‹fl Makinalar› Kullanacak Olanlara Verilecek
‹fl Makinalar› Kullan›m Sertifikas› (Operatörlük
Belgesi) ‹le ‹lgili Esaslar’›n Baz› Maddelerinin
destek verdi
Eskiflehir ‹KKVerilen
TMMOB‹liflkin
‹ptaline
Dan›fltay Karar›

Odamızca açılan davada; Milli Eğitim Bakanlığınca
yayımlanan “‹fl Makinalar› Kullanacak Olanlara
Verilecek ‹fl Makinalar› Kullanma Sertifikas›
(Operatörlük Belgesi) ile ilgili Esaslar'›n 2,3,4,7
son 8/c-d, 9.10,14 .maddeleri” ile “Özel Hazarda¤l›
Motorlu Tafl›tlar Sürücü Kursunun Operatörlük
Belgesi verme yetkisine iliflkin ifllem” Danıştay 8.
Dairesi'nin 18.06.2007 tarih ve 2007/2215 E.,
2007/3806 K. sayılı Kararı'yla İPTAL edilmiştir.
(Sözkonusu Danıştay Kararı aşağıdadır.)
Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 42. maddesinin (a) fıkrasının 3 üncü
bendinde; “…ifl makinelerinin (forklift, loder, greyder,
dozer,vinç v.b.) sürücülerinin e¤itimleri ve e¤itimde
baflar›l› olanlar›n sertifikalar›n›n Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ve Makine
Mühendisleri Odalar›nca verilece¤i...” ne
hükmedilmiştir. Anılan Kanun hükmünde, İş
Makinaları eğitiminin hangi kurulufllarca verileceği

belirlenmiştir. Sözkonusu “Esasların” dava konusu
edilen maddelerinin Danıştay' ca iptal edilmesiyle;
Kanun metnine aykırılığı ve Kanun' da sayılan üç
kuruluşun (Milli E¤itim Bakanl›¤›, Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü ve Makine Mühendisleri Odas›) dışında
hiçbir kişi veya kuruluşun kursları veremeyeceği
açıklığa kavuşmuştur.
Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen
“Esaslar” uyarınca, Kanun' a aykırı olarak, sayılan
üç kuruluşun dışında kalan kuruluşlarca verilen
kursların hukuki durumuna açıklık getirme gereği
doğmuştur:

Bu nedenle Kanun' a aykırı olarak düzenlenen ve
mahkeme kararıyla iptal edilen “Esaslar” a dayalı
olarak bugüne kadar kanunda sayılan üç kuruluş
dışında kalan kişi veya kuruluşlarca verilmiş olan
eğitim ve bu eğitime dayalı olarak verilen sertifikalar
da hükümsüz hale gelmiştir.

