
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

İDARİ YARGILAMA HUKUKU FİNAL SINAVI 

(İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 

28.05.2015 
Sınav süresi 2,5 saattir. Ek cevap kağıdı alınabilir.  

Derse ilişkin her türlü kaynak, kitap, not, kanun kullanımı serbesttir. Başarılar dileriz. 

 

I. DİLEKÇE YAZIMI SORUSU: (40 puan) 

YÖK Yürütme Kurulu'nun 02.04.1990 tarihli kararı ile; Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden mezun 

olanlara, Tıbbi Biyolog unvanı verilmesi ve biyologlara tanınan haklardan yararlanmaları uygun 

görülmüştür. Melahat Öztürk, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden 2007 

yılında mezun olarak biyolog unvanını kazanmış, 2009 yılında yapılan İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık 

Sınavında başarılı olmuştur. Bunun üzerine Melahat Öztürk, sınav sonuçlarına göre yerleştirildiği İstanbul 

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümüne uzman olarak atanmak 

üzere başvurmuştur. Ancak başvurusu, Sağlık Bakanlığı’nın 25.06.2009 tarihli işlemi ile YÖK Genel 

Kurulu'nun 06.11.2008 tarihli kararı gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Genel Kurul’un anılan kararında 

Tıbbi Biyolojik Bilimler programından mezun olanların tıpta uzmanlık sınavına girme haklarının 

olmadığı belirtilmiştir. Melahat Öztürk ise, biyolog unvanına sahip olduğunu ileri sürerek, tıpta uzmanlık 

eğitimi alabileceği düşüncesindedir. 

İlgili Mevzuat  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

Lisans düzeyinde öğretim:  

Madde 43 – Yükseköğretim, harca tabi olup bu kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir. (b) 

Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl 

içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen 

hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen 

esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

 

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Tababet Uzmanlık Tüzüğü 

Asistan olma şartları: Madde 6 - (Değişik : 5.7.1983 - 83/6834 K.) Asistanlığa atanabilmek için; 

2) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fakültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi 

mezunu olmak. 

 

Soru: (M) adına bir iptal davası dilekçesi hazırlayınız. 

 

II. KARAR DEĞERLENDİRMESİ: (20 Puan) 

“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.  

(…) Bu durumda, davacının yöneticilik görevinin, 6528 sayılı Yasa’nın 25. maddesinin icrası amacıyla 

sona erdirildiği açık ise de, söz konusu uygulamanın, aynı zamanda 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”.  

(T.C. Danıştay İkinci Daire Esas No: 2014/8861 Karar No: 2015/1735) 

Soru: Yukarıdaki yargı kararında tartışma konusu olan “hukuki müessese” hakkında, karara konu olayı 

özetlemeden ve tekrara düşmeden değerlendirmede bulununuz.  

 

III. YENİ KANUN MADDESİ YORUMU: (20 Puan) 

2577 sayılı Kanun Madde 16: ... 

4. (Ek cümle: 11/4/2013-6459/4 md.) Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, 

süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir 

defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap 

verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir. 

Geçici Madde 7 – (Ek: 11/4/2013-6459/5 md.) 1. Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun 16 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen hüküm, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük tarihinde derdest olan 

davalarda da uygulanır. 

Soru: Belirtilen mevzuat hükümlerini dikkate alarak, kanun yolu aşamasında ıslah yoluna başvurulup 

başvurulamayacağını tartışınız. 

IV. DOĞRU-YANLIŞ SORULARI (20 Puan) 

Doğru-yanlış soruları, doğru olduğunu düşündüğünüz soru rakamı üzerine (O) yanlış olduğunu 

düşündüğünüz soru rakamı üzerine (X) işaretlemesi şeklinde cevaplanacaktır. 

