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DAVACI: Musa  EDİZ
 
VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN
Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15Merkez/ÇORUM
 
DAVALILAR: 1- Milli Eğitim Bakanlığı
 
VEKİLİ               : Hukuk MüşaviriSaadet YILDIRIM-Kızılay/ANKARA
 
  2- Çorum Valiliği
 
VEKİLİ               : Av. Zeynep KILIÇLAR ÖKSÜZ- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çorum
 
DAVANIN_ÖZETİ____ _:  Davacı  veki l i  ta raf ından,  Çorum i l i ,  Merkez
Gazipaşaİ.Ö.O'damüdür olarak görev yapmakta iken 6528 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 10. maddesi uyarıncamüdürlük
görevi 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla sona eren müvekkilinin 10.06.2014 tarih ve
29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri
uyarınca Yönetici Değerlendirme Formu (Ek-1) üzerinden görev süresinin uzatılıp
uzatılmaması hususunda yapılan değerlendirme neticesinde 74 puan verilerek görev süresinin
uzatılmamasına dair işlemin, müdürlerin hiç birini tanımayan yeni tayin edilen Milli Eğitim
Müdürü ve Şube Müdürü'nün göreve gelir gelmez okul müdürlerini değerlendirmesinin
bilimsel kriterlerden uzak tamamen keyfi bir değerlendirme olduğu, hukuka aykırı olduğu,
birçok okulda idareci olarak görev yaptığı, görev yaptığı hemen hemen bütün okullarda
önemli başarılar elde ettiği, çok sayıda takdir ve teşekkür belgesine sahip olduğu ileri
sürülerek yapılan işlemlerin yasal dayanağı olan 6528Kanun'un 25. maddesiyle 652 sayılı
KHK'da değişiklik getiren ilgili hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddialarıyla
iptaliistenilmektedir.
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SAVUNMASININ_ÖZETİ: Usul yönünden davanın yanlış hasımla görüldüğü, Bakanlığın
hasım mevkinden çıkarılması gerektiği, esastan ise, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesine göre
müdürlük görev süresinin uzatılması için asgari 75 puan alınması gerektiği, söz konusu
puanın altında puan alan davacının hakkında ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda tesis
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edilen işlemin usul ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek esastan da reddi gerektiği
savunulmaktadır.

ÇORUM VALİLİĞİ
SAVUNMASININ_ÖZETİ________: Usul yönünden, süre aşımı nedeniyle davanın reddi
gerektiği ayrıca davanın yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı husumetiyle görülmesi gerektiğinden
Çorum Valiliği'nin hasım mevkinden çıkarılması gerektiği, esas yönünden ise,dörtyıldan fazla
yöneticilik görevinde bulunanların görevinin ilgili kanun ile sona ermesinden sonra Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci kez görev alarak
yürütecekleri görevlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 10.06.2014
tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin çıkarıldığı, anılan
yönetmelik düzenlemesi uyarınca davacının görev süresinin uzatılmasıyla ilgili yapılan
değerlendirmenin yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 formu üzerinden yapıldığı, davacının söz
konusu değerlendirmede 75 ve daha üstü puan alamaması nedeniyle görev süresinin
uzatılamadığı, dolayısıyla davacının görev süresinin uzatılmamasının kanun ve yönetmelik
gereğince belirlenen esaslar doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu kendisine verilen
puan sebebiyle yapılamadığı işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın esastan da
reddi gerektiği savunulmaktadır.
 

TÜRKMİLLETİADINA
 

Karar veren Çorum İdare Mahkemesi'nce davacı tarafın Anayasa'ya aykırılık iddiası
ile davalı idarelerin süre aşımı ve husumet itirazları yerinde görülmeyerekdava dosyası
incelenmek suretiyle işin esası hakında gereği görüşüldü:

Dava, Çorum ili, Merkez Gazipaşaİ.Ö.O'da müdür olarak görev yapmakta iken
6528Kanun'un 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 10.
maddesi uyarıncamüdürlük görevi 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla sona eren davacının
10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca Yönetici Değerlendirme Formu (Ek-1) üzerinden görev
süresinin uzatılıp uzatılmaması hususunda yapılan değerlendirme neticesinde 74puan
verilerek görev süresinin uzatılmamasına dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin "Atama" başlıklı 37. maddesinin 8. fıkrasında; "Okul ve Kurum
Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları
ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali
tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan
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sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almış, aynı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Geçici 10. maddesinin 8. fıkrasında ise, "Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı
olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders
yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört
yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının
bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." düzenlemesi getirilmiştir.

