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Davacr taraftndan, davactya Milli Elitim Bakanhffna ba[h elitim

ffi;l.rt yo*t"i-G;6dr""e sonuglarr gerelince 70,36 puan verilerek baqarlsrz saytlmasrna

iligkin iglemin, hukukJ aykrn oldufu, daval idare tarafindan davacrya 75 puanln altlnda verilerek

buia.tsti sayrlmasr iglemine kargr Adana 2. idare Mahkemesi'nde aqrlan dava sonucunda antlan

iglernin ynriitmesinin durdurulmasr iizerin yeniden yaprlan delerlendirme sonucunda 70,36 puan

verildiSi, dava konusu iglemle yiir0tmenin durdurulmasr karanntn uygulanmadlEl ileri silrtilerek iptal

istenilmektedir.

SAVUNMANIN 6ZEfi .. Mahkeme kara nrn gere$inin yerine getirildi$i, Mahkeme karartnt

,yg"iar""* grbntt d"--"" $z konusu olmadrfr, amlan Mahkeme karan gere$i davactntn dofrudan

miidfirltik gorevine baqlayamacalr, dava konusu iglernin hukuka uygun oldulu ileri stiriilerek davantn

reddi gerektili sawnulmaktadtr.

TURK MiLLETi ,q.oDIA'

Hiiki.im veren Adana 2. idare Mahkemesi'nce, duruqma igin tlnccden belirlenen taribte idare

Mahkemesi Duruqma Salonunda agrlan durugmaya davacr vekili Av. Muhsin OZKaLE'nin ve davah

idareyi temsilen Av.ugur SAGLAM'1n geldili gdrnlerek, gelen taraflara usultince sdz verilip
dinlendikten sonra durugmaya son verilerek igin geregi gdrtisiildil:

Dava; davacr tarafindan, davactya Milli Elitim Bakanhlfna ba[lt elitim kurumlarr ydnetici

delerlendirme sonuglan geregince 70,36 puan "erilerek ba;anstz saytlmastna iliqkin iglemin iptali
istemiyle agrlmrgtrr.

Tiilkiye Cumhuriyeti Anayasasfmn 138. maddesinde; yasama ve yiiriitme organlart ile

idarenin, yargr karanntn gereEine gdre iglem veya eylem tesis etmek zorunda oldulu hiikme

bafilandrgr gtbi, 2577 sayrh idari Yargtlama Usulii Yasasnrn "Kararlarln sonuglan" baqhklt 28.

rnaddesinin. l. hkrasrnda da: "Danrgray. 86lgc idare Mahl<emeleri. idare ve Vergi Mahkemelerinin

esasa ve yiiriitmenin durdurulmasrna iligkin kararlarrnrn icaplanna gore idare, gecikmeksizin iglem

tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu siire higbir qekilde kararrn idareye tebli$inden

baSlayarak otuz giinii gegemez. " hiikmii yer alrnaktadr.

Dava dosyastntn incelenmesinden, davact hakkrnda yaprlan ilk delerlendimenin
Mahkememizce ytiriitmesinin durdurulmasr ve iptal edihnesi iizerine yaprlan yeni delerlendirmede de

d,avacrya 7 5 puanrn altrnda verilmesi tizerine bakrlmakta olan davantn agtldtlr anlagrlmaktadrr.

Uyugrnazhkta, Mahkememizin 10.03.2015 tarrh YeE.201412480, K:2015/531 sayrh karan ile
iptal edildifi, amlan iptal karannda "...Bu durumda, gdrev siireleri uzatllacak egitim kurumu

miidiirleri de$erlendirme formunda bir kritere verilen puantn, "evet" ve "hayrr" geklinde delil de

