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İSTİNAF YOLUNA
BAŞVURAN (DAVALI) : ADALET BAKANLIĞI 
VEKİLLERİ : AV. TUĞÇE ÖZCAN, AV. HİRA NUR ÇAKIR KARAMAN

  (E-Teb.)

KARŞI TARAF (DAVACI) : YILMAZ TULUK adına BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 
VEKİLİ : AV. DUYGU DEMİREL 

  Mithatpaşa Cad. No:56/5 Kızılay/ANKARA
  (E-Teb.)

İSTEMİN ÖZETİ : Dava, Samsun  Adliyesinde   mübaşir  olarak  görev  yapan  davacı 
tarafından, 2018 yılına ilişkin giyim yardımının yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin, 
09.01.2019 tarih ve 2019/92 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Samsun 1. İdare Mahkemesi Hakimliği'nin 03/10/2019 gün ve E:2019/364, K:2019/886 sayılı 
kararıyla;  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nde, giyecek yardımının  kurum tarafından 
temin edilerek ayni olarak verileceği, Kurum ve kuruluşların, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına 
göre karşılayacağının düzenlendiği,  davacının söz konusu yönetmelik ekinde yer alan cetvellerde giyecek 
yardımı nakdi olarak ödenecek personel arasında bulunmadığı, ancak davacının başvurusunun giyecek yardımı 
yapılması yönünde olduğu görülmüş olup, anılan yönetmelikte, mübaşir kadrosunda olan davacının giyecek 
yardımı yapılacak memurlar arasında sayıldığı ve giyecek yardımının temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün 
idarelere yüklendiği, bu nedenle davacının hak kazandığı giyeceklerin temin edilerek davacıya ayni olarak 
verilmesi gerekirken stokta giyecek bulunmaması ve piyasadan temin edilememesi gerekçe gösterilerek ve bu 
yöndeki külfetin davacıya yüklenmesi sonucunu doğuracak şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka 
uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Davalı idare tarafından; davacının kadrosu itibariyla,   657 sayılı Kanunun 211. maddesinde 
düzenlenen giyim yardımına ilişkin koşulları taşımakta ise de; Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı 
Yönetmeliğinin 4. maddesinde; giyecek yardımının ayni olarak yapılacağı, nakdi veya kupon veya benzeri 
kağıtlar verilerek yapılamayacağının düzenlendiği, davacıya bu şekilde ödeme yapılamayacağı, tesis edilen 
işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi 
uyarınca mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi 
istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf başvuru dilekçesine cevap verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce dava dosyası 2577 sayılı  İdari 
Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda incelenerek işin gereği görüşüldü: 
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İstinaf dilekçesinde öne sürülen iddialar, istinaf başvurusuna konu Samsun 1. İdare Mahkemesi 
Hakimliği'nin 03/10/2019 gün ve E:2019/364, K:2019/886 sayılı kararının dayandığı gerekçeler karşısında 
yerinde ve kararın kaldırılmasına neden olacak mahiyette görülmediğinden istinaf başvurusunun reddine, 
aşağıda dökümü yapılan 98,00 TL istinaf yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta 
avansının re'sen davalı idareye iadesine, 05/06/2020 tarihinde oybirliğiyle  kesin olarak karar verildi.

Başkan
 NİHAT KOÇAK

 97744
 

Üye
 UĞUR TAŞTEMİR

 97712
 

Üye
 ABDURRAHİM AY

 101104
 

Yargılama Giderleri       :
Posta Gideri      : 98,00 TL                     E/Ö
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