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29.07 .20|5 tarihli Yükseköğreitm Yürütme Kurulu toplantıs ında "2547 sayılı Kanunun
GeÇici 67. maddesinin halen ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı Kanıınıın 35. Madtlesi kapsamındaki
araŞtırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitinı sürelerinin hesaplanmasında
uy gıı lanmamas ına " karar verilmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/0412017 tarihli ve 2017 ll31 itiraz
numaralı karanyla söz konusu kararın yürütülmesi durdurulmuştu.Danıştay idari Dava
Daiıeleri kurulu kararını yerine getirebilmek amacıyla yükseköğretim yürütme kurulunun
l0.10.20t7 tarihli toplantısında, 29.07.2015 tarihli Yükskeöğretim Yüıütme Kurulu karan
"2547 sayılı Kanunun Geçici 67 nci nıaddesi hükümlerinin; 2547 sayılı kanunun 50 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlileri ile ÖYP
kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar ile 2547 sayılı kanunun 50 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanıp aynı
kanunun 35 nci maddesi uyannca geçici kadro tahsisi yapılanlanların, araştırma görevlisi
kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına; bu kapsamda
yer alanların öğrencilik statülerinin hesaplanmasında ise uygıılanmasııa " şeklinde
değiştiıilmiştir.

Bu defa daha önce yürütmesi durdurulan 29.07.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu toplanhsında alınan "2547 sayılı Kanunun Geçici 67. maddesinin halen ÖYP, 50/d ve

2547 sayılı Kanunıın 35. Madı]esi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolıırında
bulunanların lisansüstü eğitinı sürelerinin hesaplanmasında uygulanmanıasına" karar1
Danrştay 8. Dairesinin |4103120|9 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Ancak daha önce
yürütmeyi duıdurma kararını yerine getirmek amacıyla halen yürülükte bulunan 10.|0.201'7
tarihli Yükseköğretim Yiirütme Kurulu kararı alındığı için Kurulumuz tarafından iptal kararını
uygulamaya yönelik herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yürürlükteki "2547 sayılı Kanunun Geçici 67 nci maddesi hükümlerinin; 2547 sayılı
kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırnxa
görevlileri ile ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kaıJrosunda bulunanlar ile 2547 sayılı
kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsaınında araştırına görevlisi
kadrosuna alanıp aynı kanunun 35 nci mrıddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılanlanların,
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araştırma görevlisi kadrolarında azami bıılunma sürelerinin hesaplanmasında
uygulanmanıasına; bu kapsamda yer alanların ögrencilik statülerinin hesaplannıasında ise
ı,ıvgulanmasına| ' ilişkin 10.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Krırulu kararına yönelik
İse Danıştay nezdinde iptal ve yürütmeyi duıdurma istemli dava açılmış ve yürütmenin
durdurulması talepleri Danıştay 8. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca
reddedilmiştir.

Sonuç olarak araştfma görevlilerinin azami kadroda bulunma sürelerine ilişkin
yiirürlükteki 10.|0.201'7 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu karannın uygulanmasına
devam edilmesi ve konuya ilişkin davalarda ekte gönderilen 2010312018 tarihli Danıştay [l.

Dairesi ve 02107l20l8 tarihli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen yürütmenin
durdurulması taleplerinin reddine ilişkin kararların kullanılması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
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DuŞuNcE
Dava; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2610412017 günlü, YD İtiraz No:2017/1 3'1 .

