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görevlendirileceği, aynı trnvanla aynı eğitim kurumunda' sekiz Yıldan faz|a slileYle '1önetici olarak

görev yapılamaya""er 
-*ld$lyı 

.glii- kurumrıncla uyn, ,nrunla d§rt Yıldi-İır'fazta sekiz Yıldan

az götevyapanlardai, uyn, eğitirn 1yyn u,* yönetici olarak görevlendiiiıenıerin göiııYlerinin' sekiz

yılın dolduğu tarih i,iuu.,vü bu yönetmJiili" öngörüldüğ=ü şekilğ9l'sonlandırıiicaği, Yöneticilik

görev süresi uzatılmayanlardaıı v.lİ,ı., soöı,_.1iilmek iisteğinde !ülur,an}arın, aynı

görevlendinrre dönemiyle sınırh. olnıak üzere, öır son **, yup,Iı,ıu" eğitim kürumlarında

görevlendiriıemeyeceği hüküınleri yer almış, İ5, maddeiinde; Giırev sürelerinin, uzatılmasını

isteyen müdürlerin elJktronik ortamda n"i**o. bulunacağı, Müdürlükte tlö.rt yıllık görev süresini

dolduranlar ile görev yaptıkları eğitin ı.rrrrmrncu sekiz yJlrk görev süreiini doidu''rn nrüdürlerin'

Ek_l,de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu

üzerinden değerlenclirileceği düzenlenmiş, l6. iıaddesincle; Dört yıllık görev sijresi sona eren

müdürlerden halen gor., lapnıakta oıd'ukıarı eğitiın kurtınıundaki görevlerinin uzatılması iÇin

başnırııda uuıunanıa?ın görlv'sürelerinin, Ek-l'd;yer alan Form üzerinden YaPılan değerlendirme

sonucunda l00 tızerind 
"İ7s 

u"daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim mü,dürününteklifi

üzerine valinin onayt ile uzatılacağı htiküınleri yer almıştır.

yukarıda anılan yönetmelik ile, dört yıllık görev s[ıreleri dolan eğitim kunımu

nrüdürlerinin, görev sürelerinin uzatılnrasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri

Uzatılacak Eğitim Kurumu Miicliirleri Değerlendİrme Foımu üzerinden değerlendirilmeYe tatıi

tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme,,fJnnuncla yer.alan kriterlerin, ilÇe milli 'ığitim müdi,irüı,

ilçe ınilİ eğitiıı nııioıiiııigıindi görev yu|un iki şube ınüdürli, eğitim kurumunda 15örev yapan en

kıdemli ve kıdemi en azolan öğretmehler, öğretmenler kurıılunca seÇilen iki öğretmen, okul aile

birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenİi meclisi başkanı tarafindan evet Yada haYır ile

dold"urulaiak değerlendirnıe yapılması, İvet ile doldurulan kriterlerin karŞılığında Yer aları

puanlaı:ın toplanması, hayır iİe cloldunılan kiterlere puan verilmemesi suretiYle oluŞan toPlam

pruru .göre is ve üreİipuan alanların başarılı sayılacağı, bu ptıanın altında kiı'lanlaırn ise baŞarısız

sayılacağı düzenlennıiştir. 
.

Dava dosyasıntn incelenınesinden, Aydın İli, Söke llçesi, Söke Fatma Tizzehra Orhrırı

Anadoiu Sağlık Meslek Lisesi'nde Müdür olarak görev yapan davacının, e,örev süresinin

uzatılnıasıyıİ iıgııi hakkında düzenlenen değerlendirme formunda 68 puan l'erilerek görev

süresinin uzatılmaması iizerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri |Jzatılacak Eğitim Kuıumu Müdürleri

Değerlendirme Formu incelendiğinde, değerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz; eden dİıŞİınce

yap-ısl, tavır ve davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden oluştuğu, bu kiterılerin evet Ya da

İıayır ile doldurulacağı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörtilmüş olup, brı

drınrma göre, hakkında değerlenılirme yapılan yönetici için ptıan verilmeyen kriter-ler bakımından,

puan \/erTnemenin dayanağının, soıllııt bilgi ve belge ile açıklığa kaıuşturularak ispatlannasl

gereknıektedir.

Uyuşnıazlık konusu olayda ise, Aydın 2. İdur. Mahkemesi'nin, I7.9,2014 giin Ve

E:2014ffi99 sayılı kararıyla; davacıya verilen değerlendirme puanının hangi obj,ıktif ve nesnel

ölçütlere göre verildiğinin sorularak, davacıya 68 puan verilmesinin gerekçesini oıtaya koyan her

ttiİııi uııgİ ve belgeler ile dava konusrı işleıırlere dayanak tiim bilgi ve belgelerin birer örneğinirı

davalı idarelerden istenilmesine rağmen, davalı idarelerin savlınma dilekçeltırinde ve ekli

belgelerde somqt uyuşmazlığa ilişkin değerlendirme formları yerine matbu evrakların gönderildiği

anlaşılınakla, idarecilik görevi nedeniyle kazanılan hakların yönetnrelikte düzenlenen ölçme ve

değerlendirmelerin hukuken itibar edilebilir bilgi ve belgelerle ortaya konulm4nrası karşısında;

davacı hakkında düzenlenen değerlendirme puanının hrıloıki dayanaktan yoksun ol.duğu sonuÇuna

varılmıştır. 
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