
T.C.
EDİRNE

İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/2808 

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  kCiuYUh - xiW7+q4 - 020AUkZ - /tVLFo=  ile erişebilirsiniz.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)
VEKİLİ

KARŞI TARAF (DAVALI)

VEKİLİ

: ......
: AV. İLKAY BAHÇETEPE KARAKURT

-UETS[...]

: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
-UETS[...]

: AV. ......

İSTEMİN ÖZETİ : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku 
Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilimdalında araştırma görevlisi kadrosunda görev 
yapmakta iken 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan sonrasında 
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun 2022/28521 sayılı kararı ile kamu görevine iade edilen 
davacı tarafından, iade sonrası İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilimdalı'na atanmak üzere yapmış olduğu başvurusunun 
reddine ilişkin 28.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararın; hukuka aykırı 
olduğu, işlemin dayanağının Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiği ileri sürülerek iptali ile 
yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden, davanın süre yönünden incelenmesi 
gerektiği,  esas yönünden ise, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç 
edildiği anlaşılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD 
Öğretim Elemanlarından davacının, göreve iade başvurusunun uygun görüldüğü, OHAL İşlemleri 
İnceleme Komisyonunun, 07.09.2022 tarihli ve 2022/28521 sayılı kararı, 20.09.2022 tarihli ve 
17156702/2022-2360 sayılı yazısı ile Başkanlığa bildirildiği, 08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı 
Resmi Gazete'de Yayımlanan "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması 
Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10. 
maddesi 1. Fıkrası uyarınca davacının atamasının kamu kaynakları ve ihtiyaçları gözetilerek, 
Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 
Ana Bilim Dalı'na yapılmasının Yürütme Kurulu'nun 28.09.2022 tarihli toplantısında uygun 
bulunduğu, atamada mevzuata aykırılık olmadığı, Başkanlığının kişilerden tercih alma gibi 
herhangi bir yasal zorunluluğu olmamasına rağmen davacının tercihleri dikkate alınarak Kurulca 
değerlendirme yapıldığı, işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği 
savunulmaktadır.  

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Edirne İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi Anabilimdalında araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken 675 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan sonrasında OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonunun 2022/28521 sayılı kararı ile kamu görevine iade edilen davacı tarafından, iade 
sonrası İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü,  Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi Anabilimdalı'na atanmak üzere yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 28.09.2022 
tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararın iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; “Danıştay 
veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların 
doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 
davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek 
yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmüne yer verilmiştir.



T.C.
EDİRNE

İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/2808 

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  kCiuYUh - xiW7+q4 - 020AUkZ - /tVLFo=  ile erişebilirsiniz.

İşlem tarihinde yürürlükte bulunan 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 
Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanunun Kararların uygulanması başlıklı 10. maddesinde, "

(1) (Değişik: 25/7/2018-7145/22 md.) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan
teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya 
pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim 
elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine 
karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya 
daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış 
olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon 
unvanları dikkate alınır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; 
Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına 
öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden 
çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine 
önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama 
teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan 
personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla 
diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı 
uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde 
boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu 
maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve 
başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet 
Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun 
hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve 
sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden 
çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül 
eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi 
bir tazminat talebinde bulunamaz.

(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun
hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve 
sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak 
üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(3) Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin olarak Komisyonda bulunan tüm evrak,
birinci fıkra kapsamına giren dosyalarda ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluşa, ikinci 
fıkra kapsamına giren dosyalarda ilgili kurum veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise ek 1 inci 
maddeye göre husumetin yöneltileceği kurum veya kuruluşa devredilir.

Öte yandan, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 
Kararların uygulanması başlıklı 10. Maddesinin Değiştirilen (1) Numaralı Fıkrasının Üçüncü 
Cümlesinin, Dördüncü Cümlesinin iptali istemiyle yapılan başvuru sonucunda, Anayasa 
Mahkemesinin 30.06.2022 tarih ve 2018/137 esas, 2022/86 sayılı kararı ile, 

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL KHK’ları ile doğrudan kamu görevinden 
çıkarılanların başvurabilecekleri etkili idari ve yargısal denetim mekanizmasının oluşturulması için 
7075 sayılı Kanun kapsamında Komisyon kurulmuştur. Anılan Kanun’un 1. maddesinde 
Komisyonun kuruluş amacının, terör örgütlerine veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu 
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gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin, doğrudan OHAL KHK hükümleri ile tesis 
edilen işlemlere karşı yapılan başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak olduğu belirtilmiştir. 
Bu kapsamda Komisyonun temel fonksiyonu kamu görevinden çıkarılan kişilerin gerçekten millî 
güvenlik aleyhine faaliyette bulunan örgüt veya oluşumlarla bağlantılı olup olmadıklarını 
değerlendirmek ve bu suretle tedbirin yerindeliğini belirlemektir. 

