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İSTEMİN ÖZETİ  Kars Belediye Başkanlığı'nda 5393 sayılı 
 

Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince sözleşmeli peyzaj mimarı plarak görev yapan davacı 
tarafından, hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle hizmet sözleşmesinin 31/12/2019 tarihinde sona ereceği 
ve yenilenmeyeceğine ilişkin olarak tesis edilen Kars Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü'nün 14/11/2019 tarih ve E. 19318 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması ile alamadığı 
maaşlarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin 
reddine dair Erzurum 3. İdare Mahkemesi'nin 09/06/2020 gün ve 13:2020/1 6 sayılı kararının; norm kadro 
cetvelinde boş bulunan peyzaj mimarlığı kadrosunda 2014 yılından beri Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 
görev yaptığı, bir çok ilçede görevlendirildiği ve görevini iyi bir şekilde yerine getirdiği, hakkında herhangi 
bir adli veya idari bir soruşturma bulunmadığı ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması 
isteminin kabulüne karar verilmesi istenilmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi l . İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü: 
Dava; Kars Belediye Başkanlığı'nda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası 

gereğince sözleşmeli peyzaj mimarı olarak görev yapan davacı tarafından, hizmetine ihtiyaç kalmadığından 
bahisle hizmet sözleşmesinin 31/12/2019 tarihinde sona ereceği ve yenilenmeyeceğine ilişkin olarak tesis 
edilen Kars Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 14/1 1/2019 tarih ve E. 19318 
sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması ile alamadığı maaşlarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi 
istemiyle açılmıştır. 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Yürütmenin Durdurulması” başlıklı 27. maddesinin 
ikinci fıkrasında, "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya 
imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 
durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek 
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. ... I ' hükmüne yer verilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlıklı 49'uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasında, "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, 
teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık 
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, 
ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile 
çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. 
Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları 
şarttır(...)” hükmüne yer verilmiştir. 
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Resmi Gazete'nin 28/06/1978 tarih ve 16330 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 7'nci maddesinde, fiilen kesintisiz olarak en az 2 
hizmet yılım tamamlayanlardan hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya 
yenilenmemesi sonucu hizmet sözleşmesi sona erenlere çalıştığı her tam hizmet yılı için hizmet 
sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücreti tutarında iş sonu tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. 
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Anılan Esaslar'ın "Sözleşmenin Feshi" başlıklı Ek-6'ncı maddesinde, personelin hizmetinin 
gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşunca sözleşmesinin tek taraflı 
olarak feshedileceği belirtilmiştir. 

Öte yandan, davalı idare ile davacı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi 
uyarınca imzalanan Hizmet Sözleşmesi'nin 15'inci maddesinde, "Sözleşmeli personel çalıştırma usul ve 
esaslarının 7.maddesinin b) bendi gereği hizmetine ihtiyaç kalmadığı zaman sözleşmesi feshedilir veya yıl 
sonunda sözleşmesi yenilenmez” hükmüne, 17'nci maddesinde, "İşbu sözleşme 01/01/2019 tarihinden 
31/12/20] 9 tarihinde kadar geçerlidir” hükmüne yer verilmiştir. 

Dava dosyasının incelenmesinden; Kars Belediye Başkanlığı'nda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 
49. maddesinin 3. fıkrası gereğince sözleşmeli peyzaj mimarı olarak görev yapan davacı tarafından, 
hizmetine ihtiyaç kalmadığından bahisle hizmet sözleşmesinin 31/12/2019 tarihinde sona ereceği ve 
yenilenmeyeceğine ilişkin olarak tesis edilen Kars Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü'nün 14/11/2019 tarih ve E. 19318 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması ile alamadığı 
maaşlarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Bakılan davada, dava konusu sözleşme yenilememe işleminin, belediyede ihtiyacın üzerinde personel 
çalıştığı, fazla personel nedeniyle bütçenin büyük bölümünün personel giderlerine harcandığı, davacının 
hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçeleriyle tesis edildiği belirtilmektedir, 

