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Ytiksek6qmtim Kurumu Sayrn Bagkanh0rna
Ankara

lLGi: a) 11.12.2009 tadhli dilekgem
b) 10.02.2010 tarihli dilekqem
c) 3'l .03.2010 tarih ve 01 1426 sayrh yazrn rz hakkrnda,

ilgi de belirtilen dil€kgelerime yasal s0releri iginde cevap verilrnemig ve bdylece 3071
sayrlr Dilekgeler Hakkrnda Kanun ihlal edilmigtir.

Bu durumda yasayr ihlal eden YOK yetkilileri hakkrnda gdrevi ihmal nedeniylo
sorusturma agthp aQrlmadrgr ve agrldr ise hangiagamada bulundugu hakkrnda
tarafrma aynnlrlr ggyqpfgll@ghi az ve talep ederim.

izmir.

1378 sokak No,Vl Koldon iSharu Biiro: 107 Al€€ncrl 35220 izMiR
Telx (0232\ 422 52 47 - 463 63 69 Fa* (0232) 453 85 43 E-mail noyuozkan@ttmall-co[|
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16.03.2010
iadeli/APS

Yi.iksek60retim Kurumu Sayrn Bagkanhdrna
Ankara

iLGi: 10.02.2010 tarihli Danrgtay 8. Dairesinin, istanbul Barosunun agtrgr dava
irzerine verdioi Y0ksek06retim Genel Kurulunun yoksekodretime giriSte katsaur puan
uygulamasrnrn kaldrrrlmasrna lliskin 17.12.2009 gtrn ve 1266 sayrlr karaflnrn 3., 4. ve
5. maddeleflne yOneljk olaiak yurutmenin durdurulmasr istemjnin kabulune iliskin
27 .O1.2O'lO gi)n ve 2010/2 sayrh karaflnrn" icaplanna gecrkmeksizin uyulmasr ve
yargr karaflnrn arkasrna "ikinci kaz dolanrlmasf've Anayasanrn ikinci kez ihlal
edilmesi hakkrndaki dilekgem

1 1 .12.2009 gunlu dilekgeme 90 gundirr ve 10.02.2010 tarihinde Sayrn rnakam nrza
gonderilen CKtg fotokopisi sunulan dilekgeme aradan yaklagrk 35 g0n geEmesine
kargrn bugune kadar bir cevap verilmemigtir. 3071 sayrI yasa uyannca yu!'ttaslafln
basvurulanna gEgeqglglli! icinde cevao verilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu
durum Uz0cu ve dugundunjcudur. Aynr zamanda T.C.K. 257 .madde uyaflnca 96revj
ihmal suQUdur.

Ba$vurumuzun akrbeti hakkJnda tarafrma ivediiikle cevap verilmeslnj drleim.

I
I

Saygrlarrmla, /
- ._---e1,-t-- '

Noyan Ozqan
Avukat, I
1378 Sokdk.4/1.No 107.AIsancak izmir.
/T.C. No:22094193000)

EK: 10.02.2010 gifnlir basvuru yazrmrz ve PTT alrndr belgesi.

i .o Si.il No. : 198{ - 2355 TCK)i : 22091193n00
l, d' .r\o.l'r }.orJor ilhafl Filro 107,\ls&1 a. 351/,J ilIIiR

1e1, (0232) 422 52 47 - ,+ill ;r ;: Faa, (0232) 463 85 43 Csn : (0532) 277 73 97 E E dl no r:i :k.inCiiiiniil.com
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Sayr :

Kolru :

Bdkent / ANKARA
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Sayn Noyan OZIIAN
1378 Sok.4/1 No: 107

Alsancak/IZMIR

iLGira) I 1/1212009 tarihli dilekqeiiz.
b) 18/01/2010 tarih ve B.30.0.EOB.0.00.00.03-01.01-201-2251 sayil yazrmtz.
c) 16/03/2010 tadhli dilekgeniz.

18/03/2010 tarihli Yilksekdgretim Genel KurL toplantlsmda 2010 Ogrenci Segme ve
Yerle$tinne Sistemi'ne iliqkin ahnan kararrn bir dmegi ekte gduderilmcktedir.

Bilgilerinizi rica edcrirn

Genel Sekreter Yrd.

Ek: 1- Karar dmegi (1 sayfa)

F.K. 958 Ulus - Ankara Tei : 298 70 00 Telex : 42839 - icyk - 1r Teletax : 266 47 59 265 48 19



KdruR

2547 sayrl Yiiksekdirerim Kanunlnun 7. maddcsinin (h) ve 0) bentlcrinin v,irldigi
yetki]e da),ah olarak. KLrrulumuzun katsayrya iliqkin vermi$ oldugu 21.07.2009 ve
17.12.2009 tarihli kararianna kar;r agrlan davalarda Danrrtay g. Dairesi ile Danr.tar idari
Dava Dairelcri Kurulunun vermi$ olduklan yilriitrnenin durdurulmasi kararlaLi dilkate
ahnarak, 2010 iini\ersite s'nav tar.ihlerine kadar Danr$tay 8. Dairesinde 21.07.2009 ve
n.12.2009 Iarjhll yerle$tirnre puanlannn hesaplanmasrna iliskin kararlanmrza Karrr agrnn
d.avalar 

. 
son uclnd a odaya gtl€bilecek yeni hukuki durum sakl kalmak 0ze!.e, 2010 yllt

Universiic stndv souuqlarrnrn degerlcndirilrnesinc esas allnacak ve yilriitnenin
drrdurulmasnla karar verilen kurallar. yargr kararlar ger-ekcele dolruhusunda ve 2547 sayth
I{trnunun 45. maddesi ile birliktc degerlendirilmek sureriyle 2010 )rlr igin afagrdaki fekildc
belirlenmiStir:

( t) Yergr kararlannrn geregini getirmek amaclyla ada)lann iiniversitel,e
ycrleftirilmclerine dayanak olmak itzere Yiiksek6gretinc Cegiq Srnavr (yGS) puanlarr esas
ellnarak vcrle$rirme yaprlan prograrnlar ile Lisrns yerlctlirne Slndvl (LyS) puanl;[l esas
alrnarak yerle$lirme yaprlan programlarda, iigili Agrr.llkl OrtadEretim Ba;afl puanr (AOBp).
adalrn kendi alanuda bir progrant tercih etmcsi halinde 0,15; alant dl;lnda bir prograrnr
tercih etmesi halinde ise 0,12 ile qarprltr. Ortaya Qlkan savtnln slnav sonucuna eklenmesi
suretille bu a$amadaki yerleftirmcye esas olacak puan bclirlenir.