OLAY: 

(İ), Van ili, Bahçesaray İlçe Müftülüğü'nde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli imam-

hatip olarak görev yapmakta iken, anılan Kanunun 4/A maddesi uyarınca Erzurum İli, Pazaryolu İlçe 

Müftülüğü'ne kadrolu olarak atanarak yeni görevine 31.01.2011 tarihinde başlamıştır. (İ), söz konusu 

atama işlemi nedeniyle hak ettiği sürekli görev yolluğunun (harcırah) tarafına ödenmesi talebiyle 

02.04.2012 tarihinde Bahçesaray Kaymakamlığı'na başvurmuş ancak bu talep 20.04.2012 tarihinde 

reddedilmiştir. (İ), Kaymakamlığın red kararını 12.06.2012 tarihinde idari yargıya taşımıştır. 

1. Y (İ)’nin, yolluk ödenmesi talebiyle 02.04.2012 tarihinde yapmış olduğu başvuru, İYUK madde 11 

uyarınca yapılmış bir başvurudur. 2. D Eğer başvurusu İYUK madde 10 kapsamında bir başvuru olsa idi, 

bu başvurunun reddi kararına karşı İYUK madde 11 uyarınca tekrar başvuruda bulunabilirdi. 3. D (İ), 

Kaymakamlığın red işleminin iptalini sağladıktan sonra açacağı bir tam yargı davası ile harcırah tutarının 

yasal faizinin ödenmesini talep edebilir. 4. D (İ) davasını Erzurum İdare Mahkemesi’nde açabileceğinden, 

Erzurum İdare Mahkemesi’nin kararına karşı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yoluna 

başvurmalıdır. 5. Y (İ), istinaf sisteminin uygulamaya geçtiği bir zamanda dava açmış olsaydı, Erzurum 

İdare Mahkemesi’nin kararına karşı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapması 

gerekirdi. 6. Y Erzurum İdare Mahkemesi’nin kararının itiraz veya temyiz kanun yolundan geçmesi, 

kanun yararına bozma talebini etkilemez. 7. Y Kanun yararına bozma başvurusunun kabul edildiği 

varsayıldığında, inceleme sonucu verilen kararın İYUK madde 28 uyarınca gecikmeksizin yerine 

getirilmesi gerekir. 8. D (İ)’nin talep etmesi halinde, harcırah isteminin reddi işlemine karşı üyesi 

bulunduğu “Diyanet Görevlileri Sendikası” dava açabilir. 9. D Erzurum İdare Mahkemesi kararının 

hüküm fıkrasında, istenen harcırah tutarının 512 TL yerine 152 TL olarak yazılması halinde, 

Kaymakamlıkça düzeltme talep edilebilir. 10. Y Erzurum İdare Mahkemesi’nde dava açan (İ), isteseydi 

bu davayı Van İdare Mahkemesi’nde de açabilirdi. 



 

İDARİ YARGILAMA HUKUKU (İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL SINAVI CEVAP ANAHATARI 

 

 

1. DİLEKÇE YAZIMI SORUSU (40 PUAN) 

 

 

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir 

İdarenin cevap süresinin kısaltılması taleplidir. 

Memur eliyle tebligat taleplidir. 

 

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA sunulmak üzere, 

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı’na 

 

Davacı:   Melahat Öztürk (TC kimlik no: 12345678912) 

Adres:    Fatih/İSTANBUL 

Davalı:   Sağlık Bakanlığı /ANKARA 

  Yüksek Öğretim Kurumu /ANKARA                

 

 

 

Konu:    Sağlık Bakanlığı’nca tesis edilmiş olan 25.6.2009 tarihli atanma talebinin reddi ve işleme 

dayanak gösterilen YÖK Genel Kurulu’nun 6.11.2008 tarihli kararının iptali ve öncelikle 

yürütmenin durdurulması talebinden ibarettir.  

 

 

Tebellüğ 

Tarihi: Sağlık Bakanlığı’nca tesis edilen atama talebinin reddi işlemi süresinde tebellüğ edilmiştir. 

