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T.KONUSU : 27.01.2016 tarih ve 29606 sayrh Resmi Gazete'de
yayrmlanan Milli Efitim Bakanh$ E$tim Kurumlan Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte De[igikfik Yaprlmasrna itigkin Yönetmeligin;
2. maddesi ile; 06.10.2015 Íai.h ve 29494 sayrh Resmï Gazete'de yayrmlanan Milli EÉitim
Bakanh§r E§itim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeli§in 24.

maddesine eklenen; í(5) Döí yilhk görev siiresini dolduran miidiir bagyardrmcrlarr ve

miidiir yardtmcrlannrn görev sfireleri, efitim kurumu miidiiriiniin inhasr, il milli e[itim
miidiiriiniin teklifi ve valinin onayr ile dört yrl siireyle uzatrlabilir." hi.ikmiiniin; 3.

Maddesi ile; 06.10.2015 tarih ve 29494 sayir Resmi Gazete'de yaylmlanan Milli EÈitim
Bakanhsr E§itim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeli§in 26.

maddesinin de§igtirilen 3. Frkrasrnda yer alan "(3)Kurucu miidiir olarak görev yapmakta
olduklarr e§itim kurumuna, bu kuruma miidiir normunun verildi$ ilk dönemde miidiir
olarak görevlendirilme iste$nde bulunanlar ile miidiirliikte dört yilhk görev siiresini
tamamlayanlardan hàlen mÍdiir olarak görev yapt*larr elitim kurumuna yeniden

miidiir olarak görevlendirilme istefinde bulunanlara, söz konusu e$tim kurumlarr ile

srnrrh olmak iizere, bu maddenin birinci ve ikinci fikralanna göre belirlenen puanlara

sekiz puan daha ilave edilir., htikmtinÍin öncelikle YUnUffrlpSiNiN OUROURUT-UeSI
ve devamrnda iPTALi talebinden ibarettir.

ACIKLAMALAR : Miivekkil Sendika tarafindan agrlan davada, Danrqtay idari

-ara 

Drireleri Korulu'nun 2014/1151 Y,D. itiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli kararr ile;

10.06.2014 taÀh ve 29026 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Milli E§itim Bakanl§rna Ba§h

Esitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine lliskin Yönetmeli[in "Yönetici

gàrevlendirmede esas ahnacak hususlar" ba5[k[ 10. Maddesinin 9. Frkrasrnda yer alan
iMidii. görevlendirmesi yapilan e§itim kurumlanna miidtr bagyardrmcrsl ve miidiir
yardrmcrJ görevlendirmeleii yeni görevlendirilen miidiiriin inhasr, il milli efitim
.iidii.iiriin-t"klifi ve valinin onayr ile yap rr." hiikmiiniiLÍr, "Miidiir bagyardrmctlt§r ve

mtidiir yardrmcrh§rna görevlendirme" baghkh 23. Maddesinin 1' FÈraslnda yer alan

- Mi)diir basyardti.mctst ve/veya m diir yardtmctst norm kadrosu boS bulunan e§itim

kurumlarmq görevlendirileceHeri tarih itibsrryla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen Sartlart
taSryor otmalin kaydryla, görevlendirme yap acak e§itim kurumunda veya e§itim kurumunun

tilundugu ilge ve ildeki igitim kurumlarmda halen yönetici veya öÈtetmen olarak görev

yapanbl arismdan, estii kurumu mtidiiri)ni)n inhast ve il millï e§itim m d riin n.teklirt

iiierine valinin onoyí il, miidiir basyardtmcrst ve miidiir yardrmc$t görevlendirilir."



hiikmiinde higbir ölqiit ve duyuruya yer verilmemesine itigkin eksik diizenlemenin
yiirÍitmesi durdurulmugtur.

