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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı için
hazırlanan bu ders kitabı Türk İdaresi’nin örgütlenmesine, görev ve yetki alanına ilişkin temel bilgileri
içermektedir.
İdare, Devlet’in Yürütme organının bir parçası ve uzantısıdır. İdari fonksiyonun en önemli
amacı kamu yararını gerçekleştirmektir. İdarenin bütün etkinliklerinin temelinde kamu yararı
düşüncesi yatar. İdari fonksiyon bu yönüyle, Devlet’in gündelik hayata ilişkin, toplumsal ihtiyaçları
karşılamak amacıyla yürüttüğü tüm kamusal etkinliklerdir diyebiliriz. İdare üstlenmiş olduğu
görevleri yerine getirirken kamu gücü adını verdiğimiz üstün bir ayrıcalıktan yararlanır. Sahip olduğu
bu ayrıcalık onu bireylerden üstün kılar. Bu nedenle kamu hukukunun bir parçası olan idare
hukukunda çoğu zaman iradeler arasında eşitsizlik ilkesi egemendir.
Kamu yararını gerçekleştirmekle yükümlü idare, sahip olduğu kamu gücü ayrıcalığıyla
işlemlerini üretirken, eylemlerini icra ederken tek yanlı iradesiyle hareket eder. Çoğu zaman
yurttaşların iznine ve rızasına tabi olmaz. Kuşkusuz idarenin üstlendiği sorumlulukları yerine
getirirken bu türden ayrıcalıklarla donatılması bir gerekliliktir. Ancak diğer yandan idarenin sahip
olduğu kamu gücü ayrıcalığı, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini ihlal etme potansiyelini içinde
barındırır. Böyle bir durumda ise idarenin hukuk kurallarıyla çerçevelenmesi, hukuktan almadığı bir
yetkiyi kullanmaması gerekir. İdarenin, hukukla kayıtlanması ve denetlenmesi kuşkusuz bir ülkede
hukuk devletinin gerçekleşmesinin de en önemli koşuludur.
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KISALTMALAR
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu
BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
DDK: Devlet Denetleme Kurulu
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi
MGK: Milli Güvenlik Kurulu
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı
OYAK: Ordu Yardımlaşma Kurumu
RTÜK: Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
TAPDK: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
TİKA: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TRT: Türkiye Radyo Ve Televizyon
TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
YÖK: Yüksek Öğrenim Kurulu
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YAZAR NOTU
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans
Programı için hazırlanan bu ders kitabı on dört bölümden oluşmaktadır. İlk olarak idare organı ve
idari fonksiyona ilişkin temel bilgiler verilecek ardından idarenin işlemleri, görev ve yetkileri, mal
edinme usulleri, idarenin malları, kolluk fonksiyonu, kamu personel hukuku ve Türk İdaresi’nin
örgütlenmesi ele alınacaktır.
Her Bölümün öncesinde bölümün bir planı, bölüm sonunda ise kısa özetler ve örnek
sorular yer almaktadır. Bunların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi konunun anlaşılması için
sizlere kılavuzluk yapacaktır. İdare hukuku dersi, Kamu Yönetimi disiplininin en temel
derslerinden birisidir. Bu derste öğrenilecek bilgiler daha sonraki dönemde alacağınız birçok ders
için temel ve hatta bir ön şart teşkil etmektedir. Kitabın eğitim hayatınıza katkıda bulunması
dileğiyle…
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1. İDARE HUKUKU VE İDARE ORGANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

İDARE HUKUKU VE İDARE ORGANI

1.1.

İdare Kavramı ve İdare Hukuku

1.2.

İdare Hukukunun Kaynakları ve Özellikleri

1.3.

İdare Organı ve İdari Fonksiyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdare hukukunun kaynakları nelerdir?
2. İdare kavramını organik ve fonksiyonel anlamda tanımlayınız.
3. İdari rejim kavramı ne anlama gelmektedir?
4. Yürütmenin siyasi fonksiyonu ile idari fonksiyonun farkları nelerdir?
5. T.C. İdaresinin ne gibi görevleri vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Bir bilim dalı olarak idare
hukukunun ortaya çıkışını,
kaynaklarını ve inceleme
alanını kavrayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Devletin diğer organları ile
idare
organı
arasındaki
ilişkileri
ve
farkları
ayırabilmek.
“İdari rejim”
anlayabilmek.

kavramını

T.C.
İdaresinin
temel
görevlerini kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


İdare Hukuku



Fonksiyonel Anlamda İdare



Organik Anlamda İdare



İdari Rejim
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Giriş
Bu bölümde, idare hukukunun bir bilim dalı olarak inceleme alanı ortaya konulacak
ardından, Devletin diğer organları ile idare organının fonksiyonları (işlevi) kıyaslanacaktır.
“İdari rejim” kavramından anlaşılması gerekenin ne olduğu belirlenecek ve T.C. İdaresinin
temel görevleri saptanacaktır.
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1.1.

İdare Kavramı ve İdare Hukuku

İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur1. Genel anlamda idare, belli bir
amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı insan
faaliyeti demektir2. İdare kavramı, hem kamu kesimi, hem de özel kesim için geçerlidir3.
İdare hukukunun konusunu, “kamu idareleri”, yani “devlet idaresi” oluşturur. Bu
nedenle idare hukukunun konusunu tespit ederken “özel idareleri” bir kenara bırakmak gerekir.
İdare hukukunun, aslında “kamu idaresi hukuku” olduğunu söyleyebilir 4 . Dolayısıyla idare
hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kuralların bütünüdür. Başta Fransa olmak
üzere Kıta Avrupası ülkelerinde ve ülkemizde idare ve idarenin faaliyetlerine bireylerarası
ilişkileri düzenleyen hukuktan tamamen bağımsız bir hukuk uygulanmakta ve uygulamadan
doğan uyuşmazlıklar da adli yargı dışında değişik yargılama usulleriyle çözümlenmektedir5.
İdarenin bu şekilde, özel hukuktan ayrı bir hukuka tâbi olmasına ve idarenin işlem ve
eylemlerinin ayrı mahkemelerde yargılamaya tabi tutulmasına “idari rejim” denir. Bu nedenle
kamu hukuku-özel hukuk ayırımının yerleşmediği Anglo-Sakson ülkelerinde idare hukuku
doğup gelişmemiştir6.
O halde yürütmenin uzantısı olan bir “idare”, idarenin kuruluş ve işleyişine egemen olan
kurallar bütünü olan “idare hukuku” ve “idari yargının varlığı” bir ülkede “idari rejim”in asli
unsurlarıdır denebilir7.

1.2.

İdare Hukukunun Kaynakları ve Özellikleri

Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, uluslararası antlaşmalar, yönetmelik,
yargı içtihatları, idari teamül, doktrin (öğreti) idare hukukunun temel kaynaklarıdır 8.
İdare hukukunun özellikleri ise şunlardır:9
- İdare hukuku, genç bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, hukuka bağlı devlet anlayışının gelişmeye
başladığı 19. yy’da ortaya çıkmıştır.
- İdare hukuku, tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun tedvin (kodifiye)
edilmemiş olması bu alana ilişkin hukuk kurallarının tek bir metinde toplanamamış olması
anlamına gelir. İdarenin örgütünü, faaliyetlerini, görevlerini, görevlilerini ilgilendiren yüzlerce

Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayıncılık, 6. Baskı, 2002, s.3.
A. Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, Onüçüncü Baskı, 1999, s.1.
3
Gözübüyük, a.g.e., s.1.
4
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt I, s.21-38'den alınmıştır.
(www.idare.gen.tr/idarekavrami.htm; 15 Temmuz 2014).
5
Günday , a.g.e., s.24
6
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, Cilt I, s.44.
7
İl Han Özay, Günışığında Yönetim, 1996, İstanbul, Alfa yayınları, 1996, s. 23.
8
Günday,a.g.e., s. 33, Gözler, İdare Hukuku, s.55.
9
Gözler, İdare Hukuku, s. 51-53, Günday, a.g.e., s. 27-29.
1
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kanun mevcuttur. Bu nedenden dolayı bunların tek bir hukuki düzenlemede toplanabilmesi
olanağı yoktur.
- İdare hukuku, içtihadi bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun tedvin edilmemiş bir hukuk dalı
olması nedeniyle ortaya çıkan boşluk ve sorunlar mahkeme içtihatlarıyla doldurulmaktadır.
- İdare hukuku, statüsel niteliktedir. Özel hukuk ilişkilerinde kural olarak irade serbestisi
geçerlidir. Taraflar karşılıklı anlaşarak istedikleri hukuki ilişkiyi kurabilir ve buna istedikleri
içeriği verebilirler. Oysa idare hukukunda, tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılan hukuki
ilişkiler yoktur. İdare hukukunda önceden belirlenmiş “statüler”, yani genel hukuki durumlar
vardır. Vatandaşlık statüsü, öğrencilik statüsü, memurluk statüsü gibi. Bu statülere girip çıkmak
çoğunlukla ilgili kişinin isteğine bağlıdır. Ancak ilgili kişinin, içine girmek istediği statünün
koşullarını belirleme imkânı yoktur.
- İdare hukuku işlemleri tek taraflıdır. İdarenin işlem ve eylem yaparken açıkladığı irade özel
hukuktaki gerçek ve tüzel kişilerinkine oranla hukuksal açıdan daha üstün bir konum ve
güçtedir10.
- İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülür. İdari uyuşmazlıklar, adli yargı
düzeni dışında idari yargının alanına girmektedir.

1.3.

İdare Organı ve İdari Fonksiyon

Bir devletin temel fonksiyonları,“yasama fonksiyonu”, “yürütme fonksiyonu” ve
“yargı fonksiyonu” olmak üzere üçe ayrılır. Yasama fonksiyonuyla devlet kurallar koyar,
yürütme fonksiyonuyla devlet, bu kuralları uygular, yargı fonksiyonuyla da devlet, ortaya çıkan
uyuşmazlıkları çözmeyi amaçlar. Bu ayrımın doğal bir sonucu olarak bu işlevleri yerine
getirmek üzere devlet üç temel organa sahiptir: “yasama organı”, “yürütme organı” ve “yargı
organı”. İdare ise yürütme organının içinde yer alır. Ancak idare, yürütme organının tamamı
değil, sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle İdareyi, devletin yürütme organının bir
parçası ve uzantısı olarak niteleyebiliriz.
Kuvvetler ayrılığına göre anayasal anlamda Devletin güçleri arasında yürütme ve onun
uzantısı olan idare hem hukuksal bir araç olan işlemler hem de fiziksel bir olgu olan eylemler
yapabilme yeteneği ile donatılmışlardır. Nitekim diğer ikisi yani yasama ve yargı organları
sadece işlemler yapabilme durumunda olduklarından bunların yürütülmesi, uygulanması yani
eyleme dönüşmesi yine yürütme ya da idare tarafından yapılmaktadır 11 . O halde idareyi
Devletin yasama ve yargı organları ile yürütme organının da siyasi kanadı dışında kalan tüm
kuruluşları olarak tanımlamak mümkündür12.
Yürütme organının içinde yer alan, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanlar, idare kavramına kural olarak dahil değildirler. Devletin başı olarak
Özay, a.g.e., s. 12.
Özay, a.g.e., s. 11.
12
Günday, a.g.e., s. 4.
10
11
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Cumhurbaşkanı’nın da görev ve yetkilerinin siyasal niteliği ağır basmaktadır. Ancak,
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları, idare kavramının tamamen dışında
düşünmek de mümkün değildir. Zira bunlar örgütlenmiş bir kamu hizmetinin en yüksek amirleri
olarak idare ile yakın ilişki içindedirler. O halde organik anlamda idare, Yasama ve yargı
organları dışında, devlet tüzel kişliliğini temsil eden merkezi idare ile, belli yörelerin mahalli
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan mahalli idareleri (yerel yönetimleri) ve öteki kamu tüzel
kişilerini kapsamaktadır13.
Fonksiyonel anlamda idare, Devletin yasama ve yargı fonksiyonları ve yürütmenin
salt siyasal nitelikli faaliyetleri14 dışında, Devletin günlük toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla yürüttüğü tüm kamusal faaliyetlerdir diyebiliriz15.
Anayasa’ya göre T.C. Devleti İdaresi bu çerçevede;
- Kamu hizmetlerini sunmak,
- Milli güvenliği sağlamak,
- Kolluk faaliyetleri,
- Özendirme ve destekleme faaliyetleri,
- Planlama ve iç düzen faaliyetleri
gibi görev alanlarına sahiptir.
İdari Fonksiyonun başlıca özelliklerini de şu şekilde sıralayabiliriz:16
- İdari fonksiyonun amacı kamu yararını gerçekleştirmektir.
- İdari fonksiyonun konusu, kamu hizmetleridir.
- İdari fonksiyon, kamu gücü kullanılarak yerine getirilir.
- İdari fonksiyon, idari işlemlerle yürütülür.
- İdari fonksiyon, süreklidir.
- İdari fonksiyon kendiliğinden harekete geçer.

Günday, a.g.e., s. 10.
Örneğin; Yürütme organının yasama ve yargı ile ilişkileri, Cumhurbaşkanı’nın Devlet organlarının düzenli
çalışmasını gözetmesi, bakanların atanması ve görevlerinden alınması vb. konular idari niteliğinden çok siyasi
niteliği ağır basan konulardır. Bunlar idari fonksiyon içinde değil yürütmenin siyasi fonksiyonu (hükümet
fonksiyonu) içinde değerlendirilir. Ayrıntılar için bkz. Özay, a.g.e., s.320-321, Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan,
Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Temmuz 2012, s. 13-14.
15
Günday , a.g.e., s.14.
16
Günday, a.g.e., s. 16
13
14
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- İdari fonksiyon bireylerle doğrudan doğruya ilgilidir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.

20

Uygulama Soruları

21

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir bilim dalı olarak idare hukukunun ortaya çıkışı ve inceleme alanı,
idarenin organik ve fonksiyonel anlamda Devletin diğer organlarından farklılıkları, idari
rejimin unsurları ve idari fonksiyonunun temel özellikleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynakları arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Anayasa
Kanunlar
Doktrin
Yönetmelikler
Örf ve adet

2) Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun özelliklerinden biri değildir?
a) İdari fonksiyonun amacı kamu yararını gerçekleştirmektir.
b) İdari fonksiyon bireylerle dolaylı olarak ilgilidir.
c) İdari fonksiyonun konusu, kamu hizmetleridir.
d) İdari fonksiyon, kamu gücü kullanılarak yerine getirilir.
e) İdari fonksiyon, idari işlemlerle yürütülür.
3) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’ya göre T.C. Devleti İdaresinin görevleri arasında sayılmaz?
a) Teker teker bireyleri korumak
b) Kamu hizmetlerini sunmak
c) Milli güvenliği sağlamak
d) Kolluk faaliyetleri
e) Özendirme ve destekleme faaliyetleri
4) Aşağıdakilerden hangisi idari rejimin unsurlarından biridir?
a) Adli yargının varlığı
b) İdareye özgü ayrı bir yargı kolunun varlığı
c) Askeri idari yargının varlığı
d) Uyuşmazlık Mahkemesinin varlığı
e) İçtihadi hukuk kurallarının varlığı
5) Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahildir?
a) TBMM’nin seçimleri yenileme kararı alması
b) Cumhurbaşkanının bakan ataması
c) Belediyenin bir taşınmazı kamulaştırması
d) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği içtihatları birleştirme kararı

23

e) Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru incelemesi sonucunda hak ihlali kararı

6) İdari fonksiyon ile yürütmenin siyasi fonksiyonunun farkları nelerdir?
7) İdari fonksiyonun en önemli amacı nedir?
8) İdare hukukunun tedvin edilmemiş bir hukuk dalı olması ne anlama gelir?
9) İdari rejimin unsurları nelerdir?
10) Anayasa’ya göre T.C. İdaresinin temel görevleri nelerdir?

Cevaplar
1)e, 2) b, 3)a, 4)b, 5)c
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2. T.C. İDARESİ İLE İLGİLİ ANAYASAL İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.

T.C. İDARESİ İLE İLGİLİ ANAYASAL İLKELER

2.1.

Hukuk Devleti

2.2.

Sosyal Devlet

2.3.

Laiklik İlkesi

2.4.

Merkezden -Yerinden Yönetim İlkesi

2.5.

Yetki Genişliği İlkesi

2.6.

İdarenin Bütünlüğü İlkesi

2.6.1. Kuruluş Yönünden Bütünlük
2.6.2. Görevler Yönünden Bütünlük
2.6.2.1. Hiyerarşi
2.6.2.2. İdari Vesayet
2.6.2.3. Hiyerarşi ve İdari Vesayetin Karşılaştırması
2.7.

Kamu Tüzel Kişiliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’nin yönetim yapısına hakim olan Anayasal ilkeler hangileridir? Açıklayınız.
2. Merkezden ve yerinden yönetim ilkelerininin yarar ve sakıncalarını açıklayınız.
3. Kamu tüzel kişiliği kavramını açıklayınız. Kamu tüzel kişiliğine sahip kurumların ayrıcalıkları
nelerdir?
4. Yetki genişliği ilkesini açıklayınız. Bu ilkenin işlevi nedir?
5. İdarenin bütünlüğü ilkesi nedir? Bütünlüğün sağlanması için öngörülen araçlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Anayasa’da T.C. İdaresi için
öngörülen ilkeleri öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Merkezden ve yerinden
yönetimin
yarar
ve
sakıncaları hakkında bilgi
edinebilmek.
İdarenin
bütünlüğünün
sağlanması için gereken
araçları öğrenmek ve bunları
kıyaslayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Merkezden Yönetim



Yerinden Yönetimi



İdarenin Bütünlüğü



Kamu Tüzel Kişiliği



Kanuni İdare İlkesi



Yetki Genişliği İlkesi
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Giriş
Bu bölümde, 1982 Anayasası’nda, T.C. İdaresinin örgütlenmesine esas olan temel ilkeler
ortaya konacak ve bunların ne anlama geldiği açıklanmaya çalışılacaktır.
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2.1.

