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DAVACI
VEKiLi
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VEKiLi

DAVANIN OZETI

: isMAiL EVIN

AV. MUHSiN 6ZIK,CTE

indnii Cad. Giinep Plaza Kat: 1 No: 102 Seyhar/ADANA

: OSMANiYE VALiLiGi
; AV. UGUR SACLAM
Osmaniye Valiligi il Milli E[itirn Miidiirliilii Hukuk Biirosu

Merkez/OSMANiYE

: Osmaniye ili, Kadirli ilgesi, Kadirli Halk Egitim Merkezi ve

Ak$r" Sr*t Okrtr MUdiitii olarak g<irev yapan davaclntn dtigi.ik puan verilmek suretiyle

gorev siiresi uzatrlmayarak, osmaniye ili, . 
Merkez ilgesi Krrrkh Kanhgegit Ilkokuluna

;gretmen olarak atanmasr iizerine, Adana 2. idare Mahkem esinin 201412471 esastna kayden

agmrq oldLufu davada iptal karar verilmesi nedeniyle yeniden yaprlan delerlendirme sonucu

ngitiin 6urumla1 y<inetici Delerlendirme Formunda 55.8i puanla delerlendirilmestne

iliqkin iqlemin; deferlendirmeye katrlan y<ineticilerle gok krsa bir siire birlikte gahqtrklarr, bu

dnnrmun idari Diva Daireleri Kurulu'nun karartna aykrnhk teqkil ettifi, hukuka aykrrr

oldulu ikri siiri.ilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNI{A OZETi : Adana 2. idare Mahkemesirtin 201412411 esastna kayden agrlmtg

otan d"*da iptat katar-€rilmesi iizerine s<jz konusu karar gerepi davact hakktnda usuliirre

uygun olarak yeniden de[erlendirme iqlemi yaprldr!r, delerlendiricilerin Ozgiir iradeleriyle

dilerlen6irme yaptrgr, Eahqma arkadaglannca da diiqiik puanla de[erlendirildifi, tesis edilt:n

dava konusu iglemde hukuka aykr hk bulunmadrlr, bu nedenle davanrn reddi gerektiii

savunulmaktadtr.

TURK MiLLETi,C.NTNA.

Karar veren Adana I . idare Mahkemesi'nce, durugma iqin <inceden belirlenr:n

2610112016 giinii saat 09:30' da idare Mahkemesi Durugma Salonunda agrlan duruEmalza

davacr ickili Ar. Muhsin 62KALE'nin ve davalr idare vekili Av. Ugur SAGLAM'rn geldigi

gciriilerell, gelen taraflara usuliince sdz verilip dinlendikten sonra duru$maya son verilerr:k

igin gereiii g6rilgiildt:
Dava, Osmaniye ili, fadirli ilqesi, Kadirli Halk Egitim Merkezi ve Akqam Sanat

Okulu Nttidiirii olarak g<irev yapan davacrnrn dti$iik puan verilmek suretiyle gtirev siiresi

uzafilma.yarak, Osmaniye ili,. Merkez ilEesi KrrrkL Kanhgegit ilkokuluna ogretmen olarilk

atanmasr iizerine, Adana 2. idare Mahkemesinin 201412471 esastna kayden agmtq oldu;3u

davada iptal karar verilmesi nedeniyle yeniden yaprlan delerlendirme sonucu Efitim
Kurumlan Ydnetici Delerlendirme Formund4 55.81 puanla delerlendirihnesine iliEkrn

iglemin iptali istemiyle agrimrgttr.