Karann gerekgesinde ise; bu diizenlemelerin, miidiir baEyardrmcrh§rna ve miidiir
yardrmcrhÈr görevlendirmelerinde higbir objektif krstas öngörillmemesi, takdir yetkisine
mutlak ölgiide bir etki kazandrrmasl, higbir de§erlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka
uyguniuk denetiminin etkinli§ini daraltmasr, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyerek kamu
personeli aglsrndan gÍivencesiz bir ortam yaratmasl, görevin gerektirdi§i niteliklere sahip en
uygun personelin segimini ve dolayrsryla kamu hizmetinin iyi iglemesini zorla.gtrncr bir etki
yaratmasl, aynca adaylarrn görevlendirmelerden haberdar olmasrm sa§layacak duyuruya yer
vermeyerek genig kaíhmr ve firsat egitli§ini ortadan kaldrrmast nedeniyle hukuka uygun
bul unmadr g belirtilmigtir.

Davalr Bakanhk tarafindan 06.10.2015 tarihi itibanyla 10.06.2014 iaih ve 29026
sayrh Resmi Gazetede yaymlanan Milli E§itim Bakanh§rna Ba§h E[itim Kurumlarr
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine iliskin Yönetmelik tamamen yiiriirliikten kaldrnlarak,
yerine 06.10.2015 tarih ve 29494 sayrh Resmi Gazete'de Milli E§itim Bakanlt$ E§itim
Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik yayrmlanmrgtrr.

06.10.2015 tarih ve 29494 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli E§itim Bakanh§r

E§itim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeli§in;

"Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem" baghkh;

MADDE 13 - (l) "MÍdiir basYardlmc
srnav sonucuna qöre, miidiirlii§e görevlendirme ise de§erlendirme ve sözlii slnav sonucuna

göre Yaprlrr."

"Yazrh slnav" baghklt;

MADDE l4 - (1) .Miidiir bagyardrmcrllr veya miidiir yardrmc r§Inda döÉ y hk ya da

aynl efitim kurumu miidiir bagyardrmc r[t veya miidÍr yardlmcrhfrnda toplam sekiz

yill* [0.", siiresi dolanlar ile duyurunun son giinii itibanyla 5 ve 7 nci maddelerde

LelirtiÍen sartlarl tasryanlar arasrndan miidiir bagyardtmcrsr veya miid[r yardtmcrsl

olarak göievlendirilàcekleri belirlemek amacryla Bakanlftga veya Ölgme' Segme ve

Yerlegtirme Merkezi Bagkanh[mca test usulii ile yaz t smav yaptltr. Bu slnavda yiiz

puan iizerinden yetmi§ ve iizeii purn alanlar baganh sayrlrr. Yaz r stnav sonu§larr'

i<esin sonuglarrn ilan editdi$ tarihten itibaren en fazla bir yrl siireyle olmak iizere bu

kapsamda yaprlacak bir sonraki srnav tarihine kadar gegerlidir'"

"M[drir bagyardtmctlt§r ve miidiir yardrmcrh§rna görevlendirme" ba5hkh;

MADDE 24 - (l) Miidiir baSyardrmcrsl ve/veya miidÍf yardllnclsr olarak görevlendirilmek

iizere bagvurudà butu.* adaylar, puan iistiintiiÉiin.e eöre tercihleri de dikkate alnarak

egitim t urumu miiaiiriiniin inhasr ve mti 
"giti-.niiaiiLriiLniin 

teklifi iizerhe valinin onayr ile

mïdiir bagyardrmcrst veya miidtir yardrmctsr olarak görevlendirilir'

(2)Adaylarrnpuanlanntnegitli§ihalindesraslyla,yöneticiliktekihizmetsiiresi,
àg..t*"níin"U hizmet puam íazlí ol* adayrn görevlendirmesi yaprlrr. Eqitlilin devamt

hàlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir'



(3) Görevlendirme iglemleri, itirazlann sonuglandrnldrsr tarihten itibaren en geg on ig gtini.i
iginde tamamlanrr.

(4) Mudit bagyardrmcrsr ve miidÍir yardrmcrsr ihtiyacr kargrlanamayan esitim kurumlan ile
yeni agrlaa e§itim kurumlanmn miidtir bagyardrmcrsr ve miidiir yardÀcrhklarrna; srnav
sonuglanmn gegerli oldusu siireyle srmrh olmak iizere, yazrh srnavda yetmig ve iizerinde
puan ahp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasrndan aym usulle àort yrlhsrna
görevlendirme yaprlabilir." hiikiimlerine yer verilmigtir.