(2) Adaylardan dgretmen liscsi ve meslek lisesi mezunu olanlann. slnavsrz kayrt
hakkr olanlar dr5rnda, kendi alanlanndaki programlarr tercih etmeleri halinde ilgili agrrlkl
ortadgretim baqarr puanlannrn 0.06 ile garprrnr sonltcunda bltlunan puan L macldeye gdre
hcsaplanan toplam puana alnca eldenir.

(3) Mcslek Yilksek Okullallnrn srnavsrz gcti$ren bos kalan konrenianlenna. acrk
dgretinl programlaflna ve meslek liselerinin devamt nitcligindeki lisans programlarrna yGS
puanlan csas almarek verleqtinre 

"-aprlrr.
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11-02.2o1o...ivedi/faks

lzmir Barosu

Sayrn Bagkanhdrna

Ankara

Sn. Bagkan Av.Ozdemir Stikmen

Ozdr; YOK'Un. varor sistemine saldrflsrnrn Yonetim Kurulu qundemine

allnmasr ve YOK h.k. suc duvusunda bulunulrnasr islemidir.

Danrgtay LDairenin OSYI\,4 srnavlaflnda uygulanan kat sayr ile ilgili YOK

karaflnrn yUrutmesinin durdurulmasr , YOK Un tttraztntn Dan gtay iDDGK ta.aflndan
red edilmesi ve buna raomen yargr karaflnrn icaplaflnrn uygulanmayrp yeniden bir
karar altnmasr ve bu karafln da yrlrrltmesinin durdurulmasr kamuoyuna mal

olmugtur. Bu arada HLlkLlmefe yandag basin tarafrndan davacr istanbul Barosu ve

Dan gtay hakkrnda sistematik ve organize bigimde lekeleme ve karalama
kampanyasr devam etmektedir. Bu konudaki nagizane gdr0glerimi dun sayln
Baqkan'a faksla gonderdim.

D{n ak$am Llzeri YOK web sitesinde Danrqtay karafl ile iigili agrklamayr hayret
ve dehgetle okudum. YOK Yuratme Kuruiu agJklamastntn karafln uygulanmastna
lliSkin b6lumlerini aynen agaorya alryorum,

" Dolayrsryla, 2'l Temmuz 2009 tarihli karar ile kurulmuq olan ve hukukiligi tartrgma
konusu olmayan yeni sistem yiirairluktedir, bunun gerekleri ka€rhhkla yerine
getirilecektir, artrk eskisisteme d6niis hukuken ve fiilen mUmkUn degildir. "

" Her halukarda Kurulumlrz, bir iptal kararr verilmesi halinde dahi, katsayt oranlannl
belirlemeye dair yetkisini bilimsel veriler rsrgrnda kullanacakirr.

Kurulumuz Anayasal temeli olan yuksekogretim ve girig slnavl baklmlndan, hizmet
gereklerine uygun diizenleme yetkisini, herhangi bir vesayeti ve hukuka aykrn bir
zorlamayr kabul etmeden, kullanma kararhgrndadrr. "

Baro Sicil No. : 1984 2366 - TCKN : 22094193000-
1378 sokak No.4/1 Kordon iqhan Bnro: 107 Alsancal< 35220 iMiR

're! 10232) 4225247'463 63 69 Fd: (0232) 463 85 43 Gsn: (4s32) 277 73 97 E-mail: noyanozkan@trmail.com
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YOK YLlrutme Kurulu Uyeleri , aqrkga Danrgtay 8. Dairesi tarafrndan yLlrutmesi

durdurulan 21 temn'ruz 2009 iarihli hukuka ayktn karanntn halen y0rLir[ikte olduounu
ve yargr vesayetini (deneiimlni) kabul etmedigini beyan etmek suretiyle, gdrevlerini
kdtuye kullanmanrn da dtesine geQmekte ve sistematik ve organize biqimde yUksek

mahkeme kararlarinr uygulanamaz duruma getiren bir icraata bulunmaktadtrlar.

YOK'Un eweJce Universrtelerde trlrban serbestisi tantyan keyfi genelgesi olaytnda ve
bu defa kai sayr olayrnda Anayasantn temel nizamtnt tegkil eden laiklik ilkesi ve
hukuk devleti ilkesini yozlaqtrrmak ve uygulanamaz hale getirmek nyeti ve icraatl
aErk ve tartrqmasrzdrr.

YOK, TUrk hukuk tarihjne kara bir sayfa olarak geqecek 10 $ubat 20'10 gunlu
aQrklamasrnda davada alinan yargr karannr uygulamayacagtnt belirtmekte ve aynl
zamanda idarenin yargrsal denetimini geqekleqtiren ve Hukuk Devletinln en dnemli
kurumlanndan biri olan Danrgtay'r tanrrnad 6rnr vurgulamaktadtr.

