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lsTEMlN ozETı İl Emniyet Müdüriüğü'nde komiser yardımcısı oiarak
görev yapan ,davacının, _ kadrosuzluk nedeniyle terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel

sayılı işieminin iptaii
tarih ve

sayılı "davanln reddine"-iiişkin kararın, davacı vekiii tarafından; davacının liyakat
şartları yönünden terfietmeyi hak ettiği, terfietmesine engei olarak gösterilen FETÖ ile ilgili ileri
sürüien hususiarda ise herhangi bir idari işleme temei oiuşturabilecek, hak yoksunluğu nedeni
sayılabilecek bir mahiyet ve içerik taşımadığı, terfi davalarının belirtilen çerçevede çözüm ve
sonuçlandırılması gerektiği hakkında çok sayıda Danıştay ve mahkeme kararları bulunduğu ileri
sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kald ı rı lması istenilmektedir.

SAVUNMANİN ÖZETİ : İstinaf talebinin reddi gerektiği savunulmaldad ı r.

TüRK M|LLETi ADıNA

Karar veren Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava, İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan davacının,

kadrosuzluk nedeniyle terfi eüirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez
Değerlendirme Kurulu'nun tarih ve sayılı işleminin iptali istemiyle istemiyle
açılmıştır.

İdare Mahkemece "davacınln komiseriiğe terfi durumu hakkında kurulda 1. kez
göri.işüidüğü, emniyet hizmetierinin niteliği ve önemi gereği bu hizmetin öngörülen seviyede ve
kalitede yürütülmesi için personelin liyakat yönünden değerlendiiierek kadrosuziuk nedeniyle terfi
eftiilmemesi konusundaki idarenin takdiryetkisinin, subjektif (öznei) nedenlerie kullanıldığına dair
somut bir iddia veya bilgi ve belge buiunmadığı, bununla binikte davacı hakkında

müiakat sınavıyla ilgili olarak Cumhuiyet
Başsavcılığının sayıiı dosyasında soruşturmanın devam ettiği hususları göz önünde
bulundurutdÜğunda, idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında kamu yararı ve hizmet gerekieri
doğru\tusunda, davacının kadrasuzluk nedeniyie terfi ettiriimemesine iiişkin dava kanusu işlemde
hukuka aykırıIıkbulunmadığı" gerekçesiyie davanın reddine karar verilmiştir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 6638 sayılı Kanun i|e değişik "Terfi ve atama"
başlıklı 55. maddesinde, ",..Rütbeiere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem
sırasına göre, rütbelere terfiler ise bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı sakiı kalmak üzere
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