T.C.
D A N IŞ TA Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3357
DAVACI VE YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI İSTEYEN

: Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN)

VEKİLİ

: Av. Asuman TOKGÖZ SUCU
Cinnah Cad. Willy Brand Sokak No:13 Çankaya/ANKARA

DAVALI

: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

VEKİLİ

: Av. Tuba TÜRKKAN DURAN - (Aynı Yerde)

İSTEMİN KONUSU:
Davacı tarafından, 28/04/2020 tarih ve 31112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle
değiştirilen 4. maddenin 2., 3., 4., 5., 7., 8. fıkraları ile 3. maddesiyle değiştirilen 5. maddenin
2. ve 3. fıkralarının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:
Davacı tarafından, eğitim ve bilim işkolunda faaliyet gösteren kamu görevlileri
sendikası olduğu ve yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanı üyelerinin
bulunduğu, yönetmeliğin dava konusu edilen hükümlerinde akademik kurulların uygun
görüşü yerine sadece görüşüne başvurulmasının şekil şartını sağladığı, senatonun devre
dışı

bırakılmasında, norm kadroların belirlenmesinde ve kullanılmasında akademik

organların işlevsiz kılındığı, bu durumun üniversitelerin bilimsel ve kurumsal özerkliğine ve
akademik kurulların Kanundaki görevlerini düzenleyen maddelerine aykırı olduğu, yapılan
düzenlemelerin hukuk devleti ilkesini ihlal ettiği iddiasıyla dava konusu işlemin iptali ve
yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

DAVALI İDARE SAVUNMASININ ÖZETİ: Usule ilişkin olarak, söz konusu düzenlemelerde
davacı sendikanın kendisinin veya üyelerinin uğramış olduğu veya uğrayacağı herhangi bir
hak ve menfaat ihlalinin bulunmadığı, davanın ehliyet ve husumet yokluğu nedeniyle reddi
gerekliği; esasa ilişkin olarak, anabilim veya bölüm başkanlarının görevlerini kaybetmesine
sebep olması nedeniyle kişisel çıkarlarından dolayı kendilerinin kadrosundan daha üst
unvanlı kadro talep edilmemesine yol açacak düzenlemelerin değiştirildiği, üniversitelerin
öğretim üyesi ihtiyacının objektif olarak belirlenmesi imkanının sağlanmak istendiği,
anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulu uygun görüşlerine ilişkin ibarelerin değiştirilmesinin
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sebebinin bu kurulların üyelerinin norm kadroların sınırlı sayıda olması neticesinde, eğer
yeni kadro talebine uygun görüş verilirse bu birimlerde kendi unvanlarını yükseltecek
yeterince kadro kalmayacağı endişesiyle bu birimlerin kadro ihtiyacı bulunmasına rağmen
yeni kadro talebine uygun görüş vermedikleri, 2547 sayılı Kanun uyarınca fakülte,
yüksekokul ve enstitü gibi yükseköğretim birimlerinin kadro ihtiyacını dekan veya müdürün
rektörlüğe bildirmekle görevli olduğu, nihai kadro ihtiyacını belirleme görevinin üniversite
yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra rektöre verildiği, kadro
ihtiyacı ve planlamasına ilişkin bölüm başkanına verilmiş bir yetkinin bulunmadığı,
mevzuatta öğretim üyesi kadrolarının rektörlükçe ilan edileceği, yasal olarak ilan yetkisinin
yükseköğretim kurumlarının tüzel kişiliğinin temsilcisi rektör tarafından kullanılabileceği
hususunda şüphe bulunmadığı, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle norm dışı kadroların
kullanımının rektöre bırakılma sebebinin bu kadroların zaten anabilim/anasanat dalı ve
bölüm kurulunun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili birimlere tahsis edildiği, asgari kadroların kullanımının
doğrudan

rektöre

verilerek

öğretim

elemanı

ihtiyacının

ivedilikle

karşılanmasının

amaçlandığı, 2547 sayılı Kanun'un geneline uyumlu olarak senatoya verilen yetkilerin
üniversite yönetim kuruluna verildiği, ayrıca senatonun sınırlı sayıda toplanabildiği, tesis
edilen düzenlemelerde mükerrerliğin giderilerek sadeleştirmenin amaçlandığı ileri sürülerek
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : Güngör Nurcan KALPAK
DÜŞÜNCESİ

