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2O1O QSYS Yiikseko$retimProgramlan ve Kontenjanlarr
TeknolojiFakiiltesim0hendislik
Krlavuzunun102. sayfasrndayer alan Frrat Universitesi
Davantn6zeti

:

bol0mlerineogrenci alrnacagrnadair duyuru ile Ftrat UniversitesiTeknoloji Faki.rltesi
tarihliYdK Ytir0tmeKurulu
bunyesinde
mUhendislik
fakirlteleri
dair 03.03.2010
agrlacagrna
tarih ve 27405 saythResmi Gazetede
kararrve bu iglemlerindayanagrolan 13.11.2009
teknik
yayrmlanan2009115546
sayrlrBakanlarKuruluKarartntn;teknik e$itimfaki.iltelerinde
o$retmen
olretmen letigtirildigive bu o$retmenlerin
teknike$itimveren egitimkurumlartntn
ihtiyacrnrkargrladr$r,
teknik egitim fakultelerindem0hendislikegitimi verilmedigive bu
mezun olanlara m[ihendisunvanlnln
fakiiltelerinyerine kurulan teknolojifakirltelerinden
ba$lr2 ayrrfakiilteye2 ayn
bir []niversiteye
verilmesinin,
muhendisunvantalacako$rencilerin,
ve
puantirruilealtnmasrnrn
saytltYasanrn5.,7. ve21.maddelerine
3458sayrhYasaya,2547
egitlikilkesineaykrrroldu$uilerisirrirlerek
iptaliistemidir.
mezun olanlartnoh 5'inin
Savunmalann6zeti : Teknik e$itim fakirltelerinden
galrgmakdurumunda
kaldrklannda
dgretmenolarakatandrgr,
digerlerinin
ise ilgilisektorlerde
yasal bir dUzenlemebulunmadrgrigin teknikogretmenlerinozel sektordeunvan ve statu
y0ksekoSretim
AB 0lkelerindeki
yagadrklarr
ve olumsuzetkilendikleri,
konusundabelirsizlik
kurumunun
bulunmamast
bir ytikseko$retim
teknike$itimfaki.iltelerine
egdeSer
kurumlarrnda
nedeniyle ogrenci degigim projelerindeve diploma denkliklerdesorun yagandt$t,
amactyladava
yagantlan
sorunlartgidermek
hazrrladr!r
raporlardo$rultusunda
komisyonlarrn
ihtiyagduyduguuygulama
endustrinin
konusuiglemlerin
tesisedildi$i,teknolojifakultelerinin
amacrylakuruldu$u,teknik eQitimfak0ltelerinin
becerisiyuksek miihendisleryetigtirmek
devamrde$ilyeni bir fakrllteoldu$u,3458sayrlrYasayave 2547 saytltYasayaayktrtbir
bulunmastnda
aynr bolUmlerin
durumunbulunmadrgr,
aynt universitenin
iki ayrr fak0ltesinde
savunulmaktadtr.
mevzuata
aykrrrlrk
bulunmadrgr
belirtilerek
davanrnreddigerektigi
Bak
DanrstavTetkik HakimiYi.iksellRlZ'lnDtisiincesi: Mevzuattn
verdigiyetkiyedayanrlarak
ve bilimselraporlarile ilgilikurumve kuruluglartn
altnarak,
TeknikE$itimFaku
bazryi.ikseko$retim
bulunan
kurumlarr
b0nyesinde
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ve TeknikE$itimFakulteleri,
MeslekiEgitimFakultesi,Endustriyel
SanailarEgitimFakultesi
ve Ticaretve TurizmE$itimFaktiltesikapatrlarak,
bunlarrnyerlerineTeknolojiFakulteleri,
Sanat ve TasartmFaktiltesiile TurizmFakriltesinin
aynr yrikseko$retim
kurumlarrnaba$lr
olarak kurulmastnda
ve buna ba$l olarakahnanYukseko$retim
Kuruluyurutme Kurulu
karartnda hukuka, hizmet gereklerine,kamu yarartna ve egiilik
ilkesine aykrrrlk
bulunmadr$lndan,hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanrn reddi gerektigi
dtigtinrilmektedir.