Yonetmelik eki formda belirtilen puanlann alt ve gozetilerek bu iki hadden biri veya alt

ve iist delerler arasrnda bir puan verilerek gerektigi, ancak dava konusu

olayda degerlendirmenin "evet' ya da

kargrhlrnda tam puan verildilinin, "hayrr"
"evet" ile doldurulan kiterler

ise puan verilmedilinin
kabulii suretivle davacrva 75 Duanrn sayrldrfr, bu suretle yaprlan
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delerlendirmede ise def,erlendirme formunda yer alan bazt kiterler yoniinden davactya puan

vellmedigi, her ne kadai bazr kriterler gdzlemlere dayanrlarak de[erlendirilebilecek ise de, bazt

kiterlerin davacrnrn giirevinde yetersizlifine ve baganstzltlrna veya verilen gtirevleri tam veya

zamantndayup*u*uyuiliqkinoldufu'dolayrsryla''hayrr.'deni|erekpuanvermemenin.davactnm
yetersiz ya da bugaris' oidugun., gd.t"t"n bir bilgi ya da belgeye dayanmast gerektiEi dikkate

utrndtgtna" amlan olumsuz delerlendimelerin dayanafr olabilecek herhangi bir bilgi ya da belgenn

davah idarece Mahkememizce ara karafl ile istenildili halde dava dosyastna ibraz edile[remesi ve

delerlendirmenin Ydnetmelik ekindeki formda oldufu gibi sayrsal de[erier iizerinden puan verilmek

sur-etiyle yaprlmast gerekirken "evet" "hayr" geklinde cevaplandr lmak sureti ile yapllmasr karqtslnda

dava' konuiu delerlendirme igleminin nesnel, somut tilgme ve delerlendirme kriterlenne

dayanmadrlr, bu haliyle objektiflikten uzak oldulu ve Ydnetmelige uygun olarak deperlendirme

formu diizenlenrnedifi anlaqtldrlrndan dava konusu iglemde hukuka uyarhk bulunmadlgl sonucuna

vanlmaktadrr." gerekgesi ile dava konusu iglemin hukuka aykrn oldulu ydnunde hiikmii kuruldu$u,

bu karar infaz edilerek davah idare tarafindan yapllan yeni de[erlendirme de ise Mahkememtz

karanmn gerelinin yerine getirilmedili, davacrnrn aynr gekilde delerlendirmeye tibi tutuldulu

dolayrsr ile de, yargr karanrun gerekgesi ile h0knm fikastmn birlikte deferlendirilmek suretiyle infaz

edilmesi ve yargr karanmn gerekgesine ve'hiikiim fikrasrna uygun iglem tesis edilmesi gerekirken

buna uyulmadr[r ve yargl karan ile hukuka ayl<rnhlr tespit edilen gekilde tekrar iglem tesis edildifii,

bu ballamda yine davaya konu iglem tarihinde 'yiirtrliikte olan ilgili ydnetmelikte belirtilen usule

aykrn iqlem tesis edildi[i anlagrldr[rndan tesis olunan dava konusu iqlemde hukuka ve mevzuata

uygunluk bulunmamaktadlr.
Ote yandan; davaya konu iglemin iptal edilmig olmast, davactntn dolrudan miidiirliik

g6revinin uzatllmasl sonucunu do$urmayrp davah idarece yargt karan gerelince yapllacak

delerlendirme sonucuna gdre yeni bir iglem tesis edilecegi aqlktu.

Agrklanan nedenlerle; dava konusu i$lemin iPTALiNE, a$agrda dcikiimii yaprlan I 19,5GTL
yargrlama giderinin ve Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyannca belirlenen 1.500,00-TL avukathk

iicretinin davah idare tarafindan davacrya dderunesine, posta iicreti avanstndan artan miktann karartn

kesinlegmesini miiteakiben davacrya iadesine, karann teblig tarihini izleyen 30 g0n igerisinde Adana

Bdlge idare Mahkemesi'nde itiraz yolu agrk olmak nzere 2110112016 tarihinde oybirlilile karar

verildi.

FAT1H TURKAY
164278

Baqkan
MEHMETTORTIN

37965

YARGILAMA GIDERLERI :

Ba5lurma Harcr :

Karar Harcr :

Vekalet Harct :

Posta Gideri :

. Uv"
HATiCE YILMAZ KOKSAL

167902

27,70TL
27,70TL
4,I O TL

60,00 TL

TOPLAM

F.K.15.02.-24.02.

119,50 TL
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