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DAVANIN ÖZEti ; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde
2547 sayılı Yasa'nın SO/d maddesi uyannca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının,
görev süresinin uzatılmamasına ilişkin 23.12.2014 tarih ve 2344 sayılı işlemin ve görev
süresinin uzatılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 07.01.2015 tarih ve 112
sayılı işlemin; bağlı olduğu sendikanın işyeri temsilcisi oldugu, promosyon ödemelerine
ilişkin görüşmelerde hedef haline getirildiği, bir öğretim üyesince darp edildiği, hakkında
ayılmış bir soruşıurma olmadığı halde işlemin tesis edildiği, sendikal faaliyeti nedeniyle
ayrımcılığa uğradığı, işlemlerin hukuka aykırı olduğu ileri süıü1erek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETi Davacıllin sendikal faaliyetleri ile görev süresinin
uzatılınamasının birbirinden farldı süreçler olduğu, sendikal faaliyetlerde davaemın aktif
olarak yer almasının görev süresinin uzatılmaması kararından sonra gündeme geldiği, davacı
hakkında öğretim üyesine .hakaret tanaklama gibi fiillerinden dolayı soruş1UIlİllIJlınhalen
devam ettigi, İnşaat Bölüm Başkanlığı'nin davacı hakkındaki görüşlerinin olumsuz olduğu,
işlemin hukuka uygun oldugu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETI ADıNA

Karar veren Ankara i1. İdare Mahkemesi'nce gereği görü~üldü:
Dava, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mllhendisliği Bölümü'nde 2547 sayılı

Yasa'nın SO/d maddesi uyannca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, görev
süresİnin uzatılmaınasına ilişkin 23.12.2014 tarih ve 2344 sayılı işlemin ve görev süresinin
uzatılması istemiyle yaptığı başvunınun reddine ilişkin 07.01.2015 tarih ve 112 sayılı işlemin
iptali istemiyle ayılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33.maddesinin (a) bendinde, "Araştırma
görevlileri, yüksekö~etim kurumlarında yapılan araştırma, iOl;eleııie ve deneylerde yardımcı
olan ve yetkili organlarea verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcdandır. Bunlar
ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlannm önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü,
yüksekokul. veya konservatuyar müdürtlnün olumlu görüşü ü;i;erine rektörtın onayı ile
araştırma görevlisi kadrolanna en çok (iç yıl süre ile atanırlar; atanma silresi sonunda .
görevleri kendiliğinden sona erer.Bunlar aynı usuIle yeniden atanabilirler." hükmü,
50.maddesinin (d) bendinde ise, "Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis
edilebilecek burslardan yararlanabilecelderi gibi, her defasında 'bir yıl için olmak Oı;ere
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ö,l9"etimyardımcılığı kadrol~rından birine de atanabilirler .•• hükmü yer almaktadır.
Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolanna Atanacakların Hak

ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Hakkında Yönetmeliğin 3.maddesinin
ı.fıkrasında, "Tıpta uzmanlık öğrencileri ile yüksek lisans, sanatta yeterlik ve dOktora
öğrencilerinin öğretim yardımcılığı kadrolarına atanınalan 2547 sayılı kanunun 50. maddesi
esaslarına uyulmak kaydıyla aynı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 33. inaddesindeki
usule göre yapılır." kuralı yer almaktadır. , __