Bu vahim ve Llzrlcu olay, yalnrzca basrn aQiklamalafl ve krnama beyanlanyla
gegigtirilecek kadar basit de0ildir. istanbul Barosu yalnrz brrakrlmamalrdrr

Hukuk devletine a9rkga saldrn ve ortadan kaldrrma kastrnr ve boylece Anayasayi ihlal
suEunu iqleyen YOK YUrUtme Kurulu yeleri hakkrnda Ankara yetkili Bagsavcrlr0rna
sugduyurusunda bulunulmasrni dileflm

S ayg rla rr rn la,

Av.Noyan Ozkan

izmir

Ekj YOK 10.02.2010 gLinlLi aerklamasl

A. Pulat Gozilbiiy!k, TCK aErklamasr, C.lr

Baro Sicit No. | 1984 - 2366 - TCKN: 22094193000
| {-8 5o.* No.4 . Kordon i}hdnr Eiro: .07 Al.an.rl' Jtrlzo iZMiR

'tel: 10232) 422 52 47 463 63 69 F : (0232) 453 85 43 Gsm : (0532) 277 73 97 E-majL noyDozkan@ttmail.com
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Yiiksekiioretim Kurumu Sayrn Baskanlt6tna

06539. Bilkent.Ankara

Sn.Baskan Yusuf Ziya Ozcan,
Sn. Ba9kan V.Prof. Yekta Sarae, Sn. Ba9kan V. Prof.Dr.Omer Demir

Sn.Yiiriitme Kurulu Uyeleri. Prof.Dr. Ali Ekrem ozkul. Prof.Dr. Atilla Eriq,
Prof.Dr. Berrak Kurtulu$,, Prof.Dr. Durmu$ Giinay, Prof.Dr. izzet ozgeng,
Prof.Dr. Muhittin 9imgek

Ozii; Danrs{av S.Dairesinin. istanbul Barosunun actrdr dava Uzerine verdidi ."
YUksekddretim Genel Kurulunun vllksekddfetime qirigte katsav ouanr uvoulamasrnrn
kaldrnlma$na iliskin 17.12.2009 qdn ve 1266 savrI kararrn n 3..4. ve 5. maddelerine
vbnelik olarak vilfiitmenin du rdurulmesr isteminin kabuliine iJiskln 27.01 .2010 qan ve 2010/2
savrll karannrn icaplanna qecikmeksizin uvulmasrve-varqr ka€nnrn arkasrna "ikinci kez
dolanrlmamasr" ve Anavasanrn ikinci kez ihlaledilmemesi istemidir.

llgi; 11,12.2009 gun,u dilekqem. ( Cevap verilmemigtitl )

Dantstav 8. Dairesinin i YLiksek6gretim Genel Kurulunun yriksek6gretime girigle kalsayl
puanr uygulamasrnrn kaldrnlmasrna iligkin 21.07.2009 gun ve 1266 sayrI karaflnrn 3.,4 ve

5. maddelerine ydnelik olarak yiirijtmenin durdurulmasr jsleminin kabulijne ililkin 20.1 1.2009
gLln ve 2009/6890 sayrlr karannrn" kamuoyuna a9rklanmasr ilzerine YOK Bagkanh0r yargl
karannrn aftasrna dolanmak amaoyla formuller aragtrrmaya baglamrgtr.

11.12.2009 gLinrlnde Sayrn YOK Bagkanlr0rna gdnderdi0im dilekgede,"ya€r karannl
etkisizlegticek ve aftasrna dolanacak bir icraatan kagrnrlmasr ve yargr karaflnrn geriye ddnilk
olaaak uygulanmasr isteminde bulunmugtum. Dilekgeme, bugilne kadar cevap verilrnemi9 ve

Anayasanrn 74. l,,laddesi ile 3071 sayrI yasa ihlai edilmiitir.

Aynca yarcr silfecinin devam etmesine karyrn, YOK Ba$kanl,0r ve Hilkrimet e mensup bakan
ve milletvekilled tarafrndan yaprian muhlelif agrklama ve beyanallarla, Danr!lay'rn anllan

ka|afl yrpratrlmaya ve kamuoyu onrlnde etkisiz krl|nmaya gajlgrldrqr malumduf. Hukuk
devleti ilkesine inanan ve savunan hukukcu bir vurttat srfatrvla savrn bagkan ve YOK
Uveledni dilekce hakkrmr kullanmak suretivle son kez uvarmavr uvoun buldum.

YOK, anayasai bir kurumcjurve ba$kan ve uyelerinin anayasaya sadakal borglannrn yanl

srra Yuksek Mahkeme Kararlaina ve icaplanna uyma ( 129, 138/son , ) zorunluluqu
vardrf. Anayasanrn 'l l.maddesi uyannca Anayasa hrikiimlerj sayrn baqkan ve ilyeledni de

badlamakladrr.

1378 Sokak No.4/r Kordon igham Bnror 107 Alsancal 35220 17-l"rlk---7
'lel. (0232) 422 52 47 - 463 63 69 Fd: (0232) 463 85 43 E mail: toyanozkan@nnail com
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Anayasanrn de0igtirilmesiteklifdahi edilemez 2.rnaddesinde belirtilen HUKUK DEVLETi
iLKESi ve Anayasanrn 1 3S.maddesindeki l\trAHKEIVIELERiN BAGIMSIZLIG' ve

KARARLARINA UYULI\4ASl ILKESI r910r altrnda 9g49gyg9e.!Egj.0i!-e!dg.!_teBl
qerekcesinin icaplannrn verine qetirilmemesive arkas,na dolanrlmasr durumunda
ikinci kez.TCK..30g. l\raddesi uvainca AnavasaM ihlalsucu islenmis olacakttr-

Danrstav S.Dairesinin anrlan karar oerekcesine odre;