i : Dava, 2010 OSyS
Ytikseko$retimProgramlartve Kontenjanlarr
Krlavuzunun102. sayfasrndayer alan Frrat
Universitesi
TeknolojiFakultesimuhendislikbo[imlerineogrenciahnaca$rna
dair duyuru ile
Frrat UniversitesiTeknolojiFaki.iltesi
bilnyesindemuhendislikfak0lteleriagrlacagrnailigkin
YOKYrirritme
Kurulukarartntn
ve bu iglemlerin
dayanagr
olan 13.11.2009
gunlu,27405satJtlr
Resmi Gazetedeyaytmlanan2OO9/15546
sayrhBakanlarKurulukararrnrn;
iptali istemiyle
agrlmrgtrr.
Dosyantnincelenmesinden,
Frrat Universitesinin
de aralarrndabulundu$u,bazr
ytiksekogretim
kurumlartbunyesindebulunanteknikegitimfakqlteleri
ile meslekiteknikegitim
fakultelerinin
kapattlarak,
yerlerineteknolojifaktiltesikurulmasrna
iligkinyuksekogretim
Kurulu
Bagkanh$rteklifininMilli EQitim Bakanlgrncadegerlendirildigi,
konununBagbakanlrga
sunulmastsonucundadava konusu BakanlarKurulu Kararr ile Frrat Universitesinin
de
aralartndabulundu$uyukseko$retim
kurumlarrbunyesindeteknolojifaktiltelerikurulmasrna
kararverildi$i
anlagrlmaktad
rr.
Teknoloji fakirlteleriagtlmasrkonusunda2809 sayrh YiiksekoQretim
Kurumlarr
'Ek
TegkilatKanunu'nun
30. maddesiyle
verilenyetkiyedayanrlarak
tesis edilen Bakanlar
KurufuKaranndave 2547saytltYasann 7ld-Zmaddesinde
verilenyetkiyedayantlarakJesis
edilen YOK Yurutme Kurulu karartndakamu yaranna ve hizmetgereklerineaykrrrlrk
gorrilmemigtir.
Di$ertaraftan,davantn,2010 6SVS Yrikseko$retim
Programlarr
ve Kontenjanlarr
Ktlavuzunun102' sayfastndayer alan Frrat Universitesi
TeknolojiFakultesimtrhendislik
bolumlerine
o$rencialrnaca$rna
dairduyuruya
yonelikkrsmrna
gelince;
',Merkezi
2010 6SYS Yrikseko$retim
Programlanve Kontenjanlarr
Krlavuzunun
Yerlegtirme
ile O$renciAlan Yukseko$retim
Lisans Programlarrna"
yer verilenTablo 4
ktsmtnda,teknolojifakiiltelerinin
mrlhendislik
bo[imlerinemeslekive teknik ortao$retim
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Meslekive teknike$itimeyonelikolarakoncedenyaprlandrrrlan
ve endustrimeslek
liselerine
meslekderslerio$retmeni
yetigtirme
ana amaona yonelikolarakagrlan,sonradan
teknikegitimfakultelerine
dontigtrirulen,
ancak,zamanigindemeslekive teknikortaogretime
o$retmenyetigtirmeoranrdugenteknike$itimfakultelerinden
mezunolanlarrn
teknikve teorik
bilgilerinin yantnda uygulamaya yonelik bilgi duzeylerindentilke endustrisinde
yararlantlabilmesi
yontindehazrrlananraporlaresas ahnarak,teknik egitimfakriltelerinin
devamtniteli$indeki
bu fakultelerin
dontigi.rm
ve yenidenyaprlandrrrlmasr
agamasrnda,
teknik
uygulamae$itimialan meslekive tekniklise mezunlarrna
telafiegitimiveyamuafiyetsrnavr
kogulugetirilerek
teknoloji
fakultelerine
YGS-1stnavtile girmeolanagrtanrnmasrnda
hukuka
ve kamuyarannaaykrrrlrk
gorulmemigtir.