: Anılan yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen 4. maddenin

7. fıkrasının "üniversite yönetim kurulu" ibaresi ve 8. fıkrası ile 3. maddesiyle değiştirilen 5.
maddenin

2.

düzenlemeler

fıkrası

yönünden

yönünden

ise

yürütmenin

yürütmenin

durdurulması
durdurulması

isteminin
isteminin

kabulü,
reddi

diğer

gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar

veren Danıştay Sekizinci Dairesince,

Tetkik Hâkiminin açıklamaları

dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
USUL YÖNÜNDEN:
Davalı idarenin usule yönelik iddiaları kabul edilmeyerek işin esası incelendi:
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İLGİLİ MEVZUAT:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari
işlemin uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari
işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 'Rektör' başlıklı 13. maddesinin (b)
fıkrasının 3. bendinde; "Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını,
bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan
sonra

hazırlamak ve

Yükseköğretim

Kuruluna sunmak" rektörün görev, yetki ve

sorumlulukları arasında sayılmış olup, 'Senato' başlıklı 14. maddesinin (a) fıkrasında;
"Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte
kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul
müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak
üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya
çağırır." hükmü düzenlenmiş, (b) fıkrasında ise; senatonun, üniversitenin akademik organı
olduğu belirtilerek, üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin
esasları hakkında karar almak, senatonun görevleri arasında sayılmıştır.
Aynı Kanun'un 'Üniversite Yönetim Kurulu' başlıklı 15. maddesinin (a) fıkrasında;
"Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik
öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç
profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör
yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler." hükmü yer
almış, (b) fıkrasında ise; üniversite yönetim kurulunun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir
organ

olduğu

belirtilerek,

yükseköğretim

üst

kuruluşları

ile

senato

kararlarının

uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
üniversite yönetim kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.
18/02/1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği'nde de aynı düzenlemelere yer verilmiştir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dava konusu 28/04/2020 tarih ve 31112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Devlet

Yükseköğretim

Kurumlarında

Öğretim

Elemanı

Norm

Kadrolarının

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen 4. maddenin 2., 3., 4., 5. fıkralarıyla, 7.
fıkrasının "üniversite yönetim kurulu" ibaresi dışında kalan kısım ile 3. maddesiyle
değiştirilen 5. maddenin 2., 3. fıkraları yönünden;
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında
belirtilen koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Dava konusu 28/04/2020 tarih ve 31112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Devlet

Yükseköğretim

Kurumlarında

Öğretim

Elemanı

Norm

Kadrolarının

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen 4. maddenin 7. fıkrasının "üniversite yönetim
kurulu" ibaresi ile 8. fıkrası yönünden;
02/11/2018

tarih

ve

30583

sayılı

Resmi

Gazete’de

yayımlanan

Devlet

Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin ‘Norm kadroların belirlenmesi‘ başlıklı 4. maddesinin 7.
fıkrasında, "Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için
belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi, Yükseköğretim Kurulu tarafından
ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü
eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi
kadrolarına tahsis edilir. Bunun dışındaki araştırma görevlisi norm kadroları; öğrenci sayısı,
araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ilgili akademik kurulların uygun
görüşü üzerine üniversite senatosu tarafından belirlenir. Bu kadroların kullanımı ilgili yönetim
kurulunun kararıyla rektör tarafından gerçekleştirilir." hükmü yer almaktayken dava konusu
düzenlemeyle