Hukuk Devleti

İlk kez 1961 Anayasası ile kabul edilen hukuk devleti anlayışı, 1982 Anayasasında da
aynen kabul edilmiştir. Polis devleti kavramının zıttı olan hukuk devleti; devletin eylemlerinde,
işlemlerinde hukuk kurallarına bağlı olduğu ve vatandaşların hukuki güvence altında olduğu
bir devlettir. Polis devleti, 17’nci ve 18’inci yüzyıllarda Kara Avrupası ülkelerindeki,
mutlakiyetçi rejimleri açıklamak için kullanılan ve ilk kez Almanya’da ortaya çıkmış bir
kavramdır ve “kamunun refahı ve selameti için, her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin
hak ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyebilen ve fakat
tüm bunları yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan”17devlet demektir.
Hukuk devletinin unsurları genel olarak şunlardır:
- Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı
- Devletin (yasama, yürütme ve idarenin) bütün işlem ve eylemlerinin yargısal denetime tabi
olması
- Kuvvetler ayrılığının benimsenmesi
- Yargı bağımsızlığı
- Adil yargılanma
- Temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması
- Vatandaşlar için hukuk güvenliği
- Hukuk önünde eşitlik
- Kanuni hakim güvencesi
- Kanuni (yasal) idare
- Devlet işlemlerinin belirliliği
- Devletin/idarenin mali sorumluluğu
- Hukukun genel ilkelerine bağlılık.

2.2.

Sosyal Devlet

İlk kez 1961 Anayasası ile kabul edilen sosyal devlet anlayışı, 1982 Anayasası’nda da
aynen kabul edilmiştir. Sosyal devlet ya da refah devleti; devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti
17

Günday, a.g.e., s.36.
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sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli gören herkese insan
onuruna yaraşır asgarî bir hayat seviyesi sağlamaya ve emek-sermaye ilişkilerini dengeli olarak
düzenlemeye çalışan bir devlet anlayışı olarak tanımlanabilir. Sosyal devlet amaçlarını çoğu
zaman mali ve iktisadi politikalarla gerçekleştirmeye çalışır.
Sosyal devletin gerçekleşebilmesi için gerekli araçlar şunlardır:
- Herkese insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyinin sağlanması.
- Milli gelirin adaletli dağıtımının sağlanması. Gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasına
yönelik tedbirler alınması: vergide adalet, mali güce göre vergi toplanması gibi.
- Ekonominin planlanması ve devletin gerektiğinde ekonomiye müdahale edebilmesi.
- Kamu yararının öngördüğü durumlarda kamulaştırma ve devletleştirme yapılabilmesi.
- İşsizliği önleyici tedbirler alınması, istihdamın geliştirilmesi.
- Çalışanların sosyal haklarının güvenceye alınması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi.
Sosyal devlet, klasik liberalizmin savunduğu ve devletin görev alanını oldukça dar tutan
“jandarma devlet” anlayışının zıttı olarak kabul edilir ve sosyal devleti, üretim araçlarının ve
tüm mülkiyetin devlete ait olduğu “sosyalist devlet” ile de karıştırmamak gerekir. Bu noktada
devlet mülkiyetinin genişletilmesi, başlı başına sosyal devletin amaçlarından biri olamaz.

2.3.

Laiklik İlkesi

1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Devletin niteliklerini sıralarken; “Devletin dini, din-i
İslamdır” ifadesine yer vermişti. 1928 yılında yapılan değişiklikle bu ifade Anayasa’dan
çıkarılmıştır. Laiklik ilkesi ise Anayasal sistemimize ilk kez 1924 Anayasası’na 1937 yılında
yapılan değişiklikle girmiştir.
Laik bir devletin unsurları şunlardır:
- Din ve devlet kurumları birbirinden ayrı olmalıdır.
- Devletin resmi bir dini yoktur. Devlet bütün dinlere ve inanç topluluklarına eşit mesafede ve
tarafsız olmalıdır.
- Hukuk kuralları din kurallarına uymak zorunda olmamalıdır.
- Lâik devlette herkes dinini seçmekte ve inançlarını açığa vurabilmekte, tanınmış olan din ve
vicdan özgürlüğünün sınırları içinde serbesttir.
- İnanç ve vicdan özgürlüğü mutlaktır.
- İbadet hürriyeti de tanınmıştır ancak ibadet hürriyeti mutlak değildir, sınırlamalar getirilebilir.
32

Dinin bireyin manevihayatını aşarak toplumsal hayatı etkileyen ve davranışlara ilişkin
bölümlerinde, kamu düzenini, güvenliği ve başkalarının çıkarlarını korumak amacıyla,
sınırlamalar yapılabilir ve dinin kötüye kullanılmasını ve sömürülmesini yasaklayıcı
düzenlemeler getirilebilir.

2.4.

Merkezden -Yerinden Yönetim İlkesi

Anayasa’nın 123. Maddesi’ne göre: “İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim
ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.”
Merkezden yönetim, devletin sunacağı hizmetlerin tek elden yürütülmesi ve kamu
gücünün merkezde toplanması anlamına gelir. Yerinden yönetim, merkezin üstlenmediği kimi
kamusal hizmetlerin, merkezden ayrı ve merkezi idarenin hiyerarşisinde yer almayan kamu
idareleri tarafından yürütülmesidir. Aşağıdaki tabloda Türkiye Cumhuriyeti İdaresi’nin
örgtlenmesi ana hatlarıyla gösterilmiştir.

Türkiye’nin Yönetim Yapısı
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Merkezden ve yerinden yönetimin yarar ve sakıncalarını şu şekilde sıralayabiliriz18.
Merkezden yönetimin yararları:
- Güçlü bir devlet yönetimi sağlar.

18

Günday , a.g.e., s. 57-66.
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- Hizmetler, daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülür.
- Hizmetler, yeknesak bir biçimde yürütülür.
Merkezden yönetimin sakıncaları:
- Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar.
- Hizmetlerin yöresel gereksinimlere göre yürütülmesi güçtür.
- Demokratik ilkelere pek uygun değildir.
Yerinden yönetimin yararları:
- Yerel yönetimin demokratik ilkelere daha uygundur.
- Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azaltır.
- Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülür.
Yerinden yönetimin sakıncaları:
- Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi yaratabilir.
- Partizanca uygulamalara yol açabilir.
- Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmemesine neden olabilir.
- Mali denetimdeki güçlükler yaşanabilir.

2.5.

Yetki Genişliği İlkesi

Bu ilke, merkezden yönetim sisteminin ortaya çıkaracağı sakıncalara karşı
düşünülmüştür. Çünkü yetki genişliği ilkesi ile merkezi idarenin taşra örgütündeki amirlerine
belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına kendiliğinden karar alabilme imkanı
verilmektedir ve bunun kırtasiyeciliği ve yönetimdeki hantallığı ortadan kaldırması
amaçlanmaktadır.
Anayasa’nın 126. maddesine göre; “Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de
diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.”
İl idaresinin amiri vali, merkezi idare adına merkeze danışmadan bazı konularda
kendiliğinden kararlar alabilmekte ve bu kararlan uygulayabilmektedir. Öteki taşra örgütleri
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amirlerinin yani kaymakam ve bucak müdürünün kural olarak böyle bir yetkisi
bulunmamaktadır.
Yetki genişliği ilkesinin başlıca özellikleri şunlardır:
- Yetkiyi merkez adına kullanan amir; vali, merkezi idarenin hiyerarşisine dahildir.
- Vali, bu yetkiyi merkezi idarenin yürütmekle ödevli olduğu bir hizmetin (milli bir kamu
hizmetinin) yürütülmesi için kullanmaktadır.
- Hizmetin giderleri merkezi idarenin bütçesinden karşılanmaktadır. Bir gelir elde edilirse yine
merkezî İdarenin gelirleri arasına katılmaktadır.

2.6.

İdarenin Bütünlüğü İlkesi

Anayasa’nın 123. Maddesi: “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla
düzenlenir” hükmünü getirmiş ve Türk İdaresinin hem kuruluş hem de görevler yönünden bir
bütün olduğunun altını çizmiştir.
İdari teşkilatta yer alan örgütler ilk bakışta birbirlerinden ayrı ve parçalanmış bir
görünüm sergileseler dahi gerek “kuruluş” ve gerekse “görevler” yönünden birbirlerinden
tamamen bağımsız düşünülemez. Görevlerini birbirlerinden kopuk değil ve fakat birbirleriyle
uyum içinde yürütmek zorundadırlar.

2.6.1. Kuruluş Yönünden Bütünlük

İdareyi oluşturan her örgüt varlığını bir kanundan almaktadır. İdari yapılar, “Kanuni
(yasal) İdare” ilkesi uyarınca ya doğrudan doğruya bir kanunla ya da kanunun açıkça
verdiği yetkiye dayanılarak kurulmaktadırlar.
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2.6.2. Görevler Yönünden Bütünlük

İdareyi oluşturan örgütler, görevleri yönüyle de bir bütünlük gösterirler. Görevlerini
birbirlerinden kopuk değil ve fakat birbirleriyle uyum içinde yürütmek zorundadırlar. İdarenin
görevleri yönünden bütünlüğü “hiyerarşi” ve “idari vesayet” olarak adlandırılan iki hukuki
denetim aracıyla gerçekleştirilmektedir.

2.6.2.1. Hiyerarşi
Üst makam veya memurların, ast derecedeki makam veya memurlar üzerinde sahip
olduğu hukuki güçtür. Hiyerarşik denetimde; ast-üst, amir-memur ilişkisi söz konusudur.
Hiyerarşi gücünün kapsamı şu şekildedir:
- Astın memuriyet durumuna ilişkin işlemler yapma: Hiyerarşik amirin astlarına ilişkin yaptığı;
atama, sicil verme, yükseltme yapma, onlara disiplin cezaları verme gibi işlemleri.
- Asta emir verme yetkisi: Amirin, astlarına işlemlerini yapmadan önce emir, direktif vermesi,
işlemleri yaparken yol ve yön göstermesi gibi. Astın bu emir ve direktiflere karşı itiraz ya da
dava açma hakkı yoktur. Ancak 1982 Anayasası 137. Maddede “Kanunsuz Emir” kenar
başlığı ile şu şekilde bir düzenleme yapmıştır:
“Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse,
üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa
hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu
halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Askerî hizmetlerin
görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla
gösterilen istisnalar saklıdır.”
- Astın işlemlerini denetleme yetkisi: Hiyerarşik amir astının işlemlerini hem “hukukilik” hem
de “yerindelik” yönünden denetleyebilir. Amir bu işlemleri, onama, onamama, düzeltme,
değiştirme, kaldırma, geri alma, erteleme, durdurma gibi yetkilere sahiptir. Ancak hiyerarşik
amir hiçbir şekilde astın yerine geçerek ilk elden işlem yapamaz.

2.6.2.2.

İdari Vesayet

İdari vesayet, devlet tüzel kişiliğini temsil eden merkezi idarenin, devlet tüzel
kişiliğinden ayrı tüzel bir kişiliğe sahip yerinden yönetim kuruluşları (yerel yönetimler ve
hizmet yerinden yönetim kuruluşları) üzerinde uyguladığı denetimdir. Bu denetim, mahallî
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin
sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması
amacıyla yapılır. Anayasa’nın 127. maddesinde bu durum şu şekilde vurgulanır:
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“Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin
bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması,
toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla,
kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.”
Görüldüğü gibi 1982 Anayasası merkezi yönetimin, mahalli idareler (yerel yönetimler)
üzerindeki idari vesayet yetkisini 127. Maddede açıkça düzenlemiştir. Anayasa açıkça
düzenlememiş olmasına rağmen hizmet yerinden yönetim kuruluşları üzerinde de idari
vesayet denetimi olduğu unutulmamalıdır.
Vesayet makamları, başta bakanlar olmak üzere merkezi idarenin çeşitli birimleridir.
Özellikle de içişleri bakanı, vali ve kaymakam yerel yönetim kuruluşları üzerinde bu denetimi
yürütmektedirler.
İdari vesayetin kapsamı şu şekildedir:
- Yerinden yönetim kuruluşlarının organları üzerindeki idari vesayet yetkisi: Seçimle işbaşına
geldiği için merkezi idare, yerel yönetimlerin seçilmiş organları üzerinde görevden alma
yetkisine sahip değildir. Bu denetim yargı yoluyla olur. Örneğin il genel meclisi ve belediye
meclisinin feshi, belediye başkanının görevine son verilmesi gibi yetkiler Danıştay’a aittir.
Merkezi idareye bu konuda tanınan tek yetki, mahalli idare organları veya üyelerini İçişleri
bakanının, mahkeme kesin kararını verene kadar geçici bir tedbir niteliğinde görevden
uzaklaştırabilmesidir. Öte yandan hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının organları üzerinde
ise merkezi idare, görevlileri seçme, atama, görevlerine son verme gibi yetkilerle
donatılmışlardır.
- Yerinden yönetim kuruluşlarının işlemleri üzerinde idari vesayet yetkisi: İdari vesayet esas
olarak yerinden yönetim organlarının işlemleri üzerinde uygulanır. Kimi idarelerin tüm,
kimilerinin ise bazı işlemleri üzerinde idari vesayet yetkisi kullanılır. İşlemler üzerinde, onama,
onamama, uygulanmasını erteleme gibi denetimler uygulanabilir.

2.6.2.3. Hiyerarşi ve İdari Vesayetin Karşılaştırması
- Hiyerarşi, olağan ve genel bir yetkidir, astın bütün işlemleri üzerinde söz konusudur. İdari
vesayet ise istisnaidir. Yani hangi işlemlerin ne şekilde idari vesayete tabi olduğu kanunlarca
önceden gösterilmelidir.
- Hiyerarşi, aynı tüzelkişilik içinde söz konusu iken idari vesayet, farklı kamu tüzel kişileri
arasındadır.
- Hiyerarşi, emir ve talimat verme yetkisi içerirken idari vesayet içermez.
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- Kural olarak vesayet makamları yerinden yönetim organlarının işlemlerini değiştiremez.
Hiyerarşi de ise amir işlemi geri alma, değiştirme, kaldırma, düzeltme, iptal etme gibi yetkilere
sahiptir.
- Hiyerarşide üst astının işlemleri üzerinde yerindelik denetimi yapabilir. Oysa idari vesayette
yalnızca hukukilik denetimi yapılır. Bu kuralın kanunlarca öngörülmüş istisnaları da vardır.
Örneğin, köy yararına olmayan işlemlerin kaymakam ya da vali tarafından bozulabilmesi gibi).

2.7.

Kamu Tüzel Kişiliği

Anayasa’nın 123. maddesine göre: “Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla ya da
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulur.”
Merkezi idare kuruluşları “devlet tüzel kişiliği” adı verilen bir tüzel kişilik altında yer
alırlar ve bu kuruluşların kendilerine ait ayrı bir tüzel kişilikleri yoktur. Oysa yerinden yönetim
kuruluşları kendilerine ait ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
Kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar, kamu gücü ile donatılmak, kendine ait gelirlere
sahip olmak, kamulaştırma yapabilmek, kamu personeli istihdam edebilmek, vergi
muafiyetlerinden yararlanabilmek, idari işlemler yapabilmek gibi kamusal ayrıcalıklardan
yararlanırlar.
Kamu tüzel kişiliği olan kuruluşlara örnekler şunlar verilebilir:
- Yerel yönetimler: Belediye, İl özel idaresi, Köy, Mahalli İdare Birlikleri.
- Kamu Kurumları: Üniversiteler (Vakıf üniversiteleri ve Ensitüler dahil) Yüksek Öğrenim
Kurumu (YÖK), TÜBİTAK, TRT, SGK, TCDD, Devlet Malzeme Ofisi, GAP İdaresi, BOTAŞ,
Et ve Süt Kurumu, Türkiye İş Kurumu, OYAK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kalkınma
Ajansları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı,
TOKİ, TİKA, TCDD, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, PTT…
- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: Ticaret, sanayi ve esnaf odaları, tabipler
odası, eczacılar odası, mimarlar odası, barolar…
- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: RTÜK, SPK, BDDK, EPDK, Rekabet Kurumu,
Kamu İhale Kurumu…
Merkezi idare yani “devlet tüzel kişiliği” bizzat Anayasa tarafından düzenlenmiştir.
Bunun dışında kalan kamu tüzel kişileri ise Anayasa’nın 123. Maddesi’ne göre kanunla ya da
kanunun açıkça verdiği yetkiyle kurulabilirler. Anayasa’da öngörülen genel kural böyle
olmakla beraber bazı kurumların kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu bizzat Anayasa tarafından
belirlenmiştir. Bu kurumlar şunlardır:
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Yerel yönetimler (il özel idareleri, belediyeler, köyler), Üniversite, TRT, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları.

Kamu tüzel kişiliği olmayan kuruluşlara ise şunlar örnek verilebilir:
İl genel idaresi, ilçe İdaresi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay,
fakülteler, , Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü, TÜİK, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı…
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1982 Anayasası uyarınca T.C. İdaresinin örgütlenmesine egemen olan temel ilkeler
ortaya konmuş ve bunların ne anlama geldiği anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İdarenin kuruluş ve görevlerine ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer
almaz?
a) İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır.
b) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür.
c) Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir.
d) Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla kurulur.
e) İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim veya yerinden yönetim esaslarına
dayanır.

2) Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararlardan birisi değildir?
a) Kamu hizmetleri daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülür
b) Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltır
c) Merkezden yönetim, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlar.
d) Merkezden yönetim ile kamu hizmetleri eşit ve tarafsız bir şekilde sunulur.
e) Kamu hizmetleri ülke çapında yeknesak (dengeli) bir şekilde sunulur

3) Bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine
getirilmesine ne denir?
a) Taşra örgütlenmesi
b) Yerinden yönetim
c) Hiyerarşi
d) İdari vesayet
e) Yetki genişliği

4) Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkilerinden biri değildir?
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a) Astın görev yerini değiştirme

b) Astın işlemlerini onaylama
c) Asta disiplin cezası verme
d) Astın yerine geçerek onun adına ilk elden işlem yapma
e) Asta emir ve talimat verme

5) Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır?
a) Üniversiteler
b) Diyanet İşleri Başkanlığı
c) Devlet Denetleme Kurulu
d) İlçe idareleri
e) Bakanlıklar
6) Kamu tüzel kişiliği ne anlama gelir?
7) Yetki genişliği ne anlama gelir?
8) İdarenin bütünlüğü hangi denetim araçlarıyla sağlanır?
9) Yerel yönetim organları üzerinde ne tür bir idari vesayet uygulanır?
10) Hiyerarşik denetimin istinası nedir?

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)b, 4)d, 5)a
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3. İDARİ İŞLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.
3.1.