" l ii.hilt Cuh,Iuireai ,\nrJasae'nn 2. m.ddsinde. Tiirki]t Curhudrttinin laib demotr'itik yc sosrd bn hukuk
Dc\'leti oldugu hiikmii Jer almrfrr. Anayasa Mahkcmesinin bi$ok Larninda da trelirtildi*i
gibi, Anayasa'nrn 2. maddcsinde belirtilen huhuk devleti, eylem re ifkmlcrinin hukuka ulgun,
insan haklanna dayanai, bu hal rc iizgt iil{lcri koruwp gii{lcndircn, hcr alanda c$itlidi
gdzeten, adalctli bir hukuk diizcni kurup siirdiirmekle kendisini yiikiimlii sayAn! hukuk
gii\mliEini salla}an, biitiin etkinliklerinde huhrka \c Anayasa'ya uyan, i em ye eyleml€ri

baFmsz yargr denetiminc baEh olan dcrlcttir. Anayasa'da, TiirkiJc Cumhuriycti'nin
demokratik hukuk Dcvlcti niteligi ruryulamrhen, d€\letin tiim eylem re iilemlerinin yargr

denetimine baEI olma$ amaqlmmrltrr. Yargr denetimi, huhuh de\,lelinin "olmazra olmaz"
kosDludur. (..)

Ddvah idarcnin bu ag damalann lcr aldrF srmrnmasr! f&kh kats yt uygr amasmr kikhran
diizenlemete tdnelik olarnk :4rllm dNalnrda rerilen sarunmalannr tekrar eder niteliktedir. Bu

Sckildc l{atsatl farlumn olmamasr ya da olacaksa da ai {t}ilir bir niteliginin buhmmxsma
yiinclih olan tlir amacrn, -\ukanda afrklanan m$zu:rtt:l iingiiriilen \ e D:liremizce \ e id:n i Dal a

Dairclcri Kurulunca vcrilcn karrdnrda da lurgulanan temel ilke le yal{la$rma urgun olmadrlr

atrl{trr. Ayr.rrrt uJgulanacak katsay srnavl soducunda Jerl€$tirmeJe esas puantn

hcsaplanmasrnda diklatc ahnacaFndan srnailara b:r$vurma vc srn:\larr cngcllcJici bir husus

dclildir. . !!!l!!.r4u!il4lgqll ,'

Anayasa'nrn 2. maddesinde beliriilen hukuk devleti, eylem ve iglemleri hukuka uygun, insan

haklanna dayanan, bu hak ve 6zgiirlUkleri ko.uyup giiglendiren, her alanda adil bir hukuk
drlzeni kurup bunu geligtirerek siirdUren, Anayasa'ya aykrn durum ve tutumlardan kaginan,

hukukun rlstrln kurallalyla kendinl baglr sayan, yargr denelimine agrk, yasalarln ilstunde

yasa koyucunun da uymasr gereken Anayasa ve temel hukuk ilkelerjnin bulundu0u bilincinde
olan devletiir. ( Anayasa Mahkemesi kararlanndan alrnmttltD

idarenin yargl kararlal|na uymasr ve bu kararlafln gerekledne gdre i9lem ya da
eylemde bulunmak zorunda olma6r aynr zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir
gereqidir. Anayasanrn 2. rnaddesinde yer alan bu ilke kaGlslnda idarenin mahkeme

kararlannr "aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamaKan, bir bagka deyi$le, 2009 yrtrnda

kullanrlan A!['hkh Ofta OEiltim B,r$an Puanr'nrn hesaplanmasrndaki 03-08 tekli deki
farkh katsa)'r uygulamasrna gef dijnii$ten ba$ka bir seqenegi bulunmamaktadlr.

9.7.1966 gun ve 1965,21 E., 1967/7 K. Sayrlr Danrgtay lgtihadr Birle$tirme
karaflnda".....iptal davaslna konu olan idaribiriglem ve kararln Danlgtay'ca iptaledildigi

tarihten degil, idafece verildigi andan itibaren ortadan kalkacagr..." belirtilerek ::!p!a
kararlannrn qerive viirlirl0k ilkesine" yer vedlmi9tir.

. .-(-
1378 sokdl No.4, I Kordon ifh$r Biiro: 107 Alsancdl Js220 ZMIR f

Tclt 10232) 4225247 4b3616q F4. (02J,1)46J854J E-mail noyDozlu@Lrmr:l'oh



A\UKAT
NOYAN OZKAN

Danrgtayrn artlk istikrar kazanmrg ve kdklegmiE kararlafina gdre; yijrutmenin durdurulmasl

ve iptal karannln iptali istenen tasarrufu ve onun sonucu olan islemleri durduracair ve bu

tasarrut ve islemlerin tesisle.inden ve ic.alaflndan dnceki (20.07.2009 oilnilndeki) hukuki
durumun vururlride qirmesinisadlavacadl. aqikardrr. Danrgtay ldari Dava Daircled Genel
Kurulu'nun YOK'iin , Danrgtay S.Dairesinin karanna kargr yapmrg oldugu itirazr real

etmig olmasr da son derece 6nemlidir. Sayn YOK Baikanl ve sayrn Uyelerinin
Anayasanrn 138.maddesi uyannca sayrn bagkan ve gyeleri de !qq!gE!, Dantgtay
S.Dairesinin 20-11.2009 gUn ve 2009/5890 sayrlr karainrn gerekgesini dikkatle
okumalannl naqizane tavsiye ediyorum. YARGT KARARLARTYLA iSTiKRAR KAZANT\,{tS BIR
SiSTEIvI BoZULIv]AMALIoIR.