"üniversite

senatosu”

ibaresi,

“üniversite

yönetim

kurulu”

şeklinde

değiştirilmiş; 8. fıkrasında ise, "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü,
beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını senato
kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet
sitesinde yayınlar." hükmü yer almaktayken dava konusu düzenlemeyle "senato kararıyla”
ibaresi “üniversite yönetim kurulu kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
Hukuk

düzeninde

normlar

hiyerarşisi,

Anayasa,

kanun,

Cumhurbaşkanlığı

kararnamesi, yönetmelik ve adsız düzenleyici işlemler olarak sıralanmakta; daha altta yer
alan bir norm, kendisinden üstte bulunan norma aykırı hükümler getiremeyeceği gibi bir
düzenlemenin hiyerarşik sıralamada daha altta bulunan bir düzenleme ile değiştirilememesi
ve kaldırılamaması gerekmektedir. İdare Hukukunun temel ilkeleri uyarınca; normlar
hiyerarşisinde kanunlardan sonra gelen ve idarelerin, takdir yetkisini kullanarak yaptıkları
yönetmelik gibi düzenleyici işlemler; bir üst hukuk kuralının uygulanmasını göstermek
amacıyla ve onlara aykırı hükümler içermemek şartıyla açıklayıcı hükümler taşıyan,
dayanağı mevzuatta yer alan hükümlere aykırı düzenleme içermeyen genel düzenleyici
işlemlerdir. Anılan düzenleyici işlemler tesis edilirken, üst hukuk normlarına açıklık
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getirilmesi ve bu normlarca çizilen çerçeve içerisinde teknik detayların belirlenmesi,
uygulamadaki belirsizliklerin giderilmesi amaçlanmakla

birlikte, idarelerin düzenleme

yetkisinin yasalarla getirilen hükümleri aşacak veya daraltacak bir biçimde kullanılamayacağı
hususu da göz önünde tutulmalıdır.
Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri uyarınca senatonun, üniversitenin akademik
organı olduğu, üniversitenin kadro ihtiyaçları hususunda görüş ve önerilerinin alındığı,
üniversitenin eğitim-öğretim esasları hakkında da karar merci olduğu hususları dikkate
alındığında,

senatonun görevleri

ihmal

edilerek,

norm

kadro

belirlenmesinde

ve

planlanmasında senato yerine üniversite yönetim kurulu'nun yetkilendirilmesinde hukuka ve
mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen
şartların bulunmaması nedeniyle 28/04/2020 tarih ve 31112 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının
Belirlenmesine ve

Kullanılmasına

İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair

Yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen 4. maddenin 2., 3., 4., 5. fıkralarıyla, 7. fıkrasının
"üniversite yönetim kurulu" ibaresi dışında kalan kısım ile 3. maddesiyle değiştirilen 5.
maddenin 2., 3. fıkraları yönünden YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDAKİ
İSTEMİN REDDİNE oybirliği ile,
2. Dava konusu 28/04/2020 tarih ve 31112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle
değiştirilen 4. maddenin 7. fıkrasının "üniversite yönetim kurulu" ibaresi ile 8. fıkrası
yönünden

YÜRÜTMENİN

DURDURULMASI

HAKKINDAKİ

İSTEMİN

KABULÜNE

oyçokluğu ile,
3. Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere,
07/10/2020 tarihinde karar verildi.
Başkan
Yüksel
ÖZTÜRK
(X)

Üye
Ali İhsan
ŞAHİN

Üye
Ahmet Yahya
ÖZDEMİR
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KARŞI OY :
(X-) Davaya konu 28/04/2020 tarih ve 31112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve
Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle
değiştirilen 4. maddenin 7. fıkrasının "üniversite yönetim kurulu" ibaresi ve 8. fıkrası
yönünden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinde yer alan koşulların birlikte gerçekleşmediği
anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk
kararına katılmıyoruz.
Başkan
Yüksel
ÖZTÜRK
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