İDARİ İŞLEMLER
İdari İşlemlerin Özellikleri

3.1.1. Tek Yanlılık
3.1.2. İcrailik (Uygulanabilirlik)
3.1.3. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma
3.1.4. Yargı Denetimine Tabi Olma
3.2.

İdari İşlemlerin Türleri

3.2.1. Genel Düzenleyici İşlemler
3.2.2. Birel (Bireysel) İdari İşlemler
3.3.

İdari İşlemlere İlişkin Diğer Sınıflamalar

3.3.1. Maddi Açıdan: Şart (Durum) İşlem ve Subjektif (Öznel) İşlem
3.3.2. İradenin Sayısı ve Açıklanma Usulüne Göre: Basit, Kolektif ve Karma İşlemler
3.3.3. Açıklanan İradenin Şekline Göre: Sarih ve Zımni İşlem
3.3.4. Etkileri Bakımından: Yararlandırıcı ve Yükümlendirici İşlem
3.3.5. Doğuracakları Hukuki Sonuç Açısından: Yapıcı (inşai) ve Belirleyici İşlem
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3.3.6. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre: İsteğe Bağlı Olmayan İşlem ve İsteğe
Bağlı İşlem
3.4.

İdari İşlemin Unsurları

3.4.1.Yetki Unsuru
3.4.1.1. Yetki Kurallarına Aykırılık Hallerinde Uygulanacak Yaptırımlar
3.4.1.2. Yetki ve İmza Devri
3.4.2. Şekil Unsuru
3.4.3. Sebep Unsuru
3.4.4. Konu Unsuru
3.4.5. Amaç (Maksat)Unsuru
3.5.

İdari İşlemlerde Sakatlıklarda Uygulanacak Yaptırımlar

3.5.1. Yokluk
3.5.2. Hükümsüz Kılma
3.5.2.1. İptal Davası
3.5.2.2. Geri Alma (İdare Tarafından)
3.6.

İdari İşlemlerin Sona Ermesi

3.6.1. İdarenin İradesi Dışında Sona Erme
3.6.2. İdarenin İradesi ile Sona Erme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdare neden işlemler yapar?
2. İdari işlemlerinin özellikleri nelerdir?
3. İdari işlemlerin türleri nelerdir?
4. İdari işlemlerin unsurları nelerdir?
5. İdari işlemlerde hukuka aykırılık durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İdari işlemlerin
özelliklerinin ortaya
konması.
İdari işlemlerin
belirlenmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

türlerinin

İdari işlemlerde sakatlığın
hangi durumlarda ortaya
çıktığının anlaşılması
İdari işlemlerde sakatlıklara
uygulanan
yaptırımların
anlaşılabilmesi
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Anahtar Kavramlar


Genel Düzenleyici İşlem



Birel İşlem



İşlemin Unsurları



Yokluk



İptal



Geri Alma
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Giriş
Kamu yararı amacı ile idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku
işlemlerine idari işlem denir. Böylelikle idare, yaptığı irade açıklamaları ile hukuk aleminde
sonuçlar yaratır. Bu işlemlerin en belirleyici özelliği, idarenin sahip olduğu üstün yetki ve
ayrıcalıklar kullanılarak yapılmasıdır. Nasıl ki yasama fonksiyonu yasama işlemleri ile, yargı
fonksiyonu yargı işlemleriyle yerine getiriliyorsa, idari fonksiyon da idari işlemlerle yerine
getirilir. Kamu gücü ile yapılması idari işlemlerin en belirgin özelliğidir. İdari işlemlerle hukuk
düzeninde yeni bir durum yaratılması veya mevcut bir normun değiştirilmesi ya da kaldırılması
amaçlanır. İdari işlemler bireysel (birel) olabileceği gibi genel nitelikte düzenleyici bir işlem de
olabilirler19. Bu bölümde idari işlemler çeşitli yönleriyle incelenecektir.

19

Günday, a.g.e. s. 110.
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3.1.

İdari İşlemlerin Özellikleri20

3.1.1. Tek Yanlılık
İdari kararlar tek yanlıdır. Yani ilgilisinin rızasına ve muvafakatine (iznine) tabi
değildir. İdari işlemler, ilgililerin rıza ve muvafakatı olmasa dahi, idarenin tek yanlı irade
açıklaması ile ilgililerin hukuki durumlarını değiştirebilir veya ortadan kaldırabilir.

3.1.2. İcrailik (Uygulanabilirlik)
İdari kararlar icraidir. Yani idari karar alınmakla birlikte araya başka bir işlem
girmeksizin kişiler üzerinde ve hukuk aleminde sonuçlarını doğurur. İdari işlemlerin icrai karar
olma özellikleri, bu kararların kamu yararı amacına yönelik olmalarından ve alınmalarında
kamu gücüne dayanmasından kaynaklanmaktadır.
Özel hukukta, “irade serbestisi” ve “eşitlik” ilkesi geçerlidir. Bir sözleşmenin meydana
gelebilmesi için iki tarafın birbirine uygun serbest iradelerinin uyuşması gerekir. Fakat kamu
hukukunda idare, bir idari kararı almak için ilgili kişinin rızasını almak zorunda değildir. Çünkü
idari karar, idarenin tek yanlı irade açıklamasıyla oluşur ve tamamlanır. İdare, belli bir konuda
iradesini açıklar ve bu irade, ilgili kişi tarafından kabul edilmesine gerek olmaksızın hukuk
düzeninde değişikliğe yol açar, hukuki bir sonuç doğurur.
İdarenin aldığı kararları, başka bir kararın araya girmesine ihtiyaç duymadan, bizzat
kendisinin uygulayabilmesi de mümkündür. Buna “re’sen icra” denir. Re’sen icra, hukuk
aleminde doğan bir işlemin maddi aleme aktarılmasını ifade eder. Dolayısıyla, icrailik kararın
oluşmasına ilişkin iken, re'sen icra kararın uygulanmasına ilişkindir. Örneğin; memura verilen
maaş kesme cezasında, kararın alınması ve tebliğ edilmesi ile icrailik gerçekleşir, maaş
kesintisinin fiilen uygulanması ile de re'sen icra gerçekleşmiş olur.
Ancak bazı idari kararların icrai olmadığını da belirtmek gerekir. Genelde “hazırlık
işlemleri” ya da “ön işlemler” böyledir. Bunlar hukuk alaeminde başlı başına bir etki
yaratmazlar. Tutanaklar, raporlar, görüşler, teklifler, bilgi istemeler, bilgilendirmeler, niyetler,
dilekler, projeler gibi.

3.1.3. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma
İdari bir işlem, bir mahkeme tarafından iptal edilinceye kadar hukuka uygun varsayılır
ve uygulanmasına devam edilir. İdari davalarda ispat yükü, idareye değil; dava konusu olan
işlemin hukuka aykırı olduğunu iddia eden kişiye aittir. Aksi mahkeme kararıyla tespit
edilmedikçe, idarenin kararı hukuka uygun olarak kabul edilir. Bununla beraber bir idari işleme
karşı dava açılması tek başına o işlemin uygulanmasını da durdurmaz. Yani icrailiğini
A. Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Ankara, Turhan Kitabevi , 3. Bası,
2004, s.404, Gözler ve Kaplan, Kısa İdare Hukuku, s. 99-101, Günday,a.g.e., s. 113-116, Zehra Odyakmaz,ve
Ümit Kaymak ve İsmail Ercan, Anayasa Hukuku İdare Hukuku, İstanbul, Themis Oniki Levha Yayınları,
Ağustos 2012, s. 286-287.
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etkilemez. Uygulamayı durdurmak için mahkemeden ayrıca “yürütmenin durdurulması” da
istenmelidir. Mahkeme bu kararı verene kadar işlem maddi alemde sonuç doğurmaya devam
edecektir. Yani mahkeme kişinin talebini kabul ettiğinde ancak bir idari kararın yürütülmesi
durdurulmuş olur.

3.1.4. Yargı Denetimine Tabi Olma
Anayasa’nın 125. maddesine göre “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı
yolu açıktır ve İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” Bu
düzenleme kuşkusuz hukuk devletinin gerçekleşmesi için gereken şartlardandır. Ancak
ülkemizde bu kuralın bazı istisnaları vardır ve bazı yürütme ve idare işlemlerine karşı yargı
yolu kapatılmıştır. Buna “yasama kısıntısı” adı verilir.
Buna göre ülkemizde aşağıdaki işlemler yargı denetimi dışındadırlar:
- OHAL Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
- Sayıştay kararları
- Yüksek Seçim Kurulu kararları
- Sıkıyönetim komutanının işlemleri
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilen bazı disiplin cezaları
- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları (2010 Anayasa değişikliği)
- Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı
ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara
karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz. (2011 Anayasa değişikliği)
Bu konuyla ilgili ayrıca şu değişikliklere dikkat etmek gerekir:
- 2010 Anayasa değişikliğiyle, Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) terfi işlemleri ve kadrosuzluk
nedeniyle emekliye ayırma hariç geriye kalan her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu
açılmıştır.
- 2010 Anayasa değişikliğiyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun meslekten çıkarma
kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. Diğer kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır.
- 2010 Anayasa değişikliği öncesinde, memurlara verilen uyarma ve kınama disiplin cezalarına
karşı da yargı yolu kapalıydı. Ancak 2010 Anayasa değişikliğiyle bu yol açılmıştır.
- 2003’te OHAL valisinin işlemlerine yargı yolu açılmıştır.
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- 1982 Anayasası Geçici 15. Maddesi, 12 Eylül 1980-1983 yılları arasında Türkiye’de yasama
ve yürütme yetkilerini kullanan Milli Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlara yargı yolunu
kapatmış ve bu kararları uygulayanlar hakkında cezai, hukuki ve mali sorumluluk iddiasının
ileri sürülemeyeceğini hükme bağlamıştı. 2010 Anayasa değişikliğiyle Geçici 15. Madde
tamamen kaldırılmıştır.

3.2.

İdari İşlemlerin Türleri

İdari işlemler, genel düzenleyici işlemler ve birel işlemler olmak üzere iki grupta
incelenebilir.

3.2.1. Genel Düzenleyici İşlemler
İdare, Anayasa’nın ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak düzenleyici işlemler
yapabilmektedir. İdarenin düzenleme yetkisi Anayasa ve kanunlardan kaynaklanır. Genel
düzenleyici işlemler genel ve kişilik dışı nitelikte olan tek yanlı idari işlemlerdir. “Kural işlem”
olarak da ifade edilirler. İdare bu işlemlerle kurallar koyar. Genel işlemlerle sürekli, soyut,
nesnel ve genel durumlar belirlenir. Bunlar, hukuk düzenine yeni kural getiren, ya da olan bir
kuralı değiştiren veya kaldıran işlemlerdir. Kural işlem bir kez uygulanmakla tükenmez, kişisel
değildir, kapsamına giren kişi, nesne ve olaylara sürekli olarak uygulanır.
2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile yürütmenin düzenleyici işlemleri
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmeliklerdir. Aynı değişiklikle tüzükler ve kanun
hükmünde kararnameler kaldırılmıştır.
Anayasa’da ismen sayılan yürütmenin (idarenin) düzenleyici işlemleri,
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Yönetmeliktir. Bunun dışında idare, değişik İsimlerle;
genelge, talimat, sirküler, kararname, tebliğ, talimat vb. düzenleyici işlemler de
yapılabilmektedir. Bunlar normlar hiyerarşisinde yönetmeliğin de altında yer alırlar.
Anayasa’da ismen belirtilmedikleri için bunlara “Adsız Düzenleyici İşlem” de denmektedir21.
Aşağıdaki yürütmenin düzenleyici işlemleri incelenmiştir.

3.2.2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarabilir.
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları
ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenemez.

21

Özay,a.g.e., s.329.
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Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarılamaz.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun
hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması
durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Kararnameler ve
yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları
gün yürürlüğe girer.

3.2.3. Yönetmelik
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Kamu Tüzel Kişileri yönetmelik çıkarma yetkisine
sahiptir. Yönetmelikler, kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını
göstermek amacıyla çıkarılan ve idarenin en geniş uygulama alanına sahip düzenleyici işlem
türüdür. Yönetmeliklerin dayanağı kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir.
Yönetmeliklerin hepsi Resmi gazetede yayımlanmaz. Hangilerinin yayımlanacağına kanun
belirler. Buna göre Cunhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin; işbirliğine, yetki
ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen; kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan
ve kamuyu ilgilendiren yönetmelikler resmi gazetede yayımlanır. Yayımlanması gereken bir
yönetmelik Resmi gazetede (veya bazı durumlarda mahalli gazetede) ilgililere duyurulmadıkça
uygulanamaz. Resmî Gazetede yayımlanması gereken yönetmelikler, Resmî Gazetede
yayımlandıkları tarihte, (başka şekilde duyurulması gereken yönetmelikler ise, duyuruldukları
tarihte) yürürlüğe girerler.
Yönetmelikler idari yargının denetimine tabidirler.
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3.2.4. Birel (Bireysel) İdari İşlemler
Bireysel idari işlemler, belli kişi ve konularla ilgili olarak hukuki durumlar yaratan,
değiştiren, kaldıran kararlara denir. Nesnel olan genel düzenleyici işlemlere karşın, birel
işlemlerin tümü öznel niteliktedir; hem öznesi, hem de özne için yarattığı durum bellidir. Bunlar
genel düzenleyici işlemlerin, belli bir kişiye, nesneye ya da olaya uygulanması amacını taşırlar
ve yalnız bunlar için geçerli bir durum yaratırlar. Bir memurun atanması, öğrenciye disiplin
cezası verilmesi gibi.

3.3. İdari İşlemlere İlişkin Diğer Sınıflamalar
3.3.1. Maddi Açıdan: Şart (Durum) İşlem ve Subjektif (Öznel) İşlem
- Şart (Durum) İşlem: Belli bir kişiyi ya da nesneyi, hukuk kurallarınca önceden belirlenmiş,
nesnel ve kişilik dışı bir statüye sokan işlemdir, Örneğin memur atama, emekliye sevk, okula
kayıt işlemleri gibi.
- Subjektif (Öznel) İşlem: Kişiye ya da nesneye özgü kararlar almak demektir. En tipik örneği
vergi tarh ve tahakkuk işlemleridir. Her bir mükellefin ödeyeceği vergi, onların özel
durumlarına göre hesaplanır. Sınavlarda not verme, disiplin işlemleri ve para cezaları da kişiye
özeldir.

3.3.2. İradenin Sayısına ve Açıklanmasına Göre: Basit, Kolektif ve Karma
İşlemler
- Basit İşlem: Tek bir idari mercii ya da idari amir tarafından açıklanan yani tek iradenin olduğu
işlemlerdir. Örneğin amirin memura uyarma cezası vermesi gibi.
- Kolektif İşlem: Aynı anda ve aynı yönde birden fazla iradenin bir arada oluşturduğu
işlemlerdir. Kurul tarafından alınan kararlar buna örnektir. Fakülte kurulu, Bkanalar Kurulu,
Sermaye Piyasası Kurulu kararları gibi.
- Karma İşlem: Aynı amaçla, aynı yönde, belli bir sıra takip edilerek birden fazla iradenin
oluşturduğu işlemlerdir. Örneğin müşterek kararnamelerle yapılan işlemler.

3.3.3. Açıklanan İradenin Şekline Göre: Sarih ve Zımni İşlem
- Sarih İşlem: Kural olarak idari işlemler açık bir şekilde ve yazılı olarak yapılır. Ancak bazı
işlemler istisnai olarak sözlü de yapılabilir. Örneğin kolluk işlemleri istisnai hallerde sözlü
olarak yapılabilir. Trafik polisinin verdiği talimatlar gibi.
- Zımni İşlem: İdare bazen susma yoluyla da irade açıklayabilir. Bunlar ikiye ayrılır:
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Zımni Red: İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) idareye yapılan bir başvuru
neticesinde 60 gün içinde herhangi bir cevap gelmediği takdirde, başvurunun reddedilmiş sayılacağını düzenlemiştir.
Zımni Kabul: Kanunla açıkça belirtilen bazı durumlarda da idarenin susmasının kabul
anlamına geldiği düzenlenmiştir. Örneğin, İmar
Kanunu’na göre, biten bir yapının kullanım
izni için idareye başvurulur, idareden 30 gün içinde cevap gelmezse kullanma izni verilmiş
sayılır.

3.3.4. Etkileri Bakımından: Yararlandırıcı ve Yükümlendirici İşlem
- Yararlandırıcı İşlem: İlgilisine bir yarar sağlayan, yükünü ortadan kaldıran işlemlerdir.
Örneğin İzin ve ruhsat işlemleri.
- Yükümlendirici İşlem: İlgilisine bir yük getiren, haklarını sınırlandıran işlemlerdir. Örneğin,
vergi işlemleri, öğrenciye disiplin cezası verilmesi gibi.

3.3.5. Doğuracakları Hukuki Sonuç Açısından: Yapıcı (inşai) ve Belirleyici
İşlem
- Yapıcı (İnşai) İşlem: Belirli bir hukuki durumu doğuran kaldıran ya da değiştiren işlemlerdir.
İdari işlemler genellikle bu şekildedirler.
- Belirleyici İşlem: Daha önceden doğmuş bir hukuki durumu tespit eder, belirler. Örneğin
mezun olmuş öğrenciye diploma verilmesi, yaş haddinden kişinin emekliye sevk işlemleri gibi.

3.3.6. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre: İsteğe Bağlı Olmayan İşlem
ve İsteğe Bağlı İşlem
- İsteğe Bağlı Olmayan İşlemler: Kural olarak bütün idari kararlar tek taraflıdır ve ilgilisinin
isteğine bağlı değildir.
- İsteğe Bağlı İşlemler: Bazı idari kararlar ise ancak ilgilisinin bir talepte bulunması halinde
alınırlar. Örneğin memurluğa atama, vatandaşlığa alma, izin ve ruhsat işlemleri gibi.