A.nayasanrn 2. maddesinde;
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vurgulannug ve 138. maddesinin son frkasrnda, "Yasama ve yilriitme organlan ile idare,

.uik.-" kararlarrna uymak zorundadlr; bu organlar ve idare, mahkeme kararlannt higbir

suretle deligtiremez ve bunlarln yerine getirilmesini geciktiremez." yolunda agtk, kesin ve

buyurucu 
- bir kurala yer verilmiq, 2577 sayit idari Yargrlama Usulii Kanunu'nun 28.

maddesinin 1. fikrasrnda ise, "Dantqtay, b6lge idare mahkerneleri, idare ve vergi

mahkemelerinin esasa ve ytiriitmenin durdurulmasrna iligkin kararlartntn icaplanna grire idare

gecikmeksizin iqlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu si.ire hiqbir

iekilde kararur idareye teblilinden baglayarak otuz giinii gegemez...'" hiikrniine yer verilmek

suretiyle Anayasaya uygun bir dtizenleme getirilmigtir.- 
Yukarrda yer verilen Anayasal ve Yasal hiikiimler kargtstnda; idarenin, maddi ve

hukuki koqullara gtire uygulanabilir nitelikte olan bir yargr karannt "aynen ve gecikmeksizin"

uygulamaktan bagka bir seqenegi bulunmamaktadrr.

Ote yandar.r anrlan maddeye 6526 ve 6557 sayrh Kanunlarla eklenen "2314/1981

tarihli ve 2i5l sayrh Bakanhklar ve Balh Kuniluqlarda Atama Usultine iligkin Kanuna ekli

(l) ve (2) sa1,r1 cetvellerde gcisterilen unvanlan ta$lyan gdrevler i1e farkh atama usullerine

iabi olsalar drihi daire baEkanr ve iistii gdrevlere, sivil memurlar harig kolluk te$kilatlannln

kadrolarrna; agrktan, naklen veya vekaleten yaptlan atama ve bu gorevlerden altnma, bu

g<irevlerle ilgili yer defigtirme, gorev ve unvan degiqiklifii iglemleri hakktnda verilen

mahkeme kararlarrnrn gereli, ilgilinin kazanrlmrq hak ayhk derecesine uygun baqka bir

kadroya atanmast suretiyle iki yrl iginde yerine getirilir." boltimii, aynt fikrantn ddrdiincii

ciimlesi ve son cilmlesinin "Bu fikranrn iiqiincii ctimlesinde belirtilen iglemlerle ilgili
mahkeme kararlannrn yerine getirilqremesi ceza soru$turmasl ve kovugturmastna kOnu

edilenrez;" biiliirnil; 1lll2o15 tarihli ve 29223 sayir Resmi Gazete'de yaytmlanan Anayasa

Mahkemesi,nin 2ll0l20l4 tarihli ve E: 20141149, K: 20141151 saytlt Karan ile iptal

edihnittir.
Anayasa Mahkemesinin antlan karartnda; Anayasa'ntn 138. maddesinde mahkeme

kararlanna uyma, bu kararlarr degiqtirmeksizin yerine getirme hususunda yasama ve yiiriitme

organlan ile idare makamlan lehine herhangi bir istisna kurahna yer verilmemiqtir. Yargl

kararlannrn ilgili kamu otoritelerince zamanrnda yerine getirilmedili bir devlette, bireylerin
yargr kararryla kendilerine sallanan hak ve dzgiirliikleri tam anlamryla kullanabilmeleri

miimkiin olmaz. Dolayrsryla devlet, yargt kararlanntn zamanrnda icra edilmesini sallayarak

bireyler alelrine olu$abilecek hak kayrplannr engellemekle ve bu yolla bireylerin kamu

otoritelerine ve hukuk sistemine olan giiven ve saygrlannt korumakla ytikiimlii oldufu, bu

sebeple hukukun iistiinliiliiniin gegerli oldulu bir devlette, bireylerin kamu otoritesi ve hukuk

sistemine olan giiven ve saygtlalnt koruma adtna vazgegrlemez bir gorev ifa eden yargr

kararlarmrn zamarunda icra edilmeyerek, sonuqsuz btraktlmastntn kabul edilemeyeceli

belirlilmiqtir.
Dava dosyasrnrn incelenmesinden. Osmaniye ili. radirli ilgesi. Kadirli Ha)k Epitim