(doğrusu; 20171231) sayılı kararının yerine getirilmesi amacıyla Yükseköğretim Yürütme

Kurulunun 29lO7l2O15 günlü kararının değiştirilerek, 2547 sayü Kanunun geçici 67- maddesinin,

2547 sayllı Kanunun 50. maddesinin 1. flkrastnln (d) bendi kapsamında atanan araştlrma

görevlileri ile ÖYP kapsamında araşitrma görevlisi kadrosunda bulunanların araştlrma görevlisi

kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına, bu kapsamda yer

alan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim öğrencilik staiülerinin hesaplanmasında ise

uyguIanmasına karar verilmesine ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10/101201 7 günlü

kararının iptaii istemiyte açılmıştır-

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 26111l2O14 günlü, 29187 sayılı Resmi Gazete'de

yaylmlanarak yürürlüğe giren 6569 sayll| Kanunun 32. maddesi ile eklenen Geçici 67. maddede

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıt!ı obn eğrenciler bakımından azami

sürelerin hesaplanmaslnda, daha öncekiöğrenim süreleri dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiŞtir.

Öte yandan, 29lo7t?ol5 9ünlü,YÖK Yürutme KurUlu işlemi ile, yukarıda yer Verilen 2547 Saylll

Kanunun Geçici 67. maddesinin, halen ÖYP, 2547 sayl| Kanun'Un 50/d ve 35. maddeleri kapsamlnda

araştlrma görevlisi kadrolarında bulunanlarln 
'isansüstü 

eğıtim sürelerinin hesaplanmasında .

uygulanmayacağlna karar Verilmiş; bU işlemin iptali i§temiylğ Danrştay 8. Dairesinin E:2015/11995 esastnda

açılan davada; Dairenin YD Ret kararına iti.az üzerine Danıştay lDDK'nın 26/04/20'17 günlü, YD İtiraz'

No:20171231 sayılı kararıyla; "2547 sayıtü Geçici 67. maddesinde, düzenlemenin yürünüğe girdiği

26/1 1 /20 1 4 tarihinde yajkseköğ retim kurumla rında kayıtlı atan tüm öğrenciler bakımından azami sürelerin

hesaplanmasında, daha önceki öğrenim sürelerinin dikkate alınmayacağı öngörülmüş olup, bu tarihte

araştıma görevlisi olan ya da olmayan öğrenciler arasünda herhangi bir aynma giditmediği gibi söz konusu

hükmün anştüma görevlilerine uygulanmamasına yönelik bir istisna da Kanunda yer almamaktadn.

Bu itibarla, 2547 Sayıtü Kanunun Geçici 67. maddesinin, halen ÖYP, 2547 Sayütü Kanun'un 50/d ve

35. maddeleri kapsamında araştrma görevlisi kadrolannda bulunanların /isansüsftj eğitim sürelerinin

hesaplanmasünda uygulanmamasına ilişkin dava konusu YÖK Yürütme kurulu kararünn üSt narm o!an 2547

sayılı Kanuna aykın olduğu sonuclJna ulaşılmıştır.' gerekçesiyie dava konusu kararün Yürütülmesinin

DurCuı,ulduğu anlaşı|rnıştır.

Anılan Yargı kararından sonra davalı idare 2g.07.20't5 tarihli kararı, işbu davanın konusu
'10.10-2017 tarihli kararla; geçici 67. Maddesinin; 2547 sayı|| Yasanın 5O/d maddesi ve ÖYP

kapsamındaki araştlrma görevlilerinin, öğrencilik statülerine uygulanlrken; araştırma görevlisi

kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesabında uygulanmamas, şeklinde değiştirmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. Maddesinin c fıkrasında,.'{DeğişJk:,

19/11/2014-6569/28 md.) ... Yatay geçiş ve çift ana dat eğitiminin usul ve esaslan ile azami öğrenim

§üre/eri /isansüsfü eğitim usul ye esasları ile öğranim Süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından Çükarülan'

yönetmel ikl e belirlenlr.' hükmü getirilmiştir.

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve

Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Hakkında Yönetmelik'in ;"Atama Süresi" başlıklı 5.