417. Olağanüstü hâl tedbirleri kapsamında bazı öğretim elemanları terör örgütlerine veya
devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı oldukları gerekçesiyle kamu görevinden 
çıkarılmışlardır. Komisyon, kamu görevinden çıkarma ve ilave tedbirleri sebep unsuru yönünden 
değerlendirecek ve söz konusu tedbire ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda başvurunun 
kabulüne karar verecektir. Bu durumda kişilerin göreve iade kararının verilmesi suretiyle bunların 
herhangi bir örgüt ya da yapıyla bağlantılarının bulunmadığı idare tarafından tespit edilmiş 
olacaktır. Kural, Komisyonca görevlerine iade edilen üniversite öğretim elemanlarının daha önce 
görev yaptıkları yükseköğretim kurumuna atanmasını yasaklamaktadır.

418. Anayasa'nın 130. maddesinin dokuzuncu fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarının
kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları 
üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim 
elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim 
düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı 
yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının 
uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, 
öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre 
yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali kaynakların 
kullanılması kanunla düzenlenir.” denilmek suretiyle öğretim elemanlarının atanma ve 
görevlendirmelerinde hangi usulün benimseneceğine ilişkin açık bir hükme yer verilmemiş, bu 
husus kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır. Kanun koyucunun söz konusu yetkiyi Anayasa’nın 
130. maddesinde yer alan bilimsel özerklik ilkelerini gözeterek kullanması gerektiği açıktır.

419. Kural kapsamında Komisyonca terör örgütlerine veya millî güvenliğe karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya 
bunlarla irtibatlarının bulunmadığı tespit edilen ya da bulunduğu tespit edilemeyen öğretim 
elemanları hakkında göreve iade kararı verilmesine rağmen söz konusu tedbirin sebep unsurunun 
ortadan kalkmadığı izlenimini doğuracak şekilde bu kişilerin daha önce görev yaptıkları 
yükseköğretim kurumlarına atanmaları imkânı ortadan kaldırılmaktadır. Kural ayrıca bu kişilerin 
Ankara, İstanbul, İzmir illerinde bulunan yükseköğretim kurumlarına atanmalarını da mutlak bir 
şekilde yasaklayarak daha önce çalıştıkları yerlerin dışında Ankara, İstanbul, İzmir illerinde 
bulunan başka bir yükseköğretim kurumunda da istihdam edilmelerini engellemektedir. Yer 
itibarıyla öngörülen bu sınırlamaların yanı sıra kural, atamalarda 2006 yılından sonra kurulan 
yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmesi şartını getirmek suretiyle de idarenin atama yetkisini 
kısıtlamaktadır.

420. Kuralda kamu görevine iade edilen her bir öğretim elemanı yönünden kamu hizmetinin
gerekleri de gözetilerek bu kişilerin daha önce görev yaptıkları yükseköğretim kurumunda çalışıp 
çalışamayacakları hususunda idareye herhangi bir değerlendirme yetkisi tanınmamıştır. Ayrıca 
kuralda bu kişilerin kamu görevinden çıkarılmadan önce görev yaptıkları yerlere atanmalarının 
kategorik olarak yasaklanmasını gerektirecek hukuki ve fiilî zorunluluklar da gösterilmemiştir. Bu 
nedenle görevine iade edilen öğretim elemanlarının daha önce çalıştıkları yükseköğretim kurumuna 
atanmaların mutlak surette yasaklayan kuralın kamu yararının sağlanması amacı bakımından 
gerekli olduğu söylenemez.
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421. Bunun yanında kuralda akademik personel açığının karşılanabilmesi amacıyla bu
kişilerin atamalarının Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında öncelikli olarak 2006 yılından sonra 
kurulan yükseköğretim kurumlarına yapılacağı öngörülmüşse de söz konusu ihtiyacın genel, 
objektif ve kabul edilebilir ölçütler belirlenerek tüm öğretim elemanlarını kapsayacak bir sistem 
oluşturulmadan yalnızca görevlerine iade edilen öğretim görevlileriyle sınırlı tutularak karşılanması 
kamu hizmetinin etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacını gerçekleştirmek bakımından 
zorunlu bir toplumsal ihtiyaca da karşılık gelmemektedir.