Merkezi ve Akqam Sanat Okulu Miidiirii olarak gdrev yapan davactnrn dtiEiik puan verilmek

sureriyle g<irr:v siiresi uzatrlmasryla ilgili hakkrnda diizenlenen delerlendirme formunda 75

puanrnm altrnda kalmasl nedeniyle g6rev siir.esinin*uzattlmamast iizerine Adana 2. ldare

Mahkemesi'nin 201412411 esasma kavden, davada iptal kararr verildili, bu
sonucu Elitim Kurumlarrkarar iizerine davah idarece yeniden

Ydnetici Defterlendirme Formunda 55. i i.lzerine bakrlan davanrn
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aqrldrIr anlagtlmtgttr.
idari yargrda , idare , yargr kararlarrnrn genel anlamt ile ba[hdtr. Bir iptal kararr

verildikten sonra , bu karann uygulanmasr ile ilgili olarak , idare , ancak kararln maksat ve

kapsamr igerisinde karar alabilir. idarenin iptal karanndan sonra giri$ecegi iElem ve eylemler

iptal karannm rgrlrnda yaprlacaktrr. Bu eylerir ve iglemlerin iptal karanyla gtidiilen amaca

uygun olmast "hukuk devteti ilkesinin" de bir geregidir.

Anayasanrn 141 inci maddesinde, mahkemelerin her tiirlii kararlartntn gerekgeli

olarak yazrlmasr gerektili belirtilmektedir. Bir yargr karartnda yer almast zorunlu olan

gerekge boliimii hdkiim frkrasr gibi kararrn esash bir unsurunu oluqturmaktadrr ve hiikiim

fikrasr, karar gerekgesi ile bir anlam kazanmaktadrr. Dolaylstyla, yargl kararlnln

uygulanmast, karar gerekgesinin g<izetilmesini zorunlu krlmaktadrr'

Bu durumda; Adana 2.idare Mahkemesinin 1710412015 tarih ve E:201412471,

20l5ll}O7 qayrlr iptal kararrnrn gerekgesinde ," gitrev siireleri uzat acak eEitim kurumu2Ul)',luu/ Saylll lplal Karaflnlll Eclsr{'$ssrrrutr aut(v rut

miirltirleri cloEert"idtr*" formunda bir kritere verilen puanm' "evet" ve "hayrr" seklinde

de1il de Ydn,ztmelik eki formda belirtilen puanlann alt ve iist stntrlart gdzetilerek btr iki
alt ve iist de$erler arasmda bir puan verilerek saytsal olarak gdslerilmesi

dava konusu olayda de/erlendirmenin "evet" ya da "heyr" Seklinde
hadden biri
gerekti{i,
yaptldtlt, "
doldurulan

davacmnt
zamarunda
davacmm
gerektipi,
iizerinden

gdrevinden
m0diirliil<

grizlemlere dayawlarak de{erlendirilebilecek ise de, ban kriterlerin

evincle yetersizliPine ve basansuhPma veya verilen gbrevleri tam veya

iliSkin oldulu, dolayrsryla "haytr" denilerek puan vermemenin'

da basansz oldulunu gbsteren bir bilgi ya da belgeye daltanmasr

Yrinetmelik ekindeki formda oldu\u gibi saytsal degerler

verilmek suretiyle yap mast gerekirken "evet" "haytr" Seklinde
sureti ile yaptlmast karErsmda dava konusu degerlendirme iSlentinin

nesnel, rilgme ve de|erlendirme kriterlerine dayanmadtlt, bu haliyle objektiflikten

uzak oldufii.L ve Ydnetmelige uygun olarak degerlendirme formu diizenlenmedigi

anlas dt dava konusu iSlemde hukuka uyarltk bulunmadrgr " belirtilmig olup, buna

gore yeniden yaprlan delerlendirmede de ilk delerlendirmede oldufu gibi delerlendirmenin

deyiqle
Mahkemesi'nin iptal kararrnda belirlilen gerekgelere aykrn olarak bagka bir
karannr etkisiz btrakma sonucunu do[uracak nitelikte tesis edilen dava konusu

iglemlerde arama cizgiirliiliine, hukuki g0venlik ve hukuk devleti ilkelerine dolayrsryla

hukuka rk gori.ilmemigtir.

