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DAVACI : MEHMET ASILTURK ADINA TURK EGiTiM SEN

VEKiLi : AV. MUHSIN 1ZKALE
indnii Cad. Gtinep Plaza Kat: 1 No: 102 Seyhan/ADANA

DAVALI : OSMANIYE VALiLiGi
VEKiLi : AV. UCUR SAGLAM

Osmaniye Valiligi il Milli Efiitim MiidiirliiEiii Hukuk Btirosu

Merkez/OSMANIYE

riiRK MiLLEriaoIx.l

Karar veten Adana f . idare Mahkemesi'nce durugma igin dnceden belirlenen

26101,12016 giinii saat 09:30' da idare Mahkemesi Durugma Salonunda agtlan durugmaya

davacr vekili Av. Muhsin flZKALE'nin ve daval idare vekili Av. U[ur SAGLAM'rn geldifii

g6riilerek, gelen taraflara usultince stiz verilip dinlendikten sonra durugmaya son verilerek

igin gereiii g<iriigiildti:

Dava, Osrnaniye i1i, Toprakkale ilgesi, Toprakkale Halk Efitim Merkezi Miidiirii
olarak gorev yapan davacrnrn diigiik puan verilmek suretiyle gtirev si.iresi uzatrlmayarak,

Osmaniye ili, Toprakkale ilgesi Sazhk ilkokuluna dgretmen olarak atanmast iizerine, Adana

i. idare Mahken trUsinin 201412364 esasrna kayden a9mr9 oldufiu davada iptal karar venlmesi

nedeniyl: yeniden yaprlan deferlendirme sonucu E!itim Kurumlart Yonetici Defierlendirme
e agrlmrgttr.
"Hukuk Devleti" oldugu

vurgulanmtg ve 138. maddesinin son fikraslhdb,
mahkem': kararlartna uymak zorundadrr: bu'qrg

organlan ile idare,

DAVANIN OZETi : Osmaniye ili, Halk Egitrm

Merk.ril\4ijdiirii oluruk goreu yapan davactn gcirev siiresi

uzatrlmayarak, Osrnaniye ili, Toprakkale ilge rak atanmasr

iizerine, lrdana i. idare Mahkern esinin 201412364 esastna kayden agmrq oldugu davada iptal

karar verjlmesi nedeniyle yeniden yaprlan deferlendirme sonucu E[itim Kurumlart Yonetici

Delerlendirme F,crmunda 72,25 puanla deferlendirilmesine iligkin iglemin; davalt idarece

huk'uka aykrflhfr yargr kararryla tespit edilen iqlemin aynrsrnr tekrarlamak suretiyle yargl

karannrn geklen yerine getirildilinden bahisle iptali istenilmektedir'

SAVUNIIyIA OZIITi : Adana l. idare Mahkemesinln 201412364 esasrna kayden aqrlmtq

"1"" 
d"*d." tpt"t kararr verilmesi iizerine sdz konusu karar gereli davacr hakktnda usulline

uygun olarak yeniden degerlendirme iqlemi yaprldr[r, davacrntn bu deierlendirme iqleminde

72j5 pltr.n aldrfir, defer.lendirmenin soyut yaprlmadrfr, okul argivindeki belgeler rqtfrnda

yaprldrfir, tesis edilen dava konusu iqlemde hukuka aykrnhk bulunmadrfr, bu nedenle davanrn

reddi gerr:ktif,i sa vunulmaktadrr.

F orlrrtnda 72,25 puanla deferlendirilmesine iliqkin igFditil

Anayasanrn 2. maddesinde; Tiirkiye;'j,Gumhuii

kararlannr higbir

'lt4
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suretle defiqtiremez ve bunlann yenne getirilmesini geciktiremez." yolunda agrk, kestn ve

bulrnucu bir k.Lrala yer veriimiq, 2i77 sayrl Kanunu'nun 28'

maddesinin L fil<rasrnda ise, "Danr$tay, bdl idare ve vergi

mahkemelerinin esasa ve ytiriitmenin durdurul nas Plartna gOre idare

gecikmeksizin iqle,n-r tesis etmeye veya eyler4de bulunmaya mecburdur' Bu siire hiqbir

i"titd" tu.u.,n ijareye teblifiinden bagiayarak otuz giinii ge'emez...." hijkmiine yer verilmek

iuretiyle Anayasaya uygun bir diizenleme getirilmigtir'

Yukartday,erverrlenAnayasalveYasalhiikiimlerkargrstnda;idarenin,maddive
hukuki kogullara g,:re Lrygulanabilir nitelikte olan bir yargr karartnt "a1'nen ve gecikrneksizin"

uygulamaktan baglla bir seqeneli bulunmamaktadtr.