YOK Baskanr ve savrn iiveler. Danrstav S.Dairesinin ilk vUrutmenin dudurulmasr karafl. ve
bu harara YOK TiF ilira?r uzenae Danrstav.dari Dava Daifeleri Genel Kurulunun vermig
olduiu red kataflnrn qerekqesinin son derece aqrk ve anlagrlabilir olmasrna karsrn. "iptal
kararlann qerive vururluk ilkesine" avkrn olarak veni formuller denemis. oSYM sistemini felc
elmis ve kamuoyunda kaos varatmrstrf. Bu kaosa elbelle mevcut vafor karannr bilerek ve

isteverek agmak ve dtelemek isteven YOK idaresi neden olmustur. Siifekli ve sistematik
olarakYilksek ivlahkeme karadaflnrn arkasrna dolanmakve uyqulamamak fiilleri. qbrevi

kdtuve kullanmanrn olesinde. Tijrkive CumhurivetiAnavasasrn,n temelrlkesiolan hukuk
devletini ortadan kaldrrmava v0nelik bir anavasa ihialidir.

idari yargr kararlafl nrn, i

ql4gsldolayrsryla da , baska formtiller aramak ve kamuoyunu yanlt9 ydnlendirmek
girigimleri gereksiz ve hukuka aykrflcfir.

1) Anayasanrn 138 ve |YUK 28/4 maddeleri ve Danrgtay'rn kdkle9mig kararlar uyannca;
anrlan yllksek mahkeme kafan gerckgesi ve icaplaflnrn YOK tamfrndan 30 grinlLik

yasalsUrenin sonu beklenmeksizin ve gecikmeksizin ivEDiLiKLE uygulanmasrnr,

2) "iptal kararlannrn qerive viiriirluk ilkesine" uvoun ola€k ilk statiive
dttnfilmesini.

3) toplumda kaos yaratacak bagka formUller aranmasrndan vEzgeEilmesini,

4) yargr kaaafinr etksizlegtirecek ve arkasrna dolanacak beyan, icraat ve planladan
kagrnrln a srn r. Daniglay y/d kararlar._rn YOK web stlesinde yaytnlanmastnl

5) dilekgeme yasal silresi iginde cevap vedlmesini ; bundan dnce YOK idaresitaraf{ndan
teslim allnan ancak yasal suresi iginde cevap vetllmeyen 71.12.2209 gunlu dilek9em
hakkrnda sorlrgturma agrlmasrnr ve gdrevini ihmal edenledn lecziyesini,

Anayasanrn 74 ve 3071 sayrir yasanrn 3 ve T.madcjeleri uyafinca hukukun
Lisir.lnliigi.ine inanan ve savunan bir yurttag srfatryla arz ve talep ederim..

Noyan Ozkan

NO;107.Alsancak,izmir,Avukat, 1378

TCKNi2209419

-*[

1378 Sokat No.4/1 Kordon l$han Buro:
@232) 422 52 47 463 63 69 Fc: (0232) 463

107 A]sancal 35220 IZl.jIR
85 43 E-mail noyanozkaD@ttmail.com
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Tiirkiye Barolar Birlidi

Sayrn BaSkanldrna

Ankara

sn. Bagkan Av.Ozdemir 620k

Ozil; YOKrln. varor sistemine saldrnsrfrn TBB Ydnetim Kurulu oLlndemlne
alrnmasr ve YOK h.k. suc duvusunda bulunulmasr istemidir.

DanrQtay B.Dairenin OSYIVI srnavlaflnda uygulanan kat sayr ile ilgili YOK
karannrn yurLltmesinin durdurulmasr , YOKUn Iirazrnrn Danrgtay iDDGK taraftndan
red edilmesive buna ragmen yargr karannrn icaplaflnin uygulanmayrp yeniden bir
karar alrnmasr ve bu karann da yUrutmesinin durdurulmasr kamuoyuna mal
olmugtur. Bu arada HLlkrlmet'e yandag basrn taraflndan davacr istanbuJ Barosu ve

Danrgtay hakkrnda sistematik ve organize biqimde lekeleme ve karalama
kampanyasr devam etmektedir. Bu konudaki naqizane gdrrlslerimi dun sayrn

Bagkan'a faksla gonderdim.

DUn akQam Uzeri YOK web sitesinde Dan'gtay karan ile ilgili aqklamayr hayret
ve dehsetle okudum. YOK YUr0tme Kurulu agrklamasrnrn karann uygulanmasrna
iJigkin bd[]mlerini aynen agaorya alryorum;

" Dolayrsryla, 21 Temmuz 2009 tarihli karar ile kurulmu9 olan ve hukukiligi tartr9ma
konusu olmayan yeni sistem yUrurli.iktedir, bunun gerekled kararhhkla yerine
getirilecektir, artrk eski sisteme ddnug hukuken ve fiilen miimkiin degildir. "

" Her haiiikarda Kurulumuz, bir iptal karan verilmesi haiinde dahi, kaisayr oraniannl
belirlemeye dair yetkisini bilimsel veriler rsrgrnda kullanacaktrr.

Kurulumuz Anayasal temeli olan yiiksekitgretim ve giris srnau bakrmrndan, hizmel
gereklerine uygun diizenleme yetkisini, herhangi bir vesayeti ve hukuka aykrn bir
zorlamayr kabui etmeden, kullanrna karar[grndadrr. "
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YOK YrirLltme Kurulu Uyeleri , aEtkEa DanrQtay B. Dairesi taraflndan yr.ifl.itmesi

durdurulan 21 temmuz 2009 tarihli hukuka ayktn kararrntn halen yurLlrlLllde oldudunu
ve yargr vesayetini (denetimini) kabul eimedigini beyan etmek suretiyle, gdrevlerini
kdtrlye kullanmanrn da dtesine gegmekte ve sistematik ve organize bjgimde yriksek
mahkeme kararlaflnt uygulanamaz duruma getiren bir icraata bulunmaktadtrlar.