Ote davacr hakkrndaki ilk degerlendirmeden sonra davacmtn miidiirl0k

" ile doldurulan kriterler karSth[mda tam puan verildilinin, "hayrr" ile

ler karqth{rnda ise puan verilmedilinin kabulii suretiyle davacrya 75

puan verilerek basanstz say d,t!r, bu suretle yap an degerlendirmede ise

formunda yer alan ban kriterler ydniinden davacrya puan verilmedifii, her ne

ahndrlr, dolayrslyla gdzleme daygllsgmlarrn cevaplandtrrlmastnda davactntn

irevini ifa ederken tantmaya elvdrigli brlulre birlikte gahqmadrlt sabit olan Ilge

Milli E Miidiirii, Insan $ube Miidiirii ve Elitim
Sorumlu $ube Miidiirii

l_'

elverigli siire igerisinde

"evet" ya d4 "hayrr" qeklinde yaprldrgr, "evet" ile doldurulan kriterler karqtltltnda tam puan

verildilinin1 "hayrr" ile doldurulan kriterler (arqrirfmda ise puan verilmedilinin kabulii

suretiyle darzactya 75 puanrn alttnda puan verilerek baqanstz sayrldrlr anlaqrlmakta

pudntn
d
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birlikte gahgmadan yeniden dava konusu deferlendirmenin yaptlmasrnda hukuka uyarltltk

bulunmadr[r sonucuna ulagtlmtqtlr.
Nit;kim, Damgtay idari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.2.2015 tarih ve YD Itiraz

No:2014/1i51 sayrh karanyla; Ydnetmeligin eki olan EK-l "Gdrev Siireleri Uzatrlacak

Egitim Kurumu Miidiirleri igin Degerlendirme Formu"nun "AErklama" baqhkL ktsmtntn 3.

middesinde "en az a6 ay qalqmrg olmak" qanrnrn. ilge Milli Egitim Miidi1rii. Egitim

Kurumundan Sorumlu gube Miidiirii ve insan Kaynaklarrndan Sorumlu $ube Miidiirleri igin

aranmarraslna iligkin krsmr ydniinden "Ek- I Gijrev S releri uzahlacak EEitim Kurumu

M d. rleri igin Defierlendirme Formu'nda yer alan delerlendirme kriterlerine cevap

verilebilmesi, okul mtidilr hakhnda objektif ve dolru bir de{erlendirme yap abilmesi iqin

qok iyi tanrnmasr, bunun iqin de makul bir siire birlikte galry mau gerektilinden, bdyle bir

Sarhn Egitim Kurumundaki En kdemli ile Ktdemi En Az Olan O$retmenler iqin

aranrken ilqe Milli E{itim Miidiirii, E{itim
Kavnaklanndan Sorumlu $ube M d rleri
hukuka uyarhk gdriilmedigi" gerekgesiyle

da dikkate ahndrfrnda Mahkememizin ig bu do!rulamaktadtr.

AQrklanan nedenlerle, dava konusu ig iptaline, aqalrda dokiimii yaptlan 120,10

TL yargrlama giderinin davalt idareden a

tarihre yiiriirliikte olan Avukatltk Asgari U

davacrya verilmesine, kararrn verildili
Tarifesi uyannca belirlenen 1.500,00 TL

awkathk icretinin davah idareden ahnarak verilmesine. artan Dosta ticretinin

karann kesinlepmesinden sonra taraflara iadesi kararrn teblilini izleyen giinden itibaren 30

itiraz yolu aqrk olmak nzere, 2610112016giin igerisinde Adana Btilge idare Mahkemeqi

tarihinde oybirliliyle karar verildi.

BA$KANVEKiLi
METIN KANMAZ

1656'74

YARGILAMA GIDERLERI

Baqvurma Harct

Karar Harcr

Vekalet Harct

Posta Gideri

TOPLAM

GG 1U0312016

NURD
16

TAq
Uy.

SERKAN ASKER
167823

27,70

27,10

4,10

60,60

r 20,l0
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