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yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile cezalandırılacağı,  davacı hakkında dava 
konusu işlemin sebebini oluşturan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin 
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna yönelik kesinleşmiş 
mahkeme kararının bulunmadığı, eğitim hakkının T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ile güvence altına alınması ve davacının araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiğinin 
kesilmiş olmasının  yüksek lisans eğitimi ile de ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 18.04.2018 tarih ve 16 sayılı kararının 
2/c maddesi gereği davalı idarece davacının Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünden kaydının silinmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı 
gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari 
Dava Dairesince; Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  Sosyoloji Bölümü, Genel 
Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı kadrosuna Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) Programı 
kapsamında araştırma görevlisi olarak atanıp 19.09.2014 tarihinde göreve başlayan 
davacının, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9. maddesinin 5. 
Fıkrası uyarınca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmak üzere kadrosuna bağlı olarak, 
yüksek lisans öğrencilik kaydının 18.02.2015 tarihinde yapıldığı, 08/07/2018 tarih ve 30472 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede 
ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarıldığı, yüksek lisans öğrencisi olan 
davacının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 18.04.2018 tarih ve 16 
sayılı kararının 2/c maddesinden bahisle Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yönetim Kurulunun 07.03.2019 tarih ve 3254 sayılı işlemi ile 27.02.2019 tarihinden itibaren 
Enstitüden kaydının silinmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, Uyuşmazlık konusu olayda 
davacının genel kontenjan dahilinde sınavla lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden 
olmadığı, ÖYP için belirlenen özel kontenjanlar dahilinde kadrolarına bağlı olarak sınavsız 
şekilde yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencilerden olduğu, söz konusu eğitime 
başlamasının tamamen kadrosuna bağlı olarak tesis edildiği, mezuniyet sonrası hizmet 
zorunluluğu bulunan ÖYP lisansüstü eğitim kontenjanlarının, kamu görevinden çıkarılmış, 
öğretim elemanı olarak çalışması mümkün olamayacak adayla işgal edilmesinin ÖYP’den 
beklenen kamu yararı ile çelişeceği, neticede dava konusu olan işlemde hukuka aykırılık 
olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüyle,  İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 
13/11/2019 gün ve E: 2019/515, K: 2019/1155  sayılı kararının kaldırılmasına, davanın 
reddine  karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI    : Davacı tarafından,  memuriyetten ihracı sonrası takip eden 
güz dönemi ve bahar döneminde kaydının yenilendiği, temel haklardan biri olan eğitim 
hakkının hakka ve mevzuata aykırı olarak kısıtlandığı, temyiz isteminin kabulü gerektiği 
ileri sürülmektedir.   
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Sözleşme'ye taraf bir ülkenin kendi egemenliği altında olan kişileri halihazırda mevcut olan 
eğitim kurumlarına erişim hakkından hukuka aykırı olarak mahrum bırakamayacağı ve bu 
hakkın yükseköğretimi de kapsadığı yönündeki kararları gözönünde bulundurulduğunda, 
Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınan eğitim hakkından 
yoksun bırakılma sonucunu doğuran dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı 
gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, bu karar gereğince 
Yükseköğretim Genel Kurulunun 04/02/2016 tarihli  kararıyla söz konusu Esasların 10. 
maddesinin 4. fıkrasının "YÖK tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına 
yerleştirilen araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişiklerinin kesilmesi lisansüstü eğitimle 
de ilişiğin kesilmesi neticesini doğurmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu, 18.04.2018 tarih ve 16 sayılı 
kararının 2. maddesi (c) bendi ile; "Kamu görevinden çıkarılan veya açığa alınan Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında araştırma görevlisi olanlar" bakımından, " (c) 
Genel kontenjan dahilinde lisanüstü eğitime başlamayıp da Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde ve ÖYP için belirlenen özel kontenjanlar 
dahilinde kadrolarına bağlı olarak sınavsız şekilde lisansüstü eğitimlerine başlayıp sürdüren 
araştırma görevlilerinin kamu görevinden çıkarılmalarıyla birlikte öğrenciliklerinin de sona 
ermesi gerekeceğinden ders kayıtlarının yapılmasının uygun olmayacağına" karar vermiştir. 

18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını 
Gerektiren Disiplin Suçları" başlıklı  9/1-a maddesinde;  "mahkeme kararıyla kesinleşmiş 
olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu 
amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak 
veya yardım etmek"  fiilinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektirdiği 
düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 
 Eğitim hakkının T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence 

altına alınmış olduğu hususu göz önüne alındığında, davacının araştırma görevlisi kadrosu 
ile ilişiğinin kesilmiş olmasının yüksek lisans eğitimi ile de ilişiğinin kesilmesi sonucunu 
doğurmayacağı açıktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 18.04.2018 tarih ve 16 sayılı 
kararının 2/c maddesi gereği davalı idarece davacının Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünden kaydının silinmesine ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, 
yükseköğretim kurumlarında öğrenci statüsünde bulunan kişilerin bu statülerinin sona 
erdirilmesi  hususu ilgili disiplin mevzuatı hükümlerine tabidir.  Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, herhangi bir öğrencinin, suç işlemek 
amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye 
olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek fiillerini 
işlediğinin  Mahkeme kararıyla ortaya konulması ve söz konusu kararın kesinleşmesi 
durumunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası ile cezalandırılabileceği açıktır.




	1
	2
	3
	4
	5