3.4. İdari İşlemin Unsurları
Her idari işlem beş unsurdan oluşmaktadır. Bunlar: yetki, şekil, sebep, konu ve amaç
(maksat) unsurlarıdır. Bunlar bir idari işlemin oluşabilmesi için gereken koşullardır. Bu
unsurlardan herhangi birinde hukuka aykırılık, işlemi sakat hale getirir ve bu nedenle idari
yargıda bu işleme karşı iptal davası açılabilir.
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3.4.1.Yetki Unsuru
İdari kararlar, Anayasa ve kanunlarla yetkili kılınmış kişi ya da makamlarca alınmalıdır.
İdare her türlü yeki kuralına uymak zorundadır. Aksi halde aldığı karar yetki unsuru yönünden
hukuka aykırı olur22. Yetki unsuru idari yargıda kamu düzeniyle ilgili bir sorun olarak ele alınır
ve davanın her aşamasında ileri sürülebilir.
Yetki unsuruna aykırılık dört şekilde ortaya çıkabilir: kişi, konu, zaman ve yer
bakımından yetkisizlik.
- Kişi bakımından yetkisizlik: İdare adına ancak kanunlarca yetkili kılınmış, ehil, temyiz gücü
yerinde olan kişiler karar alabilir. Temyiz gücü yerinde olmayan bir kamu görevlisinin aldığı
karar ya da kanunlarca görevlendirilmemiş bir kamu görevlinsin aldığı karar hukuka aykırıdır.
Bununla birlikte kamu görevlisi olmayan, idareye tamamen yabancı birinin aldığı karar da
hukuka aykırıdır.
Kişi yönünden yetkisizlik, idare hukukunda “yetki gaspı” olarak adlandırılır ve bu tür
kararlar yok hükmünde kabul edilir.
- Konu bakımından yetkisizlik: Hangi konuda hangi kamusal makamın yetkili olduğu
kanunlarca önceden belirlenmiştir. Bir idari makam başka bir idari makamın alanına giren bir
konuda karar alamaz. Aşağıdaki durumlar konu yönünden yetkisizlik ortaya çıkarır23.
- Bir bakanlığın görev alanına giren bir konuda başka bir bakanlığın irade açıklaması.
- Astın üst yerine karar alması (örneğin, bakan yerine vali).
- Üstün ast yerine karar alması (örneğin, kaymakam yerine vali).
- Aynı kuruluşun çeşitli organları arasında yetki sorunu (örneğin, belediye meclisi yerine
belediye encümeni gibi).
Konu yönünden yetkisizlik durumları idare hukukunda ‘yetki tecavüzü’ olarak
adlandırılır. İşlem yok hükmünde sayılmayıp iptal davasına konu olur. Ancak bu yetkisizlik
uzman olmayan birinin bile anlayabileceği ölçüde belirgin ise buna ‘Ağır ve bariz yetki
tecavüzü’ denir ve bu durumda işlem yok hükmünde kabul edilir.
- Yer bakımından yetkisizlik: Her idari makam kendi coğrafi alanında yetkilidir. İstanbul
Valisi yerine Kocaeli Valisinin, Fatih Belediyesi yerine Zeytinburnu Belediyesi’nin işlem
yapması yer bakımından yetkisizlik ortaya çıkarır.
- Zaman bakımından yetkisizlik: Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanılabileceği süreyi
ifade eder. Ataması tamamlanmamış, tayin edilmiş, istifa etmiş ya da yıllık izinde olan bir kamu

22
23

Günday, a.g.e., s. 124-125, Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 115.
Günday, a.g.e., s. 126-127.
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görevlisi yetki kullanmaz. Bununla beraber yetkiler kanunların öngördüğü zaman diliminde
kullanılmalıdır. Zamanaşımına uğramış bir konuda yetki kullanılamaz.

3.4.1.1.
Yetki Kurallarına Aykırılık Hallerinde Uygulanacak
Yaptırımlar24

Yetki
Kuralına
Aykırılık Hali
Fonksiyon
(görev gaspı)

gaspı

Yetki gaspı

Tanımı

Örnek

İdarenin yasama veya
yargının görev alanına
(fonksiyonuna) giren bir
konuda işlem yapması
halidir.

Kaymakamın boşanma
kararı vermesi, İçişleri
bakanının bir belediye
başkanını
görevden
alması gibi.

İdare adına herhangi bir
irade açıklama yetkisi
olmayan veya idareye
tamamen yabancı olan bir
kişinin İdare adına irade
açıklamasıdır.

- Temizlikçinin müdürün
evrakını imzalaması
- Polis
olmayan,
üniforma giymiş birinin
polis adına işlem yapması
- Astın üst yerine karar
alması (bakan yerine
vali)

Yetki Tecavüzü

Ağır ve bariz yetki
tecavüzü

24

İdare içinde ve idare adına
irade açıklamaya yetkili
olduğu halde, başka bir
idari makamın görev
alanına giren bir konuda
işlem yapılması halidir.

İdare içinde ve idare adına
irade açıklamaya yetkili
olduğu halde, başka bir
idari makamın görev
alanına giren bir konuda
işlem yapılması halidir
ancak yetkisizlik uzman
olmayan birinin bile
anlayabileceği ölçüdedir.

- Üstün ast yerine karar
alması
(kaymakam
yerine vali)
- Aynı kuruluşun çeşitli
organları arasında yetki
sorunu (Belediye meclisi
yerine belediye encümeni
gibi)

- Sağlık bakanının
öğretmen ataması
yapması.

Yaptırımı

Yok hükmündedir.

- Kişi bakımından
yetkisizlik
durumudur.
- Yok
hükmündedir.

- Konu
bakımından
yetkisizlik
durumudur.
- Yok hükmünde
sayılmaz, iptal
davasına konu
olur.

- Konu
bakımından
yetkisizlik
durumudur.
- Yok
hükmündedir.

Günday, a.g.e., s.131, Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 115-116.
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Not: Fiili Memur Teorisi: İdare hukukunda yetkiler, anayasa ve kanunlarla verilmiş yetkilerdir.
Bir kişi, anayasa ve kanundan yetki almadıkça bir kamusal yetki kullanamaz bu genel kurala
Fransız yargı içtihatları tarafından “fiilî memur teorisi” denen bir teoriyle istisna getirilmiştir.
Bu teoriye göre, aslında yetkisiz olan bir kişinin bazı koşullarda yaptığı bir işlem geçerli olarak
kabul edilmektedir. Fiili memur teorisi yetkisizliğin doğurduğu hukuksal sonuçları düzeltici bir
etkiye sahiptir. Fiilî memur teorisinin temelinde “görünüş teorisi (görünüşte memur gibi)” ve
“zaruret teorisi” vardır. Örneğin yeni başlamış bir orman yangınını gören bir kişinin, itfaiyeye
haber vermek yerine bu yangını kendisi söndürmesi, bir kişinin, ambulans çağırmak yerine,
yolda trafik kazasında yaralanan kişiyi kendi arabasına koyup, onu hastaneye kendisi götürmesi
gibi)

3.4.1.2.

Yetki ve İmza Devri25

Kural olarak idari işlemlerde karar alma yetkisi yalnızca kanunun açıkça yetki verdiği
makam tarafından kullanılır. Bununla birlikte istisnai olarak, kanunlarda açıkça öngörülen
hallerde, öngörülen işlem ve kararlar için yetki ve imza devri mümkündür.
Yetki devri, karar alma yetkisinin bir makamdan diğer bir makama geçmesidir. Bunun
olabilmesi için:
- Yetki devrine kanunun açıkça izin vermiş olması gerekir
- Yetki devri kısmi olmalıdır. Bütün yetkiler devredilemez.
- Yetki devri yazılı yapılmalıdır.
- Aynı tüzel kişilik içinde ve hiyerarşi üstten asta söz konusu olur.
İmza devri ise bir işlemi imzayla belgelendirme yetkisinin bir kişiden diğerine
geçmesidir. Vekâlet bir yetki devri değildir. Vekil neredeyse o makamın gerçek sahibine ait
bütün yetkileri kullanır.
Yetki ve imza devri arasındaki farklar ise şunlardır:
- Yetki devrinde karar alma yetkisi yetkiyi devreden makamdan ayrılmakta ve kendisine yetki
devredilen makama geçmektedir. İmza devrinde ise karar alma yetkisi imza yetkisini devreden
makamda kalmakta, sadece kararın imza ile belgelendirilmesi yetkisi devredilmektedir.
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Özay, a.g.e., s. 156-157, Gözübüyük ve Tan, a.g.e., s. 452, Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 112-114.

61

- Yetki devrinde işlem, yetkiyi devralanın işlemi sayılır ve açılacak bir davada husumet ona
yöneltilir. İmza devrinde ise işlemin gerçek sahibi halen imzayı devredendir ve davada husumet
ona yöneltilir.
- Yetki devri, soyut bir biçimde bir makamdan diğer makama yapılır. Bunun için yetkiyi
devralan makamdaki görevli değişse bile, yetki o makamda kalmaktadır. Ancak imza devri
kişisel olarak ve somut bir biçimde belli bir kamu görevlisine yapılmakta, kişi ayrıldığı zaman
yetki de sona ermektedir.
- Yetki devrinde devreden makam devir işlemini ortadan kaldırıp yetkisini geri almadıkça bir
daha o yetkiyi kullanamaz. Böyle bir durumda yetki tecavüzü söz konusu olur. Oysa imza
devrinde böyle bir durum söz konusu değildir ve her zaman imza yetkisini devrettiği kişinin
yerine geçerek işlem yapabilir.
Not: Vekâlet bir yetki devri değildir. Vekil neredeyse o makamın gerçek sahibine ait bütün
yetkileri kullanır.

3.4.2. Şekil Unsuru
İdari işlemler kanunlarca öngörülmüş şekil kurallarına uygun yapılmalıdır. Şekil
kuralları da idari işlemin asıl bir unsurudur. Özel hukukta kural olarak şekil serbestisi
geçerliyken kamu hukukunda idari işlemler belli biçim ve usuller izlenerek yapılır26.
Kamu hukukunda önemli şekil kuralları şunlardır:
-Yazılılık Kuralı: En önemli şekil kuralıdır. Kural olarak idari işlemler yazılı olmalıdır. Bu
kuralın istisnaları ise idarenin kimi durumlarda sözlü olarak (özellikle kolluk alanında) ve bazı
durumlarda da susarak (zımni kabul-red) da işlem tesis etmesidir.
Anayasa’da 2001 yılı değişikliği ile getirilen önemli bir şekil kuralı ise, idarenin aldığı
kararlara karşı ilgililere, hangi kanun yolu ile hangi makama ya da mahkemeye hangi sürede
başvurulabileceğini belirtmek zorunda olmasıdır.
- Hazırlık İşlemlerinin yapılması: Kanun bazı idari işlemlerin yapılması için belli
hazırlıkların yapılmasını veya belli makamların görüşünün alınmasını öngörmüş olabilir.
Kanun tarafından aranan bu tür hazırlık İşlemlerinin yapılmamış olması işlemi şekil yönünden
hukuken sakatlar. Danıştay görüşünü almak gerektiği halde, görüş alınmadan işlem yapılması,
inhaya (öneriye) dayalı atamalarda önerinin alınmamış olması gibi.
- Savunma alınması: Disiplin soruşturmalarında ilgiliye savunma hakkı tanınması şart olarak
koşulmuştur. Kişiye bu hakkın verilmemesi işlemi şekil yönünden hukuka aykırı hale getirir.
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Günday, a.g.e., s.132, Özay,a.g.e., s. 394.
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- Kolektif ve karma işlemlerde şekil kuraları: Kolektif işlemlerde kurul halinde alınacak
kararlarda toplantı ve karar yeter sayısına ve görüşme usullerine uyulması gerekir. Karma
işlemlerde ise belli bir sıra izlenerek müşterek kararnamenin yapılması gerekir. Aksi takdirde
işlem sakat olur.
- Gerekçe Kuralı: İdari işlemler mutlaka bir sebebe dayanır yani gerekçelidir. Ancak idare
yaptığı işlemin gerekçesini ilgililere yazılı olarak bildirmek zorunda değildir. Bu sebepten
kural olarak gerekçenin açıklanması veya karar metninde yer alması bir şekil kuralı değildir.
İlgililer, bilgi edinme hakları çerçevesinde gerekçeyi bir dilekçe yazarak idareden öğrenebilirler
ya da işlem dava edilmişse mahkemenin idareden talep etmesi yoluyla da gerekçe öğrenilebilir.
Şekil kurallarına aykırılığın yaptırımları ise şunlardır:
Şekil kurallarına aykırılığın tümü işlemi sakat hale getirmez. Bu noktada şekil
noksanlığının asli şekil noksanlığı mı, tali şekil noksanlığı mı olduğu önem arz etmektedir.
Ayrım yaparken, şekil noksanlığının kararın yönüne etkili olup olmadığına bakmak gerekir.
Eğer şekil noksanlığı olmasaydı kararın yönü değişebilecek idiyse asli şekil noksanlığı vardır
ve karar hukuka aykırı olur. Kararın yönünde herhangi bir değişiklik olmayacak ise tali şekil
noksanlığı vardır. Toplantı ve karar yeter sayılarına uyulmaması asli şekil noksanlığına,
doçentlik jüri sınavında cüppe giyilmemesi tali şekil noksanlığına örnek verilebilir.
Yetki, Sekil ve Usulde Paralellik İlkesi
- Yetkide paralellik ilkesi: Yargısal içtihatlarla geliştirilmiştir bir ilkedir. Kanunlarda aksi
belirtilmedikçe, bir işlemi ilk kez hangi organ veya makam yapmışsa,; o işlemi geri almaya,
değiştirmeye, kaldırmaya, düzeltmeye de aynı organ veya makam yetkilidir.
- Sekil ve Usulde Paralellik: Yargısal içtihatlarla geliştirilmiştir bir ilkedir. Kanunda aksi
öngörülmedikçe, bir idari işlemin yapılması sırasında izlenen şekil ve usul kurallarına, o işlemin
geri alınmasında, kaldırılmasında, değiştirilmesinde ve düzeltilmesinde de uyulması gerekir.

3.4.3. Sebep Unsuru
İdari işlemler, mutlaka bir sebebe dayanmak zorundadırlar. Sebep, idareyi işlem
yapmaya sevk eden etkendir. Bu etkenler idari işlemden önce gelirler. İdarenin bir işlemi
yapmaya yetkili olması yetmez ayrıca bu türde bir işlemi yapmaya bir sebebi de olmalıdır27.
Bazen kanun, idari işlemlerin sebeplerini açık bir biçimde göstermiş olabilir. Bu
durumda idare ancak kanunda öngörülen sebeplere dayanarak işlem tesis edebilir. Yani idare
bu durumda ‘bağlı yetki’ kuralları altındadır. Örneğin, kumar oynanan yerin kolluk tarafından
kapatılması işleminin sebebi o yerde kumar oynanmasının kanunca yasaklanmış olmasıdır. Bir
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Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 122.
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yıl içinde özürsüz ve mazeretsiz olarak toplam 20 gün işe gelmeyen memurun bir daha
alınmamak üzere memuriyetten çıkarılması da buna benzer bir örnektir.
Kanun bazen sebebi soyut olarak da gösterebilir; kamu düzeni, kamu yaran, milli
güvenlik, ihtiyaç, lüzum gibi. Bu tür sebeplerin belli objektif anlamları vardır. Ancak idare bu
gibi soyut sebepleri takdir yetkisiyle somutlaştırır.
Kanunlarda idari işlemin sebebinin hiç gösterilmediği durumlarda ise idare ‘takdir
yetkisi’ kullanarak işlemini yapar. Bu durum idarenin tamamen keyfi olduğu anlamına da
gelmez.

3.4.4. Konu Unsuru
İdari işlemin yapılmasıyla beraber kanunca öngörülen sonucun ortaya çıkmasıdır. idari
işlemin yapılmakla beraber getirdiği hüküm o işlemin konu unsurunu oluşturur 28.Yani konu
unsuru işlemin doğurduğu hukuki sonuç, hukuk aleminde meydana getirdiği değişikliktir.
Örneğin, memura özürsüz iki gün işe gelmediği gerekçesiyle verilen aylıktan kesme disiplin
cezasının sebep unsuru; “özürsüz iki gün işe gelmemek”, konu unsuru ise “ memura aylıktan
kesme disiplin cezası verilmesidir.” Memur atama işleminin konusu “bir kişinin memurluk
statüsüne sokulması”dır. Belediyenin mezarlıktaki ağaçların kesilmesine ilişkin aldığı kararın
konusu “mezarlıktaki ağaçların kesimesi”dir29.
Konu unsurundaki sakatlıklara aşağıdaki durumlar örnek verilebilir:
- Sebep ve konu unsurunda kopukluk varsa; sebep ile konu unsurları arasında bir nedensellik
bağı yoksa işlem konu yönünden hukuka aykırı olacaktır.
- İdari işlemin “konusu imkansız” ise işlem sakat olacaktır. Örneğin ölü birinin devlet memuru
atanması, bir kamu malının kamulaştırılması gibi.
- Konunun kanunen öngörülmemiş olması da yine konu yönünden bir sakatlık durumudur.
Öğretmenlere yaz tatili dışında yıllık izin verilmesi, inşaat yapılması yasak yere inşaat ruhsatı
verilmesi gibi.
- Belli bir statü içinde bulunacaklara uygulanacak hükümlerin bu statü dışında bulunanlara
uygulanması da konu unsurunu sakatlar. Lisans öğrencilerine uygulanması gereken bir işlemin
ön lisans öğrencilerine uygulanması gibi.
Not: Takdir yetkisi idari işlemin şebep ve konu unsuruyla ilgilidir. Yetki, şekil ve amaç
unsurlarında takdir yetkisi kullanılamaz.

28
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Özay, a.g.e., s. 400.
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s.123.
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3.4.5. Amaç (Maksat)Unsuru
İdari işlemin yapılmasıyla elde edilmek istenen nihai sonuç işlemin amaç unsurunu
anlatır. Kamu hukukunda idari işlemlerin tek bir amacı olabilir: kamu yararını sağlamak.
Kamu yararı bütün idari işlemler için genel ve değişmez niteliktedir30.
Amaç unsuru yönünden hukuka aykırılık hallerine şunlar örnek verilebilir31.
- Kişisel husumet güdülerek alınan idari kararlar: sırf bir kişiye zarar vermek için kamulaştırma
yapılması, amirin kendi yakınına zarar verdi diye memuru re'sen emekliye sevk etmesi, belli
kişilerin gayrimenkulu değer kazansın diye imar planında değişiklik yapılması gibi.
- Kişisel çıkar güdülerek alınan idari kararlar: Amacı kamu düzenini korumak olan polis
memurunun kolluğun bu yetkisini gelir toplamak amacıyla kullanılması gibi.
- Siyasal amaç güdülerek alınan idari kararlar: kapatılan partiye üye olan yükümlünün bu sebeple yedek subay adaylığından çıkartılması gibi.
Amaç yönünden hukuka aykırılık “yetki saptırması” 32 olarak adlandırılır. idare
kendisine verilen yetkiyi başka amaçlar için saptırmaktadır. Bununla birlikte idarenin bir amaç
için öngörülmüş bir usulü başka bir amaçla kullanması durumunda da “usul saptırması” ortaya
çıkar. Usul saptırması da işlemlerin amaç unsuru ile ilgili bir sorundur. Örneğin, bir şehir
planlaması yapılırken bir kişinin taşınmazını kamulaştırmak gerekebilir. İdarenin
kamulaştırmanın maliyetini yüksek bulunup taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı almak
yerine yıkım kararı alması bir usul saptırması sayılır. Çünkü bu örnekte kullanılması gereken
idari usul, kamulaştırma iken yıkım tercih edilmiştir.

