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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

T.C.
DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/8136
Karar No : 2016/4076
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,
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ve
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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.
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