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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.

T.C. Anayasasının 139. maddesinde " Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, (...) . Meslekten 

çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, (...) veya meslekte kalmalarının 
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uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır." hükmüne, 159. 
maddesinin 8. fıkrasında, "Kurul, ( ... ) meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında 
karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; (... ) ." 
hükmüne ve10. fıkrasında ise "Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar 
dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, Anayasa, hakim ve savcıların görevlerinin sona ermesi sonucunu doğuran 

işlemleri disiplin cezaları ve meslekte kalmalarının uygun olmadığı yolunda verilen kararlar olarak 

ikiye ayırmış, bunlardan sadece bir disiplin cezası olan meslekten çıkarma cezasına karşı yargı 

yolunu açık tutmuştur.

Anayasa hükümleri uyarınca hazırlanan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 

"Hakimlik ve savcılık görevlerinin sona ermesi" başlıklı 53. maddesinde de " Hakim ve 

savcıların:  a) Bu Kanun hükümlerine göre meslekten çıkarılmaları veya meslekte kalmalarının 

uygun olmadığına karar verilmesi,  b) Haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunması halleri 

hariç olmak üzere, mesleğe alınma koşullarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan 

anlaşılması,  c) (Değişik bend: 22/12/2005-5435 S.K./23.mad) Görevdeyken, 8 inci Maddenin (a), 

(d) ve (g) bentlerinde yazılı niteliklerden herhangi birini kaybetmeleri,d) Meslekten çekilmeleri veya 

çekilmiş sayılmaları, e) İstek, yaş haddi veya malullük nedenlerinden biriyle emekliye ayrılmaları, f) 

Ölümleri,hallerinde görevleri sona erer." hükmüne ve 30. maddesinde "Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunca yükselmeye layık olmadıklarına karar verilmiş olanlar, iki yıl sonra tekrar 

yükselme incelemesine tabi tutulurlar. Bu durumda olanlar şartları varsa kademe ilerlemesi 

yapabilirler.  Bir derecede iki veya bir sınıfta üç defa yükselmeye layık görülmeyenler hakkında, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olup olmadığına karar 

verilir." hükmüneyer verilerek disiplin cezası niteliğindeki meslekten çıkarma işlemi ile hakimlik ve 

savcılık görevinin sona ermesi sonucunu doğuran diğer işlemler ayrı ayrı belirtilmiştir.

Aynı şekilde, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 4. maddesinde 

"Kurulun görevleri" sayılırken    " 6) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar 

verme," , " 7) Disiplin cezası verme," ayrı ayrı belirtilmiş;" Genel Kurulun Oluşumu Ve Görevleri" 

başlıklı 7. maddesinin 2. fıkranın (ı) bendinde de söz konusu ayrım tekrarlanmıştır. Anılan Yasa'nın 

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.

Yukarıda yer verilen Yasa hükümlerinde de , Anayasa hükümleri doğrultusunda hakim ve 

savcıların görevlerinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemleri disiplin cezaları ve meslekte 
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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.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunu'nun 15. maddesinin 1/a fıkrası uyarınca 

DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE, dava dosyasının aynı Kanun'un 32/1. maddesine göre 

davayı çözümlemeye görevli ve yetkili olan Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine, 

4.10.2016 tarihinde oybirliğiylekarar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
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Davacı      : 

Davalı    : Başbakanlık /ANKARA

       Davanın Konusu           : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 

Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden 

çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi : 

Düşüncesi       : Davanın görev yönünden reddi ve dava dosyasının Balıkesir 

İdare Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 

14.maddesi uyarınca dosyaincelendikten sonra 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.

Yukarıda yer verilen kurallardan , Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak inceleyeceği 

uyuşmazlıkların  sayma  suretiyle  belirlendiği  ve  bunlar  dışındaki  bütün  uyuşmazlıkların  idare 

mahkemelerinin görevinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Davacı tarafından, kamu görevinden çıkarılmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile yapıldığı 
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ileri sürülerek doğrudan Danıştay'da dava açılmış ise de, uyuşmazlık, Anayasa'nın 121.maddesinin 

verdiği  yetkiye  dayanılarak  Cumhurbaşkanı'nın  başkanlığında  toplanan  Bakanlar  Kurulu'nca 

çıkartılan,  yasa  gücünde  ve  düzeyinde  olan  Kanun  Hükmünde  Kararname'den 

kaynaklanmaktadır.Böyle  bir  uyuşmazlığın  da2575  sayılı  Yasa'nın  24.  maddesinde  sayılan 

Bakanlar Kurulu Kararlarından kaynaklananuyuşmazlıklardan olmadığı açıktır.