YOKan evvelce riniversitelerde tiirban serbestisi tanryan keyfi genelgesi olaytnda ve
bu defa kat sayr olaytnda, Anayasanrn temel nizamtnJ tegkil eden iaiklik ilkesi ve
hukuk devleti ilkesini yozlagttrmak ve uygulanamaz hale getirmek niyeti ve icraatl
agrk ve tartrqmastzdtr.

YOK, Tdrk hukuk tarihine kara bir sayfa olarak gegecek '10 $ubat 2010 guntri
aErklamasrnda davada alrnan yargt karaflnt uygulamayacagtnt belirtmekte ve aynr
zamanda idarenin yargtsal denetimini gegeklestiren ve Hukuk Devletinin en dnemli
kurumlanndan biri olan Danigtay't tantmadtgtnr vurgulamaktadrr.

Bu vahim ve UzLlcrl olay, yalnrzca basrn aglklamalafl ve ktnama beyanlanyla
geQigtirilecek kadar basit de0ildir. istanbul Barosu yalnrz brrakilrnamaltdrr.

Hukuk devletine aQrkga saldrri ve oriad€n kaidtrma kasttnt ve bdylece Anayasayt ihlaJ

suqunu i!leyen YOK YrlrUtme Kurulu Llyeleri hakkrnda Ankara yetkili Bagsavcrlr0rna
sucduvurusunda bulunulmasrnr dilerim.

Saygrlaflmla,

Ek; YOK 10.02.2010 grin[i aerklamasr

A.Pulat G6zrjbLiyrjk, TCK Aqrklamasr, C.ll

1378 sokal No.4/r Kordon isharu Biiro: 107 Alsancak 3s220 iZMiR
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Yiiksekci{retim Kurumu Sayrn Bagkanh$rna

06539. Bilkent.Ankara

Sn.Bagkan YusufZiya Ozcan, Sn. Bagkan V.Prof.Dr.izzet Ozgeng,
Sn. BaSkan V. Prof.Dr.Omer Demir

Sn,Yiiriitrne Kurulu Uyele.i, P.oiD.. Ali Ekrem Ozkul, Prof.Dr. Atilla Erig
Prof,Dr. Berrak Kurtulug,, Prof.Dr. Durmug GUnay, P.of.Dr. M.A.Yekta Sarag,
Prof.Dr. Muhittin 9imgek

ozii; Danrstav S.Dai.esinin istanbul Barosunun actrdr dava uzerine ve.di6i .", Yrlksekd6retim
Genel Kurulunun vtiksekddretime oiriste katsayr ouanr uvoulamasrnrn kaldrnlmasrna iliskin
21.07.2009 aun ve 1266 savrlr karannrn 3.. 4. ve 5. maddeledne y6nelik olarak yj{qlQCd!
durdurulmasr isteminin kabulrjne iliskin 20. 1 1.2009 o0n ve 2009/6890 savrlr karannrn"
icaplanna oecikmeksizin uvulmastve varqr karannrn arkas'na dolanrlmamasr istemidir.

Danlstav 8. Daifesinin : Yi.rksekdgfetim Genel Kurulunun y0ksekdoretime giri9te katsayr
puanr uygulamasrnrn kaldrfllmasrna ili$kin 21.07.2009 g0n ve 1266 sayrl karaflnrn 3., 4. ve
5. maddelerine yonelik olarak yrjrutmenin durdurulmasr isteminin kabul0ne iliSkin 20.11.2009
giin ve 2009/6890 sayrlr karannrn"_kamuoyuna aerklanmasr uzerine YOK Ba$kanh0r

taraflndan yaprlan 8.12.2009 giinlii resmi aEklamada ,'2009 y mda bullarulan APrhHr Orta

OEretim B.ttarl Pta 'nm hesaplanmasndaki 03-08 ;eHindek farkh katsayt uygulamasma

geri d(tn t .trhk s6. konusu de+ildir." denilmig.ir.

httpi//basin.aoksov.trlindex.pht?paq€:durrrular&r-read&i:57

Ustelik sayrn ba9kan Ozcan, bugiin kamuoyuna yaptrgr aqrklamada" B plammE var, C
plammrz var, D ve E'ye kadar planlanmtz var. Bunu ba,tan biliyorduk. He. geye

havrlandtk" demek suretiyle yargr ka.aflnrn arkaslna dolanrlacaor imasrnr igeren bir mesaj

vermistir.

Aynca yargr sUrecinin devam etmesine karsrn, YOK Baikanllgr ve Hilkumete mensup bakan

ve milletvekilleri tarafrndan yapllan muhtelif aqklama ve beyanatlarla, Danr$tay'rn anrlan
karafl yrpratrlmaya ve kamuoyu dnalnde etkisiz krlrnmaya ealr$rldror malumdur. LlgkgK
devleti ilkesine inanan ve savunan hukukcu bir vurttas stfatrvla savln baskan ve YOK
gvelerini dilekog hakkrmr kullanmak suretivle uvarmavr uvqun buldum.

YOK, anayasal bir kurumdur ve bagkan ve iiyelerinin anayasaya sadakat bor9lannrn yanl

srra Yiiksek Uahkeme Kararlanna ve icaplanna uyma ( 129, 138/son, ) zorunluluou
vardrr. Anayasanrn ll.maddesi uyarrnca Anayasa hiikiimleri saytn bagkan ve uyelerini de
badlamaKadtr.
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Anayasanrn dedigtirilmesi teklif dahi edilemez 2.maddesinde belirtilen HUKUK DEVLET|

iLKESi ve Anayasanrn l3S.maddesindeki MAHKEMELERIN 8A6ll\rslzll6l ve

KARARLARINA UYULMASI ILKESI rSr0t altrnda Dantstay LDairesinin anllan karar
gerekgesinin icaplannln yerine getirilmemesive arkastna dolantlmasl durumunda TCK.- 309.

