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: BAKi K]RPIKADINA TURKEGiTiM SEN

: AV. MUHSiN OZKALE

indnii Cad. Gtinep Plaza Kat:1No:102 Seyhan/ADANA

: OSMANIYE VALiLiGi
: AV. UGUR SAGLAM
Osmaniye Valilili il Milli Elitim Miidiirliilii Hukuk Biirosu

Merkez/OSMANIYE

: Davacr tarafindan, davactya Milli ESitim Bakanhlfna bafh elitim kurumlart

ytinetici d"ge.lendirme formu gerelince 66,92 puan verilerek baqansrz sayllmaslna iliqkin i;lemin; davactntn

daha rince m0diir olarak gorev yaparken 75 puanrn altrnda puan verilmek suretiyle gdrev siiresinin

uzatllmamasr sonucunda 6freunen olarak atandrfir, davacrnrn 66 puanla de[erlendirilmesine iligkin igleme kargr

Mahkememiz nezdinde agrlan davada i$lemin iptaline karar verildipi, davaya konu iglemle iptal kararrntn

uygulanmadr!r ileri s0r0lerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETi : Yaprlan deSerlendirme igleminin bir onceki degerlendirme iqleminin iptal

F(a;t"tn drkkri. ;r"-"i yaprldfr, tifretmenler grubunca belgeye dayanmakslzln slnlrsrz]ra evet cevabl

verildili, deferlendirmede yeterince objektif davranrldrlr, kriterlerin gogunlugunun bilgi ve belgeye dayalt

kriterler oldulu ileri siiriilerek davanrn reddi gerekti$i savunulmaktadlr.

TiJRK MiLLETi INTN.A

Hiiklim veren Adana 2. idare Mahkemesi'nce rinceden belirlenerek taraflara bildirilen l5 01.2016 tarihli
durugmaya davacr vekili AV. MUHSIN 6Zf,q.f-e, ve davah idare vekili AV. UGUR SAe LAM'rn geldikleri
goriilerek, taraflara usuliine uygun sdz hakkr verilip yaptrklarr agtkiamalar dinlendikten sonra dunigmaya son

verilip dosyadaki belgelere incelenerek igin geregi gdrii$iildii:

Dava; davacr tarafindan, davacrya Milli E[itim Bakanh$fna balh efitim kurumlarr ycinetici

deferlendirme formu gerelince 66,92 plr;n verilerek baqansrz saytlmasma iliqkin iglemin iptali istemiyle

aqllml$tlr.
TiiLrkiye Cumhuriyeti Anayasasr'nrn 138. maddesinde: yasama ve yiirtitme organlan ile idarenin, yargr

kararnrn gerefine gore iglem veya eylem tesis etmek zorunda oldufu hiikme ballandrlr gibi, 2577 saytl ldari
Yargrlama Usulg Yasasrnm "Kara ann sonuglarr" baghkh 28. maddesinin, L hkrastnda da; "Dan1$tay, Bdlge

idare Mahkemeleri, idare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yiiriitmenin durdurulmaslna ilighin kararlannrn

icaplanna giire idare, gecikmeksizin iglem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu siire higbir

qekilde kararrn idareye teblilinden baqlayarak otuz giinii geqemez. " hiikmii yer ahnaktadrr.

Dava dosyasrmn incelenmesinden, davacr hakkrnda yaprlan ilk delerlendirmenin Mahkememizce iptal

edihnesi iizerine yaprlan yeni delerlendirmede de davacrya 75 puantn alttnda verilmesi iizerine bakrlmakta olan

davamn agrldr$r anlagrlmaktadrr.