Bu  itibarla,  davacının  672  sayılı  Olağanüstü  Hal  Kapsamında  Kamu  Personeline 

İlişkinAlınan Tedbirlere  Dair  Kanun  Hükmünde Kararname ilekamu görevinden çıkarılmasından 

kaynaklanan uyuşmazlığın,2575 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde sayılanuyuşmazlıklardan olmadığı 

anlaşıldığındangörüm ve  çözümünün 2576  sayılı  Yasa'nın  5.  maddesi  gereğince  idari  yargıda 

genel görevli yargı yeri olan idare mahkemesine ait olduğu sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, davanın görev yönünden reddine ve 2577 sayılı  Yasa'nın değişik 

15. maddesinin  1.  fıkrasının  (a)  bendi  ve  33/2.  maddesi  uyarınca  dava  dosyasının,  davayı

çözümlemeye yetkili ve görevli olan Balıkesir İdare Mahkemesine gönderilmesine, 04/10/2016 

tarihinde oybirliğiylekarar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
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Davacı : 

Davalı : Hasım gösterilmemiştir.

Davanın Konusu  :  Uyuşmazlık,  davacının 669 sayılı  Olağanüstü Hal  Kapsamında Bazı 

Tedbirler  Alınması  ve  Milli  Savunma  Üniversitesi  Kurulması  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik 

Yapılmasına  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  kamu  görevinden  çıkarılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi : 

Düşüncesi                         : Davanın görev yönünden reddi ve dava dosyasının Bursa İdare 

Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 

14.maddesi uyarınca dosya incelendikten sonra 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.

Yukarıda yer verilen kurallardan , Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak inceleyeceği 

uyuşmazlıkların  sayma  suretiyle  belirlendiği  ve  bunlar  dışındaki  bütün  uyuşmazlıkların  idare 

mahkemelerinin görevinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Davacı tarafından, kamu görevinden çıkarılmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile yapıldığı 

ileri sürülerek doğrudan Danıştay'da dava açılmış ise de, uyuşmazlık, Anayasa'nın 121.maddesinin 

verdiği  yetkiye  dayanılarak  Cumhurbaşkanı'nın  başkanlığında  toplanan  Bakanlar  Kurulu'nca 

çıkartılan, yasa gücünde ve düzeyinde olan Kanun Hükmünde Kararname'den kaynaklanmaktadır. 

Böyle bir uyuşmazlığın da 2575 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde sayılan Bakanlar Kurulu 

Kararlarından kaynaklanan uyuşmazlıklardan olmadığı açıktır.

Bu itibarla, davacının, 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve 

Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmasından kaynaklanan uyuşmazlığın, 2575 

sayılı Yasa'nın 24. maddesinde sayılan uyuşmazlıklardan olmadığı anlaşıldığından görüm ve 

çözümünün 2576 sayılı Yasa'nın 5. maddesi gereğince idari yargıda genel görevli yargı yeri olan 

idare mahkemesine ait olduğu sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, davanın görev yönünden reddine ve 2577 sayılı  Yasa'nın değişik 

15. maddesinin  1.  fıkrasının  (a)  bendi  ve  33/2.  maddesi  uyarınca  dava  dosyasının,  davayı

çözümlemeye yetkili ve görevli olan Bursa İdare Mahkemesi ne gönderilmesine, 04/10/2016 

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
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Temyiz İsteminde Bulunan ( Davacı )   : 
Vekili : 

Karşı Taraf : Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA
Vekili : 

İsteğin Özeti : Trabzon İdare Mahkemesi'nce  verilen  11.9.2014  günlü, 
E:2014/1191, K:2014/1090 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Özyiğit
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm  veren  Danıştay  İkinci  Dairesi'nce  dosyanın  tekemmül  ettiği  görüldüğünden, 
yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava,   İli,     İlçesi,   İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, yöneticilik görevinin 
sona erdirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 

