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liyakate göre yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye dayanı}arak hazırlanan ve 10.5.2015 tarih ve 29351 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfiİerive Değerlendirme
Kurul|arının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 4. maddesinde "Liyakat",
personelin bir üst rütbedeki görevlerin gerekierini yerine getirebilme niteliği olarak tanımlanmış;
"Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının değerlendirrne ve karar usulü" başlıklı 20.

maddesinde, "(1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a) Buiunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi
bilgilerini,

b) Mesleki bilgi, beceri ve davranışlan ile geçmiş hizmetlerini,

c) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli merciierce verilen cezalarını,

ç) Bulundı.ığu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

d) Hakkında devaİn"etınekie olan soruştürma ve kovuşturma bilgilerini,

e) Bu Yönetmelikte. belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını dikkate

alarak belirleyecekleri liyakat koşuilarına göre değerlendirerek, edinecekieri kanaate göre oy

çokiuğu ile karar verirler.

(2} Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma
açılmasına neden olan ihbar ve şiköyetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde

Kurul üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate alınmaz.

(3) Liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında; terfi edeceği rütbede boş kadro
bulunması halinde "Terfi eder.", boş kadro buiunmaması halinde "Kadrosuzluk nedeniyle terfi

etmez." kararı verilir. Bir üst rütbeye terfi etmek için yetersiz görülen personel hakkında ise "Terfi

etmez," kararı verilir." hükmüne; "Kuruilara hazırlık ve toplanma zamanı" başlıklı 21. maddesinde
ise, "(1) Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanhğı tarafından;

a) Yıl içinde terfi edecek polis amirlerinin sicili, adı, soyadı, rütbesi, grubu, bulundukları
rütbedeki bekleme süreleri, bulunduğu rütbe ve üst rütbeye terfi tarihleri, performans

değerlendirme puanlarının ortalaması, bulunduğu ıütbedeki cezaları, başarı ve üstün başarı
belgeieri, rütbede değerlendirilmeyecek süre ve sebepleri, yazılı ve sözlü sınav sonuçları,
yöneticilik i|e ilgili hizmetiçi eğitim başarı durumları ve liyakate esas alınacak diğer bilgi ve belgeler
ilgili değerlendirme kuruluna §unulur." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre bir terfl döneminde terfiyi hakedenlerin kıdemierine göre sıralanmasından
sonra, belirlenen sıralamaya göre her birinin iiyakat yönünden değerlendiriirnesi, liyakat yönünden
yeterli görülenlerin terfi ettiriimesi, yeterii görülmeyenlerin ise terfi ettirilmemesi gerekmektedir.
Liyakatın yerinde olup olmadığının değerlendiriimesinde ise personelin aldığı sicil, ödül,
takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış
cezalarve ge.çiriien ve devam eden soruşturmaiarın niteliğibir bütün oiarak dikkate alınmalıdır. Bir
üst rütbeye terfilerin, rütbe terfii için gerekli şartları taşıyanlardan kıdemlisinden başlanarak ve
kadro sayısı göz önünde bulundurularak liyakatı olmayanların atlanması ve daha fazla iiyakatlı
olduğu belirlenenlere de öncelik tanınması suretiyle yapılması gerektiği, personelin liyakat
durumunu belirleme konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açıktır.

Dava dosyasın|n incelenmesinden; davacının İ| Emniyet Müdürlüğü'nde pilot
komiser yardımcısı olarak görev yaptığı, bu kadrodaki zorunlu çalışma süresini tamamladığı,
yapılan değerlendirme sonucunda davacı i}e birlikte 3460 kişinin değerlendirmeye tabi tutulduğu,
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