
T.C. 

SAMSUN 

3. İDARE MAHKEMESİ 

ESAS NO : 2022/1033 

KARAR NO : 2023/109 

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden kBs4PSG - NaCWP0W - zGKos r X - FB8P5Q= ile erişebilirsiniz. 

 

 

 

 

DAVACI : DERYA ATALAY'ı TEMSİLEN EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ 
 

SENDİKASI 

VEKİLİ : AV. BURAK SABUNCU-UETS[16927-29778-52317] 
 

 
DAVALI : SAMSUN VALİLİĞİ 

 

VEKİLİ :  
 

 
DAVANIN ÖZETİ : Samsun ili, Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde rehber öğretmen 

olarak görev yapan davacı tarafından, 02/04/2022-08/05/2022 tarihleri arasında Bilim ve Sanat Merkezi 

(BİLSEM) öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde BNV Sözel Olmayan Test Uygulayıcısı olarak 

günde 2 oturum ve 4 uygulama için görevlendirildiği, ilk aşama sınavlarına ilişkin ek ders ücretlerinin 

ödendiği, ikinci aşama sınavına dair uygulamalara ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmediğinden bahisle, bu 

görevlendirmelere karşılık tarafına ek ders ücret ödemesinin yapılması istemiyle 24/05/2022 tarihinde 

yapılan başvurunun reddine ilişkin Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13/06/2022 tarih 

ve E--...51699988 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, davalı idarenin, dava konusu işlemle Genel 

Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esaslarının 2. maddesine işaret ederek iki 

uygulamayı bir oturum olarak kabul ettiği ve bunların ikisine tek bir ücret ödeneceğini belirterek talebini  

reddettiği her uygulamada farklı bir öğrenci grubu yer aldığı ve bunlara ayrı ayrı testler yapıldığı, aslında 

dava konusu durumda her uygulama, anılan Karar'da yer alan "oturum" kavramına denk düştüğü, ancak 

davalı idare bahse konu oturum kavramı üzerinden bir karmaşa yaratarak, iki uygulamayı tek bir 

oturum sayarak ücret ödeme yoluna giderek kamu emekçilerinin hak ettiği ücretlerinin yarısını 

ödemediği ileri sürülerek, iptali ile yoksun kaldığı mali hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar 

verilmesi istenilmektedir. 

 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davanın yasal süresi içerisinde açılmadığı, Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde görev yapan öğretmenlere, görevlendirildikleri hangi sınavlar için sınav ücreti ödeneceği 

hususunun Bakanlar Kurulu kararı ile sayma yoluyla belirlendiği, bu sınav görevleri arasında ve maddede 

belirtilen diğer görevler arasında yer almayan söz konusu davacıya verilen görev sebebiyle davacıya 

sınav ücreti ödenmesinin mümkün olmadığı ve Devlet memurlarına açık bir mevzuat hükmü ile 

düzenlenmedikçe parasal hak ödemesi yapılamayacağından dava konusu işlemde hukuka aykırılık 

bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

 
TÜRK MİLLETİ ADINA 

 
Karar veren Samsun 3. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce, davalı idarenin usule yönelik itirazı 

yerinde görülmeyerek, işin gereği düşünüldü: 

Dava, Samsun ili, Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde rehber öğretmen olarak görev 

yapan davacı tarafından, 02/04/2022-08/05/2022 tarihleri arasında Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 

öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde BNV Sözel Olmayan Test Uygulayıcısı olarak günde 2 

oturum ve 4 uygulama için görevlendirildiği, ilk aşama sınavlarına ilişkin ek ders ücretlerinin ödendiği, 

ikinci aşama sınavına dair uygulamalara ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmediğinden bahisle, bu 

görevlendirmelere karşılık tarafına ek ders ücret ödemesinin yapılması istemiyle 24/05/2022 tarihinde 

yapılan başvurunun reddine ilişkin Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13/06/2022 tarih 

ve E--...51699988 sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı mali hakların yasal faizi ile birlikte 

ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Ders görevi" başlıklı 89. maddesinde; "Her 

derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs  

veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması 

halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek 

ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve 

diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur." hükmü bulunmaktadır. 

439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri 

ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun'un, 

03/04/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile değişik Ek 1. maddesinin 1. fıkrasında; 

anaokullarında, anasınıflarında, yetiştirme yurtlarında, okuma yazma kurslarında, gezici köy kurslarında 

görevli öğretmenler ile ilköğretim kurumlarında görevli sınıf öğretmenlerinin aylıkları karşılığında 

haftada 18 saat, branş öğretmenlerinin 15 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, bunlara; kanun, tüzük,  

yönetmelik ve eğitim programlarında verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak ek ders 

görevi verileceği, 2. fıkrasında; belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer 

eğitim kurumlarında ve Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin  

zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden 

sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, 

öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 89. maddesi hükümleri uyarınca düzenleneceği hüküm altına alınmaktadır. 