l\raodesi uyaflncaAnayasayr ihlalsuqu iglenmigolacaktrr

Danrstav S.Dairesinin anllan karar qerekcesine oairet

Dava konusu karar ile Y0ksektidretim Genel Kurulunca, 20L0 ytlrnda
yaprlacak olan yiiksekiidretim kurufilarrna tigrenci seqme ve yerlegtirme
srfiavlartndan ahnan puanlara gijre yiiksekiigretinr programlarha yerlegtirme
ile ilgili esaslar belirlenmigtir. Davacrnrn bu karara yatnelik iptal istemi, dava
dilekgesinin igeriEi ve dava konusu kararda belirlenen kurallar birlike
degerfendirildiginde, kararrn 3., 4. ve 5. maddelerinin katsayr uygulamasr ve bu
uygulama ile belirlenecek puanlara yiinelik olmasr nedeniyle :stemin, kararrn
diger maddele.ine yiinetik olmadrdl kabul edilerek inceleme ve dederlendirme
bq maddeler agrsrndan yaprlacaktrr,

1999 ylllndan itibaren uygulamaya konulan srnav sistemindeki farkll
katsayr uygulamasr kararrna karsr agrlan davala.; bu uygulama ile ortad'6retimde
baganlr olan 6drencilerin ve egitim kurumlaflnln gergeklegtirdikleri diizeyin ayrl
bir dege.lendirme kapsamrna alrnarak egitsizliiin iinlenmesi ve iigrencilerid
kendi ilgi, bilgi ve yeteneklerine gaire y€ni bir €ditim yagamrna gegirilmesi
yolqna gidildidii biiylece, iigrencilerin okul ve alan segimi sonucu olugturduklarl
birikimlerinin fa.klr katsayrlar uygulanmak suretiyle adil bir degerlendirmeye
tabi tutulmasrnrn amaglandrir gerekgesi ile Dairemizce reddedilmig ve bu
kararlar, Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu tarafrndan da onanmrttrr.

Biivlece. oenel veva meslek liselerinden olusan ve d'dretim siirecinin
ikinci kademesini olustsran ortaddretim kurumlaina baslama. devam etme ve
vliksekii6retim kurumlanndan vararlanma hususunda varol kararlarryla da
istikrar kazanmrs bir sisten verlestirilmistir.

Dava konusu edilen karafln 3. maddesiyle, iidrencilerin iidrenim
gtirdi!kleri okul ve alanlara giire bir aynma gidilmeye.ek srnav puanrnln
belirlenmesinde herkese esit bir katsayr uygulamasr iingiiriilmiig olmakla' farkll
hukuki stataldeki aiirencilerin aynr konumda degerlendirilmesi sonucu Anayasal
egittik kurah ile qeligkili bir durum yaratrlmrstrr. B|'| uygulama hukuksal statiisii
farkh olanlarr egit kogullara tabi krlarak hak kaybr ve ihlaline sebep olacaldrr,

Dava konusu karann 4. maddesindeki diizenleme, 2547 sayrh Yasanln
45. maddesinde yer alan kuraldan kaynaklanmakta oldugundan, timdiye kadar
uygulamanrn bu gekilde devam ettirilmeslne kargrn/ bu madde ve karann 5'
maddesindeki puanlama sistemi, 3. maddeye dayandrfllmrs olduiundan' hukuki
gegerliliSinden siiz etmeye olanak yoktur.



Davalr idarece, tiesleki ve teknik liselerden mezun olan aiirencilerin
yiiksektigretime yerlegtirilemerne kaygtlartnln azaltllmasl ve mesleki ve teknik
Iisele.i tercih edilebilir hale getirme amaclyla bu kararrn ahndlgt ileri siitaiitnekte
ise de, kendi alanrnda bir yiiksekaigretim€ ytinelen mesleki ve teknik lise
mezunlanna dnceki uygulama ile ek puan verildiginden, katsayr uygulamasl
bakrmrndan giderilmesi gereken bir hukuka aykrrrhktan siiz etme olanagl
bulunmamaktadrr, Meslek liselerinin kurulug amacr ve milli editim sisteminin
airgiitlenig ve igleyi$ 9ekli dikkate alrndtErnda bu okullarda verilen eEitimin
iincelikli hedefi, ilgilileri bir meslek sahibi yapmaya ydnelik olup, devam etnlek
istedikleri yiiksekd'gretim kurumlaflnrn da y6neldikleri egitime sygun olmasl
gerekmektedir. Bu nedenle .nesleki egitiftin iizendirilmesi ile katsayl
uygulamasrnrn kaldrrrlmasr arasrnda mutlak anlamda bir sebep-sonu9 iligkisinin
varlrgrndan siiz edilmesi momkiin degildir. fiesleki ve teknik egitimin
tizendirilmesi.in, egitim kalitesinin arttrnlmasrna. iilkenin istihdam
politikasrna, ekonomilq sosyal ve kiiltiirel beklentilerine gtire bu okullardaki
editimin yeniden yaprlandrfllmasr gibi bagka kriterlerle sa0lanabileceii agrktrr.

Kaldr ki, kendi alanrnda bir yiiksekajgretime yiinelen .nesleki ve teknik
lise mezunlartna aiiretimlerine devam etmelerini kolaylagtrran ek puan

uygufamastndan bagka uygulamalar da mevcuttur. 2547 sayrlr Yasanrn 45.
maddesiyle meslek yiiksek okullarrna srnavsrz ge9ig hakkr verilmesi de bu
amaca y6neliktir,

(ite yandan, davaft idarece Sekizinci Beg Yrllk Kalkrnma Planrnda ye.
alan ilkelerin dava konusu kararla hayata gegirildigi savunulmaktadrr. Kalkrnma
planlarrnda tespit edilen hedeflerin, ilgili alanr diizenleyen mevzuatr olugturad
ilkelerle qeligmemesi gerekir. Bu bakrmdan dava konusu karann da eiitim
sisteminin iingitrdti6ii dider ilkelerle gelismemesi, sistemin uyumunu ve
biitiinlaidiinii bozmamasr, egitim-aigretim hakkrndan yararlanma kogqllannl ihlal
etmemesi gerekir. Yani, milll egitlm alanrndaki bir ilkenin hayata ge9irilmesi igin
yaprlan diiz€nleme, milli egitimin temel ilkelerinin etkisiz kalmasrna sebep
olmamakdrr.

