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DAVACI                              : VOLKAN ÖZTÜRKOĞLU(KİŞKİŞ)
VEKİLİ  : AV. SEVCAN ÖZDEMİR-UETS[16849-48745-49375]

DAVALI  : İZMİR VALİLİĞİ 
VEKİLİ  : AV. GİZEM KELEŞ-UETS[16691-96464-23915]

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi 
hükümleri uyarınca adına form (A) belgesi düzenlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 
İzmir Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.03.2021 tarih ve E-820953 sayılı 
işleminin; hukuka aykırı olduğu, 22.10.1996 tarihinde yetiştirme yurduna yerleştiği, hakkında 19.06.1997 
tarihinde İzmir Çocuk Mahkemesi'nin 1996/134 sayılı kararıyla koruma kararı verildiği, yine aynı 
mahkemenin 22.12.1997 tarih ve 1997/267 sayılı kararıyla koruma kararının kaldırıldığı, ailesinin 
yanında yaşadığı koşullar devam etmesine rağmen rızası dışında kurumdan çıkarıldığı, koruma kararının 
kaldırılmasının yasaya ve hukuka aykırı olduğu, duruşma yapılmaksızın ve evrak üzerinde yapılan 
inceleme sonucu verildiği, taraf teşkili sağlanmadığı, veli ya da vasisi çağrılıp dinlenmediği, hasımsız ve 
eksik incelemeyle hüküm kurulduğu, kararın reşit olduğu tarihe kadar kesinleşmediği, dolayısıyla reşit 
olana kadar devam ettiğinin kabulü gerektiği, kanunun amacı ve nesafet kurallarına aykırılık teşkil ettiği 
ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Husumetin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yöneltilmesi 
gerektiği, Mahkemece  koruma kararının kaldırıldığı, kişi hakkında form (A) belgesi düzenlenerek işe 
yerleştirilebilmesi için reşit oluncaya kadar korunmaya muhtaç çocuk olma durumunun devam etmesi, 
fasılalı olsa bile korunma ve bakım altında olduğu sürenin iki yıldan az olmaması gerektiği, bakım ve 
korunma altında kaldığı sürenin yaklaşık 1,5 yıl olduğu,  kurumun bakım ve gözetimi altında bulunması 
ve reşit olduktan sonra 5 yıl içerisinde kuruma başvuruda bulunması gerektiği, davacının reşit olduğu 
tarihe kadar kurumun bakım ve gözetimi altında bulunmadığı, herhangi bir sosyal hizmet modelinden 
yararlanmadığı, reşit olmadan önce koruma kararının kaldırıldığı, ayrıca davacının reşit olduktan sonra 5 
yıl içinde kuruma herhangi bir başvuruda bulunmadığı, davacının form (A) belgesi düzenlenebilmesi için 
mevzuatta öngörülen şartları taşımadığı, bu belgenin iş sağlama amaçlı bir sosyal güvenlik aracı 
olmadığı, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İzmir İdare Mahkemesi'nce, davalı idarenin husumet itirazı yerinde görülmeksizin , 
dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 1. maddesi hükümleri uyarınca 
adına form (A) belgesi düzenlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin İzmir Valiliği Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.03.2021 tarih ve E-820953 sayılı  işleminin iptali 
istemiyle açılmıştır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Kanunun 
amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere 
götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve 
sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektedir." hükmüne, "Tanımlar" 
başlıklı 3. maddesinde; "Kanunda geçen; ...b) "Korunmaya ihtiyacı olan çocuk"; beden, ruh ve ahlak 
gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 1. Ana veya babasız, ana ve babasız, 2. Ana veya 
babası veya her ikisi de belli olmayan, 3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen, 4. Ana veya 
babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi 
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her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, 
çocuğu ... ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun'un "Korunma kararı" başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrasında; "Korunmaya ihtiyacı 
olan çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümlerine göre Kurumca kurulan sosyal hizmet 
kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir ... yetkili 
ve görevli mahkemece alınır." ve "Korunma kararının süresi ve kaldırılması" başlıklı 24. maddesinin 1. 
fıkrasında; "Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma 
kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde Kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece 
çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla 
devamı hususunda karar verilebilir..." hükümleri yer almıştır.