Dava konusu, 27.01.2016 tarih ve 29606 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli
E§itim Bakanh§r Egitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine daii Yönetmelikre
De§igikfik Yaprlmasrna iliskin Yönetmelisin 2. maddesi ile; 06.10.2015 tarih ve 29494 sayit
Resmï Gazete'de yayrmlanan Milli Esitim Bakanhsr Esitim Kurumlan yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelisin 24. maddesine agasrdaki beginci frkra eklenmigtir:

«(5) DöÉ yrlhk görev sÍresini dolduran mÍdÍr bagyardrmcrlan ve miidiir
yardrmcrlarrnrn görev siireleri, e$tim kurumu miidiiriiniin inhasr, iI milli efitim
miidiiriiniin tekliÍi ve valinin onayr ile dört yrl siireyle uzatrlabilir.D

Dava konusu dÍizenleme ile dört yrlhk görev stiresini dolduran miidÍir bagyardrmcrlan
ve mtidiir yardrmcrlanmn görev sÍirelerinin uzatrlmasrnda, Danrgtay idari Darra Daireleri
Kurulu'nun 201411151 Y.D. itiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli karanmn gerekgeleri hig dikkate
ahnmadan, yine idareye keyfi ve srmrsz takdir hakkr tamnarak, kariyer ve liyakat ilkelerine
aykrn yönetici görevlendirmelerinin önii agrlmrgtrr.

Yukanda belirtildi$ iizere, hali hazrrda mtidiir baqyardrmcrsr ve miidiir yardrmcrsr
olarak görev yapmakta olan gahrslar, Danrgtay IDDK karan ile yiiriitmesi durdurulan
10.06.2014 tarihli yönetmeli§in 23ll maddesi uyannca e§itim kurumu miidiiriiniin inhasr ve il
milli e§itim miidi.iriiniin teklifi iizerine valinin onayr ile görevlendirilmig kimselerdir.
Danrgtay iDDK karan ile yönetrneli§in 2311 maddesinin yiiriitmesinin durdurulmasrnrn
akabinde, bu hiikiim dayanak almarak gergeklegtirilen bireysel iglemlerin de tiim hiikiim ve
sonuglan ile birlikte gegmige etkili olacak bigimde ortadan kaldrnlmasr gerekmekte iken,
davah bakanhk tarafindan yargr karan gerektisi gekilde uygulanmamrg olup, bu kigiler
görevlerine devam ettirilmigtir. Bu kez de dava konusu diizenleme ile bu kigiler, 06.10.2015
tarihli yönetmelikte yer alan yazrh smav sartndan muaf hale getirilmigtir. Kariyer ve liyakat
ilkelerine ululmadan, higbir ö19Íit ve duyuruya yer verilmeden, salt esitim kurumu
miidtirtiniin teklifi ve il milli e§itim miidiiriiniin inhasryt4 diser bir deyigle idarenin keyfi ve
stntrstz takdir hakkr ile görevlendirdi§i kigilere, dört yrlhk görev siiresinin bitiminde yeniden
e§itim kurumu miidiiriiniin teklifi ve il milli e§itim miidtiriiniin inhasryla, yazit srnava



girmeden görev siirelerinin dört yrl daha uzatrlmasr imkanr amnmrgtrr. Bir hukuk devletinde
bu ayrrcahla göz yumulmasr mÍimkÍin desildir.

Dava konusu diizenleme, Damstay idari Dava Daireleri Kurulu'nun 2014/rr51 y.D.
itiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli kara,mn g"retg"sir" iÀamen aykrn ve bahsi gegen kararr
bertaraf edici niteliktedir.

Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu'nun 2ol4/llsl y.D. itiraz nolu ve 18.02.2014
tarihli karannrn gerekgesinde; "..657 sayth Devlet Memurlart Kanunu,nun 3. maddesiwle
b.e_lirtilen "fariyer" ve "Liyakat,, ilkeleri, bu Kanun,un temel ilkeleri arasmda say mts;
"Kariyer llkesi", Devlet memurlanna, yapttklan hizmetler igin li)zumlu bilgilere ve yetisme
sarllorma uygun sekilde, nnt/lart iginde en y lcsek derecelere kodar ilerleme imkanr
saglamak; "Liyakat llkesi" ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, smtJlar iginde
ilerleme ve y lrselmeyi, görevin sona erdirilmesini tiyakat sistemiie dayandtmak ve bu
sistemin esit imknnlarla uygulanmastnda Devlet memurlannt g venlige sahip krlmak olarak
tarumlanm$W.

