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T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

Sayı : 92030979-900-283676 05.05.2015
Konu : Tahakkuk ve Ödeme İşleri(4/C 

li personel)

DSİ PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.04.2015 tarihli ve 264550 sayılı yazınız 

İlgi yazınızla; İdaremizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine 
göre istihdam edilen geçici personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9. 
maddesi kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışan personele 
ödenmekte olan ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin mahkeme kararlarının 
uygulanabilmesi konusunda Maliye Bakanlığından 13.10.2014 tarih ve 18604 sayılı görüş ve 
07.04.2015 tarih ve 3446 sayılı görüşün alındığı, konu hakkında Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığının 21.04.2015 tarih ve 249834 sayılı yazısıyla Hukuk Müşavirliğimizin görüşünün 
alınmasının uygun olacağının belirtildiği, 657 sayılı Kanunu 4/C maddesine göre istihdam 
edilen geçici personele dair verilen mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanamayacağı 
konusunda Hukuk Müşavirliğimiz görüşünün Daire Başkanlığınıza bildirilmesi istenilmiştir.

Anayasa'nın 138 inci maddesinin son fıkrası; "Yasama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmüne amirdir.

Keza; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 
28 inci maddesi de; 

"1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem 
tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye 
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, disiplin hükümleri saklıdır. 

2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen 
miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının 
veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim 
tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci 
fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz 
ve icra olunur.

3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre 
işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili 
idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi 
hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.

..." hükmündedir.
Yukarıda belirtilen söz konusu kanun hükümlerine göre, idari yargıda İdaremiz 

aleyhine açılan davalarda yürütmenin durdurulması ve/veya iptal kararları gereğince, 
İdaremiz gecikmeksizin işlem tesis etmek ya da eylemde bulunmak zorundadır.
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Bu itibarla; İdaremizin taraf olduğu diğer mahkeme kararlarının ifasında yerine 
getirildiği gibi, İdaremizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre 
istihdam edilen geçici personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9 uncu 
maddesi kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi çalışan personele 
ödenmekte olan ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin ilişkin Genel Müdürlüğümüz 
aleyhine açılan davalarda verilmiş olan yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının da 
İdaremizce uygulanması gerektiği, mahkeme kararlarının uygulanmama gibi bir durumun söz 
konusu olamayacağı düşünülmektedir.

Keza, bilindiği üzere; Hukuk Müşavirliğimiz mütalaaları/görüşleri istişari mahiyette 
olup, ilgi yazınızda belirtilen konuya dair nihai değerlendirme, karar, iş ve işlem ile uygulama 
ilgili Daire Başkanlıkları ile Bölge Müdürlüklerimize ait bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

İlhan UMUT 
Birinci Hukuk Müşaviri