439 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesinin verdiği yetkiye 

istinaden hazırlanan ve 16/12/2006 gün ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar  

Kurulu Kararının "Sınav görevi" başlıklı 12. maddesinde; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, 

final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje 

yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav 

gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. (2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri 

kapsamında; a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav 

gözcülüğü görevleri, b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü, c) 

Yöneticiler, için ücret ödenmez. (3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı 

liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav 

komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim 

yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz. (4) Atölye 

ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü 

fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır. (5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve 

kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan 

sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak 

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş 

ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz." düzenlemesine yer 

verilmektedir. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; her derece ve türdeki örgün  

ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, 

final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve 

beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği için 5 

saat ek ders ücreti ödeneceği anlaşılmaktadır. 
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Dava dosyasının incelenmesinden; Samsun ili, Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde 

rehber öğretmen olarak görev yapan davacının 02/04/2022-08/05/2022 tarihleri arasında Bilim ve Sanat 

Merkezi (BİLSEM) öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde BNV Sözel Olmayan Test Uygulayıcısı 

olarak günde 2 oturum ve 4 uygulama için görevlendirildiği, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci 

seçme ve yerleştirme seçim sürecinin ikinci aşamasında da genel zihinsel yetenek alanında ön 

değerlendirme sınav uygulayıcısı olarak görevlendirildiği, ilk aşama sınavlarına ilişkin ek ders 

ücretlerinin ödendiği, ikinci aşama sınavına ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmediği ödenmesi gereken  

ücretinin yarısının tarafına ödendiğinden bahisle, bu görevlendirmelere karşılık tarafına eksik ödenen ek 

ders ücret ödemesinin yapılması istemiyle 24/05/2022 tarihinde başvuruda bulunduğu, söz konusu 

başvurunun, Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13/06/2022 tarih ve E--...51699988 

sayılı işlemiyle; (savunma dilekçesinde) genel yetenek alanındaki sınav sürecinin gerek Milli Eğitim 

Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesinde 

münhasıran sayılan sınavlar arasında gerekse de merkezi sistem sınavları arasında sayılmadığından 

bahisle, dava konusu işlemde de Genel Zihinsel Yetenek alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esaslarının 

2. Maddesinin a bendinde yeralan " Bir gün iki oturumdan, her oturum da iki uygulamadan oluşacaktır." 

şeklinde belirleme yapıldığından bahisle ek ders ödemesi yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle 

reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Bakılan davada, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere, 

görevlendirildikleri hangi sınavlar için sınav ücreti ödeneceği hususunun yukarıda aktarılan Bakanlar 

Kurulu kararı ile sayma yoluyla belirlendiği, davacının da, anılan Kararın 12/5. maddesi kapsamında, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet 

gösteren bilim ve sanat merkezlerine öğrenci şeçimine yönelik sınav kapsamında, sınavın ikinci aşaması 

olarak adlandırılan ve adayların genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki 

değerlendirmelerinin yapıldığı sınavda, genel zihinsel yetenek alanında da sınav uygulayıcısı olarak 

02/04/2022-08/05/2022 tarihleri arasında görevlendirildiği hususunda itilaf olmadığı, adı geçen testin 

yapılması suretiyle gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sürecinin de, öğrenci seçimine ilişkin sınavın 

bir parçası olduğu ve bahse konu sınav kapsamında fiilen görev yaptığı görülen davacıya, söz konusu 

görevlendirme nedeniyle katlandığı masraf ve emeğinin karşılığı olarak ek ders ücretinin ödenmesi 

gerektiği açık olup, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

Öte yandan; dava konusu işlemin hukuka aykırılığının saptanması nedeniyle, davacının 

02/04/2022-08/05/2022 tarihleri arasındaki görevlendirmeye ilişkin ödenmeyen ek ders ücretlerinin 

davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının, 02/04/2022-08/05/2022 tarihleri 

arasında yapılan görevlendirmeler nedeniyle ödenmeyen ek ders ücretlerinin tarafına ödenmesi talebinin 

kabulüne, 02/04/2022-08/05/2022 tarihleri arasındaki görevlendirmeye ilişkin ödenmeyen ek ders 

ücretlerinin davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 225,90-TL yargılama 

giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden 

alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin talep edilmesi halinde derhal aksi halde kararın 

kesinleşmesinin ardından re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün 

içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 24/01/2023 tarihinde 

karar verildi. 

HAKİM  

 
 

*Yargılama giderleri arka sayfadadır. 
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YARGILAMA GİDERLERİ : 

Başvurma Harcı : 80,70 TL 

Karar Harcı : 80,70 TL 

Vekalet Harcı : 11,50 TL 

Posta Gideri : 53,00 TL 

TOPLAM : 225,90 TL 
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