3.5. İdari İşlemlerde Sakatlıklarda Uygulanacak Yaptırımlar
İdari kararlarda ortaya çıkabilecek sakatlık hallerine uygulanacak yaptırımları yokluk
ve hükümsüz kılma (ortadan kaldırılabilirlik) olarak ikiye ayırabiliriz.

3.5.1. Yokluk
Yokluk yaptırımı kamu hukukunda istisnai bir yaptırımdır, ancak çok ağır sakatlıklar
söz konusu olduğunda uygulanabilir. Kendisine yokluk yaptırımı uygulanan bir idari karar
hukuken hiç doğmamış sayılır. Dolayısıyla bu tür bir işlem hiçbir sonuç doğurmaz. Fakat bu
işlem yine de idarenin bir işlemi olduğundan uygulanma riski vardır. Bu sebeple yokluğun bir
mahkeme kararıyla tespit edilmesinde yarar vardır. Yargı mercileri, yok hükmündeki işlemlerin
yokluğunu tespit edip davayı esasa girmeden reddetmektedirler. Bu tür işlemler için dava açma
Günday, a.g.e.,s. 146.
Özay,a.g.e., s. 405, Günday,a.g.e., s. 147.
32
Günday , a.g.e., s.147, Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 125.
30
31
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süresi yoktur, hem idari hem de adli yargıda bu dava açılabilir ve bu tür işlemler her zaman
idare tarafından geri alınabilirler33.
Bu tür bir işlemin uygulanmasından doğan zararın telafisi için ise idari yargıda tam yargı
davası açılamaz. Doğan zararlar için adli yargıda dava açılmalıdır. Çünkü zarar filli yol (haksız
fiil) niteliğindedir.
Yokluk Yaptırımına tabi sakatlıklar genel olarak şu durumlardır:
- Yetki unsurundaki bazı sakatlıklar: Fonksiyon (görev) gaspı, yetki gaspı, ağır ve bariz yetki
tecavüzü.
- Şekil Unsurundaki bazı sakatlıklar: Yazılılık kuralının ihlali, imza edilmemiş, yayımlanması
gerektiği halde yayımlanmamış kararlar, toplantı yeri, zamanı veya karar yeter sayılarına
uyulmadan alınan kararlar.
- Konu unsurundaki bazı sakatlıklar: Konusu imkansız veya meşru olmayan kararlar yok
hükmündedir. Örneğin Kamu malının kamulaştırılması, ölünün memur olarak atanması gibi.
- Talep ve rızaya bağlı işlemler: İlgilinin talep ve rızasına (muvafakatine) bağlı idari kararlarda
İlgilinin, talep veya rızasının alınmaması. Talep olmadan bir kişiyi memuriyete atama, ya da
fakülteye kaydetme gibi.

3.5.2. Hükümsüz Kılma
Yok hükmünde olan işlemler dışındaki diğer işlemlerdeki sakatlık kamu düzeninden
sayılmaz bunlar daha çok kişisel nitelikli kabul edilir. Bu durumda işlemin sakatlığı ya bizzat
idare tarafından işlemin geri alınmasıyla ya da ilgilerin açacağı dava üzerine mahkemece
giderilir.

3.5.2.1.

İptal Davası

İptal yaptırımı, yokluk yaptırımını gerektiren hallerden daha hafif hallerin ortaya
çıkması durumunda söz konusu olur. İptal, sakat bir idari kararın, menfaati ihlal edilen kişi
veya kişiler tarafından açılacak bir iptal davasıyla görevli yargı merciince iptal edilmesidir.
İdari işlemin unsurlarından herhangi birindeki aykırılık iptal davasında ileri sürülür. Kural
olarak idari işlemler hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı için kanunda yazılı sürelerde
ilgililer dava açmazsa işlem geçerliliğini korumaya devam eder. Süreler hak düşürücü
niteliktedir. İptal kararı üzerine iptal edilmiş bulunan karar hiç alınmamış sayılır ve hükümsüz
hale gelir. Menfaati ihlal edilmiş bulunan kişi kararın, kendisine yazılı bildirim tarihinden
itibaren 60 gün içinde iptal edilmesini talep edebilir.

33

Günday, a.g.e., s.151-152.
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Mahkeme’nin aldığı iptal kararı geçmişe etkilidir. İşlem, ilk yapıldığı andan itibaren
hukuk aleminden tüm sonuçlarıyla birlikte silinir. Ancak bazı durumlarda iyi niyetli üçüncü
kişilerin kazanılmış hakları korunur.

3.5.2.2.

Geri Alma (İdare Tarafından) 34

Hukuka aykırı bir idari kararın idarenin alacağı bir başka karar ile hükümsüz hale
getirilmesi, alındığı tarihten itibaren hukuk aleminden silinmesidir . İşlemin geri alınmasıyla
ilgili kurallar genel olarak şöyledir:
- Hukuka uygun işlemler geri alınamaz, yalnızca hukuka aykırı işlemler geri almanın konusu
olabilir.
- Geri alma kararı için ilgilinin başvurusu şart değildir.
- Geri almaya yetkili merci, yetkide paralellik ilkesine göre geri alınan işlemi yapmış olan idari
mercidir. Ancak hiyerarşik üst de astın işlemlerini geri alabilir.
- Geri alma işleminde şekil ve usulde paralellik ilkesine uyulur.
- Geri alma kararının iptal davası süresi içinde istenebileceği kabul edilir, ancak işlem ilgilisine
yarar sağlıyorsa belli bir süre içinde, yükümlülük getiriyorsa her zaman geri alınabilir. Ancak
hile, ikrah ya da idarenin açıkça hatasıyla bir işlem yapılmışsa (sahte diplomayla kayıt, bir
öğrencinin aldığı notun bir başka öğrencinin hanesine yazılmış olması gibi) ya da yok
hükmünde olan bir işlem her zaman idare tarafından geri alınabilir.
İdari işlemin idare tarafından geri alınması ile mahkeme tarafından iptal edilmesi benzer
sonuçlar doğurur. Çünkü her ikisi de geçmişe yürür yani geçmişe etkili olarak sonuç doğurur.

3.6. İdari İşlemlerin Sona Ermesi
3.6.1. İdarenin İradesi Dışında Sona Erme
İdari işlemler, idarenin iradesi dışında şu hallerde sona erebilir:
- Fiili nedenlerle; örneğin, memur olarak atanması düşünülen kişinin ölümü gibi.
- Hukuki nedenlerle; idari işlemin mahkemece iptal edilmesi gibi.
- Kendiliğinden ; işlem için öngörülen sürenin dolması gibi.

34

Günday, a.g.e., s.157, Odyakmaz,ve Kaymak ve Ercan, s.303-305.
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3.6.2. İdarenin İradesi ile Sona Erme
- Geri Alma: Yukarıda incelendi.
- Kaldırma (ilga): Bir idari kararın idarenin alacağı bir başka idari karar ile geleceğe yönelik
olarak ortadan kaldırılmasıdır. İdare, hukuka uygun idari işlemlerini yürürlükten kaldırabilir.
Hukuka aykırı idari işlemlerin yürürlükten kaldırılması ise bir zorunluluktur.
- Değiştirme: Bir idari kararın bir başka idari işlemle geleceğe yönelik olarak değiştirilmesidir.
- Düzeltme: Bir idari kararın içeriğine ve doğuracağı sonuçlara dokunulmadan yanlış
hükümleri yerine doğrularının konulmasıdır.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İdari işlemlerin özellikleri, türleri, unsurları ve idari işlemlerde sakatlık
meydana geldiğinde uygulanacak hukuki yaptırımlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
I. Kararname
II. Yönetmelik
III. Kanun
1) Yukarıdaki düzenleyici işlemlerden hangileri Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II
2) Yönetmeliklerin yargısal denetimi hangi makamca yapılır?
a) Yargıtay
b) Anayasa Mahkemesi
c) İdari yargı
d) Uyuşmazlık mahkemesi
e) Sayıştay
3) Aşağıdakilerden hangisinin Anayasa’da yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmıştır?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Kamu tüzel kişileri
c) Diyanet İşleri Başkanlığı
d) Devlet Denetleme Kurulu
e) Genelkurmay Başkanlığı
4) Müşterek kararname, ne tür bir idari işlemdir?
a) Karma işlem
b) Düzenleyici işlem
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c) Kolektif işlem
d) Zımni işlem
e) Kolektif düzenleyici işlem
5) İdari işlemin geri alınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış olan, kanunda aksi öngörülmedikçe, o
işlemi geri almaya da yetkilidir
b) İdareye hile ile yaptırılan bir işlem belli bir süreye bağlı olmaksızın her zaman
geri alabilir
c) Hiyerarşik üst de astının yaptığı işlemleri geri almaya yetkilidir.
d) İdare hukuka uygun işlemlerini de geri alabilir.
e) İdari işlemin geri alınması geçmişe yürür.
6) Anayasa’ya göre yönetmelik çıkarma yetkisi kimlere aittir?
7) İdari işlemin geri alınması ne anlama gelir?
8) İdari işlemin geri alınması ve kaldırılmasının farkları nelerdir?
9) Yönetmelikler resmi gazetede yayımlanır mı?
10) Karma işlem ne anlama gelir?

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)a, 5)d

73

4.

İDARENİN İKİ TARAFLI İŞLEMLERİ: İDARENİN
SÖZLEŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.

İDARENİN İKİ TARAFLI İŞLEMLERİ: İDARENİN SÖZLEŞMELERİ

4.1. İdarenin Sözleşmeleri
4.2.

Sözleşme Türleri

4.2.1. İdari Sözleşmeler
4.2.2.Özel Hukuk Sözleşmeleri
4.3.Sözleşmelerin Yapılması: İhale Yöntemleri
4.3.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
4.3.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4.3.3. Uyuşmazlıkların Çözümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İdarenin özel kişilerle sözleşme yapma nedenleri nelerdir?
2. Özel hukuk ve kamu hukuku kapsamındaki sözleşmelerin farklılıkları nelerdir?
3. İhale ne demektir? İdare ne amaçla ihale yapar?
4. İdare ile özel hukuk kişisi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ne şekilde çözümlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İdarenin iki taraflı
işlemlerini
sınıflandırabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İdarenin sözleşme yapma
nedenlerini açıklayabilmek.
İdarenin sözleşmelerinden
çıkan uyuşmazlıkların
çözüm yöntemini
öğrenebilmek.
Kamu hukuku ve özel hukuk
sözleşmesi ayrımını
açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


İdari Sözleşme



Özel Hukuk Sözleşmesi



Devlet İhale Kanunu



Kamu İhale Kanunu.
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Giriş
Bu bölümde idarenin iki taraflı işlemleri incelenecektir. 3. Bölümde idarenin
işlemlerinin özelliklerinden “tek yanlılık” ilkesinden söz edilmişti. İdare çoğu zaman
işlemlerini tek yanlı iradesi ile ortaya koyar. Ancak bazı durumlarda idare özel hukuk kişilerine
de ihtiyaç duyar ve bu nedenle onlarla sözleşme yapma yoluna gider. İdare daha çok; bir kamu
hizmeti gördürme, ihtiyaç duyduğu bir mal ya da hizmeti elde etme ya da borçlanma
gereksinimini karşılamak için özel kişilerle sözleşmeler yapar. Bu bölümde idarenin
sözleşmelerinin huhuki niteliği irdelenecektir.
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4.1. İdarenin Sözleşmeleri
İdarenin tek taraflı işlemleri yanında bir de iki taraflı işlemleri vardır. İki taraflı işlemler
sözleşme olarak adlandırılır. Sözleşme, belirli bir hukuki sonuç doğurmak amacıyla idare ile
bir özel hukuk kişisinin karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasıdır35. İdare görevlerini
yerine getirirken çeşitli mal ve hizmetlere gereksinim duyabilir. Bunları her zaman tek yanlı
işlemler ile elde edemez. Bu nedenle idare bazı hallerde sözleşme yapma yoluna başvurabilir
36
. Tek yanlı idari işlemlerde ilgilinin rıza ve muvafakati aranmazken burada iradenin karşılıklı
kabul yoluyla ortaya çıkması gerekir37.
İdare daha çok; bir kamu hizmeti gördürme, ihtiyaç duyduğu bir mal ya da hizmeti elde
etme ya da borçlanma gereksinimini karşılamak için özel kişilerle sözleşmeler yapar.
Uygulamada idarenin iki tür sözleşme imzaladığı görülür. Bunlardan ilki daha çok idare
hukuku/kamu hukuku ilkelerinin geçerli olduğu “idari sözleşmeler” diğeri ise özel hukuk
kurallarının geçerli olduğu idarenin “özel hukuk sözleşmeleri”dir 38 . İdari sözleşmelerden
çıkan uyuşmazlıklar idari yargıda, özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ise adli
yargıda çözüme bağlanır39.

4.2.

Sözleşme Türleri

İdarenin sözleşmeleri, idari sözleşmeler ve özel hukuk sözleşmeleri olmak üzere
iki gruba ayrılır.

4.2.1. İdari Sözleşmeler
İdarenin yaptığı bir sözleşmenin, idari sözleşme sayılabilmesi aranan koşullar
şöyledir:40
- Kanunla niteleme: İlgili kanun sözleşmenin türünü açıkça belirtmiş olabilir.
- Sözleşmenin taraflarından biri, bir kamu kurum veya kuruluşu, yani idare olmalıdır. (Karşı
taraf ise çoğu zaman bir özel hukuk kişisidir. Ancak bazı durumlarda iki kamu kurumu da
aralarında sözleşme imzalayabilir.)
- Sözleşmenin konusu çoğu zaman bir kamu hizmetinin yürütülmesidir ve sözleşmenin amacı
kamu yararı olmalıdır. (kamu hizmeti ölçütü)

Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 139.
Günday, a.g.e., s.166, Özay,a.g.e., s 411.
37
Gözler, 140 Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 140.
38
Özay,a.g.e.,s. 411.
39
Özay, a.g.e, s. 413.
40
Zehra Odyakmaz , “Genel olarak idarenin sözleşmeleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II,
Sayı 1-2, 1998, s.141-195, .http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_12.
35
36
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- Sözleşme, idareye, üstün yetkiler ve ayrıcalıklar tanımış olmalıdır. (kamu gücü ölçütü).
Örneğin sözleşme yapılırken idarenin tek taraflı hazırladığı genel şartnameler üzerinde karşı
tarafın hiçbir söz hakkı yoktur, idare sözleşme hakkı yoktur, idare sözleşme koşullarında tek
yanlı değişiklikler yapabilir, sözleşmeyi tek yanlı iradesiyle feshedebilir.

4.2.2.Özel Hukuk Sözleşmeleri
Özel hukuk sözleşmeleri, idarenin özel hukuk kurallarına göre yaptığı sözleşmelerdir.
Bu sözleşmelerin uygulanması sırasında çıkacak uyuşmazlıkların çözüm yeri kural olarak adlî
yargı ve tâbi olacakları hukuk; medenî hukuk, borçlar hukuku ve ticaret hukuku gibi özel hukuk
kurallarıdır 41 . Bununla beraber idarenin özel hukuk hükümlerine göre yapmış olduğu bir
sözleşme bile söz konusu olsa sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen aşamalarda yapılan
işlemler idari nitelikte olduğundan bunların idare hukuku kurallarına uygun olması gerekir.
Ayrılabilir işlem kuramı uyarınca sözleşmenin imzalanmasından önceki aşamalarda
yapılan bu tür işlemlere ilişkin davalar idari yargıda açılmalıdır42.

İdarenin
Sözleşmeleri

41
42

Türleri

Tanımı

Odyakmaz, , “Genel olarak idarenin sözleşmeleri”, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_12.
Özay, a.g.e., s.412.

81

Kamu Hizmeti İmtiyaz
Sözleşmeleri

Mali İltizam Sözleşmeleri
İdari
Sözleşmeler
(Taraflardan
birinin
idare
olduğu
idareye
üstün
ve
ayrıcalıklı
yetkiler tanıyan
ve daha çok bir
kamu hizmetinin
görülmesi
amacıyla
imzalanmış
Sözleşme türü.)

Kamu İstikraz
(borçlanma) Sözleşmeleri
Yeraltı ve Yerüstü
Servetlerine İlişkin
Sözleşmeler
İdari Hizmet Sözleşmeleri

Görevlendirme
Sözleşmeleri

İdarenin özel hukuk kişisi ile yaptığı uzun dönemli sözleşme
uyarınca belli bir kamu hizmetinin masrafları, kâr ve zararı
özel bir kişiye ait olmak üzere işletilmesi veya kurulması ve
işletilmesi usulüdür.
Mültezim adı verilen bir kişiye götürü bir kazanç veya ücret
karşılığında belli bir kamu hizmetinin gördürülmesini öngörür.
Devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, bono vb.
adlarla çıkarılan senetler karşılığında devletin halktan borç
para almasını sağlayan sözleşme.
Devletin gözetim ve denetimi altında yer altı ve yerüstü
servetlerinin işletilmesi usulü. (kaplıcalar gibi)
Devlet Memurları Kanununa göre dört istihdam biçiminden
biri olan sözleşmeli personeller bu türde sözleşmelerle görev
yapmaktadırlar.
- Türkiye elektrik kurumu dışındaki Kuruluşların elektrik
üretimi, iletimi, Dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi
(3096 Sayılı Kanuna Göre)
- Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme
Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle
Görevlendirilmesi (3465 Sayılı Kanuna Göre)

Orman İsletme
Sözleşmeleri

Özel
Hukuk
Sözleşmeleri
İdarenin bir mal
ya da hizmet
alımı, bir yapım
işini içeren veya
mülkiyetindeki
mallarını
satmasını
sağlayan
özel
hukuk kurallarına
tabi
sözleşme
türüdür.

