
T.C.
D A N I Ş T A Y

  BEŞİNCİ DAİRE 
Esas No : 2016/8196

Karar No : 2016/4066

Davacı :

Vekili :

Davalılar : 1-Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu / ANKARA

 2-Adalet Bakanlığı / ANKARA

İstemin zeti�Ö� :  Osmaniye  Cumhuriyet  Savcısı  olarak  görev  yapan 

davacının,667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararname'nin 3. maddesinin 1. fıkrası uyarınca� Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel 

Kurulu'nun 24/08/2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararıyla meslekte kalmasının uygun olmadığına ve�

meslekten çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: 

Düşüncesi        � ����: Davanın görev yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren�Danıştay�Beşinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. 

maddesi uyarınca dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

2575  sayılı  Danıştay  Kanunu'nun  24.  maddesinde,  Danıştay'ın  ilk  derece  mahkemesi 

olarak,Bakanlar Kurulu kararlarına, Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, 

Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve 

işlemlere, birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,Danıştay Yüksek 

Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı 

açılacak iptal ve tam yargı davalarını karara bağlayacağı; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, 

İdare  Mahkemeleri  ve  Vergi  Mahkemelerinin  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun'un  5. 

maddesinde; idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede 

Danıştay'da  çözümlenecek  olanlar  dışındaki  iptal  ve  tam  yargı  davalarını  çözümleyeceği;2577 

sayılı  İdari  Yargılama  Usulü  Kanununun  15/1-a  maddesinde,  idari  yargının  görevli  olduğu 

konularda görevli  veya yetkili  olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki  yönünden 

reddedilerek,  dava  dosyasının  görevli  veya  yetkili  mahkemeye gönderilmesine  karar  verileceği 

belirtilmiştir.

7�&��$QD\DVDVÕQÕQ������PDGGHVLQGH���+kNLPOHU�YH�VDYFÕODU�D]OROXQDPD]����������0HVOHNWHQ�

oÕNDUÕOPD\Õ�JHUHNWLUHQ�ELU�VXoWDQ�GROD\Õ�K�N�P�JL\PLú�RODQODU��������YH\D�PHVOHNWH�NDOPDODUÕQÕQ�
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X\JXQ�ROPDGÕ÷ÕQD�NDUDU�YHULOHQOHU�KDNNÕQGD�NDQXQGDNL�LVWLVQDODU�VDNOÕGÕU���K�NP�QH�������
PDGGHVLQLQ����IÕNUDVÕQGD���.XUXO����������PHVOHNWH�NDOPDODUÕ�X\JXQ�J|U�OPH\HQOHU�KDNNÕQGD�
NDUDU�YHUPH��GLVLSOLQ�FH]DVÕ�YHUPH��J|UHYGHQ�X]DNODúWÕUPD�LúOHPOHULQL�\DSDU������������
K�NP�QH�YH����IÕNUDVÕQGD�LVH��.XUXOXQ�PHVOHNWHQ�oÕNDUPD�FH]DVÕQD�LOLúNLQ�RODQODU�
GÕúÕQGDNL�NDUDUODUÕQD�NDUúÕ�\DUJÕ�PHUFLOHULQH�EDúYXUXODPD]���K�NP�QH�\HU�YHULOPLúWLU�

*|U�OG�÷���]HUH��$QD\DVD��KDNLP�YH�VDYFÕODUÕQ�J|UHYOHULQLQ�VRQD�HUPHVL�VRQXFXQX�GR÷XUDQ�

LúOHPOHUL�GLVLSOLQ�FH]DODUÕ�YH�PHVOHNWH�NDOPDODUÕQÕQ�X\JXQ�ROPDGÕ÷Õ�\ROXQGD�YHULOHQ�NDUDUODU�RODUDN�

LNL\H� D\ÕUPÕú�� EXQODUGDQ� VDGHFH� ELU� GLVLSOLQ� FH]DVÕ� RODQ�PHVOHNWHQ� oÕNDUPD� FH]DVÕQD� NDUúÕ� \DUJÕ�

\ROXQX�DoÕN�WXWPXúWXU�

$QD\DVD� K�N�POHUL� X\DUÕQFD� KD]ÕUODQDQ� ����� VD\ÕOÕ� +DNLPOHU� YH� 6DYFÕODU� .DQXQX
QXQ�

�+DNLPOLN� YH� VDYFÕOÕN� J|UHYOHULQLQ� VRQD� HUPHVL�� EDúOÕNOÕ� ���� PDGGHVLQGH� GH� �� +DNLP� YH�

VDYFÕODUÕQ�� � D�� %X� .DQXQ� K�N�POHULQH� J|UH� PHVOHNWHQ� oÕNDUÕOPDODUÕ� YH\D� PHVOHNWH� NDOPDODUÕQÕQ�

X\JXQ� ROPDGÕ÷ÕQD� NDUDU� YHULOPHVL�� � E�� +DNODUÕQGD� VRUXúWXUPD� YH� NRYXúWXUPD� EXOXQPDVÕ� KDOOHUL�

KDULo� ROPDN� �]HUH�� PHVOH÷H� DOÕQPD� NRúXOODUÕQGDQ� KHUKDQJL� ELULQL� WDúÕPDGÕNODUÕQÕQ� VRQUDGDQ�

DQODúÕOPDVÕ���F���'H÷LúLN�EHQG������������������6�.�����PDG��*|UHYGH\NHQ����LQFL�0DGGHQLQ��D���

�G��YH��J��EHQWOHULQGH�\D]ÕOÕ�QLWHOLNOHUGHQ�KHUKDQJL�ELULQL�ND\EHWPHOHUL�G��0HVOHNWHQ�oHNLOPHOHUL�YH\D�

oHNLOPLú�VD\ÕOPDODUÕ��H��øVWHN��\Dú�KDGGL�YH\D�PDOXOO�N�QHGHQOHULQGHQ�ELUL\OH�HPHNOL\H�D\UÕOPDODUÕ��I��

gO�POHUL�KDOOHULQGH� J|UHYOHUL� VRQD� HUHU��� K�NP�QH� YH� ���� PDGGHVLQGH� �+DNLPOHU� YH� 6DYFÕODU�

<�NVHN� .XUXOXQFD� \�NVHOPH\H� OD\ÕN� ROPDGÕNODUÕQD� NDUDU� YHULOPLú� RODQODU�� LNL� \ÕO� VRQUD� WHNUDU�

\�NVHOPH� LQFHOHPHVLQH� WDEL� WXWXOXUODU�� %X� GXUXPGD� RODQODU� úDUWODUÕ� YDUVD� NDGHPH� LOHUOHPHVL�

\DSDELOLUOHU�� �%LU� GHUHFHGH� LNL� YH\D�ELU� VÕQÕIWD� �o�GHID� \�NVHOPH\H� OD\ÕN� J|U�OPH\HQOHU� KDNNÕQGD��

+DNLPOHU� YH� 6DYFÕODU� <�NVHN� .XUXOXQFD� PHVOHNWH� NDOPDODUÕQÕQ� X\JXQ� ROXS� ROPDGÕ÷ÕQD� NDUDU�

YHULOLU���K�NP�QH\HU�YHULOHUHN�GLVLSOLQ�FH]DVÕ�QLWHOL÷LQGHNL�PHVOHNWHQ�oÕNDUPD�LúOHPL�LOH�KDNLPOLN�YH�

VDYFÕOÕN�J|UHYLQLQ�VRQD�HUPHVL�VRQXFXQX�GR÷XUDQ�GL÷HU�LúOHPOHU�D\UÕ�D\UÕ�EHOLUWLOPLúWLU�

$\QÕ�úHNLOGH�������VD\ÕOÕ�+DNLPOHU�YH�6DYFÕODU�<�NVHN�.XUXOX�.DQXQX
QXQ����PDGGHVLQGH�

�.XUXOXQ� J|UHYOHUL�� VD\ÕOÕUNHQ� � � � �� ��� 0HVOHNWH� NDOPDODUÕ� X\JXQ� J|U�OPH\HQOHU� KDNNÕQGD� NDUDU�

YHUPH��� �� �����'LVLSOLQ�FH]DVÕ�YHUPH���D\UÕ�D\UÕ�EHOLUWLOPLú���*HQHO�.XUXOXQ�2OXúXPX�9H�*|UHYOHUL��

EDúOÕNOÕ����PDGGHVLQLQ����IÕNUDQÕQ��Õ��EHQGLQGH�GH�V|]�NRQXVX�D\UÕP�WHNUDUODQPÕúWÕU��$QÕODQ�<DVD
QÕQ�

33. maddesinde  ise,Genel  Kurulun  veya  dairelerin,  meslekten  çıkarma  cezasına  ilişkin

kesinleşmiş kararlarına karşı  yargı  mercilerine başvurulabileceği,  diğer kararlarının yargı 

denetimi  dışında olduğu,  meslekten çıkarma kararlarına karşı  açılan iptal  davalarının ilk 

derece mahkemesi olarak Danıştay'da görüleceği  hükmüne yer verilmiştir.

<XNDUÕGD�\HU�YHULOHQ�<DVD�K�N�POHULQGH�GH���$QD\DVD�K�N�POHUL�GR÷UXOWXVXQGD�KDNLP�YH�

VDYFÕODUÕQ�J|UHYOHULQLQ�VRQD�HUPHVL�VRQXFXQX�GR÷XUDQ�LúOHPOHUL�GLVLSOLQ�FH]DODUÕ�YH�PHVOHNWH�
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kalmalarının  uygun olmadığı  yolunda  verilen  kararlar  olarak  ikiye  ayrıldığı  ,  bunlardan  sadece 

disiplin cezası olan meslekten çıkarma cezasına karşı yargı yolu açık tutulmuştur. 