Mi l l î  Eğ i t im Bakanl ığ ına  Bağl ı  Eğ i t im Kurumlar ı  Yöne t ic i l e r in in
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde, yöneticilerin dört yıllığına
görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici
olarak görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla
sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin
görevlerinin sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde
sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek
isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev
yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, 15. maddesinde,
görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı,
Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz
yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1'de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16.
maddesinde, dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları
eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin,
Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha
üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile
uzatılacağı hükümleri yer almış, yine söz konusu yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde
de,14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevinin,
2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği,
görev süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevinin ise,
dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme
gerek kalmaksızın sona ereceği, Geçici 4. maddesinde ise, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde
müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduran eğitim kurumu müdürlerinin Ek-1’de yer alan
Form üzerinden yapılacak değerlendirme işlemlerinin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın 10 uncu maddenin onuncu fıkrası kapsamında
Bakanlıkça belirlenecek yönetici görevlendirmeleri takviminde belirtilecek tarihler arasında
yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi
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tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, İlçe Milli Eğitim
Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki
öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından
evet yada hayır ile doldurularak değerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın
altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.

Uyuşmazlığın esası, söz konusu değerlendirme formunda yer alan değerlendirme
kriterleri üzerinden yapılan değerlendirme ve puanlama sonucuna göre davacının başarısız
sayılması olduğundan, anılan formda yer alan her bir değerlendirme kriteri yönünden evet-
hayır şeklinde cevaplamak suretiyle gerçekleştirilen değerlendirmenin (puanlamanın)
hukuken doğru vehaklı gerekçelerle yapılıp yapılmadığı hususunun ortaya konulması
gerektiği, bunun yargısal denetiminin gerçekleştirilmesi açısından da öncelikle söz konusu
değerlendirme kriterlerinden hangilerinin, değerlendirmede yetkili kılınan kişi ya da kişilerin
bireysel kanaati, kişisel gözlemi ve değerlendirmesine dayalı hususlar olduğu başka bir
deyişle sübjektif niteliğe haiz değerlendirme kriteri oldukları,hangilerinin ise, genel geçer
nitelikte kişiye göre değişmeyen,herkes için geçerli olan vesomut bilgi ve belgeyle
kanıtlanabilir hususlar olduğu, başka bir ifadeyle objektif niteliği haiz değerlendirme kriteri
olduğu hususunun saptanması, sonrasında ise söz konusu değerlendirme kriterlerinden
objektif niteliğe haiz olduğu tespit olunan değerlendirme kriterleri açısından, değerlendirmeye
tabi tutulan eğitim kurumu yöneticisi yönünden "hayır" şeklinde cevaplandırılarak eksi puan
verilen değerlendirme kriterleri bakımından da söz konusu değerlendirme kriteri yönünden
eksi puan verilmesinde haklı ve kabul edilebilir bir hukuki gerekçe bulunup bulunmadığı,
buna ilişkin olarak da somut bir bilgi ya da belgenin bulunup bulunmadığı, değerlendirme
kriterinin niteliğine göre de kimi zaman eksi puan verilen değerlendirme kriteri yönünden
yapılan puanlamanın aksine bilgi ve belge sunulup sunulmadığı hususlarının irdelenerek,
sonuç itibariyle eksi puan verilen objektif niteliği haiz değerlendirme kriterlerinden,
hangilerinin haksız ve hatalı olduklarının tespiti suretiyle söz konusu değerlendirme
kriterlerinin karşılığı bulunan puanların davacıya verilmiş bulunan mevcut puana eklenerek
yönetmelikte aranan başarılı sayılma puanını (75) aşıp aşamayacağıhususunun yargısal
denetimi gerekmektedir.

 Bu doğrultuda, anılan anılan Yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formunda yer alan değerlendirme
kriterleri incelendiğinde, değerlendirme formunun (I) numaralı kısmında yer alan; (6), (7),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (23) sıra numaralı değerlendirme
kriterlerinin, (II) numaralı kısımda yer alan; (4), (5), (9), (11), (12), (15), (20) sıra numaralı
değerlendirme kriterlerinin, (III) numaralı kısmında yer alan; (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12) sıra numaralı değerlendirme kriterlerinin, (IV) numaralı kısmında yer
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alan;(3), (5), (7), (13), (18), (20) sıra numaralı değerlendirme kriterlerinin, yine (V) numaralı
kısmında yer alan; (3), (5), (7), (13), (18), (20) sıra numaralı değerlendirme kriterlerinin ve
(VI) numaralıkısmında yer alan; (3) ve (5) sıra numaralı değerlendirme kriterlerinin objektif
nitelikte, başka bir ifadeyle taraflarca somutbilgi ve belgeye dayandırılabilir ve aksinin yine
taraflarca somut bilgi ve belgelerle kanıtlanabilir nitelikte olduğu, diğerlerinin ise genel olarak
değerlendirme kriterini değerlendirmeye yetkili kılınan kişinin kişisel gözlemine ve kanaatine
dayalı sübjektif nitelikte oldukları, bu nedenle de sübjektif nitelikte olanlar bakımından
yargısal denetimin mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Çorum ili, Merkez Gazipaşaİ.Ö.O'da
müdür olarak görev yapmakta iken görev süresinin yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemesi
uyarınca son bulması nedeniyle, anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca görev süresinin
uzatılıp uzatılmaması hususunda Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu (Ek-1) üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 74puan verilerek
başarısız sayılması ve müdürlük görev süresinin uzatılmaması üzerine, görev süresinin
uzatılmamasına dair işlemin iptali istemiyle bakılan davanınaçıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının değerlendirme formu incelendiğinde, davacının (A) grubu eğitim
kurumu kapsamında değerlendirmeye tabi tutulduğu, yapılan değerlendirme sırasında,
değerlendirme kriterlerinden objektif niteliği haiz olanlar arasından; (I) numaralı kısmında yer
alan; (6), (14), (16), (19), (20), (23) sıra numaralı değerlendirme kriterleri, (II) numaralı
kısımda yer alan; (5), (9), (12), (20) sıra numaralı değerlendirme kriterlerinin"hayır" şeklinde
cevaplandırılarak eksi puan verildiği, davacının tüm değerlendirme formu üzerinden toplamda
74puan aldığı görülmektedir.