422. Bu itibarla terör örgütlerine veya devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya 
bunlarla irtibatları bulunmadığı tespit edilerek görevlerine iade edilen öğretim elemanlarının önceki 
görev yerleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan yükseköğretim kurumlarına 
atanmalarına kategorik yasak getiren ve bu kişilerin öncelikli olarak 2006 yılından sonra kurulan 
yükseköğretim kurumlarında istihdam edilmelerini öngören kuralla kişilerin özel hayata saygı 
gösterilmesini isteme hakkına getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine 
uygun ve ölçülü olduğu söylenemeyeceği gerekçesiyle" anılan kuralın, Anayasa’nın 13. ve 20. 
maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verildiği görülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı tarafından, İstanbul Üniversitesi, Hukuk 
Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilimdalında araştırma 
görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu 
görevinden çıkarıldığı, sonrasında yapmış olduğu başvuru sonucunda OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonunun 2022/28521 sayılı kararı ile kamu görevine iade edildiği, iade sonrası İstanbul 
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 
Anabilimdalı'na atanmak üzere davalı idareye başvuruda bulunduğu, yapılan başvurunun 
reddedilerek davalı idarenin 28.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile davacının Kırklareli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim 
Dalı'na atamasının yapıldığı, anılan işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Anayasa'nın 153. maddesinin 3. fıkrası, "Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının, Resmi 
Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal 
hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, Resmi Gazete'de yayımlandığı 
günden başlayarak bir yılı geçemez"; 5.fıkrası, "İptal kararları geriye yürümez"; 6. fıkrası ise, 
"Anayasa Mahkemesi Kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." kurallarını içermektedir. 

Öte yandan, Anayasanın 153. maddesinin 5. fıkrasında yer alan ve iptal kararlarının geriye 
yürümezliğine ilişkin bulunan kural, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakların ortadan 
kaldırılmasına veya toplumun huzurunun bozulmasına yol açacak sonuçları önlemek amacıyla 
kabul edilmiş olup, bu kuralın mutlak anlamda anlaşılıp uygulanamayacağı açıktır. Bu bakımdan 
iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesi kabul edilen önemli bir ilkedir.

 Nitekim, Anayasa Mahkemesi, 12/12/1989 gün ve E:1989/11, K:1989/48 sayılı kararında, 
"Türk Anayasa sisteminde Devlete güven ilkesini sarsmamak ve ayrıca Devlet yaşamında bir 
karmaşaya neden olmamak için  iptal kararlarının geriye yürümezliği kuralı kabul edilmiştir. 
Böylece, hukuksal ve nesnel alanda sonuçlarını doğurmaz bulunan durumların iptal kararlarının 
yürürlüğe gireceği güne kadarki dönem için geçerli sayılması sağlanmıştır." denilmek suretiyle, 
yine 19/12/1989 gün ve E:1998/14, K: 1989/49 sayılı kararında da aynı şekilde, bir hukuk kuralının 
yürürlüğü sırasında, bu kurala uygun bir biçimde tüm sonuçlarıyla kesin olarak edinilmiş hakların 
korunmasının Hukuk Devleti'nin gereği olduğu vurgulanmaktadır.

Yukarıda açıklanan Anayasa Mahkemesi kararları da, iptal kararlarının geriye yürümezliği 
kuralının kazanılmış olan hakların ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla getirilen bir kural 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
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Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararları ile aynı yönde olmak üzere Danıştay'ın bir çok 
kararında da istikrarlı bir şekilde, "iptal kararlarının geriye yürümeyeceği" kuralının, kazanılmış 
hakları saklı tutmak, hukuki istikrarı ve hukuk güvenliğini sağlamak ve kamu idaresini korumak 
amacıyla getirildiği ve anılan kuralın belirtilen amaca uygun olarak yorumlanıp uygulanması 
gerektiği görüşü benimsenmiştir.

 Belirtilen hukuksal durumun doğal sonucu olarak, bir kanun ya da kanun hükmünde 
kararnamenin uygulanması nedeniyle dava açmak durumunda kalan ve Anayasa'nın 153. maddesi 
uyarınca itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasını isteme hakkına sahip olan kişilerin 
de, hak ve menfaatlerini ihlal eden kuralın iptal davası veya itiraz yoluyla daha önce yapılan 
başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması halinde iptal hükmünün hukuki 
sonuçlarından yararlanmaları gerektiği açıktır.

  Dava konusu edilen atama işleminin dayanağı olan 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri 
İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 
Edilmesine Dair Kanunun Kararların uygulanması başlıklı 10. maddesinin Değiştirilen (1) 
Numaralı Fıkrasının Dördüncü Cümlesinin "Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından 
sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek 
yükseköğretim kurumlarından birine" Anayasa Mahkemesinin 30.06.2022 tarih ve 2018/137 esas, 
2022/86 sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir.

Bu durumda; davacının atamasına ilişkin işlemin yasal dayanağının, Anayasaya ve hukuka 
aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi kararı ile ortaya konulduğundan, davacının başvurusunun 
reddine ilişkin atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

  Öte yandan; hukuka açıkça aykırı bulunan işlemin uygulanması halinde; davacı açısından 
telafisi güç veya imkansız zararların meydana gelebileceği kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle; 
1- Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının

28.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararın uygulanması halinde davacı 
açısından telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat 
alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 

2- Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 23.02.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
YÜKSEL ARSLAN

165654

Üye
HASAN BAYRAKTAR

195026

Üye
BERNA HAFIZOĞLU

251644