Trabzon  İdare  Mahkemesi’nin  11.9.2014  günlü,  E:2014/1191,  K:2014/1090  sayılı 
kararıyla; davacının, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 10. maddesinin 8. fıkrası 
uyarınca  2013-2014  Eğitim-Öğretim  Yılının  tamamlanmasına  binaen  doğrudan  yöneticilik 
görevinin sona erdiği, söz konusu Kanun hükmünde, atama yapma konusunda yönetime herhangi 
bir  değerlendirme  yapma  ya  da  başka  yönde  işlem  kurma  olanağının  tanınmadığı,  davacının 
yöneticilik  görevinin,  kanun  niteliğini  taşıyan  hukuki  bir  düzenleme  ile  sona  erdiği,  davalı 
yönetimce kurulmuş yönetsel davaya konu olabilecek bir işlemin varlığından söz edilmesine olanak 
bulunmadığı, bu nedenle, yöneticilik görevinin sonlandırılmasına ilişkin işlemin incelenemeyeceği 
gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine hükmedilmiştir. 

Davacı,  en  temel  hakkı  olan  “dava  açma  hakkı”nın  engellendiğini,  görevinin  son 
bulmasına ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ayrıca bir kararname gönderilmesi gerektiğini, 
kazanılmış  haklara  saygı  ve  hukuki  güvenlik  ilkelerinin  ihlal  edildiğini  öne  sürmekte  ve  İdare 
Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 

652 sayılı  Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’ye,  14.3.2014  günlü,  28941  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren 
6528 sayılı Yasa’nın 25. maddesi ile eklenen geçici 10. maddenin 8. fıkrasında , bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı  
olarak görev yapanlardan  görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevinin, 2013-2014 
ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği,  görev süreleri 
dört yıldan daha az olanların görevinin ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının 
bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği hükmüne yer verilmiştir. 

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddesi ile 652 sayılı Kanun 
Hükmünde  Kararname’nin  36.  ve  37.  maddelerine  dayanılarak  çıkartılan  ve  10.6.2014  günlü, 
29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı 
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Eğitim  Kurumları  Yöneticilerinin  Görevlendirilmelerine  İlişkin  Yönetmeliğin  geçici  1. 
maddesinde, aynı unvanda olmak üzere, 14.3.2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha 
fazla olan yöneticilerin görevinin, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde  başka bir işleme gerek  
kalmaksızın  sona  ereceği, görev  süreleri  14.3.2014  tarihi  itibarıyla  dört  yıldan  daha  az  olan 
yöneticilerin görevinin ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi 
itibarıyla  başka bir  işleme gerek  kalmaksızın  sona ereceği,  bu maddenin  birinci  fıkrasına göre  
yöneticilik  görevi  2013-2014  ders  yılının  bitiminde  sona  eren  müdür,  müdür  başyardımcısı  ve  
müdür yardımcılarının, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen  
yöneticilerin göreve başlayana kadar görevlerine devam edecekleri kuralı yer almıştır.

Bu düzenlemeler uyarınca, görev süreleri 14.3.2014 tarihi itibarıyla dört yıl ve daha fazla 
olan yöneticilerin görevlerinin 2013-2014 ders yılı bitimi tarihinde sona erdiği, ancak, söz konusu 
yöneticilerin mevcut görevlerine, yerlerine yeni yönetici görevlendirilene kadar devam edecekleri 
sonucuna ulaşılmaktadır. 

Uyuşmazlığın çözümü için, davacının yöneticilik görevinin sona erdirilmesine yönelik 
bir işlemin var olup olmadığı hususunun tartışılması gerekmektedir. 

Kanunlar,  Anayasanın öngördüğü yetkili organ tarafından, Anayasada belirtilen usul ve 
biçimde kabul edilerek yürürlüğe konulan yazılı hukuk kurallarıdır. 

1982 Anayasası, yasamayı asli bir yetki olarak öngörmektedir. Yasama organı, kural olarak, 
anayasaya uygun olmak koşulu ile her konuyu düzenleme kapsamına alabilir.  Yasama organının 
düzenleme yetkisi genel ve asli bir yetkidir. 