652 sayfu Milli E§itim Bakanhsmm Teskilat ve Görevleri Hakkrnda Kanun Hi.ikmi.inde
Kararname'nin yukanda yer verilen 37. maddesinin 8. Frlqasmda M diir Basyardtmc$t ve
Yardtmc armm okul veya Kurum Miidtir niin inhast ve Il Millí Egitim Miid r nun tektifi
zerine Vali taraftndan dArt y lrytna g1revlendirilecesi d zenlenmistir.

Yönetmeligin dava konusu "Mtid.iir basyardmc tgt ve m dijr yardtmaltgma
görevlendirmesi" baslrkh 23. maddesinin 1. frlcrasmda "Miidiir basyardrmctst ve/veya mi)d r
yardtmcst norm kadrosu bos bulunan e tim kurumlanna, görevlendirilecekleri tarih
itibarryla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen sartlart tasryor olmalart kaydryla, görevlendirme
yap acak egitim kurumunda veya egitim kurumunun bulundugu ilge ve ildeki egitim
kurumlarmda halen yönetici veya ögretmen olarak görev yapanlar arasrndan, egitim kurumu
miidiiriiniin inhast ve il millt e§ilim miidiiriiniin teklifi iàerine valinin onayt ile mi)diir
basyardtmcst ve m d r yardrmcst görevlendirilir." hiilon ne yer verilmistir.

Dava konusu diizenleme, m diir basyardrmahgma ve miid r yardtmaltgt
görevlendirmelerinde higbir objehif hstas öngörillmemesi, takdir yetkisine mutlak ölEiide bir
etki kazanàrmas4 hiqbir degerlendirme lriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk
denetiminin etkinligini daraltmast, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmeyerek kamu personeli
aqtsmdon g vencesiz bir ortam yaratmasL görevin gerektirdigi niteliHere sahip en uygun
personelin segimini ve dolayrsryla kamu hizmetinin iyi islemesini zorlasttncr bir etki
yaratma$ ayrrca adaylarm görevlendirmelerden haberdar olmasmr saglayacak duyuruya yer
vermeyerek genis kattltru ve rtrsat esitligini ortadan kalàrmast nedenleriyle hukuka uygun
b ul un mamakt adtr. " denilmigtir.

igbu dava konusu diizenlemede de, 10.06.2014 tarihli yönetmeli§in yi.iriitmesi
durdurulan 2311 maddesine paralel bir diizenlemeye yer verilerek, dört yilhk görev siiresini
dolduran m0diiÍ basyardlmcrsr ve miidiir yardrmcrlarrna, yeniden eÈitim kurumu miidiiri.iniin
teklifi ve il milli e§itim miidiiriiniiÍr inhasryla, yazrh slnava girmeden görev siirelerinin dört
yrl daha uzatrlmasmm yolu agrlmrgtrr. Böylece daha önce kariyer ve liyakate aykm olarak
e§itim kurumu miidiiriiniin teklifi ile görevlendirilen ve Damgtay iDDK karan uygulanmadr§r
igin halen görevde olan kigiler, yazrh smav ve puan ÍistiinliiÉti kriterine bakrlmakstztn
görevlerine devam edebileceklerdir.



Dava konusu d*:fllT:lit kariyer ve liyakat ilkelerine, Damgtay idari DavaDaireleri Kurulu'nun 2ol4/1r5r y.D. iiiraz nolu ve ig.02.2014 taÍihii t**lrl uvt- ot.u'
sebebiyle iptali hakkaniyet geresidir.