Ote yandan anrlan maddeye 6526 ve 6557 sayrh Kanunlarla eklenen "2314/1981

tarihli ve 2i5l sal,h Bakanhklar ve Balh Kuruluqlarda Atama Usuliine Iliqkin Kanuna ekli

(l)ve(2)sayrlrcetvellerdegosterilenunvanlarttagryangorevlerilefarklratamausullerlne
iubi ot*iu, iahi ,luir" bagkanr ,re i.istii gdrevle e, sivil tnemurlar harig kolluk teqkilatlartntn

kadrolanna; agrktrln, naklen veya vekdieten yaprlan atama ve bu gOrevlerden altnma' bu

go..ut"rt. rlgili ver deligtirme, gorev ve unvan degi$ikligi iglemleri hakkrnda verilen

iiahkeme kararlanmn gereli, ilgiiinin kazanrlmrq hak aylk derecesine 
-uygun 

baqka bn

kadroya atanmasr suretryle iki ytl igind. yerine getirilir." bdliimii, aynt ftkranln dordtincti

ciimlesi ve son ctimleiinin "liu fikranrn tigtincii ciimlesinde belirlilen iqlemlerle itgili

mahkeme kararlartntn yerine getirilmemesi ceza soru$turmasl ve kovugturmastna konu

edilemez;" bciliimii; ll|l2o|5 tarihli ve 29223 sayir Resmi Gazete'de yaytmlanan Anayasa

Mahkemesi'nin 2ll0l2o14 tarihli ve E.: 2014 149, K.: 2014/151 sayrh Karart ile iptal

edilmiqtir.
Anayasalr4ahkemesininantlankarartnda;Anayasa'ntnl38.maddesindemahkeme

kararlarrna uyma, bu kararlarr deliqtirmeksizin yerine getirme hususunda yasama ve yiiriitme

organlarr ile idaie makamlarr lehine herhangi bir istisna kuralna yer verilmemiqtir. Yargt

kaiarla'mn ilgili kamu otoritelerince zamantnda yerine getirilmedili bir devlette, bireylerin

yargr kara.ryia kendilerine safilanan hak ve tizgiirliikleri tam anlamtyla kullanabilmelert

mrimkfin olmaz. .Dolayrsryla devlet, yargr kararlarrntn zamantnda icra edilmesini sallayarak

bireyler aleyhine olugabilecek hak kayrplannr engellemekle ve bu yolla bireylerin kamu

otoritelerine ve hukuk sistemine olan giiven ve saygtlannt korumakla yiiknmlt oldufu, bu

sebeple hukukun iistiinlilfiiniin gegerli oldufu bir devlette, bireylerin kamu otoritesi ve hukuk

sistemine olan griven ve saygrlaflnr koruma adrna vazgegrlemez bir gorev ifa eden yargt

kararlaflnrn zamanrnda icra edihneyerek, sonugsuz btrakrlmasrntn kabul edilemeyecefi

ot"ttttTlltl 
u"r),asrmn incelenmesinden, osmaniye iti, Toprakkale ilgesi, Toprakkale Halk

E[itirn Merkezi il,liidiirii olarak gdrev yapan davacrntn diiqiik puan verilmek suretiyle gorev

sri'resi uzatrlmastyta ilgili hakkrnda diizenlenen deferlendirme formunda 75 puantntn altrnda

kalmasr nedeniyte gorev siiresinin uzatrlmamast iizerine Adana l. Idare Mahkemesi'nin

201412364 esasina kayden agmr$ oldugu davada iptal karan verildipi, bu karar iizerine davah

idarece yeniden yaprian deperlendirme sonucu Efitim Kurumlan Yonetrci Deferlendirme

Formunda 72,25 puanla cle$erlendirilmesi davanrn aErldr!L anlagrlmtqn r

ile baghdrr. Bir iptal karartidari yargrda , idare , yargl kararlan m
ancak karann maksat veverildikten sonla , bu karartn uygulanmast
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kapsamr rgerisinde karar alabilir. ldarenin iptal kalartndan sonra giri$ecegi iglem ve eylemler

iptal kararrmn rgrlLnda yaprlacaktrr. Bu eylem ve iglemlerin iptal karanyla giidiilen amaca

uygun olmasr "hukuk devleti ilkesinin" de bir gerelidir.
Anayasanrn 141 inci maddesinde, mahkemelerin her tiirlii kararlanntn gerekqeli

olarak yazrlmasr p;erektifi belirtilmektedir. Bir yargr karartnda yer almast zorunlu olan
gerekge b<iliirnl hiikiim frkrasr gibi kararrn esash bir unsurunu oluqtunlaktadrr ve htiLkiirn

frkrasr, karar gerekgesi ile bir anlam kazanmaktadtr. Dolayrsryla, yargt karanntn

uygulanmasr, karar gerekgesinin g<izetilmesini zomnlu krlmaktadrr.