Yasama organının söz konusu yetkisi çerçevesinde çıkarmış olduğu kanunları, bahse konu 
yasal düzenlemelerde öngörülen ilkeler çerçevesinde  uygulama görevi ise yürütme ve idareye 
aittir.  Buna  göre,  yürütmenin,  kanunların  uygulanması  görevi  ve  yetkisinden  kaynaklanan 
düzenleme yetkisi ikincil nitelikte bir yetkidir. 

Yürütme  ve  idare,  yasal  düzenlemelerle  emredilen  hususları,  “bağlı”,  “türevsel”  ve 
“tamamlayıcı”  nitelikte  düzenlemeler  veya  işlemler  vasıtasıyla  uygulamak  zorundadır. Bu 
nedenle,  kanunların, ilgili  kişi  ya  da  konularla  ilgili  olarak  koymuş  oldukları  kuralların 
uygulanabilmesi  için  yürütme ve  idare  tarafından  harekete  geçilmesi  zaruridir. Bu  husus, 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin de doğal bir sonucudur. Hukuk devletinin unsurları arasında yer alan 
"idarenin yargı yolu ile denetimi"  ve  "idarenin kanuniliği"  hususları  da doğrudan kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin mevcudiyetine bağlıdır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, 652 sayılı KHK’ya 6528 sayılı Kanun ile 
eklenen  geçici  10.  maddenin  8.  fıkrasında,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  bünyesinde  görev  yapan 
okul/kurum yöneticilerinden, 14.3.2014 tarihi itibarıyla görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların 
görevinin 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği 
belirtilmiş ise de, söz konusu yasa maddesinin icrası için yürütme ve idare tarafından gerekli 
işlemlerin yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Nitekim,  10.6.2014 günlü, 29026 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Milli  Eğitim  Bakanlığına  Bağlı  Eğitim  Kurumları  Yöneticilerinin  Görevlendirilmelerine 
İlişkin Yönetmeliğin geçici  1.  maddesinde, mevcut  yöneticilerin  görevlerinin,  2013-2014 ders 
yılının bitimi tarihinde sona ermesi için, "aynı unvanda, 14.3.2014 tarihi itibarıyla dört yıl ve daha 
fazla  görev  yapma"  şartının  oluşması  gerektiği  yönünde  yeniden  bir  düzenleme  yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuş, diğer yandan, mevcut yöneticilerin, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara 
göre yerlerine görevlendirilen yöneticilerin göreve başlayana kadar  görevlerine devam edecekleri  
belirtilmek suretiyle de yönetim boşluğunun oluşmasına engel olunmuştur.

Bu durumda, davacının yöneticilik görevinin, 6528 sayılı Yasa’nın 25. maddesinin icrası 

2



        
          T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas    No : 2014/8861
Karar No : 2015/1735

amacıyla sona erdirildiği, söz konusu uygulamanın, Milli Eğitim Bakanlığınca  fiili olarak yerine 
getirilen bir “icrai işlem” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Buna  göre,  İdare  Mahkemesi’nce  işin  esasına  girilmek  suretiyle  bir  karar  verilmesi 
gerekirken,  yönetimce  kurulmuş  yönetsel  davaya  konu  olabilecek  bir  işlemin  varlığından  söz 
edilemeyeceğinden bahisle davanın incelenmeksizin reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir. 

Açıklanan  nedenlerle,  davacının  temyiz  isteminin  kabulüyle,  Trabzon İdare 
Mahkemesi'nce verilen 11.9.2014 günlü, E:2014/1191, K:2014/1090 sayılı  kararın,  2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nuntemyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan  
haliyle 49.  maddesinin  1/b  fıkrası  uyarınca  bozulmasına, aynı  maddenin  3622  sayılı  Kanun'la 
değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek dosya tekemmül ettirilmek  
suretiyle  yeniden  bir  karar  verilmek  üzere  dosyanın  adı  geçen  Mahkeme'ye  gönderilmesine, 
kullanılmayan 41,50 TL yürütmeyi durdurma harcı ile artan posta ücretinin davacıya iadesine, 
tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde  Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 
24.2.2015 tarihinde, oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

( X ) ( X )

