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MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ 
 
 
          T.C. 
D A N I Ş T A Y 
Beşinci Daire 
Esas No : 2005/5627 
Karar No : 2007/72 
 

Özeti : Yürütme erki içinde bulunan bir üst kurula kamu 
görevlisi atanmasına ilişkin TBMM kararının, idare 
fonksiyonuyla ilgili olduğu için, iptal davasına konu 
edilebileceği hakkında. 

 
 Temyiz Eden (Davacı) : … 
 Vekili   : Av. … 
 Karşı Taraf   : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı  
 İsteğin Özeti  : Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 25.8.2005 günlü, 
E:2005/1777, K:2005/805 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek 
bozulması isteminden ibarettir. 
 Cevabın Özeti  : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. 
 Danıştay Tetkik Hakimi : Süleyman Aydın 
 Düşüncesi  : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. 
 Danıştay Savcısı : Mehmet Sağlam 
 Düşüncesi  : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların 
temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 
uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden 
hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

 
TÜRK MİLLETİ ADINA 

 Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: 
 Dava, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 9 üyesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nca seçimi ve atanmasına ilişkin 14.7.2005 günlü, 25875 Mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan TBMM Kararının iptali ile davacının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
üyeliği görevinin sona erdirilmesi sonucunu doğuran bu karardan dolayı yoksun kaldığı aylık 
ve diğer özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve göreve iadesine hükmedilmesi 
istemiyle açılmıştır. 
 Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 25.8.2005 günlü, E:2005/1777, K:2005/805 sayılı 
kararıyla; 2577 sayılı Yasa'nın 2/a maddesinde iptal davalarının, idari işlemler hakkında yetki, 
şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri 
için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlandığı; bir işlemin idari 
işlem olarak tanımlanabilmesi için, o işlemin idari bir makam tarafından tesis edilmesi 
gerektiği; kuvvetler ayrılığını benimsemiş olan Anayasamızda TBMM'nin görev ve yetkilerinin 
Yasama bölümünde düzenlendiği, bu haliyle TBMM Genel Kurulunun idari makam olarak 
düşünülmesinin mümkün olmadığı; bu nedenle, "idari bir makam" olarak kabul edilmeyeceği 
tartışmasız olan yasama organının RTÜK'e üye seçmesiyle ilgili aldığı kararın idari yargı 
denetimine tabi tutulmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava incelenmeksizin 
reddedilmiştir. 
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 Davacı, dava konusu işlemin idari davaya konu olabilecek nitelikte bir işlem 
olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını 
istemektedir. 
 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde; iptal davalarının, idari 
işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı 
olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacağı hükme 
bağlanmıştır. İptal davasına konu edilebilecek işlemler, idarenin idare hukuku alanında 
yaptığı, tek yanlı, kesin ve doğrudan uygulanabilir nitelikteki hukuki işlemlerdir. Bunların 
hukuki sonuç doğurabilmesi için idarenin iradesini açıklaması yeterlidir. Karşı tarafın herhangi 
bir irade beyanında bulunmasına gerek yoktur. 
 İptal davasına konu olabilecek nitelikteki bu tür işlemler, yalnızca Anayasa’nın 
yürütme organı içinde öngördüğü yapısal "idare“ye özgü olmayıp, yasama ve yargı 
organlarınca tesis edilmekle birlikte "yasama" ya da "yargı" fonksiyonuyla ilgisi olmayan ve 
tümüyle "idare" işlevine ilişkin olarak yukarıda belirtilen tanıma uygun biçimde alınan 
kararların da idari işlem olarak kabulü gerekir. 
 3984 sayılı Yasa ile, izin sisteminin gereği olarak, radyo ve televizyon yayıncılığı ve 
bu yayınların iletiminde düzenleyici ve denetleyici olmak üzere bağımsız ve yansız bir Radyo 
Televizyon Üst Kurulu oluşturulmuştur. Bu Üst Kurul’un yürütme erki içinde yer aldığı 
kuşkusuzdur. 
 Öte yandan, T.C. Anayasası’nın Cumhuriyetin Temel Organları başlıklı üçüncü 
kısmının Birinci Bölümünde Yasama ile ilgili hükümlere yer verilmiş, bu bölümde yer alan 87. 
maddede de kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları 
denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına 
ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel 
af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve 
görevleri yerine getirmek Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden olduğu 