Uyuqmazhkta, davacrnrn ilk defierlendirilmesine kargr agtlan davada Mahkernemizce 17.04.2015 tarih

E:?014/2468, K: 2015/1005 sayrh karar ile iglemin iptaline karar verildifi, anrlan iptal karannda " Bu durumda,

gorev siireleri uzahlacak elitim kurumu miidiirleri delerlendirme formunda bir kritere veril€n puanrn, "evet" r'e

"hayrr" qeklinde delil de Yonetmelik eki formda belirtilen puanlartn alt ve iist srnrrlan g<izetilerek bu iki
hadden biri veya alt ve iist delerler arasrnda bir puan verilerek saytsal olarak g<isterilmesi gerekti[i, ancak dava

konusu olayda delerlendinnenin "evet" ya da "hayrr" qeklinde yaprldr[r, "evet" ile doldurulan kiterler
kargrhfrnda tam puan verildilinin, "hayrr" ile doldurulan kiterler kargrhlrnda ise puan verilmedi$inin kabulii
suretiyle davacrya 75 puantn altrnda puan verilerek baqansrz sayrldrfr, bu suretle yaptlan delerlendirmede ise

deierlendirme formunda ver alan bazr kiterler verilmedifi, her ne kadar bazr kriterler
davacrnrn gdrevinde yr:tersizlifine vegozlemlere dayamlarak deferlendirilebilecek ise

bagansrzhlma veya verilen gorevleri tam veya
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denilerek puan vermernenin, davacrmn yetersiz ya da baqanstz oldugunu g<isteren bir bilgi 1'a da belgeye

dayanmasr gerektili dikkate ahndrlrnda amlan olumsuz de[erlendinnelerin dayanafr olabilecek herhangi bir
bilgi ya da belgenin davah idarece Mahkememizce ara karan ile istenildigi halde dava dosyastna ibraz

edilememesi ve delerlendirmenin Ydnetmelik ekindeki formda oldu$u gibi sayrsal deferler iizerinden puan

verilmek suretiyle yaprlmasr gerekirken "evet" "hayr" geklinde cevaplandlnlmak sureti ile yaprlmast karStslnda

dava konusu defeflendirme igleminin nesnel, somut dlgme ve de$erlendirme kiterlerine davanmadrlt, bu

haliyle objektiflikten uzak oldufu ve Ydnetmelile uygun olarak delerlendirme formu drizenlenmedili

anlaqtldrfrndan dava konusu iglemde hukuka uyarhk bulunmadrll sonucuna varilinaktadtr." gerekgesi ile dava

konusu iglemin hukuka aykrrr oldulu yOniinde hiikmii kurulduSu, bu karar infaz edilerek davah idare tarafindan

yaprlan yeni delerlendirme de ise Mahkememiz karannm gerelinin yerine getirilmedigi, davactntn aynr gekilde

delerlendirmeye tabi tutuldugu dolayrsr ile de, yargr karanmn gerekgesi ile htikiim hkrasrnrn birlikte

delerlendirilmek suretiyle infaz edilmesi ve yargr karanmn gerekgesine ve hiikiim fikrastna uygun iglem tesis

edilmesi gerekirken buna uyrlmadrlr ve yargr karan ile hukuka aykrrrh$r tespit edilen gekilde tellrar iglem tesis

edildifii, bu ballamda yine davaya konu iglern tarihinde yiiriiLrliikte olan ilgili yOnetmelikte belirtilen usule

aykrn iqlem tesis edildili anlagrldrgrndan tesis olunan dava konusu iglemde hukuka ve mevzuata uygunluk

bulunrnamaktadrr.
6te yandan; davaya konu iglemin iptal edilmi$ olmasr, davacrrun dogrudan mndiirliik gtirevinin

uzatrhnasr sonucunu dolurmayrp davah idarece yargr karan gerefince yaprlacak de$erlendirme sonucuna gdre

yeni bir iglem tesis edileceli agtktr
Agrklanan nedenlerle; dava konusu i$lemin iPTALINE. agalrda ddkiimti yaprlan 119,50 TL yargrlama

giderinin ve Arukathk Asgari Ucret Tarifesi uyannca belirlenen 1.500,00-TL ar.'ukathk iicretinin davah idare

tarafindan davacrya 0denmesine, posta iicreti avanslndan artan miktarln karann kesinlegmesini miiteakiben

davacrya iadesine, karann teblig tarihini izleyen 30 giin igerisinde Adana B<ilge Idare Mahkemesrnde itiraz yolu
agrk olmali iizere 21/01/2016 tarihinde oybirlilivle karar verildi.
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