Bu durumcla; Adana l.Idare Mahkemesinin 3110312015 tarih ve E:201412364,

20151735 sayrlr iptal karanntn gerekgesinde " dava konusu delerlendirme .formunda yer alan

ban kriterler yoni)nden davacrya puan verilntedigi, her ne kadar ban kriterler gdzlemlere

dayan arak degerlendirilebilecek ise de, bazr kriterlerin davaanm gdrevinde yetersizli[hte
ve basanszlt{tna veya verilen gdrevleri tam ve.ya zamantnda yapmamaya iliskin oldugu
dolayrsryLa hayLr denilerek puan vermemenin, davacr hakhnda tesis edilmis bir yapnnma
(disiplin cezau vs) dayanman gerekti{i halde (6rnegin efiitint br)lgesi miidtirleri ve danqma

kurulu toplant anna etkin olarak kanltr kriteri, egitim kurumu mekanlannm gtivenli{ini
sa{layacak tedbirler alarak gtivenli bir egitim-dgretim ortaml oltrshrrur kriteri,
elitim-dEretim sibeglerinde resmi yanSma ve dosvalama sistemini zamanmda ve usultine

uygun yapar kriteri, mebbis, e-okul vb kurumlara ait elektronik sistentlerin zamantnda,

eksiksiz ve etkin ctlarak kullanrmmt sa{lar kriteri, e{itim kurumunun tertip ve d zeni ile
hijyen kurallartna uygun olarak temizligini sallar kriteri, kurumun .fiziksel koSullarmr
(tst,q*, ses durun,u vb.) lurumun amaglannr destekleyecek biqimde dtizenlenmesini sa{lar
kriteri gibi) bu kor,nda davau hakkmda sorastu)rma ve disiplin cezast bilgisine veya denetim

raporuna dava dosyastnda yer verilmedipi, ban kriterler hakknda kanaat bildirilmesine
karS tkhu degerlendirmeleri hakh k an bilgi ve belgelerin sunulmadt{t davaann mtidiirliik
gdrevinde basanuzltfitna veya yetersizli\ine iliSkin bilgi ve belgeler stutulamamasma

karSrhk, dava konusu delerlendirme formunda, davaanm basanszlt{rna ve yelersizlilme
iliSkin de{erlendirmeler yap dtp, ancak davaunm gerek dgretmenlik meslePinde gerekse

miidtirliik yapttEt s re igerisinde birgok, teSekk r ve basan belgesinin bulundu$tt, ne

savunmada ne de ttra karar cevabtnda dayaamn m dtirliik gdrevini ifa ettiEi siire iqerisinde

gdrevinde yetersizli{ine ve basansrzltfima iliSkin higbir bilgi ve belge de sttnttlmadryt

goriilmekLe gorev siiresi igerisinde baqanstzh{ma wya yetersizli\ine iliSkin bilgi ve belgel'e

rastlanmadt{mm i,fade edildiEi anlas dtltndan, dava konustt defierlendirme iSleminin nesnel,

somut dlqme ve de(erlenclirme kriterlerine dayannadr{t ve bu haliyle objektiJlikten uzak,

sq)ut 1)e davanaksrz olmast nedeniyle hukuka aykm oldufiu" belirtilnig olup, buna gtire

yeniden yaprlan rlelerlendirmede de her ne kadar mtidiir yardtmctst ve Halk Efitirn
Merkezi'ne atanan yeni mildtr tarafindan argivden grkanlan belgelerle ilgili tutulan tutanaklar

dikkate a|nsa da, <imefin tutanaklardan birinde davactntn Tiiysiiz Belediyesi ile iqbirli$i
yaparak Kuruma l0 adet bilgisayar kazandrrdrlrnrn gori.ihnesine ragmen Egitim Kurumundan