KARŞI OY
Dava,  İli,  İlçesi,  İlkokulu Müdürü olarak görev yapan davacının, yöneticilik görevinin 

sona erdirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
2577  sayılı  İdari  Yargılama  Usulü  Kanunu'nun  2.  maddesinde;  idari  işlemler  hakkında 

yetki, şekil, neden, konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri 
için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari dava türleri arasında sayılmış, 
"Dilekçeler üzerine ilk inceleme" alt  başlıklı  14. maddesinin, (3-d) bendinde; dava dilekçesinin, 
idari  davaya  konu  olacak  kesin  ve  yürütülmesi  gerekli  bir  işlem  olup  olmadığı  yönünden 
inceleneceği  belirtilmiş,  15.  maddesinin,  (1-b)  bendinde  ise;  davaya  konu  edilen  işlemin  idari 
davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem niteliğinde bulunmaması durumunda 
davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır.

İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gerekli işlemler, öğreti ve içtihatta idari 
makam ve mercilerin kamu gücüne dayanarak idare işlevine (idare hukuku alanına) ilişkin olarak 
yaptıkları  ve  ilgililer  hakkında  çeşitli  hak  ve/veya  yükümlülükler  doğurmak  suretiyle  hukuk 
düzeninde değişiklik yapan, başka bir anlatımla ilgililerin hukukunu etkileyen irade açıklamaları 
olarak tanımlanmaktadır.

652 sayılı KHK’ya 6528 sayılı Kanun ile eklenen geçici 10. maddenin 8. fıkrasında, 
Milli  Eğitim  Bakanlığı  bünyesinde  görev  yapan  okul/kurum yöneticilerinden,  14.3.2014  tarihi  
itibarıyla görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevinin 2013-2014 ders yılının bitimi  
itibarıyla  başka bir  işleme gerek kalmaksızın  sona ereceği belirtilmiş  olup,  10.6.2014 günlü,  
29026 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren  Milli  Eğitim  Bakanlığına Bağlı  
Eğitim  Kurumları  Yöneticilerinin  Görevlendirilmelerine  İlişkin  Yönetmeliğin  geçici  1.  
maddesinde ise, mevcut yöneticilerin, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine 
görevlendirilen  yöneticilerin  göreve  başlayana  kadar  görevlerine  devam  edecekleri  yönünde 
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düzenleme getirilmiştir.
Buna göre, Milli  Eğitim Bakanlığı  bünyesinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinin 

görev sürelerinin, yukarıda adı geçen Yönetmelik uyarınca yerlerine yeni yönetici görevlendirilene 
kadar devam ettiği, ancak, bu durumun, anılan yöneticilerin görevlerinin 6528 sayılı Yasa uyarınca 
kendiliğinden sona  erdiği  gerçeğini  değiştirmediği,  bahse  konu  yöneticilerin  söz  konusu 
Yönetmelik hükümleri uyarınca  görev sürelerinin uzatılmaması ya da yerlerine yeni yöneticilerin  
görevlendirilmesi  halinde  ise  ayrıca  bir  işlem  tesis  edileceği, bu  işlemlerin  de  dava  konusu 
edilebileceği açıktır. 

Nitekim, uygulamada, ilgili  personel tarafından,  Milli  Eğitim Bakanlığına Bağlı  Eğitim  
Kurumları  Yöneticilerinin  Görevlendirilmelerine  İlişkin  Yönetmelikte  yer  alan  düzenlemeler 
uyarınca  "görev  sürelerinin  uzatılmaması"  ya  da  "yeni  yöneticilerin  görevlendirilmesi"  yolunda 
tesis edilen işlemlere karşı da davalar açılmıştır.

Bu  durumda,  dava  konusu  olayda,  davacının  yöneticilik  görevinden  alınmasına  ilişkin  
olarak  dava  tarihi  itibarıyla davalı  idarece  tesis  edilmiş  herhangi  bir  işlemin  mevcudiyeti  söz 
konusu  olmadığından,  işin  esasının  incelenmesi  mümkün  olmamakla  beraber,  hak  arama 
hürriyetinin bir gereği olarak davacının Anayasa'ya aykırılık iddiasının incelenelebilmesi, herhangi 
bir  aykırılık  görülmemesi  halinde ise davanın incelenmeksizin reddine karar  verilmesi  gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Açıklanan nedenerle, İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği oyuyla, aksi yönde 
verilen çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Başkan Üye
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