Kaldrki, meslekive teknikortaogretim
kurumlarr
mezunlarrnrn
farkhbirpuanturunden
0niversiteyeyerlegtirilecek
olmalarr,2547 sayllr Yasanrn 45. maddesinin(e) bendindelki
duzenlemenin
dogalsonucudur.
Agtklanan nedenlerle,davanrn reddine karar verilmesininuygun olaca$r
dugi.inrilmektedir.

rrinx milleriADINA
HiikiimverenDanrgtay
sekizinciDairesince
igingereSigoriigirldi.i:
Dava, 2010 OSYS Y0kseko$retim
Programlarrve KontenjanlanKrlavuzunun102.
sayfasrndayer alan Frrat Universitesi
TeknolojiFaktiltesimuhendislikboltimlerineogrenci
altnaca$tnadair duyuruile FrratUniversitesi
TeknolojiFaktiltesibiinyesindemijhendislik
fakulteleri
agrlaca$tna
dair 03.03.2010
tarihliYOK YiinitmeKurulukararrve bu iglemlerin
dayana$rolan 13.11.2009
tarih ve 27405sayrhResmi Gazetedeyayrmlanan
2OO9/15546
sayrhBakanlarKurulu'Karanntn
iptaliistemiyle
agrlmrgtrr.
Anayasantn
"Kanunonundeegitlik"baglrklr
10. maddesinde;
herkesin,
dil, rrk, renk,
cinsiyet, siyasi dugunce,felsefi inang, din, mezhep ve benzeri sebeplerleaytnm
gozetilmeksizin
kanunonundeegitoldu$u,Devletorganlarrnrn
ve idaremakamlarrnrn
buti.jn
iglemlerinde
kanunonundeegitlikilkesineuygunolarak hareketetmek zorundaolduklarr
belirtilmigtir.
2547 sayfi Yilkseko$retim
Kanunu'nun"Yrikseko$retim
Kurulunungorevleri"baglrklr
7. maddesininbirinciftkrastntn(d) bendinde;Devletkalkrnmaplanlannrnilke ve hedefleri
doQrultusunda
ve yukseko$retim
planlamasr
gergevesi
iginde;
(1) Yeniuniversite
kurulmaslna
ve gerektiginde
birlegtirilmesine
iligkin
onerilerini
veya
gorriglerini
MilliEgitimBakanlrgrna
sunmak,
(2) Bir universite
igindefakiilte,enstituv.",,y0.S.
eblrut'aqilmasrna,
birlegtirilmesi
veya
ile

d a y a l rk a r a r i a r
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Ytiksekogretim
kurumlanigindebolum,anabilim
ve anasanatdallarrile uygulamave
aragttrma merkezi aqtlmast,birlegtirilmesi
veya kapatrlmasr;konservatuvar,meslek
yuksekokulu
veyadestek,hazrrhkokulveyabirimlerikurulmasi
ile ilgiliolarakdo$rudanveya
tlniversitelerden
gelecekonerileruzerinekararvermek,
E$itim-ogretimin
aksamasrsonucunudoguracakolaylardolayrsryla
o$renimeara
verilmesineveya tekrarbaglatrlmasrna
iligkinolarakriniversitelerden
gelecekonerileregore
veya do9rudan karar verip uygulatmak,Yukseko$retimKurulunun gorevleri arasrnda
sayrlmrgtrr.