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Orta D~ğuTeknik Üniversitesi
Mühcııdislik Fakültesi İnşaat Mühendisligi bölümüne 2547 sayılı Kanunun SO/d maddesi
uyarınca araştırma görevlisi olarak 19.10.2012 tarihinde atandığr, 3 yıllık görev süresinin
15.09.2014 tarihinde sona erdiği, ancak Üniversite Senatosu'Dun 25.06.2013 tarih ve 2 sayılı
kararı ile davacının görev süresinin 31.12.2014 tarihine kadar uzatıldığı, görev süresi uzatırnı
ile ilgili Rektörlükçe yazılan 02.12.2014 tarihli yazıya istinaden İnşaat Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı'nın Mühendislik Faülktesi Dekanlığı'na yazdığı 08.12.2014 tarihli yazıda,
davaemın araştınna görevlisi olarak kendisine tebliğ edilen görevleri laYıkıyla yerine
getiremediği gerekçesiYle görev süresinin uzatılmamasınm uygun görüldüğünün bildirildiği,
aynı gün Dekanlık makamınca Rektörlüğe yıınIan yazı ile aynı gerekçeyle davacmm görev
süresinin uzatılmasınm uygun görülmedi~nin bildirildi~i, davacıya İnşaat Mühendisliği
Bölılın Başkanı'nm yazdığı 23.12.2014 tarih ve 2344 sayılı yazıyla 31.12.2014 tarihi
itibariyle görev süresinin uzatılmadığının bildirildiği, davacının görev süresinin uzatılması
istemli olarak 26.12.2014' tarihinde yaptığı başvurunun rektör yardımcısının imzaJadığl
07.01.2015 tarihli işlemlegörev sürelerinin UZatımı kadroların bulunduğu fakülte ya da
enstitOlcrin olumlu görüşleri üzerine yapıldığı, bunun haricinde bir uygulama
yapılabilmesinin mümkünolmadığı gerekçesiyle reddedildiği, bakılan davanın da davaemın
görev süresinin uzatılınarı1asına ilişkin 23.12.2014 tarih ve 2344 sayılı işlemin ve görev
Süresinin uzatılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 07.01.2015 tarih ve !i2
sayılı işlemin iptali istemiyİe açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının, 2S47 sayılı Kanun SO/d maddesine istinaden 'araştırma görevlisi olarak
görev yaptığı, bu kapsamda yapılacak ataınııIarui, görev süresi uzatunı şeklindeki yeniden
atamalann ve buna bağlı olarak görev süresinin uzatılmayarak atanmama şeklindeki
işlemlerin, yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre ilgili anabilim dalı başkanımn önerisi,
dekanın oluınlu görüşü üzerine rektörün onayı ile yapılması gerektiği, davaemın görev
süresinin uzatılınamasına' dair 23.12.2014 tarihli işlemin İnşaat Mühendisliği Bölüm
Başkanı'nca tesis edildiği, bölüm başkanının dekanlığa davacının görev süresinin
uzatıimanıası ile ilgili yazdığı yazı üzerine dekanııkça rektörlüğe yazılan aynı nitelikli yazı
sonrasıııda rektör tarafındaıi davaemın görev süresinin uzatılmadığına dair herhangi bir işlem
tesis edilmediği hususu da göz önüne alındığında 23.12.2014 tarihli işleınin icrai nitelikte
işlem olduğu, dolayısıyla sÖz konusu işleme istinaden davacının görev smesinin uzatılmaclığı,
ayrıca davacmın görev süresinin uzatılması talebiyle yaptığı başvurunun rektör yardımcısı
tanıfından reddedildiği görülmektedir. '

Bu durumda, davacının görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin, bölüm
başkanının önerisi, dekanm olumsuz gÖrüşü üzerine rektör onayı ile yapılması gerekirken bu
usule uyulmadan bölüm başkanınca görev süresinin uzatılmamasın'a ilişkin olarak tesi,Sedilen
23.12,20 i4 tarihli işlernde ~etki unsuru yönünden hukuka uyarlık biılunnıaınaktadU'.
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Öte yandan, davacının görev süresinin uzatılması isteminin yukanda anılan mevzuat
hükmü geregi rektör tarafından karşılanması gerekirken rektör yardımcısı tarafından reddine
ilişkin olarak tesis edilen 07.01.2015 tariWi işlernde de yetki unsuru yönünden hukuka
uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin Iptaline, aşağıda dökümü yapılan
277,60 TL yargılama giderinin ve 1.000,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak
davacıya verilmesine, artan posta ücretinin karann kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,
karann tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisiilde Oanıştay'a temyiz yolu açık olmak
üzere 11103/2016 ıarihinde oybirligiyle karar verildi.

Başkan
ERGÜNÖZCAN

32728

YARGıLAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı:
KararHarcı
Y.D. Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri

TOPLAM

Üye
SERDARIŞIK

I01l92

27,70 n..
27,70 TL
121,10 TL
4,10 TL
97,00 TL

277,60 TL

Üye
ADEMÔZDAG

101829
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