1982 Anayasasına göre artık ormanların özel kişilerce
işletilmesi çerçevesinde bir sözleşme imzalanması söz konusu
değildir.

İhaleler

İdarenin bir mal ya da hizmet alımı, bir yapım işini içeren veya
mülkiyetindeki mallarını satmasını sağlayan özel hukuk
sözleşmesi türüdür.

Yap-İşlet-Devret

İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan
projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen
özel bir finansman modeli.

Yap- İşlet

Abonman Sözleşmeleri

Üretim şirketlerine elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri
kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme
izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri belirleyen
bir sözleşmedir.
Kişilerin, idareyle bazı hizmetlerden yararlanmak için yaptığı
sözleşmeler (su, elektrik, doğalgaz, telefon gibi)
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4.3.Sözleşmelerin Yapılması: İhale Yöntemleri
İdare, yaptıracağı veya gördüreceği işlerle, alım-satım, hizmet, yapım, kira, taşıma,
bayındırlık işleri için isteklilerle kural olarak bir sözleşme yapmak zorundadır. İdare ile özel
hukuk kişisi arasında yapılacak sözleşmenin akdedilecek yani taraflarca bütün konularında ve
şartlarında ve bedelde karşılıklı anlaşarak imzalanacak hale gelmesi için takip edilmesi gereken
bazı aşamalar vardır43. İdare böyle durumlarda ihale yöntemlerine başvurur. İhale sonucuna
idare ile özel hukuk kişisi arasında imzalanan sözleşmeler özel hukuk sözleşmesi niteliğindedir
ve idarenin iki taraflı bir işlemidir.
İdare özel hukuk kurallarına tabi bir sözleşme yapsa dahi bir özel hukuk kişisiymiş gibi
tamamen özgür de değildir. İhale sürecinde uyması gereken kamu hukuku kuralları vardır ve
bu kurallar kanunlarca ortaya konmuştur. İşte idarenin özel hukuka ilişkin sözleşme yapma
usulleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
- Devlet İhale Kanunu; satım, trampa, kiralama vb. sözleşmelerde uygulanırken, Kamu İhale
Kanunu ise mal ve hizmet alımı ile yapım sözleşmelerine uygulanmaktadır. Yani Devlet İhale
Kanunu daha çok idarenin kendi mallarını satması, kiralaması gibi işlerde uygulanırke,n Kamu
İhale Kanunu ise alımlarda uygulanmaktadır. İdareye gelir getirici nitelikte olan mal ve hizmet
satımları Devlet İhale Kanunu kapsamındadır. İdarenin daha çok alım yönünde işler yaptığı
düşünülürse Kamu İhale Kanunu’nun uygulama alanı daha geniştir.
- İhaleler bir kamu hizmeti görme usulü değildir. İhale Kanunlarıyla, idarenin sözleşme
imzasından önce izlemesi gereken süreçler belirlenir.

4.3.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım,
satım, hizmet, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi, taşıma işleri bu kanun
kapsamındadır. Köy İdaresi ve KİT’ler (özerk bütçeli kuruluşlar) yapacakları satım işlerinde
bu kanunun kapsamı dışında tutulmuşlardır.
İhale usulleri- yöntemleri
- Kapalı Teklif Usulü
- Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
- Açık teklif usulü

Odyakmaz, , “Genel olarak idarenin sözleşmeleri”, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_12.

43
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- Pazarlık Usulü: kimi bazı önemsiz işler ile acil işler
- Yarışma Usulü: Güzel sanatlar, projeler vb.

4.3.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale kanunu kamu kurumlarının yapacağı mal ve hizmet alımlarında ve yapım
işlerinde uygulanmaktadır.
Vakıf üniversiteleri, TMSF ve TMSF’nin hisselerine kısmen ya da tamamen sahip
olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya
dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları
şirketler (şirketlerin yapım ihaleleri hariç), 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların
gayrimenkul yatırım ortaklıkları, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde
faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.
Bunlarla beraber Kamu İhale Kanunu 3. Maddesinde konu olarak da bazı istisnalar
sayılmıştır: Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ilişkili gizlilik taşıyan alımlar,
ÖSYM’nin sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik mal ve hizmet alımları, İdarelerin
yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, araştırmageliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları, kültür varlıklarının yenilenmesi ve
restorasyonu ile ilgili alımlar, BOTAŞ tarafından ithalat yoluyla doğal gaz (LNG) alımları,
Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin alımlar, orman köylülerinden yapılacak hizmet
alımları gibi.
İhale usulleri- yöntemleri
- Açık ihale usulü
- Belli istekliler arasında ihale usulü
- Pazarlık usulü
- Doğrudan Temin Usulü
- Tasarım Yarışmaları
Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununda ortak ilkeler
- Aleniyet (Açıklık) ya da saydamlık ilkesi
- Serbest Rekabet İlkesi
- Sözleşmeyi Yapmak İsteyen Kişide Belli Bir Yeteneğin Aranması
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- En Uygun Bedelin Bulunması İlkesi
Kamu İhale Kanunu’nun yeni getirdiği ilkeler
- Eşit Muamele
- Gizlilik
- Güvenilirlik
- Kamuoyu Denetimi
- Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve
yapım işleri bir arada ihale edilemez
- Ödeneği bulunmayan hiç bir iş için ihaleye çıkılamaz
- İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli
kullanılmasını sağlamak
- Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için
ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen
ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.
İhale Süreci
Hazırlık Aşaması

İhalenin İlanı

Tekliflerin
Sunulması
Tekliflerin
Değerlendirilmesi
İhale Kararının
Alınması
Sözleşmeye Davet
ve Sözleşmenin
İmzalanması,
İhale Sonucunun
İlanı
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- Hazırlık Aşaması


Yapılacak ilk iş ihale için yeterli ödenek olup olmadığını tespit etmektir.



Yapım işlerinde arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin
tamamlanması.



Gerekiyorsa ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) olumlu raporunun alınması.



İdarenin, yapacağı sözleşme ile ilgili genel ve özel-teknik şartnamenin
hazırlanması. İdare ile sözleşme yapmak isteyen taraf şartnameyi tartışamaz. Ya
şartnameyi tamamen kabul eder, ya da reddeder.



İhale komisyonunun kurulması ve işin bedelinin de tahmini olarak ortaya
konması. (Bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur.)

- İhalenin İlanı: İhale kanunun öngördüğü usul ve yöntemlerle ilgililer duyurulur.
- Tekliflerin Sunulması: İlgililer, teklif mektubunu ve geçici teminat dahil (en az %3) istenilen
bütün belgeleri bir zarfa koymak suretiyle, ihale saatine kadar İdareye verirler.
- Tekliflerin Değerlendirilmesi: Şeffaflığı sağlamak üzere, ihale saatinde İsteklilerin
tekliflerini içeren zarflar hazır bulunanlar önünde açılarak, kontrol edilir.
- İhale Kararının Alınması: Devlet İhale Kanunu’na göre ihale “en uygun bedeli” teklif
edene bırakılır. Kamu İhale Kanununa göre ihale, “ekonomik açıdan en avantajlı” teklifi
veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat
esasına göre belirlenmek zorunda değildir, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği,
verimlilik, kalite ye teknik değer gibi fiyat dışındaki, unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan
en avantajlı teklif belirlenir.
Bir işin ihaleye çıkarılması mutlaka bu işin ihale edileceği anlamına gelmez. İhale
komisyonu teklifleri alıp değerlendirdikten sonra gerekçesini de açıklayarak, ihale kararı alıp
almama konusunda takdir hakkına sahiptir.
- Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması: İhale karan onaylandıktan ve
kesinleştikten sonra taraflar için sözleşme İmzalama yükümlülüğü doğmuştur. Sayıştay'ın
ihalelerde daha önceden var olan “vize” ve “tescil” yetkileri 5018 sayılı Kanun ile 2005’ten
itibaren kaldırılmıştır.
- İhale Sonucunun İlanı: İhale sonucu Resmi Gazete'de ilan edilir.
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4.3.3. Uyuşmazlıkların Çözümü
Özel hukuk Sözleşmeleri’nde Sözleşme imzalanmasına kadar geçen aşamalarda kamu
hukuku kuralları geçerlidir. Sözleşme imzalandıktan sonra ise taraflar arasında bir özel hukuk
ilişkisi doğar. Bu nedenle bu tür sözleşmelerde, sözleşme imzalanıncaya kadar geçen
aşamalarda çıkabilecek hukuksal sorunlar idare hukuku kurallarına göre çözümlenir.
Çözüm aşamaları şunlardır: “Şikayet” - “İtirazen Şikayet” - “İdari yargı”.
Buna göre:
- Hukuka aykırılık öğrenildiğinde ilk yapılması gereken şey ihaleyi yapan idareye ‘Şikayet’te
bulunmaktır. (10 gün içinde).
- Şikayet’in reddedilmesi ya da zımnen reddedilmiş sayılması durumunda ise Kamu İhale
Kurumu’na ‘İtirazen Şikayet’ başvurusu yapılır. (10 gün içinde).
- Kamu İhale Kurumu’nun alacağı karar üzerine ise ihalenin iptal edilmesi için ‘idari yargıda’
‘iptal davası’ açılabilir. (30 gün içinde- Bu konu ivedi yargılama usulü kapsamındadır .)
- Şikayet ve İtirazen şikayet yolları zorunlu idari başvuru yollarıdır. Bu başvuruları yapmadan
idari yargıya başvurulamaz. Aksi takdirde bu bir “idari merci tecavüzü” olur.
- İdare ihaleyle ilgili bir şikayet yapılmışsa ihaleyi imzalayamaz. Ancak ivedilik gerekçesiyle
ihaleye devam kararı alır ve bu karar Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanırsa ihale devam
ettirilebilir.
Sözleşme imzasından sonra taraflar arasında ortaya çıkan sorunlar ise özel hukuk
sözleşmesi ilişkisi başladığı için adli yargıda çözümlenir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İdarenin sözleşmeleri ele alınmıştır. Sözleşme, kamu hukuku kurallarına
göre yapılmışsa idari sözleşme, özel hukuk kurallarına göre yapılmışsa özel hukuk sözleşmesi
denir. İdari sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenirken, özel hukuk
sözleşmeleriden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.
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Bölüm Soruları
1)
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kamu
ihalelerine egemen olan ilkeler arasında yer almaz?
a) Saydamlık ilkesi
b) Ödeneği bulunmayan hiç bir iş için ihaleye çıkılamaz
c) Süreklilik ilkesi
d) Kamuoyu Denetimi
e) Eşit muamele ilkesi
2) Hazine bonosu çıkartmak ve satmak aşağıdaki işlemlerden hangisi ile ilgilidir?
a) Mali iltizam sözleşmesi
b) Kamu istikraz sözleşmesi
c) İmtiyaz Sözleşmesi
d) Yap-İşlet sözleşmesi
e) Görevlendirme sözleşmesi
3) Elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral
kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına dair esas ve usulleri belirleyen
sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mali iltizam sözleşmesi
b) Kamu istikraz sözleşmesi
c) İmtiyaz Sözleşmesi
d) Yap-İşlet sözleşmesi
e) Abonman sözleşmesi
4) Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk sözleşmesi niteliğindedir?
a) Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi
b) Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi
c) Kamu istikraz sözleşmesi
d) İdari Hizmet Sözleşmesi
e) Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin Sözleşmeler
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5)

Aşağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulmamıştır?
a) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
b) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar
c) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili alımlar
d) ÖSYM’nin sınav faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve
hizmet alımları
e) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mal alımları

6) Yap- İşlet-Devret ne anlama gelir?
7) Kamu istikraz sözleşmesi ne demektir?
8) Kamu İhale Kurumu ne tür görevler yapar?
9) Kamu İhale Kanunu’na göre ihale dışı konular nelerdir?
10) Mali iltizam sözleşmesi ne anlama gelir?

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)a, 5)e
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5. KAMU HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.

KAMU HİZMETLERİ

5.1. Kamu Hizmeti Kavramı
5.2. Kamu Hizmetine Egemen Olan İlkeler
5.3. Kamu Hizmetinin Türleri
5.4. Kamu Hizmetlerinin Görülme Usulleri
5.4.1. Emanet Usulü
5.4.2. Ruhsat Usulü
5.4.3. İltizam Usulü
5.4.4. Müşterek Emanet Usulü
5.4.5. İmtiyaz Usulü- Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri
5.4.6. Yap-İşlet-Devret Usulü
5.4.7. Yap-İşlet Usulü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu hizmeti kavramı nasıl tanımlanabilir?
2. Kamu hizmetinin türleri nelerdir?
3. Kamu hizmeti özel kişilere gördürülebilir mi?
4. Kamu hizmetine egemen olan ilkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kamu hizmetinin organik ve
fonksiyonel(işlevsel)
anlamda tanımlanabilmesi.
Kamu hizmetinin türlerinin
incelenmesi.
Kamu hizmeti sunulurken
dikkat edilmesi gereken
ilkelerin açıklanması.
Kamu hizmetlerinin görülme
usullerinin incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Hizmetine Egemen Olan İlkeler



İmtiyaz Yöntemi



Emanet Yönetimi



Yap-İşlet-Devret Yöntemi



Müşterek Emanet Yöntemi



Ruhsat Yöntemi
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Giriş
İdarenin en önemli faaliyet alanı yurttaşların ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerini
sunmaktır. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren kamu hizmeti sunma noktasında yeni yöntemler
ortaya çıkmıştır. Kamu hizmetini sunma noktasında günümüzde idare organı bir tekel olmaktan
çıkmış ve çeşitli yöntemlerle, idarenin gözetimi altında özel hukuk kişileri de kamu hizmeti
sunabilir hale gelmişlerdir. Bu bölümde kamu hizmetinin genel karakteristiği hakkında bilgiler
verildikten sonra kamu hizmetinin görülme usulleri incelenecektir.
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5.1. Kamu Hizmeti Kavramı
Kamu hizmeti kavramı organik ve maddi olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır 44.

Organik açıdan kamu hizmeti, belli bir görevi ya da hizmeti yürütmek için bir kamu
tüzelkişisi tarafından tahsis edilmiş olan kamu emlakini, görevlendirilen kamu görevlileri ve
vasıtaları ile ayrılan mali imkânların bütünü olarak tanımlanmıştır. Örneğin Anayasa’nın
70’inci maddesinde yer alan “Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.”
düzenlemesindeki kamu hizmeti deyimi organik açıdan kullanılmıştır.
Maddi (işlevsel) açıdan kamu hizmeti, faaliyeti yürüten örgütün niteliklerinden
bağımsız olarak, yalnızca faaliyetin niteliğine bakılarak tanımlanmaktadır. Buna göre kamu
hizmeti, tatmininde kamu yararı olan toplumsal bir ihtiyacı karşılayan, yani kamu yararına
yürütülen faaliyettir. Anayasa’nın 47’nci maddesindeki “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel
teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.” hükmü ile, 128’inci
maddesindeki “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli
görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” hükmündeki kamu hizmeti
deyiminin faaliyet anlamında kullanıldığı görülmektedir.
Kamu hizmeti kavramı özetle şu şekilde tanımlanabilir:45
“Bir kamu tüzel kişisi tarafından üstlenilen ve doğrudan doğruya onun tarafından veya
onun görevlendirmesi ve denetimi altında bir özel kişi tarafından yürütülen kamu yararı
amacına yönelik faaliyetlerdir.”
Bir faaliyet, ya ilk kez ve doğrudan kamu kesimince yürütülerek ya da özel kesim
alanından kamu kesimine aktarılmak suretiyle kamu hizmeti haline gelmiş olur. Bir kamu
hizmetinin kurulmasına yol açan toplumsal gereksinimin ortadan kalkması nedeniyle kamu
hizmeti kadırılabilir. Bir kamu hizmetinin kurulmasında ve kaldırılmasında asli yetki yasama
organına aittir. Genel ve ortak ihtiyaçların giderilmesine yönelik etkinliklerin özel girişimciler
açısından çıkar sağlama amacına yönelik ticari bir yönü vardır. Oysa ki aynı faaliyet idare
tarafından yürütülecekse bu bir görev olur. İdare hukukunda görev ve yetki kavramları
birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Kamu hukuku kurallarına göre yetki ancak Anayasa ve
kanunlardan alınabilir.Bu nedenle bir kamu hizmetinin kurulması ve idareye görev olarak
verilmesi kanunla olmak durumundadır46.

Günday, a.g.e., s. 282.
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 157.
46
Özay, a.g.e., s.239.
44
45
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5.2. Kamu Hizmetine Egemen Olan İlkeler
- Süreklilik (Kesintisizlik) ve Düzenlilik İlkesi: Kamu hizmetlerinin yasaların ön
görmüş olduğu durumlar haricinde kesintisiz ve düzenli bir biçimde yürütülmesini öngören
ilkedir47.
- Eşitlik, Tarafsızlık İlkesi: Eşitlik ilkesi kamu hizmetlerinin karşısında kanun önünde
eşitlik ilkesinin bir uzantısı gibidir. 1982 Anayasası’nın “kanun önünde eşitlik” başlıklı 10.
Maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri nedenler ile ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Bu ilkeye göre, hiçbir kişiye,
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devletin organları ve idare makamları bütün
işlemlerinde yasalar önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek mecburiyetindedir.
Eşitlik ilkesinin kamu hizmetleri alanına yansıması, gerçek veya tüzel kişilerin kamu hizmetleri
karşısında eşit olmalarıdır. Kamu personeli de üstlenmiş oldukları hizmeti herhangi bir siyasal,
dinsel, etnik vb. amaç gütmeksizin yerine getirmelidir.
- Değişkenlik (Uyarlama) İlkesi: Kamu hizmetlerinin, kolektif ihtiyaçlardaki ve kamu
yararı gereklerindeki değişime uyum sağlaması icap eder. Örneğin, bir zamanlar gaz lambası
kullanılırdı. Elektrik ile aydınlanmanın icat edilmiş olmasından sonra, gaz lambaları ile
aydınlatma usulü terk edilmiş, elektrik ile aydınlatma yoluna gidilmiştir 48 . Kamu hizmeti
değişen ve gelişen koşullara ve teknik verilere kendilerini uydurmak zorundadır49.
- Bedelsizlik İlkesi: Yukarıdaki ilkeler gibi genel bir ilke olmayıp istisnai bir ilkedir50.
Ancak Anayasa ve kanunlarla yapılan düzenlemelerde öngörüldüyse bu ilke geçerli olur.
Örneğin Anayasa 42. Maddede, İlköğretimin devlet okullarında parasız olduğu açıkça
belirtilmiştir. İdarenin yürüttüğü kamu hizmetlerinden bir kazanç elde edilmesi
düşünülmediğinden kişilerden bir katılma payı alınabilmektedir. Ancak iktisadi nitelikli kamu
hizmetlerinde karlılık ve verimlilik esas olduğu için yararlananlardan kar amacına dönük bir
para alınarak fiyatlama yapılabilir. Ancak bu noktada bile idare fiyatlamayı yaparken asıl
amacın kar elde etmek değil toplumsal bir gereksinimi karşılamak olduğunu unutmamaldır51.

