
                   T.C.
              ANKARA 
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
    1.İDARİ DAVA DAİRESİ
ESAS NO : 2020/
KARAR NO : 2021/  
İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : ......... ADINA TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF      
                                                                        GÖREVLİLERİ SENDİKASI
VEKİLİ       : AV. HACI MUHARREM MANKIR - Adres UETS'de 

kayıtlıdır.
KARŞI TARAF (DAVALI)      : ...... VALİLİĞİ 
VEKİLLERİ      : .................

    Adres UETS'de kayıtlıdır.
İSTEMİN ÖZETİ     : ...... İli, ..... İlçesi, ........ Cami imam-hatibi olarak görev yapan 
davacının, hakkında yapılan soruşturma gereği........ Cami imam-hatibi olarak naklen atanmasına ilişkin.......... 
gün ve ..... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada;  ..... davanın reddine ilişkin olarak ..... İdare 
Mahkemesi'nce verilen..../2019 gün ve E:2018/...., K:2019/..... sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri 
sürülerek kaldırılması istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ          :  Mahkeme kararının hukuken isabetli ve yerinde olduğu, 
kamu yararı ve hizmet gereği naklen atamasının yapıldığı, davacının  istinaf isteminin reddi gerektiği 
savunulmuştur.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. 

maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü :
.....
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76 ncı maddesinin birinci fıkrası; "Kurumlar, görev ve unvan 

eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 
inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen 
atayabilirler.(...)" hükmünü taşımaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 20. maddesinin 1. fıkrasında; 
"Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde 
bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır." 
hükmü, 33. maddesinin 1. fıkrasında; "Bu Yönetmeliğin 20, 35, 36, 38 ve 40 ıncı maddelerinde zikredilen 
sebeplerle il içi yer değiştirmeler; il müftüsünün teklifi üzerine...," hükmü,  "Hizmet gereği görev veya yer 
değiştirme" başlıklı 36. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde ise; "haklarında yapılan teftiş veya soruşturma 
sonucu o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması" halinde, zorunlu grup ve/veya sınıf hizmet süreleri 
tamamlanmadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmet gereği görev veya yer 
değiştirme yoluna gidilebileceği düzenlenmiş bulunmaktadır. 

......
Bu durumda, davacının görev yaptığı yerde yıprandığı, huzurlu, sağlıklı ve verimli görev yapabilme 

imkanının kalmadığı, dolayısıyla görev yerinin değiştirilmesi gerektiği husussunun davalı idarece somut olarak 
ortaya konulamadığından, ..... Cami imam-hatipliği görevinden alınarak aynı İlçe içinde başka bir yere naklen 
atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. 

Açıklanan nedenlerle, davacı tarafın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜNE, .... İdare Mahkemesi'nce 
verilen ......2019 gün ve E:2018/...., K:2019/.... sayılı kararın KALDIRILMASINA;  2577 sayılı Yasanın değişik 
45. maddesinin 4. fıkrası uyarınca esastan incelenen davada, dava konusu işlemin İPTALİNE; aşağıda dökümü 
yapılan, mahkeme ve istinaf safhasına ait toplam ..... TL yargılama giderinin ve yürürlükteki Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesine göre ...... TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, posta gideri 
avansından artan miktarın ve istemi halinde fazladan yatırılan ..... TL istinaf karar harcının davacıya iadesine, 
...../2021 tarihinde oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildi.
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