6.11.2008 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı, buna dayalı tesis edilen işlem dolayısıyla, her iki 

işlem bakımından dava süresinde açılmış bulunmaktadır.            

 

 



Açıklamalar: 

 

1-Melahat Öztürk, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden 2007 yılında mezun 

olmuş ve YÖK Yürütme Kurulu’nun 2.4.1990 tarihli aldığı karar uyarınca biyolog ünvanına sahip olmuş 

bulunmaktayım. 

2- Biyolog ünvanımın bana tanıdığı imkan neticesinde, TUS sınavına girmiş ve başarılı olmuş 

bulunmaktayım. 

3- Elde ettiğim sınav sonucuna göre ise, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 

yerleştirildim. Bu hastanede Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümüne uzman olarak atanmak üzere başvurdum  

ancak söz konusu talebim YÖK Genel Kurulu’nun 6.11.2008 tarihli kararı gerekçe gösterilerek, Sağlık 

Bakanlığı’nın 25.6.2009 tarihli işlemi ile reddedilmiştir.         

 

Hukuki Gerekçeler: 

 

İptal sebepleri: 

 

1- YÖK Genel Kurulu kararı bakımından; 2.4.1990 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararının yürürlükten 

kaldırıldığına herhangi bir bilgiye yer verilmediğinden, 1990 tarihli kararın gereği olarak, Tıbbi 

Biyolojik Bilimler programından mezun olanlar, biyologlara tanınan haklardan yararlanabilmektedir. 

Dolayısıyla 2008 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı, 1990 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararına aykırılık 

teşkil etmektedir. Genel Kurul kararı konu bakımından hukuka aykırıdır. 

2- Yürütme Kurulu’nun düzenleme altına aldığı eşdeğerliğe ilişkin kararı söz konusu iken YÖK Genel 

Kurulu bu alanda karar alarak, Yürütme Kurulu’nun görev alanında işlem tesis etmiş bulunmaktadır. 

Genel Kurul Kararı yetki bakımından da hukuka aykırıdır. 

 3- Sağlık Bakanlığı’nın atanma başvurusunun reddi işlemi, bu işleme sebep teşkil eden YÖK Genel Kurulu 

kararının hukuka aykırı olması sebebiyle, sebep unsuru bakımından hukuka aykırıdır.    

 

Yürütmenin Durdurulması Sebepleri:  

Dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasının İYUK md. 27 uyarınca şartlarının oluştuğu açıktır. 

Yukarıda arz edildiği üzere Sağlık Bakanlığı’nın atanma başvurusu talebinin reddi işlemi açıkça hukuka 

aykırıdır. Zira işleme dayanak teşkil eden YÖK Genel Kurul kararının hukuka aykırılığı sabittir. 



Atamanın reddi işleminin yürütmesinin durdurulmaması halinde, lisans eğitimi boyunca hazırlanılıp 

kazanılan sınav sonucu ile atanamama durumu ortaya çıkacaktır ve bu durumun telafisi mümkün 

değildir. 

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde idare bakımından herhangi bir zararın ortaya 

çıkmayacağı da açıktır. 

 

 

 

Sonuç ve İstem: 

1- 6.11.2008 tarihli YÖK Genel Kurulu kararının iptalini, 

2- 25.6.2009 tarihli Sağlık Bakanlığı işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptalini, 

3- Savunma sürelerinin kısaltılmasını, 

4- Tebligatın memur eliyle yapılmasını, 

5- Duruşma yapılmasını, 

6- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesini, 

 

 

Saygılarımla arz ve talep ederim. 

