel olarak belirlenmesinde esas alınan 
objektif kriterlerin (kıdem, yaş, adli-idari soruşturma, disiplin cezası, uzmanlık alanı vb.) ortaya 
konulamaması, dilekçeler aşamasından sonra davalı idarece dosyaya sunulan listede ise 
davacının puanının, istihdam fazlası personel belirlenirken arandığı ileri sürülen ortalama 
değerlendirme puanının sıfırın altında olması kriterinin aksine sıfırın üstünde (0,44) olması 
karşısında, somut olayda idarenin sahip olduğu takdir yetkisini hukuken geçerli nedenlere dayalı 
olarak kullanmadığı sonucuna varılmış olup, davacının istihdam fazlası personel olarak 
belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır.
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Öte yandan, Anayasa'da belirtilen Hukuk Devleti ilkesi uyarınca, iptal edilen dava 
konusu işlem nedeniyle varsa yoksun kaldığı parasal hakların da davalı idare tarafından 
davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle varsa 
yoksun kaldığı parasal hakların davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü 
yapılan yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen  1.700,00 TL 
vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep 
edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen 
30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 
19/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
 SUAT ÜLKER

 38011
 

Üye
 RAMAZAN ÇAKMAK

 165693
 

Üye
 FATİH ALPEREN 

GERÇEKER
 182243

 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 44,40 TL 
Karar Harcı : 44,40 TL 
Y.D. Harcı : 73,10 TL 
Vekalet Harcı : 6,40 TL 
Posta Gideri : 114,10 TL 

TOPLAM : 282,40 TL 