Anrlan Kanunun"Y0kseko$retime
Girig" baghkh45. maddesindeise; o$rencilerin
Devlet Yuksekogretim
Kurumlarrna,
esaslanYriksekogretim
Kurulutarafrndantespit edilen
girecekleri,
stnavla
sonuglartn
de$erlendirilmesinde
adaylarrnortao$retimdeki
bagarrlannrn
dikkate altnaca$t,yrikseko$retimkurumlarrnaogrenci segiminde,adaylarrnortaogretim
suresindekibagartlartnrn
Ytikseko$retim
KurulununuygungorecegigekildeOlgme,Segmeve
YerlegtirmeMerkeziBagkanlr$r
geligtirilecek
tarafrndan
bir yontemleek bir puanolaraktespit
edilece$ive ytiksekogretim
kurumlannagirigsrnavpuanlarrna
eklenece$i,
bir meslegeyonelik
programlaruygulayanliselerinmezunlarrnrn,
Yrikseko$retim
Kurulu tarafrndanbelirlenecek
aynt alanda bir ytikseko$retim
kurumunagirerken,bagarrnotlarraynca tespitedilecek bir
katsayrile garprlmak
suretiylede$erlendirilerek
girigstnavtpuanlarrna
eklenece$i,meslekive
teknik orta ogretim kurumlarrndan
mezun olan ogrencilerinistedikleritakdirde bitirdikleri
programlndevamtniteliginde
veya bunaen yakrnprogramlarrn
uygulandr$r,
onceliklekendi
rnesleki ve teknik e$itim bolgesi iginde yer alan veya bolgesi drgrndakimeslek
yuksekokullarrnastnavstz olarak yerlegtirilebilecekleri,
stnavstz olarak meslek
yuksekokullartna
devamederekmezunolan olrencilerinytizdeonundanaz olmamakuzere
aynlacakkontenjanlara
gore alanlarrndaki
lisans programlarrna
dikey gegigyapmalarrnrn
sa$lanaca$r,
meslekive teknikortao$retimkurumlarrndan
herhangibirinibitiripde meslekive
teknik e$itim bolgelerikapsamrdrgrndakibir y0ksekogretim
programtnagirmek isteyen
o$rencilerin,
girigsrnavlarrna
itniversite
bagvurabilecekleri
belirtilmigtir,
2809saytltYukseko$retim
Kurumlarr
Tegkilatr
Kanunu'nun
Ek 30. maddesindede,
Bakanlar Kurulu'nunYtikseko$retimKurulu ve Milli E$itim Bakanlrgrnrnonerisi ile
universitelerebaglr olarak fakulte, enstitr"ive yiiksekokulkurmaya; bu birimlerle ilgili
birlegtirmeye,
kapatmaya,ba$lantrve isim degigikligiyapmaya yetkili oldugu kurala
ba$lanmrgtrr.
Yukartdayer verilenmevzuathrikumleri
uyannca,BakanlarKurulu'nun
sahipoldu$u
b u y e t k i n i kn u l l a n r l m a s rhnirznm egt e r e k l e r i nle. ,
olmasrgerekti$i
kugkusuzdur.
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Bu itibarla,dava konusuduyuruile YOK Yuri.itmeKurulukaran ve bu iglemlerin
dayana$r
olan BakanlarKuruluKarartnrn
yukarrda
belirtilen
mevzuatve esaslargergevesinde
degerlendirilmesi
gerekmektedir.
Dava konusuBakanlarKuruluKararrile kararaekli listedebelirtilen
yukseko$retim
kurumlanbunyesindebulunanve aynt listenin(A) sritunundagosterilen
Teknik Egitim
Faktilteleri,
Meslekive TeknikE$itimFakrilteleri,
MeslekiEgitimFakultesi,Endgstriyel
Sanalar
Egitim Fakultesive Ticaretve TurizmEQitimFakiiltesikapatrlarak,bunlannyerterine(B)
sutunundayer alan TeknolojiFakulteleri,
Sanatve TasarrmFaktjltesiile TurizmFakultesinin
aynryuksekogretim
kurumlarrna
bagholarakkuruldugu
anlagrlmaktadrr.
Antlan BakanlarKurulukararrndanonce,Ytikseko$retim
KurulutarafrndanT1rkiye
Ytikseko$retimUlusal Yeterlikler Qergevesi kapsamrndaolugturulanyuksekogretim
UlusalYeterlikler
Komisyonu
ve Qahgma
Qergevesi
GrubuncaOcak200gtarihinde
haztrlanan
raporda,meslekie$itiminytikseko$retimden
ayn olarakyaprlandrrrlmasr
gerektigiyongnde
de$erlendirmeye
yer verildi$i,
MilliE$itimBakanh!1,
Bagbakan|kDevletpersonelBagkanlrgr
ve BagbakanhkDevletPlanlamaTegkilatrMiistegarhlrtarafrndanda teknolojifakirltelerinin
kurulmasr
yontindegorrigbelirtildigigonilmektedir.