Maddesinde 'Atanma için balün Şafttar haiz yijksek lisans, sanaİra yeteflik, doktora ve tıpta Uzmanllk

öğrcncilerinin öğretim yardümcısı kadrolarına atanmaları her defas,nda en fazla bir yıı süre ile yaplür.
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Atanmalar her öğretim ylı başünda aynı usulde Ve yükseklİSans, Sanafta yeterlik ve doktora

öğrenciteri için Lisansüsfü Öğrelim Yönetmeliğinde, tıpta uzmanlük öğrencileri için ise, Tanabet ve Uzmanlük

TÜzüğti'nde öngörÜlen süreter ile 2547 sayıtı kanunun 44, maddesinde gösterilen ek sürelerıe smırlı

oımak üzere, yeniden yapılabİtir. Ancak, üniversiteterin özeltikterine göre tıpta uzmanlık eğitimi yapanlar

için bu süreler anabitim datı başkanı Ve itgil yönetim kurulunUn görüşij alınarak rektörÜn onayı ile uzatıIabilir,;

.SÜreterin lJzatılmas( baŞtıktü 6_ Maddesinde, "Her iüretim yılı sonunda e|ğretim elemanı kadrolarına geçici

olarak atanmış olan tisansüstü Öğrencilert'n bu kadrolara atanmak istayen diğer adaylarda dikkate alnarak,

yeniden aynı usulle atanmalarının yapılıp yapılmamasına Rektörlükçe karar verilir," hükmü,, "Kadroyu

Boşattma,, başlıklı 1O. Maddesinde, " 2547 sayıIı kanunun 50. Maddesine göre öğretim yardlmcl,ğı

kadmlarına geçici o|arak atanüp, yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tlpıa uzmanllk a'ğrenimlerini

başan ile tamamlayarak yüksekfsans, doktora veya sanatta yeterlik diptoması veya tıpta uzmanlık belgesi

alanlafln kadro ile ilişkilei kendiliğinden kasilir.

Hizmetlerine ihtiyaç görütenterin 2547 sayılı kanunun 2880 saylı kanunla değişik 33, maddesine,

göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanmaları mümkündür," hükmü getirilmiştir,

20.04.2016 tarih Ve 29690 sayılı R.G.,de yayımlanan LisansÜstü Eğitim Ve Öğretim

Yönetmeliğinin "Süre" başlıklı 7. Maddesinde, "(1) Tezli yüksek /lsans programnn sıjresl bilimsel

hazür!ükta geçen süre hariç, kayıt otduğu programa ilişkin dersterin veildiği dönemden başlamak üzere, her

dönemiçinkayıtyaptlrıpyaptlmadğünabakılmaksızındödyanyülolup,programençokaluyarıyılda,
tamamlanır.

(2)Döftyany|tsonundaöğretimplanındayeralankredilidersleriniveseminerdersinibaŞarıyla

tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yük;eköğretim küJrumunun öngördüğü başan koşullarınü/ölçütlaini

yerine getiremeyeni azami süreter içerisind; ise tez ça'şmas,nda başarısız o{an veya tez savunmasına

girmeyen öğrencinin yükseköğretim kuru mu' ile iliŞiği kesilh,

(3) Yiiksek lisans programından süresinden önce mazun olabilecek öğrenciler ile ilgili ,

dtızenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. hükmü getirilmiştir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 10, Maddesinde,

"a)ÖYParaştlrmagörevlilerininöğrenimsÜreieriLisansÜstüEğitimveÖğretimY,netrneliğinde
belirlenen azami elğrenim süreteridir. g uncu maddenin yedinci ve dokuzuncu fıkraları uyarınca öyp

kapsamına alünan araştlrma görevtiterinin yabancı dil puanlarının 65,in attünda olması nedeniyle yabancı dil,

eğitimi almatafl durumunda UsansÜsfü Eğitim ve Öğretim Yönetmetiğinde belirtenen azami c,ğrenim,

sürelerine 6 ay eklenir, söz konus, yönetmetikte belirlenen azami öğrenim sürelerine eklenen sürede alınan .

bilimset hazıIlIk eğitimi süreleriiçin Öyp kapsamında yüksekcğretim kurumlarına destek yapılmaz,

