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• SÖZLEŞME YENİLENMEYEREK GÖREVE SON VERİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ 

( Araştırma Görevlisi Olan ve Doktora Eğitimini Davalı Üniversitede Sürdüren Davacının Yatay Geçiş 

Yoluyla Doktora Eğitimini Diğer Üniversiteye Aktararak Araştırma Görevlisi Olarak Davalı Üniversitede 

Çalışmaya Devam Etmesinin İlgili Kanun Hükmünün Getiriliş Amacına Aykırılık Taşıdığı Sonucuna 

Ulaşıldığı - İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği/İşlemin İptali Yolundaki Israr Kararının Bozulması 

Gerektiği ) 

• ATAMA BİÇİMLERİNİN AKADEMİK ANLAMDA AMAÇ VE SÜRE BAKIMINDAN 

FARKLILIKLAR İÇERMESİ ( Araştırma Görevlisi Olan Davacının Sözleşmesinin Yenilenmeyerek 

Görevine Son Verilmesine Dair İşlemin İptali İstemi - 2547 S.K.'un 33. Maddeye Göre Yapılan Atamaların 

Hizmetin Yürütülmesi Amacı Taşıdığı/Kanunun 50/d Maddesine Göre Yapılan Atamalar ile Burs 

Verilmeyen Lisansüstü Öğrencilerinin Mali Yönden Desteklenmesinin Amaçlandığının Gözetilmesi 

Gerektiği ) 

• BURS VERİLMEYEN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN MALİ YÖNDEN DESTEKLENMESİ 

( 2547 S.K. Md. 50/d Hükmü Kapsamında Araştırma Görevlisi Olan ve Doktora Eğitimini Davalı 

Üniversitede Sürdüren Davacının Yatay Geçiş Yoluyla Doktora Eğitimini Diğer Üniversiteye 

Aktararak Araştırma Görevlisi Olarak Davalı Üniversitede Çalışmaya Devam Etmesinin 50/d Maddesinin 

Getiriliş Amacına Aykırı Olduğu - İşlemin İptaline Dair Israr Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı ) 

2547/m.33/a,44,50/d 

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile 

Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik/m.5,6,10 

ÖZET: Dava, araştırma görevlisi olan davacının, sözleşmesinin yenilenmeyerek görevine son verilmesine dair 

işlemin iptali ile yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının ödenmesine ve bu işlem nedeniyle uğranıldığı ileri 

sürülen manevi zararın ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir. 

Mevzuata göre belirtilen atama biçimlerinin akademik anlamda amaç ve süre bakımından birçok farklılıklar 

içerdiği açık olup 2547 Sayılı Kanun'un 33. maddeye göre yapılan atamalar hizmetin yürütülmesi amacı taşıdığı 

halde, 50/d maddesine göre yapılan atamalar ile burs verilmeyen lisansüstü öğrencilerinin mali yönden 

desteklenmesinin amaçlandığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, 50/d kapsamında araştırma görevlisi olan ve doktora eğitimini davalı üniversitede sürdüren 

davacının yatay geçiş yoluyla doktora eğitimini diğer üniversiteye aktararak araştırma görevlisi olarak davalı 

üniversitede çalışmaya devam etmesinin 50/d maddesinin getiriliş amacına aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşılmış 

olup, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiş olduğundan, işlemin iptali yolundaki ısrar kararında 

hukuki isabet bulunmamaktadır. 

İSTEMİN KONUSU: İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 25/04/2018 tarih ve E:2018/779, K:2018/776 Sayılı 

ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

YARGILAMA SÜRECİ: 

Dava konusu istem: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan 

davacının, sözleşmesinin yenilenmeyerek görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı maaş 

ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve bu işlem nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 5.000,00 TL 

manevi zararın işlem tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. 

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 25/03/2015 tarih ve E:2014/892, 

K:2015/477 Sayılı kararıyla ; üniversitelerin araştırma görevlilerinin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunda 
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idarenin takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, Danıştay'ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, bu yetki 

mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, davacının, 2010 yılında İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 

Hukuku Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırdığı, 25/02/2011 tarihinde araştırma görevlisi olarak atanarak 

görevine başladığı, 25/02/2012-25/02/2013 dönemini kapsayan ikinci yıl ve 25/02/2013-25/02/2014 dönemini 

kapsayan üçüncü yıl atamalarının gerçekleştirildiği, 25/02/2014-25/02/2015 dönemini kapsayan atamasının ise 

ilgili kurullardan gelen raporlar doğrultusunda yapılmadığı, olayda, davacının bilimsel açıdan yetersiz olduğu 

yolundaki iddianın dayanağının bulunmadığı, ayrıca öğretim üyeleri ile olan ilişkilerinde olumlu yaklaşım 

gösteremediği ve sosyal ilişkilerinde yetersiz bulunduğu yolundaki davalı idare savlarının soyut iddiadan ibaret 

olduğu, sübuta eren veya devam eden herhangi bir soruşturma geçirmediği gibi disiplin cezası da almadığı dikkate 

alındığında; idarenin sözleşme yenileme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmet gereklerine uygun 

biçimde kullanmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, iptal edilen işlem nedeniyle davacının hukuken 

korunması gerekli ölçüde şeref ve haysiyetinin ihlale uğradığından veya manevi tazminat yoluyla tatmin olması 

gerekli acı ve üzüntüye düştüğünden söz edilemeyeceğinden, manevi tazminat isteminin reddi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak, dava konusu işlemin iptaline, bu 

işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, 5.000,00 

TL manevi tazminat isteminin ise reddine karar verilmiştir. 