Ayrtca,teknolojifakultelerinin
kuruluggerekgesinde;
Ttirkiyeendiist1sinin
uygulama
becerisiy0ksekmtlhendislere
ihtiyacrbulundugu,end0stritalepleridogrultusunda
uygulamal
bilimlerdeteknik elenranlartnyetigtirilememesinin
ve endustridegahgacakyukseko$retimli
teknikelemanlartnuygulamabecerisinin
az olmasrnrnuniversite-sanayi
igbirli$iagrsrndan
sorunoldufu, hem tiniversitelerin
hem de sanayinin
ihtiyagduydu$umuhendislerin
aynrgatr
altrndave aynl mufredatile yetigtirilmesi
gerektigi,mevcutegitimdemuhendislerin
gordugu
staj e$itiminin,sanayininihtiyagduyduguuygulamabecerilerinin
kazanrlrnasrnda
yetersiz
kaldr$r,
bu nedenleuygulamabecerileri
y0ksekteknikelemanyetigtirilmesi
amactylateknoloji
fakrlltelerinin
kurulmasrnrn
gerekliolduguifadeedilmigtir.
Bu itibarla,
yukartdaantlanmevzuatrn
Bakanlar
Kuruluna
verdi$iyetkiyedayanrlarak,
bilimselraporlarve ilgilikurumve kuruluglarrn
gorugleri
esasalrnarak,
tilkesanayisinin
ihtiyag
duyduQuuygulamabecerisiyuksekmithendisler
yetigtirmek
amacrylabazryuksekogretim
kurumlarl
bunyesinde
bulunanTeknikE$itimFakulteleri,
Meslekive TeknikEgitimFakrilteleri,
MeslekiE$itim Fakultesi,Fndustriyel
SanatlarEgitimFakultesive Ticaretve Turizm Egitim
Faktiltesi
kapatrlarak,
bunlartnyerlerine
Teknoloji
Faktllteleri,
Sanatve TasanmFakultesiile
TurizmFaktlltesinin
aynryrikseko$retim
kurumlarrna
ballr olarakkurulmasrnda
ve buna ba$1
ytrrutme
olarakalrnanYukseko$retim
Kururu
Kurulukararrile 201
Ytikseko$retim
i Teknoloji

a, hizmet
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ote yandan,2o1o osys Yukseko$retim
Programlan
ve Kontenjanlarr
Krlavuzunun
102'sayfastnda
yeralanFrratUniversitesi
Teknoloji
Fakultesi
mrlhendislik
bolumlerine
ogrenci
afrnaca$tna
dairduyurunun,
muhendis
unvanralacako$rencilerin,
bir universiteye
ba$lrz ayrr
faktilteye2 ayn puan turu ile altnmasrnrn
ve genel liselerdenmezun olanlarlameslek
liselerinden
mezunolanlartnfarkhpuanturleriile teknolojifakultelerine
kayrtyaptrrmalarrnrn
egitlikilkesineaykrrroldu$uilerisrirulm0gtur.
A n a y a s aM a h k e m e s i n8i n
. 1 2 . 2 0 1 1 g uvne E : 2 0 1 0 1 1 i gK,: 2 0 1 1 / 1 6s5a y r l kr a r a r r n d a ,
egitlikilkesininamaclnln,hukuksaldurumlarraynr olanlarrn
kanunlarca
aynr iglemeba$lr
tutulmalartnrsa$lamak ve kigilere kanun kargrsrnda
ayrnm yaprlmasrnr
ve aylcalrk
tantnmastnt
onlemekoldu$u,bu ilkeyle,aynrdurumdabulunankimi kigi
ve topluluklara
ayrr
kurallaruygulanarak
kanun kargtsrnda
egitligingi$nenmesinin
yasaklandrgr
ve bu ilke ile
eylemlide$ilhukuksalegitli$in
ongoruldrigu,
kanunonundeegifligin,
herkesin
her yondenaynr
kurallarabagh
tutulacagr
anlamtnagelmeyece$i,
durumve konumlarrndaki
ozelliklerin,
kimi kigilerya da
topluluklar
igin de$i9ikkurallartgereklikrlabilecegi
ve aynr hukuksaldurumlannaynr,ayrl
hukuksaldurumlarln
farkhkurallara
ba$htutulmasrnrn
Anayasa'nrn
ongordugri
egilik ilkesini
zedelemigolmayacagr
belirtilmigtir.