(2)BultsulveERastargerüinceyabancıdilyetertiliğisağlamakiçinveilenSürelerİleL/sansüstü
Eğitim Ve öğretim Yönetmeliği gereğince azami süre ıçinde çalşmatarım tafiamlayamayan, oYP'ye devam,

etmekistemoyen,kadrosununbulunduğuytjkse«öğretimkuru.mundagörevinebaşlamayanVeyagörevine-
başlayry mecbui hizmet yijkümlülüğünij yerine getirmeyen Öyp araştırma görevtiterinin ilişiklei kesilerek

haklarında taahhütnamo ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılr,

p) ÖYP kapsamında atanan araŞtıma görevlileri, tisansüsİü eğitim yaptıklan yükseköğretim

kurumunun ilgiti kanılarına uymakla yükümlüdür.

(4)YÖKtartfındanitanediten'l,saİsüsfüeğilimkontanjantarınayeleştiilenaraştürma
görevlilerinin Öyp kadrosu ile itişikteinin kesi/mesi /lsansüsıü eğitimle de itişiğin kesilmesi neticesini

doğurmaz.' (DeğiŞikiik 04.o2.2o16 tarihli Genel Kurul Karan ite yaplmışİlr,)" hükmüne yer VerilmiŞtir,
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Yukarlda yer Verilen hükümler birlikte incelendiğinde; 2547 saytll Yasanln Geçici 67.

Maddesinin, araştırma görevlilerinin kadroda bulunma sürelerine yönelik bir düzenleme
getirmeyip; lisansüstü sürelerin hesaplanmaıyla alakalı olduğu; kadroda azami bulunma

sürelerinin ise, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği ile ÖYP Usul ve Esaslarlnda
düzenlenmiş olduğu anlaşılmakta o|up; lisansüstü eğitim öğretim sürelerine ilişkin düzenlemenin,

azami kadroda bulunma süresinin hesabında uygulanmayacağlna ilişkin dava konusu işIemde üst

hukuk normlarına aykırılık bulunmamaktad ır.

Açıklanan nedenler|e davanın Reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmekiedir.,

1 3/05/2019

FlKRiYE DoĞRU
Danıştay Savcısı

ı

'Bu betge, 5070 sayılı Kanuİ hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır-
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Davacı ve yürütmenin Durdurulmasını lst en l Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

Vekilı ıAV. Asuman ToKGÖZ SucU

Cinnah Caddesi Willy Brant Sokak No:l3

Çankaya/ANKARA

Payalı ,,, , .,, *,*, _ * , ,,, ,,,,, ,. ıYükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Vekili : Av. Sakine AR|K - (Aynı adreste)

Davanın : Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunun

26.4,2017 gün Ve Yd itiraz No;2017l13,1 sayılı kararının yerine getirilmesi amacıyla

Yüksekogretim Yürütme Kurulunun 29.7.2015 günlü kararlnln değiştirilerek, 2547 saylll

Kanunun geçici 67, maddesinin, 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi

kapsamında atanan araştlrma görev|ileri ile ÖYP kapsamında araştırma görevlısi kadrosunda

btılunanların araşt!rma görevlisi kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesaplanmasında

uygulanmamasına, bu kapsamda yer alan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim öğrencillk

statülerinin hesaplanmasında ise uygulanmasına karar verilmesine ilişkin Yükseköğretim

Yürütme Kurulunun 10.10.2017 günlü kararının; yargı kararının uygulanmadığı, normlar

hiyerarşisine aykırı olduğu, kamu hizmetine girme hakkının yasal dayanak bulunmaksızın

sınırlandırıidığ ı, Anayasal eşitlik ve idari istikrar ilkelerine aykırt olduğu öne sürülerek iptali Ve

yürütmenın durdurulmaSl istemidir,

SayuTırr,ıanın Özeti , , ,.2547 sayü Kanunun geçici 67. maddesinde,

araşttlma görev|ilerinin kadroda bulunma Sürelerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, dava

konusu düzentemenin 2547 sayılı Kanunun amacına uygun olduğu, hukuka aykırılık taşımadığı

öne sürülerek, istemin reddi gerektiği savunulmaktad ır.