Tarih 

 

Davacı 

Melahat Öztürk 

imza 

 

Ekler 

1-Dava konusu başvurunu reddi kararı 

2- Diploma 

3- İlgili YÖK kararları 

4- İlgili Danıştay kararları 

 

KARAR DEĞERLENDİRMESİ (20 PUAN) 

Söz konusu Danıştay kararında tartışma konusu olan müessese, idari davaya konu olabilecek işlem ve bu 

işlemin özellikleri hususundadır. İYUK md.14’te ilk inceleme konuları arasında idari işlemin “kesin ve 



yürütülmesi gerekli” bir işlem olması düzenleme altına alınmıştır. Buna göre idari işlemin kesin yani idari 

işlem sürecinin tamamlanarak ortaya çıkmış olmasının yanından, yürütülmesi gerekli bir işlem olması 

gerekmektedir. Başka bir ifadeyle idari işlemin icrai olması gerekmektedir. İdari işlemin icrai olması ise 

kişiler üzerinde hukuki sonuç doğurmasını ifade etmektedir.  

Danıştay kararına konu olan olayda ise yasama işlemi ile kişiler üzerinde hukuki sonuç doğuran bir durum 

söz konusudur. Şöyle ki, kanunların genel, kişilik dışı, soyut yasama işlemleri olması gerekir. Danıştay 

kararına konu olan olayda ise, birel işlem tesis etmek suretiyle bu işlemlerin tek tek kişiler üzerinde 

hukuki sonuç doğurması yoluna gidilmeksizin, idari işlemle yapılmak istenilenin sonucuna doğrudan 

kanunla ulaşılmıştır. Dolayısıyla, buradaki sorun kişiler üzerinde hukuki sonuç doğuran herhangi bir idari 

işlem tesis edilmemiş olunsa bile ortaya çıksan hukuki durumun iptalini sağlamak için idari yargı yoluna 

gidilip gidilemeyeceğidir. Birel işlemle ortaya çıkabilecek bir sonucun kanunla sağlanarak bunun idari 

yargı denetimine tabi olmadığı savunulabileceği gibi aksi de düşünülebilir. Sonuç olarak, kararda 

tartışılan hukuki müessese, idari davaya konu edilecek işlem, bu işlemin özellikleri ve idari işlem yerine 

geçmesi amaçlanan kanun maddelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargıda dava konusu 

edilebilirliğine ilişkindir. 

 

YENİ KANUN MADDESİ YORUMU ( 20 PUAN) 

Kanun yolu aşamasında ıslah yoluna başvurulup başvurulamayacağına ilişkin olarak iki farklı hukuki 

tartışma ve gerekçeden yola çıkılabilir. İYUK md. 16/4’te ıslah yoluna “nihai karar verilinceye kadar” 

gidilebileceği düzenleme altına alınmıştır. Nihai karar, ilk derece mahkemesinin dava dosyasında el 

çekmesiyle oluşan karardır.  

Geçici 7. Maddede , 16/4’teki düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan davalarda kanun yolu 

aşamasında ıslah yoluna gidilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm ile idari yargıda ıslah 

müessesinin yürürlüğe girmediği tarihte açılmış ve kanun yolunda bulunan davalarla ilgili olarak, ilk 

derece mahkemesi aşamasında kullanılamayan ıslah talebinin kanun yolunda da istenebilmesi imkanı 

getirilmektedir. Bu intibak hükmünü getirilme amacı ile birlikte düşündüğümüzde, 16/4 hükmünün 

yürürlüğe girmesinden sonra açılacak davalarda yalnızca ilk derece mahkemesi aşamasında ıslah 

talebinde bulunabileceği sonucuna ulaşılabilir. 

 

Öte yandan, ilk derece aşamasında verilen karar kanun yolu aşamasında bozulmuş ise bu takdirde ilk 

derece yargılamasını yapan hakim ya da mahkeme yeniden bir karar vereceğinden bu aşamada da, yani 

kanun yoluna gidilmiş olmasından sonraki bir aşamada da, ıslah imkanının tanınması gerektiği 



savunulabilecektir. Bununla birlikte, buradaki imkanın kanun yolunda bozma şartına bağlı olduğunu ve 

bu ihtimalde de talebin ilk derece yargı merince incelendiğini vurgulamak gerekir.  

Doğru-yanlış soru cevapları, yukarıda işaretlidir. 