2010 OSYS Ytikseko$retimProgramlanve Kontenjanlan
Krlavuzunun,,Merkezi
Yerlegtirmeile OgrenciAlan Yukseko$retim
Lisans Programlan"baghkhTablo 4,te; Frrat
UniversitesibrinyesindekurulanTeknolojiFakirltesinin
mtihendislikbolumlerinemeslekive
teknikortao$retim
kurumlart
(M.T.O.K.)
mezunlannrn
YGS-1puantile genellisemezunlalnrn
ise MF-4 puanr ile girecekleribelirtilmigtir.
Ayrrca Krlavuzda,TeknolojiFakultesilisans
programlannaM.T'O'K. kontenjanrndan
yedegen adaylara bir yrlhk intibak programr
uygulanaca$r,
intibakprogramlndan
muafolmakigin matematik
ve fen derslerinden
muafiyet
stnavtnda
bagarrlt
olmakgerekti$i,
intibakprogramrnda
baganlrolano$rencilerin
birincisrnrfa
devamedecekleriifadeedilmigtir.
Yasa koyucutaraftndan2547 saytlrKanun'unyukarrdaaktanlan
45. maddesiile,
mesleki ve teknik orta o$retim kurumlarrndanmezun olan
ogrencilerinyukseko$retim
kurumunagirerkenfarklresaslaratabi olacaklarr
yonrindeduzenlemelere
yer verilmig,bu
maddenin uygulanmaslndan
kaynaklananuyugmazlrklara
kargr agrlan davalarda ise,
Dairemizce
genellise mezunlart
ile meslekive teknikortao$retimkurumlanndan
mezunolan
o$rencilere
universiteye
girigtefarkhkatsayruygulanmasrnrn
egiflikilkesineaykrrrolmadrQr
kabuledilmigtir'
Bu baQlamda,
yasakoyucutarafrndan
getirilendtlzenlemelere
paralelolarak
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mezunolano$rencilerin
teknoloji
fakultelerinl
bitirmeleri
durumunda
muhendis
unvanralmalarr
da' her iki tur liseyibitirenogrencilerin
mtlhendislik
egitimisuresinceaynre$itimeve aynl
kurallara
tabiolmalart
kargtstnda
egitlikilkesine
aykrrrhk
olugturmamaktadrr.
Bu itibarla,haztrlananbilimselraporlarve ilgili kurum
ve kuruluglarrn
gorugleri
do$rultusunda,
teknik ve teorikbilgi yanrndauygulamaya
yonelikde egitimvererekulke
sanayisiigin ihtiyagduyulaninsan gricununsa$lanmasr
amaqyla kurulanteknik eQitim
fakultelerinin
mtihendislike$itimiverenbokimlerine,
meslekive teknikortao$retimkurumlarr
(M'T'o'K')mezunlartntn,
intibakegitimiveyamuafiyetsrnavrkogulugetirilerek
yGS-1,puan
genel
turu ile
lise mezunlartntn
ise MF4 puanr ile ahnmasrnda
egiilikilkesineaykrrrlk
bulunmamaktadrr.
Bu durumda,mevzuattnBakanlarKurulunaverdi$iyetkiyedayanrlarak
ve bilimsel
raporlarile ilgilikurumve kuruluglarrn
goriigleriesas ahnaraktesis edilmigolan iglemlerde
hizmetgereklerine,
kamuyarannave egiflikilkesineaykrrrhk
gorulmemigtir.
Agrklanan
nedenlerle,
hukukidayanaktan
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