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gOrev yapan davacı tarafindan,

Resmi Gazetş'de

ilan edilen

profesör kadrosuna yapmlş olduğu başvurrsunun diizenlenen jüri raporları doğultusunda reddedilerek
atamaslnrn yapılmamasına ilişkin işlemin; kendisine yönelik rapor hazırlayan değerlendirme jixisinin usulüne
uygun bir biçimde oluşturulmadığ, profesörlük kadrolannda adaylann durumlarını ve yeterliliklerini tespit
etmek için görevlendirilecek jüri üyelerinin ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanıyla ilgili olmasının
kanuni bir zorunluluk olduğu, aıcak değerlendirme yapmak için seçilen üyelerden üç tanesinin uzrnanlığnrn
Geleneksel Türl.t Sanatları Anasatdalnda olmadığı, iki jüri üyesinin raporlarıru Yönetmelikte belirtilen sürede
sunmadığ, düzenlenen jüri "rıipor[annın içerikleri itibariyle hatalı olduğu, arulan kadro için gerekli şart ve
niteliklere n-aiz olduğu, dolayısıyla hukuka|ve mevnıata aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline kataı verilmesi
istenilmektedir.

SAWNMANIN ÖZETİ: Profesörliik kadrolaına yapılacak

atarnalardakj usulün 2547 sayılıYükseköğetim

@müyeliğineYükse1tilmeveAtanmaYÖnetmeliğnini5.maddesindeayırntılıbir

şekilde düzenlendiS, meyzuat uyannca ilana başvuran davacı haktında seçilen jürilerden rapor
hazırlamalarının istenildiğ, seçilen 5 jüriden 3'nün olumsuz, Z'sinin ise olumlu görüş bildirdiği, çoğunluk
göri§üntin olumsuz olması nedeniyle davacınrn atamasının gerçekleştirilmediğ, kadıoya atma yapılmasrnrn
Rekiönin takdirinde olduğu, bu yetkinin kamu yaran ve hizrrıet gereklerine uy$in olarak kullanıldığ,
dolayısıyla yapılaı iş ve işlemlerin usul ye yasaya uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektigi
savunulmaktadır.
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Karar veren Bolu İdare Mahkemesi'nce işin gereğ gön§üldü:
Dava dilekçesinde duruşma istenilmiş olmakla birlikte, davacı vekiljnce dosyaya sunulan ü2.a6.2Ş2ü
kayıt tarihli dilekçeyle duruşma talebinden vazgeçildiği gibi Mahkememizçe de resen duruşma yapılmasma
gerek görülmemiştir.

Dava,

Bölümü'nde

sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen

doçent olarak görev yapan davaçr tarafindan,

profesör

kadrosuna yapmry olduğu başvurusunun diizenlenen jüri raporlan doğultusunda reddedilerek atamasırun
yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Profesorlağe Yüiçselme ve Atüma" başlıklı 26. maddesinde,
"(Değişik: I8l6l20a8-5772/6 md.} a) Profesörlüğe yükseltilerek atamada; l) Doçentlik unvarunı aldıktan sonra
en az beş yı1 süreyle, açık bulunan profesörltik kadrosu ile ilgili bilim alailnda çalışmış olmak, 2) Doçentlik
unvanınl aldıktan sonr4 ilgili bilim alanında özgün yaymlar veya çahşmalar yapmış olmak, gerekir. Yukandaki

(2) numaıalı bentteki yayınlardan tıiri, başvuru dosyasında başlıca araştırmaeseri olarak belirtilir. Üniversiteler,
profesörlüğe yüikseltilerek atama için aranan bu asgari koşullann yanında, Ytikseköğetim Kurulunun onayffi
almak suretiyle, miinhasran bilimsel kaliteyi artırmak amaclna yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki
farklılıkları da göz önünde bulunduıarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. b)
Profesörlüğe yfüseltilerek atama yapılabilmesi için: 1) Üniversitelerde veya ytiksek teknoloji enstitüleriırG
sffi[-tffiOffi
tarafindaır ilan edilir. 2) Profesörlük kadrosuna başvuran
ffi
adaylanı durumlannı ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
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