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iSTEMiN ÖZETi : Balıkesir ili, Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak
görev yapan davacı tarafından, 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra
Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavları ile anılan sınavda başarısız sayılmasına ilişkin
işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi
yönünde Ankara 10. idare Mahkemesi'nce verilen 6.8.2014 gün ve E:2014/1232 sayılı kararın kaldırılması
istenilmektedir.

TÜRK MiLLETi ADıNA

Karar veren Ankara Bölge idare Mahkemesi 1. Kurulunca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava, Balıkesir ili, Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev

yapan davacı tarafından, 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra
Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavları ile anılan sınavda başarısız sayılmasına ilişkin
işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

31.8.2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesi ile, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmeliğe 12. maddesinden sonra gelmek üzere 12/A, 12/B, 12/C olmak üzere 3 madde eklenmiş,
"Sözlü Sınav" başlığı ile eklenen 12/A maddesinde, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer
9örevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya
pozisyon sayısının beş katına kadar adayın sözlü sınava alınacağı, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından yüz
tam puan üzerinden değerlendirme yapılacağı, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalamasının
alınarak personelin sözlü sınav puanının tespit edileceği ve sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan
alanların başarılı sayılacağı; "Başarı Sıralaması" başlıklı 12/B maddesinin birinci fıkrasında ise, görevde
yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanının esas
alınacağı, başarı puanının, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için
sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için ise yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit
edileceği kurallarına yer verilmiştir.

Öte yandan; 12.10.2013 günlü, 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında
Yönetmeliğin "Sözlü Sınav" başlıklı 16. maddesinde, yukarıda sözü edilen Genel Yönetmeliğin 12/A
maddesinde; 21. maddesinde ise, Genel Yönetmeliğin 12/B maddesinde yer verilen kurala paralel düzenleme
getirilmiştir.

Her iki yönetmelik hükmünün birlikte değerlendirilmesinden, atamaya esas alınacak başarı puanının
belirlenmesinde atama yapılacak kadro yönünden ayrım yapıldıktan sonra, aralarında şube müdürünün de
bulunduğu sayılan unvanlara atamanın, sadece sözlü sınav ile belirlenen başarı puanı esas alınarak, diğer
kadrolara ise yazılı sınav puanı ile elde edil19nbaşarı puanı esas alınarak yapılacağı anlaşılmaktadır.

Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin "Başarı sıralaması"
başlıklı 12/B maddesi kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 5. Dairesi'nin
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E:2013/8367 sayılı esasında açılan davada, 06,032014 tarihli karar ile, Kamu K~rum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin
Yönetmeliğin 9.maddesi ile Genel Yönetmeliğe eklenen 12/B maddesinin birinci fıkrasının yürütmesinin
durdurulmasına, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "şube müdürü, tesis
müdürü ve basımevleri müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden" ibaresinin iptali ve
yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2. Dairesi'nin E:2013/10363 sayılı esasında açılan davada da,
29.04.2014 tarihli karar ile, belirtilen ibarenin yürütmesinin durdurulmasına kararverilmiştir.

Danıştay 5. Dairesi'nin anılan kararında, özetle; sözlü sınav, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte, bilgi ve
Iiyakatı ölçmek, adayın mesleğe uygun yeteneğe ve küıtürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla
yapıldığı, sözlü sınavın temel amacının, yazılı sınav yapılmak suretiyle nesnel bir biçimde tespit edilenler
arasından en başarılı adaydan başlayarak en uygun olanların seçilmesi olduğu,bu nedenle, dava konusu
Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğe "Başarı sıralaması" başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrası
hükmünde geçen "sözlü sınav" ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin
tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği
sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirıme dışı
bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre
oluşturulması, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin
yargısal denetiminin yapılmasının engellendiği gerekçesine yer verilmiş olup, Danıştay 2. Dairesi kararında da
benzer değerlendirmelerin yapıldığı, başarı listesinin oluşturulmasında sözlü sınavın esas alınmasıyla yazılı
sınavda en yüksek puan alan adayın atanmayarak puanı en düşük olan adayın atanabileceği gözönüne
alındığında, böyle bir takdire imkan tanıyan ve objektif ölçütlerden uzaklaşan bu düzenlemenin, liyakat ilkesine
uygunluğundan söz edilemeyeceğinin vurgulandığı görülmektedir.

Danıştay Beşinci Dairesinin 06/03/2014 tarih ve E:2013/7955 sayılı yürütmeyi durdurma kararı uyarınca
da, davalı idarenin de içinde bulunduğu kurumların bu karar esas alınmak suretiyle Genel Yönetmelikte
yapılacak değişiklik doğruıtusunda kendi yönetmeliklerini düzenlemeleri gerektiğinden, bu kararın davalı idare
içinde bağlayıcılığı bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, öğretmen olarak görev yapmakta olan davacının 29/12/2013
tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme yazılı sınavında
başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazandığı, 12.02.2014 tarihinde yapılan sözlü sınavdan 61,80 Puan
almak suretiyle başarısız sayılması sonrasında, yapmış olduğu itirazın reddedilmesi üzerine görülmekte olan
davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, sözlü sınav işlemleri ve bu sınavlarda alınan neticelere göre atama yapılmasının bütünlük arz
eden bir sistem içinde yapıldığı dikkate alındığında, sözkonusu yönetmelik hükümlerinin yürütmesinin
durdurulmuş olmasının, liyakat ilkesine aykırı olan bu sistem çerçevesinde gerçekleştirilip, dava konusu
atamalara esas teşkil eden sözlü sınav işlemlerini de sakatladığı sonucuna varılmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı
Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavına katılanların yazılı ve sözlü puanları beraber
değerlendirilmek suretiyle başarı sıralamasının belirlenmesi gerektiğinden, davacının sadece sözlü sınav puanı
esas alınmak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, liyakat ilkesine aykırı şekilde, atamanın yalnızca sözlü sınavda alınacak puana göre
yapılmasını öngören sistem çerçevesinde gerçekleştirilen sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin
işlem ve bu kapsamda yapılan tüm sözlü sınav işlemleri hukuka uygun bulunmamaktadır.

Kaldı ki; 23.7.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin
Yönetmeliğin 4. maddesi ile aynı yönetmeliğin 12/B-1 maddesinde yapılan değişiklik ile şube müdürlüğüne
atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edileceği de
ayrıca düzenlenmiştir.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesine göre, idari işlemin uygulanması
halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının
birlikte gerçekleşmesi halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi mümkün olup; dava konusu işlemler
yönünden kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, Iiyakatın tespitinde;
kriterleri objektif olarak belirlenmiş yazılı sınavda alınan puanın esas alınacak şekilde değerlendirilmesi
gerektiği hususunda kuşku bulunmadığından yürütmenin durdurulması için anılan Yasa'nın aradığı koşulların
gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır.
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Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNE; yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik
olarak Ankara 10. idare Mahkemesi'nce verilen 6.8.2014 gün ve E:2014/1232 sayılı kararın KALDıRıLMASıNA;
hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafısi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava
konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın VÜRÜTMESiNiN DURDURULMASıNA; 2577
sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca, 11/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

ESAT TOKLU

33839

Üye

SEviL KARAKAYA

37835

• *' ••

Üye

ÖZDEN ATABEK

37740

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tradresinden Ha3/wY 4 - vcC2qTs - qHv8icJ - FmZDY c= kodu ile erişebilirsiniz.

http://vatandas.uyap.gov.tradresinden

	00000001
	00000002
	00000003