Diler yandan; 2'r.0r.2016 tarih ve 29606 sayrh Resmi Gazete,de yayrmlanan MilliE§itim Bakanh§r E§itim Kurumlan Yöneticilerinin dorevlendirilmelerine riuii iàn"à"ritt"
De§igiklik Yaprlmasrna iligkin yönetmelisin 3. Maddesi ile; 06.10.2015 t .it .,r" Ze+la ,uy,t,Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli EÈitim Bakanhsr Esitim Kurumla. yöneticirerinin
Görevlendirilmelerine Dair yönetmelisin 26. madde-sinin desigtirilen :. e*.a.rnÀ ..t:l
Kurucu miidiir olarak görev yapmakia ordukra. esitim kur-umuou, b, kr"r-, .iiaii"norlnunun verildi§i ilk dönemde miidiir olarak göróvlendirilme istelinde bulunanlar ilemiidiirliikte dört yrthk görev siiresini tamamrà'yanrardan h6ren riiidiir orarak görevyaptrklarr e[itim kurumuna yeniden miidiii orarak görevrendirirme istesindebulunanlara, söz konusu esitim kurumrarl e srnrrrr ormak ii-zere, bu maddenin birinci
ve ikinci fikralarrna göre berirrenen puanrara sekiz puan daha ilave eoitir.,, àenlm(ti..

06.10.2015 tarihli yö.netmelik ekinde yer alan EK-l yönetici Deserlendirme
Fo-rmunda hizmete kargrhk verilen puanrara bakrrdrsrnda, ösretmenlikte gegen her"bir yrr igin
!,36 puan, kurucu mÍidiir, miidiir yardrmcrhgr ve yétkiri ogretmenrikte g:egen her bir yrl igin
0,4.8 puan, miidÍir bapyardrmcrhlrnda g.9à t"i bir yriigin 0,00 pïan, -tiari.itii,. *Bakanh§rn merkez ve tagra tegkilatrnda gube miidiirii veya daha iistti kaàrorarda g"9"; i* ui,yi igin 0,72 puan ilave edildisi. göriirmektedir. Dorayisryla EK-l yönetici oEg".t nai.-"
Formunda .8 puan=ösretmenlikte 23 yrr, mtidtir yardrmcrhsrnda fi ír, miidi.ir
bagyardrmcrhlrnda 14 yrl, miidiirliikte 12 yri krdeme tekabtir etmekteàir.

Yönetici adayra.na krdem kargrhsrnda eklenen puantar e kryaslandrsrnda, bir adaya
salt görev yapmakta ordusu esirim kurumunu tercih etÀesinden doliyr t puín liÉi-rJig ui,
puanrn. ilave edilmesi, diser adaylarla aradaki farkr agacak, ayru egitim kuruïunu tercih
e.tmek isteyen diser yönetici adaylanmn aleyhine, egitlii ilkesinin zed-elenmesine, kariyer ve
liyakat ilkelerinin ihlaline sebebiyet verecektir.

06.10.2015 tarihli Yönetmelilin "Kurucu mÍidiirliise görevlendirme', baghkh;
MADDE 29 - (l) "Yeni agrlmakta olan esitim kurumlanm 

"gitiÀ "" ösetime hazrr hale
getirmek iizere, e§itim kurumunun esitim ve ö$etime agrhp k-uruma miiàiir norm kàdrosu
verildi§i wihe kadar gegen siire igerisinde yönetim hizmètlerini yiirÍitmek iizere, mtidÍir
görevlendirilmesine iliqkin gartlan ta§ryanlar arasrndan il milli egitim mtidiirtinÍin tekliÍi
tizerine vali rarafindan kurucu mtidtir görevlendirilir." denilmiglir. Dolayrsryla kurucu
miidtirlti§e görevlendirmede herhangi bir objektif ve somut triier ringoriilmemig olup,
tamamen il milli esitim miidtirÍiniiLn teklifi tizerine vali tarafindÀ görevlendirme
yaprlmaktadrr. Tamamen idarenin takdir yetkisi ile kurucu miidiir olarak göievlendirilmig
kimselere, aynr e§itim kurumuna görevlendirilmek istemeleri halinde g puan gibi yiiksek bir
puamn eklenmesi, kariyer ve liyakat ilkeleriyte, egitlik ilkesi ve hakkaniyetle de
ba!dagmamaktadrr.