5.3. Kamu Hizmetinin Türleri52
- Kamu hizmetleri, faaliyetin özel kişilere de bırakılmasına veya özel kişilere tamamen
yasaklanmasına göre, “tekel niteliğinde olan” ve “tekel niteliğinde olmayan” kamu
hizmetleri olarak ayrılabilir. Kamu tüzelkişileri tarafından yürütülebilen özel kişilere
yasaklanmış olan hizmetler tekel niteliğinde olan kamu hizmetleridir. Adalet, milli savunma,
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 163, ayrıca bkz, özay, a.g.e., s. 241-247.
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s.164.
49
Günday, a.g.e., s. 287.
50
Gözler ve Kaplan, a.g.e.,s.164
51
Günday, a.g.e., s. 289.
52
Günday, a.g.e., s. 288-291.

47

48
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demiryolları bu türden kamu hizmetleridir. Diğer yandan yürütülmesi özel kişilere de açık olan
hizmetler ise tekel niteliğinde olmayan kamu hizmetleridir. Eğitim ve sağlık hizmetleri gibi.
- Kamu hizmetleri yürütüldükleri alana göre de iki türe ayrılmaktadır: “Milli kamu
hizmetleri” ve “mahalli kamu hizmetleri”. Bütün ülkede merkezden yönetim kuruluşları ile
hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları tarafından yürütülen kamu hizmetleri, milli
kamu hizmetleridir. Buna karşılık mahalli idarelerin belli bir yörede yürüttükleri ve sadece o
yöre halkının yararlanmasına sunulmuş olan hizmetler mahalli kamu hizmetleridir. TCDD’nin
sunduğu ulaşım hizmeti birinci türe örnek iken, İETT’nin sunduğu hizmet ikinci türe
girmektedir.
- Konularına göre kamu hizmetleri dört gruba ayrılabilir:


İdari Kamu Hizmetleri: İdari kamu hizmetleri, devletin varlık sebebini oluşturan ve
öteden beri geleneksel olarak yürüttüğü kamu hizmetleridir. Eğitim, sağlık, güvenlik,
bayındırlık hizmetleri gibi. İdari kamu hizmetleri esas itibariyle kamu hukuku
kurallarına tabidirler.



İktisadi kamu hizmetleri: Bireylerin ve toplulukların mali güçlerinin yetersizliği
nedeniyle yürütememeleri nedeniyle devletin iktisadi hayata müdahalesi ile ortaya
çıkmış ve sosyal devlet anlayışı ile gelişmiş olan hizmetlerdir. Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin (KİT'lerin) faaliyetleri. Su, elektrik, doğalgaz vb.



Sosyal Kamu Hizmetleri: Devletin, çalışma düzenine ve sosyal güvenliğe ilişkin
faaliyetleri. SGK, Türkiye İş Kurumu faaliyetleri gibi.



Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Hizmetleri: İdarenin genellikle özel faaliyete
konu olan bilimsel ve teknik araştırmalar ile sanat ve kültür alanlarına el atması ile
ortaya çıkmış kamu hizmetleridir. Bu hizmetlerin özerk yürütülmesinin gerekliliği de
dikkate alınarak, bu kamu hizmetlerinde kamusal-özel yönetim biçimlerinin karması
sayılabilecek bir hukuk rejimi uygulanmaktadır. TÜBİTAK, üniversiteler, Devlet
Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi faaliyetleri gibi.

5.4. Kamu Hizmetlerinin Görülme Usulleri53
Günümüzde kamu hizmetlerinin mutlaka idare tarafından görülmesi bir zorunluluk
olmaktan çıkmıştır. Bugün kamu hizmetleri devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ya da onların
gözetimi ve denetimi altında iki taraflı sözleşmelerle özel hukuk kişilerine de gördürülebilir.
Kamu hizmetlerinin gördürülme usulleri temel olarak şunlardır: Emanet, Müşterek
Emanet, Ruhsat, İltizam, İmtiyaz, Yap-işlet-devret, Yap-işlet usulleri.
Günday, a.g.e., s. 294-318, Özay, a.g.e., s. 250-258 ve 413-417, Odyakmaz, , “Genel olarak idarenin
sözleşmeleri”, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_12.,
53
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5.4.1. Emanet Usulü
Bir kamu hizmetinin Devlet veya öteki kamu tüzel kişileri tarafından bizzat idarenin
kendi örgütüyle, personeliyle, araç ve gereciyle doğrudan doğruya görülmesidir. Örneğin
belediyenin kendi personeliyle yaptığı çöp toplama hizmeti gibi.

5.4.2. Ruhsat Usulü
Kamu hizmeti, idarenin vereceği tek taraflı bir izin ile özel kişilere de gördürülebilir.
Bu tür bir kamu hizmetinin idare lehine tekel konusu yapılmamış olması gerekir. Bu yöntemde
idare ile özel kişi arasında bir sözleşme imzalanmaz. İdarenin tek yanlı vereceği izin ile belli
bir süre kamu hizmeti özel kişiye gördürülür. Toplu taşımacılık, özel hastane, maden arama,
özel okul açma izinleri gibi.

5.4.3. İltizam Usulü
Bir hizmetin idare tarafından bir bedel karşılığında bir kişiye gördürülmesi veya belli
bir şeyin teslimi konusunda yapılan sözleşmeye malî iltizam sözleşmesi, sözleşme yapılan
kişiye de mültezim denir. Bedel maktu bir ücret olabileceği gibi, götürü veya orantılı kazanç da
olabilir. Götürü veya orantılı bir kazanç ya da ücret karşılığında bir kamu hizmetinin
gördürülmesidir. Özel kişi idareye belli bir ücret vererek hizmet görme hakkını elde eder.
Osmanlı döneminde mültezimlerin aşar vergisini toplaması, günümüzde dalyanların işletilmesi,
askerî birliklerin, okulların beslenme ve giyimle ilgili ihtiyaçlarının belli bir süre içerisinde
düzenli bir şekilde sağlanması ve teslimi için yapılmaktadır.

5.4.4. Müşterek Emanet Usulü
Müşterek emanet sözleşmesi; bir kamu hizmetinin, hasar ve zararı idareye ait olmak ve
onu üstlenen özel hukuk kişisine gelir üzerinden bir pay veya götürü kazanç verilmek suretiyle
yürütülmesi için yapılan sözleşmedir. Müşterek emanet usulünde sermaye idareye aittir. Özel
hukuk kişisi ise emeği ve bilgisi ile hizmeti yürütmektedir. Masraflar hizmetten
yararlananlardan alınan bedelin bir kısmı ile karşılanır. Arta kalan kısım sözleşmeye göre
paylaşılır. Osmanlı zamanında deniz fenerlerinin işletilmesi gibi.

5.4.5. İmtiyaz Usulü- Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri
İdarenin özel hukuk kişisi ile yaptığı uzun dönemli sözleşme uyarınca belli bir kamu
hizmetinin masrafları, kâr ve zararı özel bir kişiye ait olmak üzere işletilmesi veya kurulması
ve işletilmesi usulüdür.
İmtiyaz alacak kişinin Türk anonim şirketi statüsünde bir özel hukuk kişisi olması
gerekir. (Ancak AŞ.'nin yabancı ortağı da olabilir.)
- İmtiyaz Verme Yetkisi: Devlet adına (merkezi idare) İmtiyaz verme yetkisi,
Cumhurbaşkanına aittir. Belediye adına belediye meclisine (İçişleri Bakanlığı onayı ile) aittir.
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Belediyeler, havagazı, yolcu taşımacılığı, su, tramvay tesisatı kurma, vapur nakliyatı gibi
hizmetleri bu yolla yaptırabilir. İl özel idaresi adına il genel meclisi imtiyaz vermeye yetkilidir.
- İmtiyaz Sözleşmelerinde Usul Kuralları
1999 yılında yapılan bir Anayasa değişikliğine göre kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri
için Danıştay görüşünün alınması zorunludur. Danıştay iki ay içinde görüşünü bildirir.
(1999'dan önce Danıştay'ın bu konuda yetkisi inceleme niteliğindeydi). İdare tek taraflı
iradesiyle bir teknik şartname oluşturur. İmtiyaz sözleşmelerinde süre 49 yılı aşamaz.
- İmtiyaz Sözleşmelerinde İdarenin Yetkileri
İmtiyaz sözleşmeleri idari sözleşme niteliğindedir. Önceki bölümde de belirtildiği gibi
idarî sözleşmelerin uygulanmasında idare; özel hukuk sözleşmelerinde bulunmasına imkân
olmayan bir takım üstün yetkilere sahiptir. İdarenin bu üstün yetkilerinin dayanağı kamu
yararıdır. Kamu yararı özel hukuk kişisinin yararının önünde ve üstündedir. İdarenin bu
yetkilerini şöyle sıralayabiliriz:
- Denetim ve yaptırım uygulama yetkisi; para cezası, işletmeye geçici olarak el koyma gibi.
- Hizmetten alınacak ücret esas itibariyle idarece belirlenir.
- Tek yanlı değişiklik yapma yetkisi; İdare kamu hizmeti imtiyaz sözleşme ve şartnamesinin
hüküm ve şartlarını tek yanlı iradesi ile değiştirme yetkisine sahiptir.
- Tek yanlı fesih yetkisi (rachat / satın alma); İdare imtiyaz sözleşmelerinin devamı sırasında
takdir hakkını kullanarak istediği anda imtiyazın bütün işletme tesislerini, makinelerini, âlet ve
eşyalarını, binalarını bedelini ödeyerek imtiyazı satın almak suretiyle geri alabilir. Buna (RaşaRachat) denir.
- İmtiyaz Sözleşmelerinde İmtiyazcının Yükümlülükleri
- İmtiyaz sahibi kamu hizmetine egemen olan ilkelere; eşitlik, tarafsızlık, süreklilik, uyarlanma
gibi ve sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.
- İdarenin sözleşmede yapacağı tek yanlı değişiklikleri kabul etmek zorundadır.
- İdarenin gözetim ve denetimine katlanmak zorundadır.
- Hizmet karşılığı alacağı ücreti belirlemede serbest değildir.
- Sözleşme ile elde ettiği kazancın bir kısmını "yıllık aidat olarak" idareye vermek zorundadır.
- İmtiyaz sahibi yükümlülüklerini bizzat yerine getirmek (şahsen ifa) zorundadır.
- İmtiyaz Sözleşmelerinde İmtiyazcının Hakları
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- İmtiyaz sahibi sözleşme ile üstlendiği kamu hizmetini belli bir kar ve kazanç elde etmek için
yapar.
- İmtiyaz sahibi sözleşmenin mali dengesinin korunmasını isteme hakkına sahiptir. İmtiyaz
sahibi sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını (imprevizyon) ve zararın paylaşılmasını
idareden isteme hakkına sahiptir. İmprevizyon kuramında sözleşmenin yürütülmesini
zorlaştıran koşullar her iki tarafın da iradesi dışında gerçekleşir. Mücbir sebep niteliğindedir.
İdare kamu hizmetlerine egemen olan süreklilik ilkesi gereğince karşı tarafa bu yardımı
yapmaktadır. Yani amaç burada da kamu yararıdır. İdarenin bu kuram gereği yaptığı yardım
geçicidir. İdare bu kurama göre sözleşmenin yürütülmesini mümkün kılacak ölçüde yardımda
bulunur. Bu, zararın tamamını karşılamaya yönelik bir tazminat değildir, sınırlıdır. Olağanüstü
durum sürekli hale gelirse ya sözleşmenin feshine gidilir ya da taraflar mevcut koşullara uygun
yeni bir sözleşme yaparak hizmetin yürütülmesini sağlarlar. Doğal afet, ani ekonomik kriz ve
bunalım gibi durumlarda yapılan yardımlar buna örnek verilebilir.
- İdare üstün yetkilerini kullanırken, özel hukuk kişisinin yükümlülüklerini artırarak sözleşme
hükümlerini yerine getirmesini, işi yapmasını imkânsız kılar veya güçleştirirse, kişinin bundan
dolayı uğrayacağı zararları tazmin eder. “Fait du prince” (kamu gücü, egemen olgusu54 )
kuramı uyarınca idarenin bu durumu telafi yükümlüğü vardır. Çünkü yukarıdaki durumdan
farklı olarak burada zarar, idarenin iradesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. İdare malî denge
ilkesi gereği karşı tarafın bütün zararını tazmin eder yani tazminat, zarara eşittir. Örneğin
idarenin hizmet için mutlaka gerekli bir malın ithalatını yasaklaması durumunda imtiyazcının
üslendiği hizmeti yürütememesi gibi.
- Bazı kamusal olanakların sağlanması mümkündür. Örneğin şartları varsa imtiyazcı lehine kamulaştırma yapılabilir. (özel kişi lehine kamulaştırma). Kamulaştırma işlemi idarece yapılır. Bedel
imtiyazcı tarafından ödenir ve taşınmaz mal imtiyazcının mülkiyetine geçer.
- İmtiyaz Sözleşmelerinde Uyuşmazlıkların Çözümü
İmtiyaz Sözleşmeleri kamu hukuku kuralları çerçevesinde imzalanan tipik bir idari
sözleşme örneğidir. Danıştay Kanunu’na göre taraflar arasında gerek Sözleşme imzalanıncaya
kadar olan aşamalarda gerekse Sözleşme imzasından sonra uygulama aşamasında ortaya çıkan
tüm sorunlar Danıştay’da çözümlenir. Ayrıca Anayasa’da 1999 yılında yapılan değişikliklerle
bu tür uyuşmazlıkların tahkim yoluyla (ulusal ya da yabancılık unsuru varsa uluslararası
tahkim) çözülmesi de mümkündür.
O halde; tahkim yolu öngörülmediği sürece tüm uyuşmazlıklar Danıştay’da çözümlenir
diyebiliriz.
Öte yandan imtiyaz sahibiyle çalıştırdığı kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
adli yargının alanına girer.

54

Özay, a.g.e., s.259.
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- İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi
- Kamu Hizmeti İmtiyaz sözleşmeleri öngörüldükleri sürenin dolmasıyla sona ererler.
- İdari fesih ile sözleşme sona erebilir.
- Taraflarının mahkemeye başvurması sonucu mahkeme kararı ile de sona erebilir.

5.4.6. Yap-İşlet-Devret Usulü
Yap-işlet-Devret Modeli, İleri teknoloji ve maddi kaynak ihtiyacı gerektiren projelerin
gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modelidir. Yatırım
bedelinin sermaye şirketine veya yabancı şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal
veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satın alınması suretiyle ödenmesini ve daha
sonra bedelsiz olarak ilgili idareye devir ve teslimini sağlayan bir usuldür. Köprü, tünel, baraj,
fabrika ve benzeri tesisler, otoyol, demir yolu, yeraltı ve yerüstü otoparkı, deniz ve hava
limanları ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması konularında genellikle başvurulan bir
yöntemdir.
1999 yılında Anayasa ve kanunlarda yapılan değişiklikler sonucu “yap-işlet -devret"
sözleşmeleri özel hukuk sözleşmesi olarak kabul edilmiştir.
- Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinde Usul Kuralları
- En fazla 49 yıl İçin yapılabilir
- İdare ile şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabidir.
- İdari sözleşme olmadığı için Danıştay'dan görüş almaya gerek yoktur. (Daha önce vardı ancak
Anayasa değişiklikleri ile bu uygulamaya son verildi.)
- Sözleşme imzalanmadan önce Yüksek Planlama Kurulu’nun izni gerekir.
- İmtiyaz Sözleşmeleri’nden farklı olarak yabancı şirketler de Sözleşme’nin doğrudan tarafı
olabilir.
- Öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulaştırma işlemleri idare tarafından yapılır.
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye aittir. Kamulaştırma bedelinin şirketçe ödenmesi
hususu idare ile bu şirketler arasında yapılacak sözleşmelerde hükme bağlanabilir.
- Yap-İşlet-Devret Sözleşmelerinde Uyuşmazlıkların Çözümü
Bir özel hukuk sözleşmesi olsa bile idare, özel hukuka tabi bir sözleşme yaparken
Sözleşme’nin imzalanmasına kadar geçen aşamalarda kamu hukuku kurallarına uymak
zorundadır. Bu nedenle bu tür sözleşmelerde sözleşme imzalanıncaya kadar geçen aşamalarda
çıkabilecek hukuksal sorunlar idari yargının görev alanına girer. Sözleşme imzasından sonra
uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar ise adli yargının alanına girer.
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Ayrıca Anayasa’da 1999 yılında yapılan değişikliklerle bu tür uyuşmazlıkların tahkim
yoluyla (ulusal ya da yabancılık unsuru varsa uluslararası tahkim) çözülmesi de mümkündür.
Tahkim; tarafların bir hak dolayısıyla aralarında var olan uyuşmazlığın çözümünün anlaşarak
özel kişilere bırakılması ve uyuşmazlığın hakem denilen bu kişiler tarafından karara
bağlanmasıdır.55

5.4.7. Yap-İşlet Usulü
Yap-İşlet Modeli üretim şirketlerine, elektrik enerjisi üretmek için mülkiyetleri
kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve işletme izni verilmesi ile enerji satışına
dair esas ve usulleri belirleyen bir sözleşmedir. Bu usul 1997 yılından itibaren uygulanmaya
başlamıştır. Bu yöntem yalnızca termik santral kurma ve işletme ile ilgili bir sözleşmedir.
Hidroelektrik, jeotermal, nükleer santraller ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları ile
çalıştırılacak santraller bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. Tesisin kurulması için Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının izni gerekir ve TEİAŞ’la enerji satışını düzenleyen bir sözleşme
yapılır.
Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilmesi öngörülen üretim tesisi için sözleşme süresi;
sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden itibren üretim tesisi için alınacak tüm izinler için
gerekli süre ile tesis süresi de dahil olmak üzere en fazla 20 yıldır. Sözleşmenin süresi mutabık
kalınacak yeni şartlar çerçevesinde uzatılabilir. Bu durumda Hazine Müsteşarlığının görüşü
alınır.
Bu Sözleşme 2006 yılında yapılan bir kanun değişikliğiyle özel hukuk sözleşmesi niteliği
kazanmıştır. (Daha önce idari sözleşme niteliğindeydi). Dolayısıyla uyuşmazlıların çözümünde
bundan böyle özel hukuk sözleşmelerinin tabi olduğu ilkeler (yap-işlet-devret modelindeki
gibi) uygulanacaktır.