 Dava dosyasına gerek davacı gerekse davalı idarece sunulan bilgi ve belgeler ile
davalı idarece dava konusu işlemin tesisinden sonra düzenlendiği anlaşılan değerlendirme
raporu birlikte incelendiğinde; değerlendirme formunun (I) numaralı kısmında yer alan (6)
sıra numaralı "Kendini geliştirmeye yönelik akademik, kültürel ve sosyal çalışmalara katılır"
değerlendirme kriteri yönünden davacıya puan verilmemekle birlikte davacı tarafından dava
dilekçesine eklenen belgeler arasında, çeşitli seminer ve kurslara katıldığını gösterir belgelerin
yer aldığı söz konusu seminer ve kursların kişinin gelişimine ilişkin çalışma olarak kabulünün
gerektiği, değerlendirme formunun (I) numaralı kısmında yer alan (14) sıra numaralı''Mebbis
e-okul vb.kuruma ait elektronik sistemlerin zamanında, eksiksiz ve etkin olarak kullanılmasını
sağlar.'' değerlendirme kriteri yönünden davacıya eksi puan verildiği ancak söz konusu kriter
bakımından davacıya eksi puan verilmesi haklı gösterecek somut bilgi ve belgelerin
sunulmadığı,değerlendirme formunun (II) numaralı kısmında yer alan (16) sıra numaralı
"Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları veya üniversitelerle işbirliği yaparak
kurumun kalitesini artırıcı çalışmalar yapar." değerlendirme kriteri yönünden davacıya eksi
puan verildiği, davacı tarafından dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, söz
konusu okulda Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik olarak Trafik
Eğitimi seminerinin, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da yine öğrencilere yönelik Ağız ve Diş
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sağlığı seminerinin düzenlendiğinin görüldüğü, söz konusu seminer faaliyetlerinin ilgili
kurumlarla koordinasyon kurularak gerçekleştirilmesinin kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği yaparak kurumun kalitesini artırıcı çalışmalar olarak değerlendirilmesinin gerektiği,
yine değerlendirme formunun (I) numaralı kısmında yer alan (19) sıra numaralı "Kurumun
fiziki mekanlarının etkin ve amacına uygun kullanımını sağlar." değerlendirme kriteri
yönünden davacıya eksi puan verildiğinin görüldüğü ancak davalı idarece davacının kurumun
fiziki mekanlarının etkin ve amacına uygun kullanımını sağlamadığına dair somut bilgi ve
belge sunulmadığı, yine değerlendirme formunun (I) numaralı kısmında yer alan (20) sıra
numaralı "Kurumun ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılımını sağlar." değerlendirme
kriteri yönünden davacıya eksi puan verildiği ancak davacı tarafından dosyaya sunulan bilgi
ve belgeler arasında kurum tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından koordine
edilen İnovasyon yarışmasına ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen İstiklal Marşını
Güzel Okuma yarışmasına katılımın sağlanması için çalışma yürütüldüğünün görüldüğü,
yukarıda değinilen değerlendirme kriterlerinde söz konusu olan değerlendirme hataları
nedeniyle davacının kaybının 5 puan olduğu, davacının almış olduğu puanın 74 olduğu
dikkate alındığında davacınınyönetmelikte başarılı sayılmak için öngörülen 75 puanın üzerine
çıktığı görülmektedir.

Bu itibarla, davacı hakkında düzenlenen değerlendirme formundaki objektif nitelikteki
yukarıda belirlenen kriterler bakımından davacıya puan verilmemesininyerinde olmadığı,
anılan kriterler bakımından davacıya 5 puan verildiği takdirde 74 puanı olan davacının 75
puanın üzerine çıkacağı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
anlaşıldığından iptali gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 117,20-
TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00-TL
vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin
davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a
temyiz yolu açık olmak üzere,  03/04/2015 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

Başkan
 VOLKAN AYDIN

 97696

Üye
 OSMAN AKCAN

 101534

Üye
 BURAK KARAKUŞ

 124786

 
YARGILAMA GİDERLERİ:

Başvurma Harcı:  25,20 TL
Karar Harcı:  25,20 TL
Vekalet Harcı:   3,80 TL
Posta Gideri:  63,00 TL
TOPLAM:117,20 TL