Kanun'un Ek 1. maddesinde; "Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma 
veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az 
olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan 
çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe 
yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır: a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında 
istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon 
toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam 
edilir. b) (Değişik: 21/3/2018-7103/24 md.) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını 
doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararı veya bu Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına başvururlar. Bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu onaylananlar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Hak 
sahiplerinin atamaları il tercihleri de dikkate alınarak Başkanlıkça kura usulü ile yapılır. İşe yerleştirmede 
öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir. c) (Mülga: 21/3/2018-7103/24 
md.)" hükmüne, Geçici 16. maddesinde ise; Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan 
ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar. Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından 
yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde 
Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede 
belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

02/03/1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunmaya 
Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün "Yararlanacaklar" başlıklı 3. maddesinde; 
bu Tüzük hükümlerinden, korunma kararı alınmış olup da; reşit oluncaya kadar sosyal hizmet 
kuruluşlarında kalmış, bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş ve ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin 
yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocukların yararlanacakları, "Bilgi Formlarının Gönderilmesi" 
başlıklı 5. maddesinde; sosyal hizmet kuruluşlarının, kendi kuruluşlarında bakılmış ve korunmuş, 
korunmaya muhtaç çocukların öz geçmişini, okul ve mesleki özelliklerini ve diğer bilgileri içeren bilgi 
formlarını, korunma kararının kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde düzenleyerek kayıtlara uygunluğunu 
onaylacakları ve il sosyal hizmetler müdürlüğü aracılığı ile Kuruma gönderecekleri, "Başvuru ve 
Bildirim" başlıklı 7. maddesinde; bu Tüzük hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, 18 yaşını 
tamamladıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum aracılığıyla başvuracakları, başvuru 
sahibinin geçmişte bir sosyal hizmet kuruluşunda kaldığının ve korunduğunun belgelenememesi halinde, 
bu hususun tesbitinin mahkeme kararıyla olacağı, Kurumun, bu Tüzüğün 5 inci maddesi uyarınca 
düzenlenen formlardaki bilgileri esas almak suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının istekleriyle bu 
Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen öncelikleri de göz önüne alarak, her boş kadro için en az üç 
korunmaya muhtaç çocuğun isim listesini, isteğinden itibaren bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarına 
gönderecekleri kurala bağlanmıştır.
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Dava dosyasının incelenmesinden; 28.09.1984 doğumlu davacının, İzmir Çocuk Mahkemesi'nin 
19.06.1997 tarih ve 1996/134 Müt. sayılı ilamıyla koruma altına alındığı ve sosyal hizmet kuruluşuna 
yerleştirildiği, sosyal inceleme raporu doğrultusunda İzmir Çocuk Mahkemesi'nin 22.12.1997 tarih ve 
1997/267 Müt. sayılı kararı ile koruma kararının kaldırıldığı ve halasına teslim edildiği, davacının 
10.02.2021 tarihli dilekçeyle yaptığı başvuru ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hakkında form (A) 
belgesi düzenlenmesini davalı idareden talep ettiği, anılan başvurunun; davacının reşit olana kadar 
korunma ve bakım altında bulunmadığından bahisle İzmir Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü'nün 31.03.2021 tarih ve E.820953 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan 
davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, Mahkememizin 21.09.2021 tarihli ara kararı ile davalı idare ve İzmir Çocuk 
Mahkemesi'nden, davacı hakkındaki koruma kararının kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararının 
kesinleşip kesinleşmediğinin, anılan kararın davacının yasal temsilcisine tebliğ edilip edilmediğinin, 
davacının koruma kararı kaldırıldıktan sonra reşit olduğu döneme kadar sosyal hizmet modellerinden 
yararlandırılıp yararlandırılmadığının sorulduğu ve bu hususlara ilişkin bilgi belgelerin bir örneğinin 
Mahkememize gönderilmesinin istenildiği, anılan ara kararı gereği davalı idare ve İzmir Çocuk Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin 01.10.2021 tarih ve 2021/1359 Muh. saylı cevabi yazı ve eklerinin 
incelenmesinden; evrakların koruma kararı ile birlikte talep eden İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 
iade edildiği, tebliğ işlemlerinin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yerine getirildiği, mahkemenin 
müteferrik kararlarında herhangi bir kesinleşme işleminin yapılmadığı, koruma kararı kaldırılarak 
davacının halasına teslim edildiği, halasının yasal temsilci olmadığı, kararın davacı ya da bir yakınına 
tebliğ edilmediğinin, davacıya ait ayni nakdi yardım talebi ve bu kapsamda yapılan herhangi bir ödeme 
kaydının bulunmadığının bildirildiği görülmektedir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 294. maddesinde; mahkemenin usule ve esasa 
ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdireceği yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen 
nihai kararın hüküm olduğu 301'inci maddesinde de, hükmün yazılıp imza edildikten sonra nüshalarının 
yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığı verileceği ve bir nüshasının da 
gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edileceği belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan Yasa hükümleri gereği Hukuk Mahkemelerinde kararın taraflara tebliğ 
edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, iş bu tebliğ ile karar aleyhine kanun yollarına başvurma hakkı doğmuş 
olacağından, itiraza veya temyize tabi kararlarda karar aleyhine itiraz veya temyiz yoluna 
başvurulmamışsa veya itiraz (temyiz) incelemesi sonucu karar onaylanmışsa mahkeme kalemince ilgili 
kararın üzerine kesinleşme şerhinin yazılacağı, aleyhinde başvurulacak hiç bir kanun yolu kalmayan 
karara kesinleşmiş karar denileceği mevzuat ve yargı içtihatlarıyla sabittir.