belirtilmiş, idare ise Yürütme ile ilgili hükümlerin yer aldığı İkinci Bölümde düzenlenmiş ve bu 
bölümde yer alan 133. maddede 21.6.2005 tarihli, 5370 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun dokuz üyeden oluşacağı; Kurul üyelerinin, siyasi parti 
gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri 
adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçileceği hükmüne yer verilmiş; 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 6. maddesinde 24.6.2005 tarihli, 
5373 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle de, anılan hükme paralel düzenleme getirilmiştir. 
 Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 3984 sayılı Kanunun 6. madde hükmü 
uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.5.2000 günlü, 696 sayılı kararı ile 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine atandığı, adı geçenin henüz görev süresi dolmadan 
24.6.2005 tarihli, 5373 sayılı Kanunla, 3984 sayılı Kanunun 6. maddesinde yapılan değişiklik 
sonucu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 9 üyesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu’nca seçimi ve atanmasıyla görevinin sona erdirildiği, bu işleme karşı açılan davanın 
İdare Mahkemesince, davaya konu edilen işlemin idari bir makam tarafından tesis 
edilmediği; yasama organının RTÜK'e üye seçmesiyle ilgili aldığı kararın idari yargı 
denetimine tabi tutulmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle incelenmeksizin reddedildiği 
anlaşılmaktadır. 
 Bilindiği gibi "Hukuk Devleti", bütün işlem ve eylemleri hukuka uygun, her alanda 
adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdürmekle kendini yükümlü sayan, 
hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan 
kaçınan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, yargı 
denetimine açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da uymak zorunda olduğu Anayasa'nın 
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ve temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan devlettir. Kişilere hukuk güvenliğinin 
sağlanması da hukuk devletinin ön koşullarındandır. Nitekim, Anayasa’nın 36. maddesinin 
birinci fıkrasında, "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." 
hükmü getirilmiş; "Yargı yolu" başlıklı 125. maddesinin birinci fıkrasında da; "İdarenin her 
türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır" kuralına yer verilmiştir. 
 İdare işlevine ait işlemlerin yasama organınca yapılmış olması, işlemin idari niteliğini 
değiştirmeyeceği gibi, bunların yargısal denetim dışında bırakılması hukuki sonucunu da 
doğurmaz. Zira bu tür işlemlerden çok daha üstün hukuk normları olan kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli 
madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya Mahkemesi önünde iptal 
davalarına konu edilmeleri mümkün iken, yasama organının idari işlemleri üzerinde yargısal 
denetimin yapılmaması hukuk devleti ilkesine uygun düşmez. 
 Bu nedenle, yürütme erki içinde bulunan bir üst kurula kamu görevlisi atanmasına 
ilişkin uyuşmazlık konusu TBMM kararı, idare fonksiyonuyla ilgili olduğundan, iptal davasına 
konu edilebilecek nitelikte bir idari işlem olduğu açık olup, Mahkemece uyuşmazlığın esasına 
girilerek bir karar verilmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen İdare 
Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. 
 Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 7. İdare 
Mahkemesi'nce verilen 25.8.2005 günlü, E:2005/1777, K:2005/805 sayılı kararın 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı 
maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da 
gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye 
gönderilmesine, 24.1.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
          T.C. 
D A N I Ş T A Y 
Beşinci Daire 
Esas No : 2005/4236 
Karar No : 2007/214 
 

Özeti : 657 sayılı Yasanın 132. maddesinde, aylıktan kesme 
ve/veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
alanların atanamayacakları görevler arasında il 
müdürlüğü görevi sayılmadığından, davacının aldığı 
disiplin cezası nedeniyle il müdürlüğüne atanma 
koşullarından birini yitirdiğinden söz edilemeyeceği 
hakkında. 

 
 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … 
 Vekili  : Av. … 
 Karşı Taraf : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu GenelMüdürlüğü 
 Vekili  : Av… 
 İsteğin Özeti : Kocaeli İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2005 günlü, E:2004/2, 
K:2005/251 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 
 Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. 
 Danıştay Tetkik Hakimi : Bülent Küfüdür 
 Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. 
 Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya 