Bu durumda, dava konusu fesih ve ilişik kesme işleminin peyzaj mimarı kadrosunda görev yapmakta 
olan davacının, hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle tesis edildiği elirtilmekte ise de; Dairemizin 
E:2020/354 esas sayılı dosyasına konu yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin Erzurum 2. İdare 
Mahkemesinin 2019/1547 esas sayılı dosyasında Mahkemesince yapılan 06/04/2020 tarihli ara kararla; davalı 
idareden; "03/01/2020 tarihli meclis kararında bahsi geçen kadroların (2 adet tekniker kadrosu) yeni kadro 
ihdası mı olduğu, yoksa önceki yılda idarede çalışmakta olan mevcut sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin 
uzatılması konusunda belediye başkanın yetki verilmesine dair olup olmadığı, Kuruma yeni makine teknikeri 
alınıp alınmadığı, Kurumda mevcut durumda kaç adet sözleşmeli tekniker bulunduğuna” dair bilgi ve 
belgelerin istenilmesi üzerine verilen ara karar cevabının, dosyada yer alan ve Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 
E:2019/1466 sayılı dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacının hizmetine 
ihtiyaç duyulmadığı belirtilmesine rağmen, 03/01/2020 tarihli meclis kararında bahsi geçen kadroların yeni 
kadro ihdası olmadığı gibi, önceki yıllarda sözleşmeli olarak çalışan personellerin sözleşmelerinin 
yenilenmesine dair de olmadığı, Kars Belediye Başkanlığı Norm kadrosunda boş durumda bulunan ve olası 
acil durumlarda kullanılmak üzere her yıl alınan rutin bir karar olduğunun belirtildiği, bu durumda davacının 
hizmetine ihtiyaç duyulmadığı yönündeki iddianın; idarece sözleşme süresinin sonunda ilişiğinin kesilmesini 
gerektirecek başkaca sebeplerin de ortaya konulmaması karşısında, hukuken kabul edilebilir hiçbir somut 
bilgi ve belgenin de dosyaya sunulamadığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı 
sonucuna varılmıştır. 

Her ne kadar davalı idare tarafından özel teftiş raporunda; idarenin hizmetlerini süreklilik arz eden 
görevlerin memur eliyle yürütülmesi gerektiği, kadrosuz memur çalıştırılamayacağı, tüm personel giderlerine 
bakıldığında bütçenin büyük bir kısmının personel giderlerine ayrıldığı, gerekli olmayan personelin 
alınmaması " yönündeki tenkitlere yer verildiği ve işlemin bu sebeple tesis edildiği 
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belirtilmekte ise de; teftiş raporunda sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin yenilenmemesi gibi bir 
tedbirden söz edilmediği, yeni alımların yapılmamasının tavsiye edildiği, ancak yukarıda belirtildiği üzere 
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belediye meclis kararı ile sözleşmeli personel alımı için belediye başkanın yetkilendirildiği, personel 
harcamalarının azaltılması için ise açık olan bir kadroda görev yapan bir personelin sözleşmesinin 
yenilenmemesi yolunun kullanılmasının kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden kabulünün mümkün 
olmadığının görülmesi karşısında davalı idare iddialarına itibar edilmemiştir. 

Öte yandan, dava konusu işlemin davacının görevinin sonlandırılmasına ilişkin olması nedeniyle 
davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği de açıktır. 

Açıklanan nedenlerle; itirazın kabulüne, Erzurum 3. İdare Mahkemesi'nin 09/06/2020 gün ve 
E:2020/16 sayılı kararının kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. 
maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından teminat aranmaksızın 
davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın kesin olduğunun taraflara tebliğine, dosyanın 
Erzurum 3. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 25/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan Üye Üye 
İBRAHİM ŞAHİN TUĞBA İNAN EMİNE FERDANE PANDIR 

101767 1 19371 120473 
AA- 26/06/2020 
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