Dan Tetkik Hakimi : Sibel KARADEM|R ÇAKMAK
Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİAD|NA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı idari Ybrgılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin

uygulanması halinde giderilmesi güç Veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça

hukuka ayklrİ olması koşulİarlnın birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin

durdurulmasına karar verileceği kura|ı yer aImıştır.

Davada bu koşulların bidiKe gerçekleşmediği anlaşıldığtndan yürütmenin durdurulması

isteminin reddine, kararln tebliğini izteyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay ldari

Dava Daireleri Kuruluna it!raz yolu açık olmak üzere, 2010312018 tarihinde oybidiğiyle karar

Verildi.
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Namık Kemal Nüket Gürsel
ERGAN| YoKLAMAC|oĞLU MEKiK
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görüşüldü:

ltiraz Eden : Eğitim Ve Bitim Emekçileri SendikaSl (Eğitim-Sen)

ekili : Av. Asuman Tokgöz Sucu

Cinnah cad. willy Brant sok. No:13 - Çankaya/ANKAM

Karşl Taraf (Davalü : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - ANKARA

Vekili : AV- sakine Arık - Aynı adreste

: Danlştay Sekızinci Dairesi'nce verilen yürütmenin durdurulması istemininlstemin ozeti
reddine ılişkin 20lo3l2o18 günlü, E:20,1717164 sayılı karara, davacl hukuka uygun olmadlğlnl ileri

sürerek itiraz etmekte Ve yürütrnenin durdurulmasını istemeKedir.

Dan|ştay Totkik Hakimi : su AKKURT AKSU

Düşüncesİ : itirazın reddi gereKiği düşünülmekledir_

TüRK uiLLET|AD|NA
Hüküm Veren DanlŞtay ldari Dava Daireteri Kurulu'nca dosyadaki belgeler incelendi, gereği

Danlştay idari Dava Daireleri Kurulunun 26to4l2o17 günlü, Yd itiraz No:20'l7l131 sayllı

kararının yerine getirilmesi amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29lO712015 günlü kararlnln

değiştirilerek, 2 7 sayü Kanunun geçici 67. maddesinin,2547 Sayü Kanunun 50- maddesinin 1.

flkrasınln (d) bendi kapsamlnda atanan araŞtlrma qöfevIileri ile ÖYP kapsamlnda araŞtlrma görevlisi

kadrosunda bulunanlarln araştlrma görevlisi kadrolan nda azami bulunma sürelerinin hesaplanmasında

uygulanmamasına, bu kapsamda yer alan araştıima görevlilerlnin lisansüstü eğitim öğrencilik statülerinin

hesaplanmasInda ise uygulanmasına karar verilmesine itişkin Yükseköğretim Yğrütrne Kurulunun

10l1012017 günlü kararının iPtali Ve yürütmenin durdurUlmasl istemiyle açllan davada; Danlştay Sekizinci

Dairesince vefilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 20/03/2018 günlü, E:20171164

sayıll karara, davacl hukuka uygun olmadlğlnl ilerİ sürerek itiraz etmekte ve yürütmenın durdurulmasını

istemektedir.

2577 sayü idari Yarg|lama Usulü Kanunu'nun 27. maddesine göre ancak idari işlemin

uygulanması halinde telafisi gü9 Veya imkanslz zararlaıln doğması ve idari işlemin açlkça hukuka aykırl

olmasl şartlarınln birlikte gerÇekteŞmesi durumunda yürutrnenin durdurulmaslna karar Verilebilir.

itiraz edilen kararla ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesinden, yürütmenin durdurulmasl kararl

Verilebilmesı için Yasanln aradlğü koşullarln gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldüğlndan, aiirazın REDDlNE,

o2lo712018 gününde oybirliği ile karar verildi.
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