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j-up@_ _az, ı.--- ..._+ Aydın iıi, Söke llçesi, Söke Fatına

.l.tizzehra orhı,n Anadolrı Sağlık M.rı.fffid. fuıir.iür olarak görev yapmakta ilıen l4,03 ,20 l4

giinlü Resırıi Cazete,de yay-ımlanan isit ,uy,ıı Kanunta 652 saYılı KHK'Ya eklenen GeÇici

lü.ınaddç lıiıkmü tıyarınca görevine son verileıİ davacrırın,_Milli Eğitim Bakanlığı'ı:ıa Bağlı Fğitini

kunıınları yöneticılerinin börevlendirilmelerine İıişkin yönetmeliğin ekindo }€;r alan "Görev

siire leri uzatılacak Eğitim kunımu Mi,ıdüırleri Değerlendirme Formu" gerelğince yapılan

değerleırrıirnre sonucunda 68 puan almasına ilişkin işlemin ve brı sebeple görev süresinin

ıızatılm.anıası işleminin; iptali ve yürütnĞnin dur<İrırulması istemiyle aÇılan davaıla; Yürütmenin

clurdunılrnası talebinin redcline ilişkin Aydın 2.ioare iüahkemesi'nin, l6.10.20l4 gtin Ve

E:?0|41899 sayılı kararıırıır kalclırılırrasl Ve yiirütnıenin durdurulnrası kararı verilmesi

istenilnıektedir.

rÜnr nıfrınri ADINA

Hüküm veren Aydın Bölge idare Mahkerılesi,nce işin gereği görüşüldü:

istem, Aydın ili; Söke ilçesi, Söke Fatma Tizzehra Orhun Anadolu Sağlık Meslek

Lisesiı.ıde Müdür olarak görev yapmakta iken |4.3.2014 günlü Resnıi Gazete'de YaYımlanan 6528

sayılı ii.anun|a 652 sayrıİKHKya eklenen Geçici l0.madcle hükmii uyarınca göreline son verilen

davacıııın, Milli pğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin

Görevlendirilnreleriıre İışti, yönetıneliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri Uzııtılacak Eğitiırı

Kurumıı Müdürleri Değerlendirnıe Formu" gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 68 Puan

almasııra ilişkin işlemin ve bu sebeple görev stiresinin uzatılmaması işleminin iPtali ve Yüriitmeniıi

durclurulınası istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulnıası talebinin reddine iliŞkin AYdın

2.idare Mahkemesi,nin, 16. l0.2014 giin ve Ei20I4l899 sayılı kararının kaldırılmasına iliŞkindir.

652 sayılı Milli Eğitiın t}akanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kaııun HÜkmüııde

Kararnaıne,nin 37. madclesiııin t]. fıkrasında; Okul ve Kurum Miidlirlerinin, İt Milli Eğitiıı
Müdürünün teklifi l-ızerine, Müdüır Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Oktıl veYa Kurrını

Müdürünün inhası ue İı ıııiııi Eğitiın Müdtirünün teklifi tızerine Vali tarafından dört yıllığına
görevlendirileceği, bıı görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, siuesi dolanların

yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın rıygulannrasına ilişkin diğer rıstıl ve esasların

yönetnıelikle düzenleneceği hüknıü yer alnrıştır.

Anılan Kanuna dayanılarak ,0,6.2114 gün ve 2902(, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürliığe giren Milli Eğitiın Bakanlığına Bağlı Eğitinı Kurumlarr Y,öneticil9,1nin

börevlendirilmelerine İliştin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin dört yıllığına
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