Bilindi§i izere,657 sayrh Yasa'da diizenlenen "Kariyer ilkesi", Devlet memurlanna,
yaptrklan hizmetleÍ igin liizumlu bilgilere ve yetigme gaÍlanna uygun gekilde, srmflan iginde
en yiiksek derecelere kadar ilerleme imkam saslamak; "Liyakat llkesii' ise, kamu hizmirleri
görevlerine girmeyi, srruflar iginde ilerleme ve yiikselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat
sistemine dayandrrmak ve bu sistemin egit imkanlarla uygulanmasrnda Devlet memurialnr



giivenliÈe sahip krlmak olarak tammlanmrstr. Dava konusu diizenleme ile kariyer ve liyakat
ilkeleri gi§nenmiqtir.

2577 sayh Yasamn 27. maddesinin 2 numarah bendi gerelince ..idari iglemin
uygulanmasr halinde telafisi giig veya imkànsrz zara arrn dosmasr ve idari iglemin agrkga
hukuka aykrn olmasr gartlanmn birlikte gergeklegmesi durumunda gerekge göstererek
yiiriitmenin durdurulmasrna karar verebilirler." denilmektedir. Dava konusu yönetmelik
hÍ.iktmleri yöniinden sartlar olwuÉu igin öncelikle dava konusu hiikiimlerin yÍiriitmesinin
durdurulmasr gerekmektedir.

Yukanda izah edilen sebeplerle, igbu davanrn agrlmasr zarureti hasrl olmugtur. Bu
hususta nihai takdir hakkr Sayrn Mahkemeniz'e aií;ir.

; T.C. Anayasasr vs ilgili mevzuat

HUKUKI DELILLER :27.01.2016 tarih ve 29606 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan
Milli EÈitim Bakanh§r E§itim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair
Yönetmelikte Desigiklik Yaprlmasrna iliskin yönetmelik, Damgtay idari Dava Daireleri
Kurulu'nun 2014/1151 Y.D. itiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli karan vs her tiirlii yasal delil

SONUC VE TALEP : Yukanda arz ile izahrna gahstrÈrmrz ve mahkemenin re'sen
gözeteceÉi sair hususlar nedeni ile,

1) 27.01.2016 tarih ve 29606 sayir Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli Esitim
Bakanh§r E§itim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte
De§igiklik Yaprlmasrna iliskin YönetÍnelisin; 2. maddesi ile; 06. 10.2015 Ía1.h ve 29494
sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli E§itim Bakanh§r E§itim Kurumlan Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeli§in 24. maddesine eklenen; "(5) Dört yrlhk görev
siiresini dolduran miidiir bagyarduncrlan ve miidlir yardrmcrlarrnrn görev siireleri,
e§itim kurumu miidiiriiniin inhasl il milli efiitim miidiiriiniin tekliÍi ve valinin onayr ile
dört yrl siireyle uzatllabilir.» hÍikmi.iniiLn; 3. Maddesi ile; 06.10.2015 taih ve 29494 saylt
Resmi Gazete'de yayrmlanan Millï E§itim Bakanh§r E§itim Kurumlan Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeli§in 26. maddesinin de§igtirilen 3. Frkasrnda yer alan
"(3)Kurucu miidiir olarak görev yapmakta olduklarl egitim kurumuna, bu kuruma
miidiir normunun verildi§i ilk dönemde miidtr olarak görevlendirilme iste§inde
bulunanlar ile miidiirliikte dört ylhk görev siiresini tamamlayanlardan hàlen miidiir
olarak görev yaptlklan e§itim kurumuna yeniden miidiir olarak görevlendirilme
iste§inde bulunanlara, söz konusu e§itim kurumlarr ile srnrrh olmak iizere, bu maddenin
birinci ve ikinci fikralarlna göre belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir."
hrikmiiniin öncelikle YURUTMESiNiN DURDURULMASI ve devamrnda ipral-iNe;

2)Tiim yargrlama harg, masraf ve iicreti vekaletin kargr yan tizerinde brraktlmasrna
karar verilmesi hususunda gere$ni bilvekale arz ile talep ederim.

DAVACI (TURK EÖiTÍM SEN)
VEKiLi

AV. DILEKATAK
EKLER:
l -Onanmrg vekaletname öme§i
2-Hukuki deliller böliimËnde sayrlanlar


