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DAVACI                              :ALİ SERDAR ÇORBACI'YI TEMSİLEN HABER-SEN
VEKİLİ :AV. MELTEM SALMAN

  Necatibey Cad. No:82/16 Kızılay/ANKARA

DAVALI : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 
VEKİLİ : AV. BURÇİN SAYGILIER

  Muğla Ptt Başmüdürlüğü Hukuk Servisi Orhaniye Mah. Berat 
Sk. No:3 Menteşe/MUĞLA

DAVANIN ÖZETİ : Muğla İli PTT Başmüdürlüğü'ne bağlı Fethiye PTT Merkez 
Müdürlüğü'nde sözleşmeli statüde şef olarak görev yapan davacının, 2018 yılı sicil ve başarı 
değerlendirme raporunun (C) düzeyinde belirlenmesine ilişkin işlemin; davacının 2016 yılı 
sicil notunun (B) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin Mahkeme kararı ile iptal edildiği, 2017 
yılı sicil notunun ise (A) olarak belirlendiği, davacının Marmaris PTT Merkez 
Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapmakta iken Turgutreis PTT Merkez Müdürlüğü memuru 
olarak çalışan M. C. Ç'nin gönderilerde usulsüzlük yaptığından bahisle başlatılan soruşturma 
sonucunda aylıktan kesme cezası ile tecziye edildiği, 840 gönderinin kabul edildiği merkezde 
3 gönderinin alındılarında pul olmaması nedeniyle davacının cezalandırıldığı, eksik 
personelle özveri ile çalışan davacının sicil notunun (C) olarak belirlenmesinin hukuka aykırı 
olduğu ileri sürülerek iptali ile bu işlem nedeni ile uğradığını ileri sürdüğü maddi kayıplarının 
kanuni faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının şahsi dosyasında ikaz yazılarının mevcut olduğu, 
ayrıca disiplin cezasının bulunduğu, sicil amirlerince Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı 
Değerlemesi Raporu doldurulurken tüm hususların objektif bir şekilde değerlendirildiği, 
davacının önceki senelere ilişkin sicil notlarının ilgili yılın sicil notunun belirlenmesinde 
etkili olmadığı, her yıl için o yıl içindeki çalışma, başarı ve davranışların dikkate alındığı, 
işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği 
görüşüldü:

Uyuşmazlık; davacının, 2018 yılı sicil ve başarı değerlendirme düzeyinin (C) olarak 
belirlenmesine ilişkin işlemin iptali ile bu işlem nedeni ile uğradığını ileri sürdüğü maddi 
kayıplarının kanuni faizi ile birlikte tahsili isteminden kaynaklanmaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41'inci maddesi uyarınca çıkarılan ve 
13/09/1990 tarih ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında 
Yönetmeliğin "Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi" başlıklı 8'inci maddesinde; "Sicil ve 
başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 
Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir." hükmüne, "Sicil ve Başarı 
Değerleme Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre" başlıklı 9'uncu maddesinde; "Haklarında 
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sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini 
yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.""Sicil ve Başarı 
Değerleme Raporlarının Doldurulması" başlıklı 12.maddesinde;" Formlarda yer alan 
bölümlerden sözleşmeli personelin “Genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi” 
bölümü, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) şeklinde doldurulur. 
Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlenderilir. Sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri 
notların aritmetik ortalaması, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu 
gösterir. Bu nihai sicil ve başarı notlarının ortalaması sicil ve başarı değerleme düzeyinin 
tespitine esas alınacak notu gösterir.

Bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notu;
59 ve daha aşağı puan alanlar (D),
60-75 puan alanlar (C),
76-89 puan alanlar (B),
90 ve daha yukarı puan alanlar (A),
düzeyinde olmak üzere sözleşmeli personel dört başarı düzeyine ayrılır. Sicil 

amirlerinin, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatinin 
oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemeleri şarttır. Bu şekilde 
bilgi ve belge eklenmeyen raporlar geçersiz sayılır.

Sicil ve başarı değerleme notlarının ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya 
tamamlanır." hükmüne, "Sicil ve Başarı Değerlemesi Sonucunda Yapılacak İşlem" başlıklı 
13'üncü maddesinde; "Sicil ve başarı değerlemeleri (D) düzeyinde olanlarla; başka bir sicil 
amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha 
denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır.