Bu aclklamalar karsrsrnda. milli editim sisteminin viinlendirmeve
iliskin kurallan ile 2547 savrlr Yasanrn 45, maddesinde ver alan ksrallar
vairtirliikte ve uvoulanrvor iken bu kqralla.tn uvoulanmastnr bertaraf edecek
sekilde alrnan dava konusu karann, editi]n slsternlnln airoiitlenis bicimindeki
biitainlaidii bozacak nitelik tasrdrtir ve uvoslamada karsrlasrlan sorunlarrn
diderilmesi amacrnrn drs|na crkrldr6r d6riilmektedir.

Bu durumda, dava konusu karann 3..4. ve 5. maddeleri. davanaail
vasa hiikiimlerine avkrfl oldudu oibi editim sisteminin, hukuka uvoun olduklarl
istikrar kazanmrs vardr kararlafl ile de ortava konulmus olan amac ve ilkelerin€.
hukuka ve hakkanivete uvoun dedildir, Dava konusu kararrn uygulanmasl
halinde telalisi 9iig ve imkansrz zararlar olugacagr da aerktr..
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Acfklanan nedenlerle, 2577 sayth Yastntn 2712 maddesindeki kogullar olusmug
oldugundan. dava konusu karann 3,,4. ve 5. maddelerine ydnelik olarak
yiir0tmenin durdurulmasr isteminin kabuliine, 20.11.2009 gijniinde oybirli6i ile
karar verildi. http:/ /www.danistav.oov.trl

Anayasa'nrn 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve jglemlerj hukuka uygun, Lnsan
haklanna dayanan, bu hak ve dzg0rlilkleri koruyup guglendiren, her alanda adil bir hukuk
dilzeni kurup bunu geli$tirerek srirdiiren, Anayasa'ya aykln durum ve tutumlaroan Kagtnan,
hukukun ijstun kurallanyla kendini baolt sayan, yafgt denetimine aQtk, yasalann itstijnde
yasa koyucunun da uymast gereken Anayasa ve temel hukuk ilkelerinin bulundudu bilincinde
olan devlettir. ( Anayasa Mahkemesi kararlanndan alinmtgttr)

ldarenin yargt kararlarrna uymast ve bu ka.arlann gerekle ne g6re islem ya oa
eylemde bulunmak zorunda olmast aynt zamanda "hukuk devleti" ilkesinin de bir
geregidir. Anayasanrn 2. maddesinde yer alan bu ilke karglstnda idarenin mahkeme
kararlannt "aynen" ve "gecikmeksizin" uygulamakta , bir bagka deyigle, 2009 y inda
kutla lan Agrrl*h Orta Ogretim Batan Puanfnm hesaplanmasmdaki 03-08,ektindeki
farkh katsayr uygulamasna geri doniigten baska bi. segenegi bulunmamaktadtr.

9.7.1965 giin ve 1965121 E.,196717 K. Sayrtr Danrgtay igtihadr Birtegtirme
karartnda". -. ..iptal davastna konu olan idari bir i$lem ve karann Dantstay,ca iplaledildigi
tarihten dedil, idarece verildioi andan itibaren ortadan kalkacaor... " betirtiterek:liEb!
ka.arlannrn oerive viiriirliik ilkesine" yer verilmigtir. Dantgtaytn artrk istikrar kazanmtg ve
koklegmig kararlaflna g6re; yilriitmenin durduruimastve iptalkaraflntn iptali istenen
tasanufu ve onun sonucu olan islemleri durduracaal ve bu tasanuf ve islemlerin tesislerinden
ve icralarrndan dnceki (20.07.2009 qUnUndeki) hukuki durumun v ritrl0de qirmesini
sadlavaca6r, agikardtr. Danrgtay ldariDava Dairelericenel Kurutu,nun yOK,Un,
Danrgtay S.Dairesinin kararna kargt yapmtg oldudu itirazt red etmig olmast da son
derece iinemlidif, Sayrn YOK Bagkant ve saytn aiyele.inin , Anayasanrn | 3g_maddesi
uyannca saytn ba9kan ve iiyeleride badtavan. Danrgtay S.Dairesinin 20.11.2009 giin
ve 2009,/6890 saylt kararrntn gerekgesani dikkatle okumalannt nagizane tavsiye
ediyorum. yAGr KARARLARTYLA |STIKMR KAZANMT$ 8iR S|STEM BOZULMAMALTDTR.

Anayasanrn 138 ve IYUK 28/4 maddelerive Dantgtay'rn kdklegmis karariar uyannca anllan
mahkeme karan gerekgesi ve icaplanntn YOK taraftndan 30 gilnliik yasal sijrenin 30nu
beklenmeksizin ve gecikmeksizin iVEDiLiKLE uygulanmasrnr _dilekgeme yasal stjresi iginde
ggyggverilmesini, yargr kara'|nt etkisizleqtirecek ve arkastna dolanacak beyan, icraat ve
planlardan kagrnrlmastnt, Anayasantn 74 ve 3071 saytlt yasanrn 3 ve T.maddeleri uyartnca
hukukun UstUnlUoiine inanan ve savunan bir yurttag stfatryla az ve talep ederim..

Noyan Ozkan

Avukat, 1378 S 1, NO;107,Alsancak,izmir, TCKN.: 220 941 93000