Daire kararının özeti: Karar düzeltme aşamasında, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 27/12/2017 tarih ve 

E:2016/7913, K:2017/9933 Sayılı kararıyla; 2547 Sayılı Kanun'un 33/a ve 50/d maddesinde belirtilen her iki 

atama biçiminin akademik anlamda amaç ve süre bakımından birçok farklılıklar içerdiği, bir başka ifade ile 33. 

maddeye göre yapılan atamaların hizmetin yürütülmesi amacı taşıdığı halde, 50/d maddesine göre yapılan 

atamalar ile burs verilmeyen lisansüstü öğrencilerinin mali yönden desteklenmesinin amaçlandığı, dolayısıyla, 

50/d kapsamında araştırma görevlisi olan ve doktora eğitimini davalı üniversitede sürdüren davacının yatay 

geçiş yoluyla doktora eğitimini Marmara Üniversitesi'ne aktararak araştırma görevlisi olarak İstanbul 

Üniversitesi'nde çalışmaya devam etmesinin 50/d maddesinin getiriliş amacına aykırılık taşıdığı, öte yandan, ilgili 

anabilim dalındaki öğretim üyelerinin davacının uyumsuz ve çalışma huzurunu kaçıran davranışlarda 

bulunduğundan bahisle sözleşmesinin uzatılmaması yönünde görüş bildirdiği, davacının psikolojik baskıya 

uğradığına ilişkin iddialarının soyut olduğu göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu işlemde bu yönüyle de 

hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 

25/03/2015 tarih ve E:2014/892, K:2015/477 Sayılı kararının, dava konusu işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle 

yoksun kalınan maaş ve özlük hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının bozulmasına 

karar verilmiştir. 

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 25/04/2018 tarih ve E:2018/779, 

K:2018/776 Sayılı kararıyla; aynı gerekçelerle dava konusu işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı 

maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir. 

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, davacının İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını 

sürdürmekte iken, bu eğitimini Marmara Üniversitesi'ne nakletmek suretiyle, İstanbul Üniversitesi'nde akademik 

çalışma yapmak istemediğini ortaya koyduğu, Anabilim Dalının tüm öğretim üyelerinin davacı aleyhine görüş 

bildirmesine ilişkin raporların, zamanında soruşturmaya konu edilmemesinin idarenin iyiniyetinin bir göstergesi 

olduğu, bir araştırma görevlisinin salt disiplin cezası almamasının, o kişinin atamasının yenilenmesi konusunda 

idareyi zorlayıcı bir sebep olarak kullanılamayacağı ileri sürülmektedir. 

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce verilen kararın usul ve 

hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek 

nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. 

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİNİN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 10. İdare Mahkemesi 

ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki 

belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi 

hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: 

KARAR: İNCELEME VE GEREKÇE: 

MADDİ OLAY: 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2547.htm#33
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2547.htm#50


Davacı, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına 

kayıt yaptırmıştır. 

25/02/2011 tarihinde, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında, 2547 Sayılı Kanun'un 50/d maddesi 

uyarınca, araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 

25/02/2012-25/02/2013 dönemini kapsayan ikinci yıl ataması ile 25/02/2013-25/02/2014 dönemini kapsayan 

üçüncü yıl ataması yeniden yapılmıştır. 

21/08/2013 tarihinde, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programına yatay 

geçiş yapmıştır. 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun 25/12/2013 tarihli kararıyla; davacının 

görev süresinin uzatılmamasına karar verilmiştir. 

Bu karar, Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığının 21/01/2014 tarih ve 13 Sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu'nun 11/02/2014 tarih ve 217 Sayılı kararıyla; 

25/02/2014 tarihinde atama süresi sona erecek olan davacının, atamasının yenilenmemesi ve ilişiğinin kesilmesi 

için gereğinin Rektörlüğe arzına karar verilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 28/02/2014 tarihli kararıyla; davacının görev süresinin uzatılmamasına ve 

kadro ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir. 

Bunun üzerine söz konusu işlemin iptali ile yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte 

ödenmesine ve bu işlem nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 5.000,00 TL manevi zararın işlem tarihinden itibaren 

işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır. 

İLGİLİ MEVZUAT: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinin ( a ) fıkrasında, "Araştırma görevlileri, yükseköğretim 

kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer 

görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm 

Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı 

ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden 

sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler." hükmü, 50. maddesinin ( d ) fıkrasında ise, "Lisansüstü 

öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir 

yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler." hükmü yer almıştır. 