T.C.
DANIfiTAY SEK‹Z‹NC‹ DA‹RE
Esas No : 2007/2215
Karar No : 2007/3806
Davac›

: TMMOB Makina Mühendisleri Odas›

Vekili

: Av.Halil Salmanl›

‹lkiz Sokak 12/10 - S›hhiye/ANKARA
Daval›

: Milli E¤itim Bakanl›¤› - ANKARA

Davan›n Özeti : 2918 say›l› Kanunun de¤iflik 42. maddesi gere¤ince Milli E¤itim Bakanl›¤›nca tesbit
edilen; Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, Makina Mühendisleri Odalar›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve Milli E¤itim
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Bakanl›¤›nca Ifl Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek Ifl Makineleri Kullanma Sertifikas› (Operatörlük
Belgesi) ile Ilgili Esaslar›n 2, 3, 4, 7 son, 8/c-d, 9, 10, 14. maddelerinin ve Özel Hazarda¤l› Motorlu Tafl›tlar
Sürücü Kursunun operatörlük belgesi verme yetkisine iliflkin ifllemin iptali istenilmektedir.
Savunman›n Özeti: Yerinde olmad›¤› ileri sürülen davan›n reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.
Dan›fltay Tetkik Hakimi ‹brahim ÖZDEMiR'in Düflüncesi: ‹fl makinelerinin sürücülerinin e¤itimi ve
sertifikalar›n› verme yetkisi 2918 say›l› Kanunun 42. maddesinde sayma suretiyle belirtilen kurulufllara ait iken
bu yetkiye tüm kamu kurumlar› ile gerçek veya tüzel kiflilerin de sahip oldu¤u kabul edilerek yap›lan dava
konusu düzenlemede hukuka uyarl›k bulunmad›¤› gerekçesiyle dava konusu ifllemlerin iptali gerekti¤i
düflünülmektedir.
Dan›stav Savc›s› Radive T‹RYAK‹'nin Düsüncesi : 2918 say›l› Kanunun de¤iflik 42. maddesi gere¤ince
Milli E¤itim Bakanl›¤›nca tesbit edilen; Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, Makina Mühendisleri Odalar›, Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›nca Ifl Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek Ifl Makineleri
Kullanma Sertifikas› (Operatörlük Belgesi) ile Ilgili Esaslar›n 2, 3, 4, 7 son, 8/c-d, 9, 10, 14. maddelerinin ve
Özel Hazarda¤l› Motorlu Tafl›tlar Sürücü Kursunun operatörlük belgesi verme yetkisine iliflkin ifllemin iptali
istemiyle aç›lan davada; davan›n reddi yolunda Dan›fltay Sekizinci Dairesince verilen 26.2.2001 günlü,
E:1998/6398, K:2001/726 say›l› karar›n temyizen incelenerek bozulmas›n›n istenilmesi üzerine Dan›fltay idari
Dava Daireleri Kurulunca temyiz isteminin kabulü ile Daire karar›n›n bozulmas›na karar verilmifltir.
2577 say›l› Idari Yarg›lama Usulü Kanununun 49. maddesinin 6. f›kras›da, Dan›fltay'›n ilk derece
mahkemesi olarak bakt›¤› davalar›n temyizen incelenmesinde bu maddenin 4. f›kras› hariç di¤er f›kralar›n›n
k›yasen uygulan›r hükmünün yer almas› karfl›s›nda, Dan›fltay Dava Dairelerine bozma karar›na uyulmayarak
eski karar›nda ›srar edebilme yetkisi tan›nmam›fl oldu¤undan, Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulunun Dan›fltay
Sekizinci Dairesi karar›n›n bozulmas›na iliflkin 27.5.2004 günlü 606 say›l› karar›na uyularak, konu ile ilgili
düzenlemelerin incelenmesinden, ifl makinelerinin sürücülerinin e¤itim ve sertifikalar›n› verme yetkisi 2918
say›l› Kanunun 42. maddesinde sayma suretiyle belirtilen kurulufllara ait iken bu yetkiye tüm kamu kurumlar›
ile gerçek ve tüzel kiflilerin de sahip oldu¤u kabul edilerek yap›lan düzenlemede ve uygulama iflleminde hukuka
uyarl›k bulunmad›¤› gerekçesiyle dava konusu düzenleme ve uygulama iflleminin iptali gerekece¤i
düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Sekizinci Dairesince Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulunun E:2001/699,
K:2004/606 say›l› bozma karar› uyar›nca gere¤i görüflüldü:
Dava; 2918 say›l› Kanunun de¤iflik 42. maddesi gere¤ince Milli E¤itim Bakanl›¤›nca tesbit edilen;
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, Makine Mühendisleri Odalar›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca Ifl Makinelerini Kullanacak Olanlara Verilecek ‹fl Makineleri Kullanma Sertifikas› (Operatörlük
Belgesi) ile ‹lgili Esaslar›n 2, 3,4, 7 son, B/c-d, 9, 10,14. maddelerinin ve Özel Hazarda¤l› Motorlu Tafl›tlar
Sürücü Kursunun operatörlük belgesi verme yetkisine iliflkin ifllemin iptali istemiyle aç›lm›flt›r.
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 42. maddesinin (a) f›kras›n›n üçüncü bendinde; ifl makinelerinin
(forklift, loder, greyder, dozer, vinç v.b.) sürücülerinin e¤itimleri ve e¤itimde baflar›l› olanlar›n sertifikalar›n›n
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü veya Makina Mühendisleri Odalar›nca verilece¤i, kurslar›n
e¤itim ve staj sürelerinin Milli E¤itim Bakanl›¤›nca saptanaca¤›, 123. maddesinde; motorlu tafl›t sürücüsü
yetifltirmek, yetiflmifl olanlara s›nav sonucu sertifika vermek, trafik ile ilgili ö¤retim ve e¤itim yapt›rmak üzere
kamu kurumlar› ile di¤er hakiki ve hükmi flah›slara Milli E¤itim Bakanl›¤›nca ilgili mevzuat›na göre sürücü
kurslar› açma izni verilece¤i, sürücü kurslar›n›n sürücü belgesi cinslerine göre s›n›fland›r›lmas›, hangi s›n›f
kursun kimler taraf›ndan aç›labilece¤i, ö¤retim ve e¤itim konular›, sertifika s›navlar›n›n esas ve usullerinin
‹çiflleri Bakanl›¤›n›n uygun görüflü üzerine Milli E¤itim Bakanl›¤›nca ç›kart›lan yönetmelikle belirlenece¤i
öngörülmüfltür.