Sicil ve başarı değerleme düzeyleri (C), (B) ve (A) olanların bulundukları görevlerin 
temel ücretlerine 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde belirtilen 
oranlarda başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir." hükmüne yer 
verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden,  Muğla İli PTT Başmüdürlüğü'ne bağlı Marmaris 
PTT Merkez Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapmakta iken 19/11/2018 tarihli işlemle 
Fethiye PTT Merkez Müdürlüğü'ne atanan davacının, 2018 yılı sicil notunun 1'inci sicil 
amirince 64, 2. sicil amirince 75 puan verilmek suretiyle (C) düzeyinde belirlendiği, davacı 
tarafından anılan sicil ve başarı notunun (C) olarak değerlendirilmesine ilişkin işlemin iptali 
istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 1'inci sicil amirince sicil ve başarı değerlemesine esas alınan hususlara ilişkin 
açıklamalarda; "1-Planlama, organizasyon kabiliyeti zayıf olan, çözüm odaklı olmayıp sorun 
odaklı olan, sorunları merkez müdürüne, başmüdürlüğe, kuruma ve işleyişe bağlayan bir şef 
olduğu, 2-İntibak sorunu yaşadığı, sorumlu olduğu kargo şefliğindeki eksiklikleri, 
yapılmayan işleri bile merkez müdürlüğüne yazarak müzakere yeteneğinin oluşmadığını 
gösterdiği, 3-Mevzuata aykırı davrandığı, saygısızlık boyutunda yazılar yazdığı, kötü örnek 
olduğu, iş hakimiyeti olmaması nedeniyle personelin ve kendisinin disiplin cezası aldığı" 
şeklinde kanaat belirtildiği, 2'nci sicil amirince ise, "not verilirken 1'inci sicil amirinin 
değerlendirmeleri, disiplin kararı, daire başkanlığı emri ve yazışmaların dikkate alındığı"nın 
belirtildiği görülmektedir.
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Olayda, davacının sicil notunun (C) düzeyinde düzenlenmesinin gerekçesi olarak 
gösterilen hususların tüm sicilinin düşük düzenlenmesine dayanak alınacak mahiyette 
olmadığı, 2016 yılı sicil notunun (B) düzeyinde belirlenmesi üzerine açılan davanın iptalle 
sonuçlandığı ve davacının 2016 yılı sicil notunun da (A) olarak düzeltildiği, önceki sicil 
raporlarının (A) düzeyinde olduğu, her iki sicil amiri tarafından da davacının disiplin cezası 
almış olduğunun belirtildiği ancak 22/11/2018 tarihli disiplin cezasına konu eylemin 2017 
yılına ilişkin olduğu, dolayısıyla 2018 yılı sicil notuna olumsuz etki etmesine imkan 
bulunmadığı, bunun dışında düşük sicil düzenlenmesine dayanak teşkil edebilecek bir 
hususun davalı idarece ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle; davacının (C) düzeyinde düzenlenen dava konusu 2018 yılı sicil 
raporunda hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125'inci maddesindeki, idarenin 
kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğuna dair hükmü gereği, 
davacının hukuka aykırı bulunan sicil işlemi nedeniyle uğradığı zararların, davalı idare 
tarafından kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; 
1-Dava konusu işlemin iptaline,
2-Tazminat isteminin kabulü ile davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı mali 

haklarının dava tarihi olan 07/03/2019 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faiziyle birlikte 
davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,

3-Aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafından karşılanan toplam 156,10 TL 
tutarında yargılama giderinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine,

4-Artan posta avansının talep edilmesi halinde derhal, talep edilmemesi halinde 
kararın kesinleşmesini müteakiben re'sen davacıya iadesine, 

5-Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare 
Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 26/06/2019 tarihinde oy birliğiyle  karar verildi.

Başkan
 CAVİT ERDEM

 37840
 

Üye
 AHMET AKSAKAL

 182169
 

Üye
 ÖZLEM YALÇINKAYA 

GÜLER
192818

 

YARGILAMA GİDERLERİ                            :
Başvurma Harcı : 44,40 TL 
Karar Harcı : 44,40 TL 
Vekalet Harcı : 6,40 TL 
Posta Gideri : 60,90 TL 

TOPLAM : 156,10 TL  