Uyuşmazlığın,  667  sayılı  Olağanüstü  Hal  Kapsamında  Alınan  Tedbirlere  İlişkin  Kanun 

Hükmünde Kararname'nin 3. maddesi 1. fıkrası uyarıncaHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel 

Kurulu'nun 24.08.2016 tarih ve 2016/426 sayılı  kararıyla davacının meslekte kalmasının uygun 

olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin işlemden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 

yönelik Devletimize ve milletimize karşı 15.7.2016 günü başlatılan darbe girişimi üzerine; kamu 

düzeni ve güvenliği açısından Anayasa’nın 120. Maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 

çerçevesinde; Milli Güvenlik Kurulunun 20.7.2016 tarihli ve 498 sayılı tavsiye kararı ile Hükûmete 

olağanüstü  hâl  ilan  edilmesi  tavsiyesi  üzerine,CumhurbaşkanıbaşkanlığındatoplananBakanlar 

Kurulu  ülke  genelinde  olağanüstü  hâl  ilan  edilmesine  karar  vermiştir.  Türkiye  Büyük  Millet 

Meclisindeonaylanan anılan karar21.7.2016 tarihli ve 29777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Bu  çerçevede;  Bakanlar  Kurulunca  22.7.2016  tarihinde  kararlaştırılan  667  sayılı 

Olağanüstü  Hal  Kapsamında  Alınan  Tedbirlere  İlişkin  Kanun  Hükmünde  Kararname  (KHK) 

23.7.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

667  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname'nin  "Yargı  mensupları  ile  bu  meslekten 

sayılanlara ilişkin tedbirler" başlıklı3. maddesinin 1.fıkrasında "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  olduğu değerlendirilen Anayasa 

Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay 

daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve 

üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının 

başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı 

ve  bir  üyeden  oluşan  komisyonca  meslekte  kalmalarının  uygun  olmadığına  ve  meslekten 

çıkarılmalarına karar verilir. "amir hükmüne yer verilmiştir. 

Davacı hakkındada, söz konusu hükme dayanılarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Genel Kurulu'nun 24.08.2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararıyla," FETÖ/PDY örgütü ile iltisak ve 

irtibatlarının  olduğu  sabit  görüldüğü"  gerekçesiyle  "MESLEKTE  KALMASININ  UYGUN 

OLMADIĞINA"ve " MESLEKTEN ÇIKARILMASINA"karar verilmiştir.

Olağanüstü  hâli  gerekli  kılan  konu,  667  sayılı  KHK’nın  amacı  ile  3.  ve  4.  maddelerinde 

düzenlenen tedbirlerin kapsamı ve mahiyeti birlikte dikkate alındığında, anılan tedbirler vasıtasıyla 
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başta  FETÖ/PDY olmak  üzere  terör  örgütlerine  veya  MGK’ca  devletin  milli  güvenliğine  karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılarak 

Anayasa ile kurulan demokrasi düzeninin korunmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Buna göre  KHK’nın 3.  ve 4.  maddelerinde öngörülen meslekten veya kamu 

görevinden  çıkarma;  adli  suç  veya  disiplin  suçu  işlenmesi  karşılığında  uygulanan 

yaptırımlardan farklı  olarak terör  örgütleri  ile  milli  güvenliğe  karşı  faaliyette  bulunduğu  kabul 

edilen  diğer  yapıların  kamu kurum ve kuruluşlarındaki  varlığını  ortadan kaldırmayı  amaçlayan, 

geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran “olağanüstü tedbir” niteliğindedir.

Bu durumda,  davacı  hakkındaki  ,  Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek Kurulu  Genel  Kurulu'nun 

24.08.2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararınındisiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan ve 

yargı denetimine tabi bir disiplin cezası olan meslekten çıkarma cezası niteliğinde olmadığı 

dikkate alındığında,6087 sayılı  Kanunun yukarıda yer  verilen 33.  maddesi'nde yer  alan hüküm 

uyarınca,ilk  derece  mahkemesi  olarak  Danıştay'da  görülebilecek  bir  uyuşmazlık 

bulunmadığından, çözümünde idari  yargıda genel  görevli  yargıyeri  olan idare mahkemelerinin 

görevli olduğu sonucuna varılmıştır.

$oÕNODQDQ� QHGHQOHUOH�� ����� VD\ÕOÕ� .DQXQX
QXQ� ���� PDGGHVLQLQ� ��D� IÕNUDVÕ� X\DUÕQFD�

'$9$1,1�*g5(9�<g1h1'(1�5(''ø1(��GDYD�GRV\DVÕQÕQ�D\QÕ�.DQXQ
XQ�������PDGGHVLQH�J|UH�

GDYD\Õ� o|]�POHPH\H� J|UHYOL� YH� \HWNLOL� RODQ� $QNDUD� øGDUH� 0DKNHPHVLQH� J|QGHULOPHVLQH��

����������WDULKLQGH�R\ELUOL÷L\OHNDUDU�YHULOGL�

Başkan Üye Üye Üye Üye
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