Sorumlu sube Mijdiirii tarafrndan " Kurumun onanm ihtiyaqlarmt tespit eder, resmi ve sivil

toplum kuruluSlarryla iletisime geqerek ihtiyaqlan giderir, siireg ve sonttglan raporlar"
sorusuna "ha1ttr" Seklinde cevap verjlmelt 'suretiyle davactya 75 puanrn altrnda puan

verilerek baqarrsrz sayrldrfir anlagrlmakta Mahkernesi'nin iptal karaflnda

belirtilen gerekge|:re aykrn olarak baqka,bg arannt etkisiz btrakma sonucunu

doluracak nitelikt,3( objektiflikten uzak,'-soy rz delerlendirmeyle) tesis edilen

'r rsf I'\ q* I
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dava konusu iglen-rde hak arama dzgiirliigiine, hukuki gtivenlik ve hukuk devleti ilkelerine
dolayrsryla hukuka uyarhk gririilmemiEtir.

Ote yandan, davacr hakkrndaki itk delerlendirmeden sonra davacrmn miidiirliik
gcirevinden ahndrl]r, dolayrsryla grizleme dayah sorulann cevaplandlnlmasrnda davacrnrn
miidiirliik gdrevini ifa ederken tanrmaya elverigli bir stire birlikte gahgmadr[r sabit olan ilge
Milli Egitim Miiidiirti, Insan Kaynaklanndan Sorumlu gube Miidtirii ve Elitim
Kurumlanndan Sorumlu $ube Mtidtirti tarafrndan davacryr tanlmaya elveriqli silre iqerisinde
birlikte gahqmadan yeniden dava konusu defierlendirmenin yapllmaslnda hukuka uyarhhk
bulunmadr!t sonur:una ulaqrlmrghr.

Nitekim, Danr$tay Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.2.2015 tarih ve YD itiraz
No:2014/1151 savrh karanyla; Ydnetmeli[in eki olan EK-1 "Grirev Siireleri Uzatrlacak
Egitim Kurumu \4iidtrleri Igin De[erlendirme Formu"nun "Agrklama" baghkh krsmrnrn 3.
maddesinde "en az alh ay gahgmrg olmak" $artrnrn, ilge Milli Efitim Miidiirti, Efitim
Kurumundan Sorumlu $ube Miidiiri.i ve Insan Kaynaklanndan Sorumlu $ube Mtidiirleri igin
aranmamasrna iliq;kin krsmr ydniinden "Ek-| Gtjrev Stireleri Uzat acak Efitim Kurumu
Miidtirleri lgin De{erlendirme Formu'nda yer alan defierlendirme kriterlerine cevup
verilebilmesi, okut' miidiir hakkmda objektiJ ve do{ru bir de{erlendirme yap abilmesi iqin
qok iyi tanmmau, bunlm igin de makul bir s re birlikte qalts man gerektiEinden, bdyle bir
Sarttn Epitim Kurumundaki En Ktdcmli Agretmen ile Kdemi En Az OIan Olretmenler igin
araarken Ilqe Milli Egitim Mildiiril, Efitim Kurumundan Sorumlu $ube Miidilrii ve insan
Kaynaklanndan liorumlu $ube Miidiirleri igin aranmamanna iliSkin eksik diizenlemede
hukuka uyarl* go:riilmedili" gerekgesiyle yiirutmenin durdurulmasrna karar verilmig olmasr
da dikkate ahndrlrnda Mahkememizin ig, bu karanm do!rulamaktadr.

Agrklanan nedenlerle, dava konusu iglemin iptaline, agalrda dokiimii yaprlan 120,10
TL yargrlama griderinin davah idareden ahnarak davacrya verilmesine, karann verildigi
tarihte ytinirliikte olan Avukatlk Asgari Ucret Tarifesi uyannca belirlenen 1.500,00 TL
avukathk iicretinin davah idareden altnarak davaclya verilmesine, artan posta i.icretinin
karann kesinlegmersinden sonra taraflara iadesine, kararrn teblilini izleyen g0nden itibaren 30
gtin igerisinde Adana Bolge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu agrk olmak izere26/0112016
tarihinde oybirligi'yle karar verildi.

BA$KAN VEKILI
METIN KANMAZ

I b)b /4

YARGILAMAGiOERTNNi :

Uv.
NURDAN TA$

167860

27,10 TL
2',7,'70TL

Uv"
SERKAN ASKER

t6'7823

Baqlrrrma Harcr

Karar Harcr

Vekalet Harcr

Posta Gideri

4.10 TL
60,60 r'i'q

TOPLAM

GG 11t03t2016

120,10 TL
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