Bu durumda, İzmir Çocuk Mahkemesi'nin korumayı kaldırma kararının davacı ya da yasal 
temsilcisine tebliğ edilmemesi  nedeniyle, söz konusu kararın, bu karar ve olası hukuki sonuçlarına itiraz 
etme olanağı tanınmayan davacı hakkında hüküm doğurmayacağından 18 yaşını bitirinceye kadar 
davacının koruma kararının geçerliliğini koruduğu sonucuna varılarak, ayrıca davacının reşit oluncaya 
kadar sosyal hizmet modellerinden yararlanmamış olmasının da idarenin bakım ve gözetim 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı açık olduğundan, başvurusunun reddine ilişkin dava konusu 
işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, davalı idarece, ilgili mevzuat gereği davacının reşit olduktan sonra  5 yıl içinde 
kuruma başvurması gerekirken herhangi bir başvuruda bulunmadığı ileri sürülmekte ise de; 27.03.2018 
tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesi ile 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16. 
madde kapsamında oluşan yeni hukuki duruma göre davacının 5 yıllık süre içinde başvuruda 
bulunabileceği, bu sürenin 27.03.2023 tarihinde sona erdiği göz önüne alındığında,  davacının süresi 
içinde başvuru yaptığı anlaşıldığından, davalı idarenin bu iddiasına itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 190,10-TL 
yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 
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belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, artan posta 
ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine, kararın 
tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu 
açık olmak üzere, 20/10/2021 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.

Başkan
AYTEN KÜÇÜK 
VATANSEVER

32662
X
 

Üye
BURHANETTİN İSTANBULLU

195109
 

Üye
HALİT ŞAHİN

192010
 

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı : 59,30 TL          
Karar Harcı : 59,30 TL          
Vekalet Harcı : 8,50 TL          
Posta Gideri : 63,00 TL         

TOPLAM : 190,10 TL         

AZLIK OYU(X): 28/09/1984 doğumlu olan davacının, 22/10/1996 tarihinde yetiştirme yurduna 
verildiği, ancak halasının 24/09/1997 tarihi  talebi üzerine 22/12/1997 tarihinde koruma kararı 
kaldırılarak yetiştirme yurdundan ayrıldığı, yaklaşık on dört ay  süreyle Devlet korumasından 
yararlandığı ve 18 yaşını doldurmadığı görülmekle, mevcut yasal koşulları taşımayan davacının 2828 
sayılı Yasanın geçici 16. madde kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle aksi yöndeki karara katılmıyorum.

                   Başkan
                                                                                                                                 AYTEN KÜÇÜK           

                                                                                                                       VATANSEVER
                                                                                                                         32662


