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Karar Sayısı 5 :
Hastanemiz Yönetim Kurulunun 05.02.2014 tarih 12 sayılı kararı ile iş bu kararı onayan
Üniversitemiz Döner Sermaye Yürütme Kurulunun 12.02.2014 tarih 60 sayılı kararlarına karşı mesleğini
serbest olarak icra eden bir kısım öğretim üyelerinin açmış olduğu iptal davası neticesinde İzmir 3. İdare
Mahkemesinin 2014/936 E. 201411738 K.
2014/939 E. 2014/1743 K

*

*

2014/937 E. 201411739

2014/940 E. 2014/1740 K

*

*

2014/938 E. 2014/1742

2014/941 E. 201411741 K

*

sayılı ilamları ile

iptal edilmesi sebebiyle 2013 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül ve 2014 Yılı Aralık-Kasım
yapılan ek ödemelerin,
i

"mesleğini

aynı zamanda serbest olarak

da

*

dönemlerinde

icra eden

üyelerimizden İdaremiz aleyhine henüz iptal davası ikame etmemiş olanlar hakkında"

öğretim
mesleğini

serbest olarak icra etmeyen öğretim üyelerimizle aynı oran ve usulde yapılıp yapılmaması hususu
görüşüldü.
Yukarıda esas ve karar numaraları belirtilen ilamların dava konusu ek ödeme sistemine ilişkin
kararı iptal etmesi neticesinde

davacılar yanında davacılar ile aynı statüde olup yargısal yola

başvurmayan öğretim üyeleri içinde uygulanması zorunlu bir karar olup olmadığı hususunda çelişkiye
düşülmüş

olduğu için ( Nitekim söz konusu mahkeme ilamının hastane yönetim kurulu ve bu kararı

onayan döner sermaye yürütme kurulu kararını iptal etmesi neticesinde davaya konu idari işlem hukuk
dünyasından silinmiş ve bu karara dayanılarak tesis edilen idari işlemlerinde bu yönüyle hukuka
uygunluğunun ortadan kalkmış olabileceği duşunülebiiecektir. ) bu statüdeki öğretim üyelerine ek ödeme
yapılıp yapılmayacağı konusunda Hukuk Müşavirliğimizden hukuki mütalaa istenilmiştir.
Hukuk Müşavirliğimizin

06.04.2015 tarih 74881984-16870 sayılı mütalaası ve konuya ilişkin

mahkeme ilamları birlikte göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede,

İzmir 3. İdare Mahkemesi

ilamlarının henüz temyiz mercii olan Danıştay incelemesinden geçerek kesinleşmediği, yapılacak temyiz
incelemesi sırasında usul ve yasaya aykırı bulunup BOZMA kararı tesis edilmesinin de mümkün olduğu,
bu durumda ise henüz dava ikame etmemiş ve kendilerine ek ödeme yapılmasını gerektirir mahkeme
ilamı tesisi edilmemiş öğretim üyelerine iş bu emsal ilamlara dayanarak ek ödeme yapılmasının 5018
sayılı yasanın 72. maddesi anlamında kamu zararı teşkil edeceği değerlendirilmiştir.

yapılan ek ödemelerin, "mesleğini aynı zamanda serbest olarak da icra eden öğretim üyelerimizden
İdaremiz aleyhine henüz iptal davası ikame etmemiş olanlar hakkında"

mesleğini serbest olarak icra

etmeyen öğretim üyelerimizle aynı oran ve usulde yapılabilmesi için yukanda izah edildiği biçimde hem
kamu zaranna

sebebiyet vermemek hem de hak kayıplarını önlemek amacıyla

Mahkemesinin 2014/936

E. 201411738 K.

2014/939 E. 201411743 K

*

temyiz

incelemesinin

*

2014/940 E. 201411740 K

neticelenmesinin

E. 2014/1739

2014/937

*

*

2014/938

2014/941 E. 201411741 K

beklenmesine, mahkeme

ilamlannın

sonucunda onanınası halinde ilgililerine belirtilen usulde ek ödeme yapılmasına
Sermaye Yürütme Kuruluna arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

*

İzmir 3. İdare
E. 2014/1742

*

sayılı ilamlannın

Danıştay

incelemesi

ve Rektörlük Döner

