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Atama Kararının İptali Davası Dilekçesi

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

….. İDARE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere

(Bulunduğunuz İlde İdare Mahkemesi Olmaması Halinde)
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

…….

DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

Adres

DAVALI : ……. Valiliği/…..

DAVA KONUSU : Atama Kararının İptali

TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…

TALEP KONUSU : Öncelikle yürütmenin durdurulması talebimizin kabulü ve ….. Valiliği Milli
Eğitim Müdürlüğünün  …/…/… gün  ve  … sayılı  atama kararının  iptaline
karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- ….yıllık devlet memuru, …. den beride ………….görev yapmaktayım, bulunduğum görevde değişik
zamanlarda  teşekkürler  ve  ödüllendirilmiş   öğretmenim.  …………………(Bu  kısımları  kendinize  uygun
uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)

2- …….. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, isteğim olmadan  …/../.. gün ve …….sayılı İl onayı ve …..
sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesi gereğince …. Lisesine atamam yapılmıştır. Yapılan atama işlemi usul ve
yasaya aykırıdır. Özellikle de 11 Ocak 2004 gün ve 25343 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetici Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğine aykırılık oluşturmaktadır.

Şöyle ki,

*Md.7 b fıkrasına göre atanacağı kuruma branşı itibari ile öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak
maddesi düzenlenmiştir. Oysa atandığım  …. Lisesinde branşım olan …… bölümü bulunmamaktadır. Bu açık
düzenlemeye rağmen yönetmeliğe aykırı  olarak atamam yapılmıştır. ….’daki atamam yapılan Lisede şu anda
faaliyette  bulunan  bölüm  genel  lise  bölümü  olup  benim  maaş karşılığı  derse  girebileceğim  bölüm
bulunmamaktadır.

*Md. 26: Eğitim Kurumları  yöneticileri,  halen bulundukları  eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl
görev yapmış olmaları kaydı ile il içinde, üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il dışında durumlarına uygun
eğitim kurumu yöneticiliği için yer değiştirme sureti ile atanma isteğinde bulunabilirler. Benim böyle bir atanma
isteğim olmadığı halde bu atama işlemi yapılmıştır.

*Md.  27:  Eğitim  kurumları  yöneticilerinden  haklarında  yapılan  adli  veya  idari  soruşturma  sonucu  görev
yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler il içinde ya da il dışında aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst
üste  iyi  dereceden  daha  aşağı  derecede  başarı  gösterenlerin  görevleri  il  içinde  aynı  tipteki  eğitim  kurumu ile
değiştirilebilir denilmiştir.

3-……….  idarenin  işlemi  usul  ve  yasaya  aykırıdır. …………………(Bu  kısımları  kendinize  uygun
uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)

4- ……….atama yönetmeliğine aykırı iş bu karar verilmiştir.

5- Hakkımda verilen ……keyfiliği ve mevzuata aykırılığı açıkça göstermektedir.

6- Yargılamanın uzun sürme ihtimali,…… ilçesinden evimi taşımak zorunda oluşum, çocuğumun ilköğretim …
sınıfta okuması, iki ilçenin arasındaki mesafenin ….. km. gibi uzak bir mesafe oluşu gibi nedenlerle mağduriyetimin
acilen önüne geçilebilmesi için bu dava ile birlikte öncelikle birlikte yürütmenin durdurulması talebinde bulunuyorum.

DELİLLER : Atama kararı,  …… Lisesine yapılan atama kararı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde
sonuçlanan disiplin soruşturmasına gerek olmadığına dair kararı vs tüm yasal deliller.
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SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile öncelikle İdari Yargılama
Usulü Kanununun 27 maddesine göre atanma işleminin uygulanmasında telafisi güç zararların doğma ihtimali ve
açıkça mevzuata aykırılığı nazara alınarak yürütmenin durdurulmasına ve ….. Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün …/
…/…  gün  ve  …  sayılı  atama  kararının  iptaline  ve  yargılama  giderlerinin  davalı  idareye  yüklenmesine  karar
verilmesini,  yine  ailemin  ve  benim mağduriyetim  nazara  alınarak  biran  önce  yürütmenin  durdurulmasına  karar
verilebilmesi  için  İdari  Yargılama  Usulü  Kanunun  27  maddesinde  öngörülen  16  maddesindeki  sürelerinde
kısaltılmasına karar verilmesini, ….   İl  Milli Eğitim Müdürlüğünce hakkımda sonuçlandığı halde tarafıma tebliğ
edilmeyen soruşturma evraklarının da celbine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

Davacı 
Adı ve Soyadı

İmza

EKLER : 

(Not:  Dilekçe  örnek  amaçlı  hazırlanmış,  dilekçedeki  olay  kurgudan  ibarettir.  Açıklamalar  ve  talep
kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.)
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