13/10/1984 tarih ve 18544 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim 

Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları 

Hakkında Yönetmeliğin "Atama Süresi" başlıklı 5. maddesinde, "Atanma için bütün şartlar haiz yüksek lisans, 

sanatta yeterlik, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğretim yardımcısı kadrolarına atanmaları her defasında 

en fazla bir yıl süre ile yapılır. Atanmalar her öğretim yılı başında aynı usulde ve yükseklisans, sanatta yeterlik 

ve doktora öğrencileri için Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinde, tıpta uzmanlık öğrencileri için ise, Tababet ve 

Uzmanlık Tüzüğü'nde öngörülen süreler ile 2547 Sayılı kanunun 44. maddesinde gösterilen ek sürelerle sınırlı 

olmak üzere, yeniden yapılabilir. Ancak, üniversitelerin özelliklerine göre tıpta uzmanlık eğitimi yapanlar için 

bu süreler anabilim dalı başkanı ve ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak rektörün onayı ile uzatılabilir." 

hükmüne, "Sürelerin Uzatılması" başlıklı 6. maddesinde, "Her öğretim yılı sonunda öğretim elemanı kadrolarına 

geçici olarak atanmış olan lisansüstü öğrencilerin bu kadrolara atanmak isteyen diğer adaylarda dikkate alınarak, 

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

Boşaltma" başlıklı 10. maddesinde ise, "2547 Sayılı kanunun 50. maddesine göre öğretim yardımcılığı 

kadrolarına geçici olarak atanıp, yükseklisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık öğrenimlerini başarı ile 

tamamlayarak yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik diploması veya tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro 

ile ilişkileri kendiliğinden kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç görülenlerin 2547 Sayılı kanunun 2880 Sayılı kanunla 

değişik 33. maddesine göre öğretim yardımcısı olarak yeniden atanmaları mümkündür." hükmüne yer verilmiştir. 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 

Olayda, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun 25/12/2013 tarihli kararında, 

davacının; Anabilim Dalında görev alan diğer araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri ile müşterek ve uyumlu bir 
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çalışma sürdüremediği, Anabilim Dalının diğer mensuplarını ve araştırma görevlilerini suçladığı ve birlikte 

çalışmayı imkânsız kılacak tavırlar sergilediği, kendisine verilen görevlerde sürekli bir biçimde sorumluluktan 

kaçarak öğretim üyelerine gerçeği yansıtmayan ve bu bağlamda öğretim üyelerinin kendi arasındaki ve diğer 

araştırma görevlilerinin arasındaki uyumu bozmaya yönelik beyanlarda bulunduğu, yardımcı olarak 

görevlendirildiği derslerde kendisi ile birlikte görevlendirilen araştırma görevlileri hakkında olumsuz 

değerlendirme ve isnatlarda bulunarak, işbirliği içinde çalışma imkanını ortadan kaldırdığı gerekçeleri ve 

akademik hayatın vazgeçilmez unsuru olan doktora eğitimini bilgi dahi vermeksizin bir başka üniversiteye almak 

suretiyle güven ve karşılıklı dayanışma ve birlikte çalışmaya dayanan Anabilim Dalı çalışma ortamını bozduğu 

gerekçesi ile görev süresinin uzatılmamasına karar verildiği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 

Yönetim Kurulu'nun 11/02/2014 tarih ve 217 Sayılı kararında ise; Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim 

Dalı Akademik Kurulu'nun 25/12/2013 tarihli kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 25/02/2014 tarihinde 

atama süresi sona erecek olan davacının, atamasının yenilenmemesi ve ilişiğinin kesilmesi için gereğinin 

Rektörlüğe arzına karar verildiği, bu karar üzerine de, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 28/02/2014 tarihli 

kararıyla; davacının görev süresinin uzatılmamasına ve kadro ile ilişiğinin kesilmesine karar verildiği 

görülmektedir. 

Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden, 2547 Sayılı Kanun'un 33/a ve 50/d maddesinde belirtilen 

her iki atama biçiminin akademik anlamda amaç ve süre bakımından birçok farklılıklar içerdiği açıktır. Bir başka 

ifade ile 33. maddeye göre yapılan atamalar hizmetin yürütülmesi amacı taşıdığı halde, 50/d maddesine göre 

yapılan atamalar ile burs verilmeyen lisansüstü öğrencilerinin mali yönden desteklenmesinin amaçlandığı 

görülmektedir. 

Dolayısıyla, 50/d kapsamında araştırma görevlisi olan ve doktora eğitimini davalı üniversitede sürdüren 

davacının yatay geçiş yoluyla doktora eğitimini Marmara Üniversitesi'ne aktararak araştırma görevlisi olarak 

İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya devam etmesi 50/d maddesinin getiriliş amacına aykırılık taşıdığı sonucuna 

ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. 

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet 

bulunmamaktadır. 

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle; 

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne; 

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu İstanbul 10. İdare 

Mahkemesi'nin 25/04/2018 tarih ve E:2018/779, K:2018/776 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, 

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İstanbul 10. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 

22.04.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. 

KARŞI OY: 

X- ) Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; İstanbul 10. İdare Mahkemesince verilen 25/04/2018 

tarih ve E:2018/779, K:2018/776 Sayılı ısrar kararının, usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen 

temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz 

isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. 
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