32

625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununun 1. maddesinde "çeflitli kurslar" açma kanun kapsam›nda
say›lm›fl, 2. maddesinde özel ö¤retim kurumlar›n›n Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n denetim ve gözetimi alt›nda oldu¤u,
3. maddesinde ise; özel ö¤retim kurumu açmak için Milli E¤itim Bakanl›¤›ndan "Kurum açma izni"nin al›naca¤›
belirtilmifltir.
1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu, 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu ile 625 say›l› Özel Ö¤retim
Kurumlar› Kanunu hükümlerine dayan›larak haz›rlanan ve 3.2.1987 günlü, 19361 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤inin 5. maddesinde "G s›n›f› Kursu"nun ifl makinesi
türünden motorlu araç kullanacaklar için aç›laca¤› belirtildikten sonra 7. maddesinde "Motorlu tafl›t sürücüsü
yetifltirmek, yetiflmifl olanlara imtihan neticesi sertifika vermek, trafikle ilgili e¤itim ve ö¤retim yapt›rmak üzere,
kurs açmak için Bakanl›¤a yaz›l› olarak müracaat eden kamu kurum ve kurulufllar› ile Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu gerçek kiflilere, özel hukuk tüzel kiflilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kiflilere
bu yönetmelikteki flartlar› tafl›malar› halinde kurs açma izni verilir." hükmü yer almakta iken, 26.10.1992 günlü,
21387 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤inin Baz› Maddelerinin
De¤ifltirilmesi Hakk›nda Yönetmeli¤in 2. maddesiyle 3.2.1987 günlü, 19361 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan
yönetmeli¤in 6 nc› maddesi de¤ifltirilerek (h) bendinde ifl makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük belgesi)
için düzenlenen kurslar›n süreleri ve bu kurslar›n aç›l›fl ve iflleyiflleri ile ilgili ifllemlerin, Karayollar› Genel
Müdürlü¤ünce yay›mlanan "1992-1 say›l› Tebli¤" esaslar›na göre yürütülece¤i esas› getirilmifl, yine 11.4.1997
günlü, 22961 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤inin Baz›
Maddelerinin De¤ifltirilmesine Dair Yönetmeli¤in 2. maddesiyle; 6. maddenin (h) bendi "ifl makinesi kullanma
sertifikas› (operatörlük belgesi) için düzenlenen kurslar›n süreleri, bu kurslar›n aç›l›fl ve iflleyiflleri, 2918 say›l›
Kanunun de¤iflik 42 nci maddesi ile görev verilen Bakanl›k ve kurulufllar›n görüflleri al›narak Bakanl›kça tesbit
edilir." fleklinde de¤ifltirilmifltir.
Yukar›da belirtilen mevzuat›n birlikte de¤erlendirilmesinden; 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu ve
bu Kanuna dayan›larak ç›kar›lan Motorlu Tafl›t Sürücüleri Kursu Yönetmeli¤ine göre sürücü belgesi almak
isteyenlerin e¤itimlerini yapt›rmak ve e¤itim sonunda sertifika vermek konusunda herhangi bir ayr›m yap›lmadan
her türlü sürücü belgesini verme hususunda, aç›lmak için öngörülen flartlar› yerine getiren tüm sürücü kurslar›
yetkili k›l›nm›fl iken, 2918 say›l› Kanunun 42 nci maddesinin (a) f›kras›nda 4199 say›l› Kanunla yap›lan de¤ifliklik
sonucunda ifl makinelerinin sürücülerinin e¤itimi ve e¤itiminde baflar›l› olanlar›n›n sertifikalar›n›n Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ve Makina Mühendisleri Odalar›nca verilebilece¤i sonucuna var›lmaktad›r.
Dava konusu edilen "Esaslar"›n iptali istenilen madde hükümlerinde, kamu kurum ve kurulufllar› ile
gerçek ve özel kurum ve kurulufllarca ifl makineleri kullan›m (operatörlük) kurslar›n›n aç›lmas› ve belge tanzimi,
bu kifli ve kurumlarca yerine getirilmesi gereken ifllemler, e¤itim programlar›n›n Milli E¤itim Müdürlüklerince
onayland›ktan sonra e¤itime bafllan›lmas›, kurslarda ö¤retici olarak görevlendirileceklerin nitelikleri, kurs bitirme
s›navlar› ve sertifikalar›n düzenlenmesi, s›navlarda ödenecek ücret ve daha önce faaliyette bulunanlar›n
kazan›lm›fl hakk›n›n bir y›l süre ile korunaca¤›na iliflkin düzenlemelere yer verilmifltir.
Bu durumda; ifl makinelerinin sürücülerinin e¤itimi ve sertifikalar›n› verme yetkisi Kanunda sayma
suretiyle belirtilen kurulufllara ait iken bu yetkiye tüm kamu kurumlar› ile gerçek veya tüzel kiflilerin de sahip
oldu¤u kabul edilerek yap›lan dava konusu düzenlemede ve uygulama iflleminde hukuka uyarl›k görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle, 2918 say›l› Kanunun de¤iflik 42. maddesi gere¤ince Milli E¤itim Bakanl›¤›nca
tesbit edilen; Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, Makina Mühendisleri Odalar›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve Milli
E¤itim Bakanl›¤›nca ‹fl Makinalar›n› Kullanacak Olanlara Verilecek ‹fl Makinalar› Kullanma Sertifikas› (Operatörlük
Belgesi) ile ‹lgili Esaslar›n 2, 3, 4, 7 son, 8/c-d, 9, 10, 14. maddelerinin ve Özel Hazarda¤l› Motorlu Tafl›tlar
Sürücü Kursunun operatörlük belgesi verme yetkisine iliflkin ifllemin iptaline, 61.78 YTL yarg›lama gideri ile
450,00 YTL vekâlet ücretinin daval› idareden al›narak davac›ya verilmesine, artan 6,50 YTL posta ücretinin
iste¤i halinde davac›ya iadesine 18.06.2007 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
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