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2546 personeiin terfi ettirilmesine karar veriidiği, davacının da içinde bulunduğu 628 personelin ise
kadrosuzluk nedeniyie terfi ettirilmemesine karar verildiği, davacının sırada bulunduğu, bu
kapsamda davacı tarafından, komiserlik rütbesine terfi ettiriimemesine ilişkin işiemin iptalive işlem
nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların tarafına iadesine karar verilmesi istemiyle
bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır,

Uyuşmazlık konusu olayda; dava dosyanda yer alan bilgi ve belge|erin incelenmesinden,
2ü21 yılı Merkez Değerlendirme Kurulu kararı iie komiser yardımcılığı rütbesinden komiser
rütbesine terfi incelemesinde davacı ile birlikte 3460 kişinin değerlendirmeye tabitutulduğu, 2546
personelin terfi ettiriimesine karar veriidiği, davacının da içinde buiunduğu 628 personelin ise
kadrosuzluk nedeniyle terfi ettirilmemesine karar verildiği, davacının sırada bulunduğu,
davacının sicil ve performans puanının 5.00 olduğu, hakkında mevcut ve devam eden bir adli
yada idari soruşturma buiunmadığı gibi mahkeme kararının gerekçesinde belirtilen " davacı
hakkında yılı

Cumhuiyef Başsavcılığının
müIakat sınavıyia ilgiii alarak

sayılı dosyasında saruşturmanın devam ettiği
tlıüsıısuııa" iiişkin olarak tarihinde Dairemizce yapılan ara kararına Cumhuriyet
Başsavcılığınca verilen cevapta; ğöz konusu sdruşturmada davacının isminin yer a|madığının
belirtildiği anlaşı|maktadır.

Bu durumda, h'akkında yürütül"en herhangi bir soruşturma veya verilen bir ceza
bulunmayan davacının, kıdem sırası, performans ve başarı durumu itibariy_ie liyakat yönünden
terfisine engeibir husus olmadığı, ayrıca aynı toplantıda değerlendirrne alınan ve davacıdan daha
düşük puan ve liyakat öiçütlerine sahip olan personeilerin terfi ettirilmesine rağmen davacının terfi
ettiri|mediği görülmekte olup, davacı hakkında yapılan değerlendirme sonucunda 2021 yılı terfi
döneminde komiser rütbesine kadrosuzluktan terfi etmez kararı verilmesine ilişkin dava konusu
işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık, aksi yönde yeri|en mahkeme kararında da hukuki isabet
bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile ortaya konulan dava konusu işlem nedeniyle
davacının uğradığı özlük ve parasal hakların davacıya iadesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesince
veri|en tarih ve E:2021l , K:2021l sayılı kararının kaldırılmasına, dava
konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve parasal hakların davacıya
iadesi isteminin kabulüne, aşağıda dökümü yapılan 216,1O TL ilk derece yargılama gideri ile
davacı tarafından yapıIan 321,80 Tl'lik istinaf yargılama gideri toplamı 537,90 TL iie kararın
verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00 TL
veka|et ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta giderine karşılık olarak
yatırıimış olan avanstan artanının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi
uyarınca Mahkemesi'nce ilgili tarafa re'sen iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 45i6 maddesi gereğince temyiz yolu kapalı olmak üzere
kesin olarak karar veri|di.
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