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DAVACI:ALİ KESKİN
Meşrutiyet Cad. Konur Sok. No: 37 3. Kat KızılayMerkez/ANKARA
 
DAVALI: SAĞLIK BAKANLIĞI Merkez/ANKARA
VEKİLİ: Av. Hukuk Müşaviri Hatice Özcan Kök / Aynı Yerde
  Av. Hukuk Müşaviri Güzin Karakeçili / Aynı Yerde
 
DAVANIN ÖZETİ: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu bünyesinde Başmüfettiş olarak görev yapan
davacının 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca rızası dışında Sağlık Bakanlığı bağlı
kuruluşu olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başdenetçiliğine devredilmesine ilişkin 15.3.2012 gün
ve 3 sayılı Devir Komisyonu kararının iptali ile işlemin dayanağı olan 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 4.maddesinin 3.fıkrası ile 7.maddesinin (ğ) bendi, 16.maddesi ve KHK eki
kadro cetvelindeki sağlık denetçisi kadrolarının dağılımına ilişkin yapılan düzenlemenin
Anayasanın 2, 11, 36, 56, 70, 91, 112, 113. maddelerine ve Yetki Kanununun 2.maddesinin 7 ve 8.
fıkralarına aykırı olduğu ileri sürülerek itiraz yoluyla incelenmek üzere Anayasa Mahkemesine
gönderilmesine karar verilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden; dava konusu işlemin kesin ve yürütülebilir bir işlem
olmadığı, idarelerinin hasım mevkiinden çıkarılarak, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun hasım
mevkiine alınması gerektiği, esas yönünden ise; yapılan işlemlerin KHK uyarınca tesis edildiği
hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 

TÜRKMİLLETİADINA
 

Karar veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce davalı idarenin usule yönelik itirazları yerinde
görülmeyerek dava dosyası incelendi, işi gereği görüşüldü:

        Dava, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu bünyesinde Başmüfettiş olarak görev yapan
davacının 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca rızası dışında Sağlık Bakanlığı bağlı
kuruluşu olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başdenetçiliğine devredilmesine ilişkin 15.3.2012 gün
ve 3 sayılı Devir Komisyonu kararının iptali ile işlemin dayanağı olan 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 4.maddesinin 3.fıkrası ile 7.maddesinin (ğ) bendi, 16.maddesi ve KHK eki
kadro cetvelindeki sağlık denetçisi kadrolarının dağılımına ilişkin yapılan düzenlemenin
Anayasanın 2, 11, 36, 56, 70, 91, 112, 113. maddelerine ve Yetki Kanununun 2.maddesinin 7 ve 8.
fıkralarına aykırı olduğu ileri sürülerek itiraz yoluyla incelenmek üzere Anayasa Mahkemesine
başvurulması istemiyle açılmıştır.

        Anayasa Mahkemesi'nin 06.02.2013 günlü kararı ile davacı tarafından iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması istenen 663 sayılı KHK'nın Geçici 4.maddesinin 3 numaralı
fıkrası, 7. maddesinin (ğ) bendi ve 16. maddesi ((2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan “…gerçek ve…” ve “…gizli dahi olsa…” ibareleri hariç) ile Kararname eki kadro cetvelindeki
sağlık denetçisi kadrolarının dağılımına listenin, Anayasaya aykırı bulunmayarak iptal talebi
reddedilmiş olduğundan, Anayasamızın 152/son maddesi gereğince aynı konuda on yıl geçmedikçe
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yeniden iptal isteminde bulunulamayacağından, davacının talebi yerinde görülmeyerek işin esasına
geçildi

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin Geçici 4.maddesinin 3. fıkrasında; "Bu maddenin yayımı tar ihinde
başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlar, durumlarına göre bulundukları
kadro dereceleriyle Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının sağlık başdenetçisi,  sağlık denetçisi ve sağlık
denetçi  yardımcısı  kadrolarına atanır lar .  Bunların başmüfet t iş ,  müfet t iş  ve müfet t iş  yardımcısı
kadrolarında geçirdikleri süreler sağlık başdenetçisi,  sağlık denetçisi ve sağlık denetçi yardımcısı
kadrolarında geçmiş sayılır."hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş
olarak görev yapmakta olan davacının, 02.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı
KHK ile Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının lağvedilmesi ve Başmüfettiş, müfettiş ve
müfettiş yardımcılarının "Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi ve Sağlık Denetçisi Yardımcısı"
olarak atanması şeklindeki düzenleme sonucunda Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna sağlık
başdenetçisi olarak atanması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Kanunun 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Liyakat"
ilkeleri bu kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları
hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek
derecelere kadar ilerleme imkânı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine
girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine
dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip
kılmak olarak tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere kanun koyucu, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve
bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlanmasını, sınıflar içinde
ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir.

Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme
kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek
güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği
tabidir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan
başmüfettişlerin denetçi unvanıyla Bakanlık veya bağlı kurumlara atanması konusunda idareye
takdir yetkisi tanınmışsa da, idareye tanınan bu takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve
hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu açıktır.

Bu itibarla, takdir yetkisi belli konumda bulunan kişiler arasından belirli bir kısmının başka
ve öncekine nazaran daha kötü olarak tanımlanabilecek ya da aynı meslek grubu içinde öyle bir
algıya sebep olabilecek bir kadroya atama şeklinde bir işlemde kullanılmış ise, bunun kadro
ihtiyacı, anılan kadroya atanma isteminde bulunan kişlerin durumu ile atanma durumunda bulunan
tüm personelin içinden söz konusu kadroya atanacaklarda aranacak somut kriterler gibi hususlar
dikkate alınarak kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıp kullanılmadığının yargı
merciince incelenmesi idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden yargı denetiminin işlevi gereğidir.
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Öte yandan, Anayasanın 125. ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.
maddesinde, idari işlemler üzerindeki yargısal denetimin, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun
saptanmasıyla sınırlı olduğu, yerindelik denetimi yapılamayacağı, yürütme görevinin kanunlarında
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem
niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği öngörülmüştür.

İdarenin takdir yetkisinin denetimine yargı organları yönünden getirilen ve idari işlemlerin
yalnızca hukuka uygunluk bakımından denetlenebilecekleri şeklinde ifade edilen bu kural, idarenin
takdir yetkisini kullanmasında uyması gereken sınırları da ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle
idarelerin belirli bir kamu hizmetinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi, böylelikle kamu
yararının sağlanması için birden fazla seçenekten birini tercih etmek bakımından donatıldıkları
takdir yetkisini kullandıkları hallerde, idari yargı yerince yapılacak denetim, idarenin tercih ettiği
seçeneğin hukuka uygun olup olmadığının saptanmasıyla sınırlıdır. İdari yargı organlarının, idareyi
bu seçeneklerden birisini tercihte zorlayacak ya da muayyen yönde işlem tesisine zorunlu kılacak
biçimde yargı kararı vermeleri “hukuka uygunluk” sınırını aşarak “yerindelik” denetimine girmeleri
anlamını taşır ki, bu durum yukarıda anılan mevzuat ve idare hukuku ilkelerine aykırılık oluşturur.

Bu durumda, 663 sayılı KHK gereğince yapılan düzenlemelerle Bakanlık merkez
teşkilatında başmüfettiş kadrolarında bulunanların tamamının denetçi kadrosuna atanmış sayıldığı,
aynı statüde istihdam edilenler için aynı hukuk kuralları uygulanarak işlem tesis edildiğinden eşitlik
ilkesinin ihlalinden söz edilemeyeceği gözönüne alınarak söz konusu mevzuat uyarınca davacı ile
birlikte aynı statüde bulunan diğer müfettişlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının sağlık başdenetçisi
kadrolarına atanmaları yukarıda yer verilen Kanun Hükmünde Kararnamenin gereği olmakla
birlikte; davalı idarecebağlı kuruluşlar içerisinde yer alan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
başdenetçiliğineyapılan atamalar sırasında yukarıda yer verilen hizmet süresi, sicil ve kadro
durumu; kariyer ve liyakat gibi objektif kriterler belirlenmek suretiyle atama yapılması gerekirken,
salt takdir yetkisi nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna
varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 145,10 TL
yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,artan posta ücretinin kararın
kesinleşmesi üzerine davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde
Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 09/10/2013 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 

Başkan
 GÜLAY ÖLMEZ

 33601

Üye
 ERTUĞRUL TURAN

 119368

Üye
 YASİR BİROL

 152936

 
 
YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı: 21,15 TL
Karar Harcı: 21,15 TL
Y.D. Harcı: 34,80 TL
Posta Gideri: 68,00 TL
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TOPLAM: 145,10 TL
 