55

Odyakmaz, , “Genel olarak idarenin sözleşmeleri”, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_12.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu hizmetinin tanımı, kamu hizmetine egemen olan ilkeler, kamu
hizmetinin türleri ve kamu hizmetinin görülme usulleri incelenmiştir. Günümüzde kamu
hizmetlerini sunma konusunda Devlet artık bir tekel olmaktan çıkmıştır. Sözleşmeler ya da tek
yanlı verilen izinlerle özel hukuk kişilerine de kamu hizmeti gördürmek mümkündür. Ancak
bu durumda dahi idarenin gözetim ve denetim yükümlülüğü ortadan kalkmaz. Kamu hizmeti
görme hakkı elde eden özel hukuk kişisi de kamu hizmetine egemen olan ilkelere dikkat etmek
zorundadır.
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Bölüm Soruları
1) Bir kamu hizmetinin, o hizmeti üstlenen kamu tüzel kişisi tarafından bizzat yürütülmesine
ne ad verilir?
a) Yap-İşlet usulü
b) İltizam usulü
c) İmtiyaz usulü
d) Ruhsat usulü
e) Emanet usulü
2) Bir kamu hizmetinin, idarenin özel bir kişi ile yapacağı sözleşme uyarınca, masrafları, kâr
ve zararı özel kişiye ait olmak üzere işletilmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yap-İşlet usulü
b) Yap-işlet-devret usulü
c) İmtiyaz usulü
d) Ruhsat usulü
e) Emanet usulü
3) İdare tarafından kamu hizmeti gördürmek için verilecek olan imtiyazlar en fazla kaç yıl için
olabilir?
a) 25
b) 49
c) 99
d) 9
e) 15
4) Aşağıdakilerden hangisi, kamu hizmetinin özel kişilere sözleşmeyle gördürülmesi
yöntemlerinden biri değildir?
a) Yap-İşlet yöntemi
b) İltizam yöntemi
c) Ruhsat yöntemi
d) İmtiyaz yöntemi
e) Yap-işlet-devret yöntemi
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5) İdarenin sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Yap-İşlet Sözleşmeleri idari sözleşmelerdir ve uygulamadan doğan uyuşmazlık idari
yargının görev alanına girer.
b) İşçi niteliğindeki kamu görevlileri ile idare arasında iş kanunundan kaynaklanan
uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak davalar idari yargıda çözümlenir.
c) Yap-işlet-devret sözleşmeleri idarenin özel hukuk sözleşmelerindendir ve
uygulamadan doğan uyuşmazlıklar yalnızca tahkim yoluyla çözümlenir.
d) Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılan bir sözleşme özel hukuk sözleşmesidir,
sözleşme imzalanıncaya kadar gerçekleşen aşamalardan doğan uyuşmazlıklar adli
yargının, sözleşme imzalandıktan sonraki uyuşmazlıklar idari yargının görev
alanına girer.
e) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar tahkim
yolu öngörülmemişse Danıştay’da çözümlenir
6) Yap- İşlet-Devret ne anlama gelir?
7) İmtiyaz sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü nasıl olur?
8) Emanet yöntemi ne anlama gelir?
9) İmtiyaz sözleşmelerinde Danıştay’ın rolü nedir?
10) Mali iltizam sözleşmesi ne anlama gelir?

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)c, 5)e
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6. İDARENİN YETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. İDARENİN YETKİLERİ
6.1. Düzenleme Yetkisi
6.2. Örgütlenme Yetkisi
6.3. Yaptırım Uygulama Yetkisi
6.4. İdarenin Mal Edinme Yetkileri
6.4.1. Kamulaştırma
6.4.1.1. Kamulaştırmanın Aşamaları
6.4.1.2. Kamulaştırma İşlemine İdari Yargıda İptal Davası Açılması
6.4.1.3. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi
6.4.1.4. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı
6.4.1.5. Acele Kamulaştırma
6.4.1.6. Kamulaştırmasız El Atma
6.4.1.7. Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri
6.4.2. Devletleştirme
6.4.3. İstimval
6.4.4. Geçici İşgal
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdarenin yetkilerini kullanırken temel dayanağı olan kamu gücü ilkesi ne anlama gelir?
2. İdare alacaklarını hangi usulle tahsil eder? Özel kişilerin alacaklarını tahsil usulünden farkı
varmıdır?
3. İdare hangi durumlarda kamulaştırma yapar? Kişilere bedel öder mi?
4. Kamu malları kamulaştırılabilir mi?
5. Kamulaştırma ve Devletleştirme arasındaki farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İdarenin düzenleme, tahsil,
re’sen icra ve mal edinme
yetkileri hakkında bilgi
sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kamulaştırmanın koşulları
ve süreci hakkında bilgi
sahibi olmak
İdarenin
kamulaştırma
dışındaki
mal
edinme
yöntemlerini
ve
bunlar
arasındaki
farklılıkları
kavramak.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Yararı, Kamulaştırma



Devletleştirme



İstimval



Geçici İşgal



Amme Alacakları.
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Giriş
İdare, üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için, kamu gücünden kaynaklanan bir
takım üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmak zorundadır. Çoğu zaman idare bu yetkilerini
kişilerin rıza ve isteklerine bakmaksızın tek yanlı iradesi ile kullanır. Bunun nedeni idarenin
kamu yararını temsil eden taraf olmasıdır. Kamu hukukunun temel bir kuralı olarak da özel
yarar çoğu zaman kamu yararının gerisinde kalır. Bu bölümde idarenin belli başlı bazı
yetkilerinden söz edilecektir. Bunların bazıları cebri yollarla alınan idari kararlarla yerine
getirilir.
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6.1. Düzenleme Yetkisi
Düzenleme yetkisi, idarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, Anayasa ve
kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut
nitelikte normlar koyabilme yetkisidir56. İdari işlemlerin büyük çoğunluğu, idarenin tek yanlı
iradesi ile oluşur. Düzenleyici işlemler yapabilme yetkisi asli düzenleme yetkisine sahip yasama
organına ait olmakla birlikte, yasamanın kendisine izin verdiği ölçüde yürütme organı ve idare
de kanuna dayalı düzenleyici işlemler yapabilirler. Yasama organı, teknik ve ayrıntılı
düzenleme gerektiren kamu hizmeti alanında ayrıntıları ortaya koyma yetkisini o hizmeti
üstlenmiş kamu idarelerine bırakmayı tercih eder. İdare düzenleme yetkisini kullanırken
yapacağı düzenleyici işlemler dayandıkları üst hukuk kurallarına aykırı olmamak zorundadır.

6.2. Örgütlenme Yetkisi
Anayasaya göre bir idari kuruluşun ortaya çıkabilmesi için mutlaka kanuni (yasal) bir
dayanağa gereksinim vardır. Kanun ile kurulmuş bulunan bir idari kuruluşun iç yapısının
belirlenme yetkisinin yasama organına mı yoksa idareye mi ait olacağı konusunda ise yasa
koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır.

6.3. Yaptırım Uygulama Yetkisi57
- İdari Cezalar: İdari cezalar, bireylerin ve toplulukların idari düzene aykırı davranışları
nedeniyle idarece tertip edilen cezalardır. İdari cezalarla hedeflenen, idari düzeni sağlamaktır.
İdari cezalar ilgililerin idareye karşı olan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve
idarece konulmuş yasaklara uymalarını, kısacası idari düzeni sağlamaya yönelik yaptırımlardır.
Disiplin Cezaları, idari para cezaları, meslek veya sanattan men cezaları gibi.
- Re’sen İcra Yetkisi: İdarenin, idari işlemleri kendisinin uygulaması ve kamu
hukukundan doğan alacakları kendisinin tahsil etmesine idari icra yetkisi denilmektedir.
Örneğin İdare, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde
İcra ve İflas Kanununda düzenlenen usullere uymak zorunda olmaksızın, icra iflas dairelerinin
yardımına gerek duymaksızın kendi teşkilatı ile haciz gibi cebri yollara başvurmak suretiyle
alacaklarını tahsil etme yetkisine sahiptir. Yine idare kolluk alanında da işlemleri zor kullanarak
uygular. Bazı hallerde de idare, yapmış olduğu bir işlemin gereği ilgililerce yerine getirilmezse,
idareye o işlemin gereğini yerine getirme yetkisi tanınmıştır. Örneğin İmar Kanunu’nun 32. ve
39. maddeleri uyarınca alınmış olunan bir yıkım kararı üzerine ilgili kişi binayı yıkmaz ise,
idare, masrafları ilgiliye ait olmak üzere binayı yıkar.

56
57

Günday, a.g.e., s.193.
Günday, a.g.e., s. 202-208.
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6.4. İdarenin Mal Edinme Yetkileri
İdare, "Kamulaştırma", "İstimval", "Geçici İşgal", "Devletleştirme" yollarıyla mal
edinme yetkisine sahiptir.

6.4.1. Kamulaştırma
Anayasa’nın 46. Maddesine göre: “Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının
gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan
taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre,
kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.”
Kamulaştırma kural olarak Devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından yapılacak olmasına
rağmen istisnai olarak, kamu yararının gerektirdiği hallerde özel kişiler lehine (kamu hizmeti
imtiyazcıları gibi) kamulaştırma yapılması da mümkündür. Ancak bunun için özel kanunlarda
açık bir hükmün bulunması zorunludur.
Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak Anayasa’ya göre aşağıdaki
durumlarda taksitlendirmeye gidilebilir:
- Tarım reformunun uygulanması
- Büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi
- Yeni ormanların yetiştirilmesi
- Kıyıların korunması
- Turizm amacıyla kamulaştırma
Taksitlendirme süresi 5 yılı aşamaz; taksitler eşit olarak ödenir. Taksitlendirmelerde ve
herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en
yüksek faiz uygulanır. Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük
çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.
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Not: Kamulaştırma işlemi ancak Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince yapılır. Ancak Danıştay
kararlarına göre Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları tüzel kişiliğe sahip oldukları halde
bu yetkiye sahip değildir.
Not: İrtifak: Amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya
kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir.
Ancak (2014’te kanuna eklendi), maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can
ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, taşınmazların üstünde teleferik ve
benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri
yapılabilir. Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi hâlinde, taşınmazlara
ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmaz. Taşınmaz sahiplerine bu işlemler nedeniyle
kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir ücret ödenmez. Yapılan yatırım nedeniyle
taşınmaz maliklerinden değer artış bedeli alınamaz.

6.4.1.1. Kamulaştırmanın Aşamaları
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, kamulaştırma
düzenlemiştir. Aşağıda bu aşamalar incelenecektir.

sürecini

ayrıntılı

olarak

Yeterli Ödeneğin
Sağlanması

Kamu Yararı Kararının
Alınması

Kamu Yararı Kararının
Onaylanması
Kamulaştırılacak
Taşınmazın Tespit
Edilmesi
Kamulaştırma Kararının
Alınması

Satın Alma veya Takas
Usulünün Denenmesi
Adli Yargı Aşaması
(Anlaşamama
Durumunda)
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- Yeterli Ödeneğin Sağlanması: İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma
işlemlerine başlanılamaz.
- Kamu Yararı Kararının Alınması ve Onaylanması: Kamulaştırmanın amacı kamu
yararının sağlanmasıdır. Bu nedenle kamulaştırma yapacak kurumun yetkili organları
kamulaştırılacak taşınmaz için kamu yararı kararı almalıdırlar. Bu yetki şunlara aittir:
Kamu yararı kararı alabilecek merciler:
- Kamu Yararı Kararının Alınması ve Onaylanması: Kamulaştırmanın amacı kamu
yararının sağlanmasıdır. Bu nedenle kamulaştırma yapacak kurumun yetkili organları
kamulaştırılacak taşınmaz için kamu yararı kararı almalıdırlar. Bu yetki şunlara aittir:


Yukarıda sayılan hallerde (taksitlendirme olabilen) Cumhurbaşkanı ya da ilgili bakanlık



Birden fazla ili içine alan Devlet yararına kamulaştırmalarda Cumhurbaşkanı



Devlet yararına ilde yapılacak kamulaştırmalarda il idare kurulu



Belediye yararına kamulaştırmalarda belediye encümeni



İl özel idaresi yararına kamulaştırmalarda il daimi encümeni



Köy yararına kamulaştırmalarda köy ihtiyar kurulu

Kamu yararı kararının Onay Mercileri
a) Belediye encümenleri ve Köy ihtiyar kurulları kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde
valinin,
b) İl daimi encümenleri, il idare kurulları, İlçe idare kurulları ile gerçek kişiler veya özel hukuk
tüzelkişileri yararına köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar, valinin,
c) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları,
denetimine bağlı oldukları bakanın,
d) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün,
e) Yükseköğretim Kurulu kararları, Kurul başkanının,
f) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün,
g) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, Yüksek Kurum
Başkanının,
onayına sunulur.
Not: Bakanlıklar veya Cumhurbaşkanı tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca
onaylanması gerekmez.
Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak
hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda
yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınır.
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- Kamulaştırılacak Taşınmazın Tespit Edilmesi: Kamulaştırılacak taşınmaz malın sınırları,
cinsini gösteren ölçek plan ve krokisi çıkarılır.
- Kamulaştırma Kararının Alınması: Kamu yararı kararı söz konusu taşınmaz mal için somut
hale getirilir. İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh
verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir.
- Satın Alma veya Takas Usulünün Denenmesi: Kamulaştırma kararının alınmasından sonra
kamulaştırmayı yapacak idare, kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden kıymet
takdir (değer tespit) komisyonunu oluşturur.
Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları: Malın cinsi, yüzölçümü, nitelik ve unsurları, vergi
beyanı, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri, Arazilerde,
taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi
kullanılması halinde getireceği net geliri, arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel
amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı
maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler
İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin,
kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malı pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka
taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmi taahhütlü bir yazıyla mal sahibine
bildirir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde, malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye
başvurulması halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır.
Anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve imzalanır.
İdarece, 45 gün içinde, bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike bildirilerek
idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. İdare adına tapuda ferağ verilmesi halinde,
kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir. Bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı
itiraz davaları açılamaz.
- Adli Yargı Aşaması (Anlaşamama Durumunda): Kamulaştırmanın satın alma ye
da trampa usulü ile yapılamaması halinde idare, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk
mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin ödenmesi karşılığında,
idare adına tesciline karar verilmesini ister.
- Mahkeme, idarenin bu başvurusu üzerine belirlediği duruşma gününü ve dava
dilekçesini taşınmaz malın malikine meşruhatlı (açıklamalı) bir davetiye mektubu ile
bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır.
(Davetiye mektubunda: Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta,
ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, Malik veya maliklerin ad ve soyadları, kamulaştırmayı yapan
idarenin adı, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin kime
yöneltileceği, öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası
açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde,
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kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden
taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen
kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın
değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı
olarak bildirmeleri gerektiği belirtilir.)

- Duruşmada hakim, taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet eder.
Tarafların bedelde anlaşması halinde hakim, taraflarca anlaşılan bu bedeli kamulaştırma bedeli
olarak kabul eder gerekli işlemleri yapar.
- Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde hakim, bilirkişi oluşturarak taşınmazın
değerini yeniden tespit ettirir.
- Hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın ilgilinin hesabına
yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi ile mahkeme, taşınmaz malın idare
adına tesciline karar verir.
- Mahkeme’nin tescil hükmü kesin olup temyizi yoktur ancak taraflar bedele ilişkin
kısmı temyiz edebilirler.
Not: Mahkemece verilen tescil kararı tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin,
kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni inşaat veya ekim yapmak veya mevcut
inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma hakları kalkar. Bundan sonra
yapılanların değeri dikkate alınmaz.

6.4.1.2. Kamulaştırma İşlemine İdari Yargıda İptal Davası Açılması
Kamulaştırma, idarenin çoğu zaman cebri yollarla uygulamaya koyduğu bir idari
işlemdir. Bu nedenle ilgililer, kamulaştırma işleminin unsurlarından birinin (yetki, şekil, sebep,
konu, amaç) sakat olduğu gerekçesiyle idari yargıda bu işleme iptal davası açabilirler. Örneğin
bu tür bir davada kamulaştırma işleminin amacının kamu yararı olmadığı gibi bir gerekçe ileri
sürülebilir.
Kamulaştırma işlemine iptal davası hangi aşamada veya ne zaman açılabilir? Yukarıda
da anlatıldığı gibi kamulaştırmanın satın alma ya da trampa usulü ile yapılamaması halinde
idare, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine (adli yargıya) müracaat ediyor
ve bunun üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi, idarenin bu başvurusu üzerine belirlediği duruşma
gününü ve dava dilekçesini taşınmaz malın sahibine meşruhatlı (açıklamalı) bir davetiye
mektubu ile bildirerek duruşmaya katılmaya çağırıyordu. İlgili kişi, meşruhatlı (açıklamalı)
davetiye mektubunu aldıktan sonra 30 gün içinde kamulaştırma işleminin iptali için idari
yargıda yürütmeyi durdurma istemiyle beraber iptal davası açabilir. Bu durumda Asliye hukuk
mahkemesi bir “bekletici sorun” yaratarak yukarıdaki işlemleri (tescil), idare mahkemesinden
gelen karara kadar yapmaz. Çünkü idare mahkemesi kamulaştırma işleminin “yürütmesinin
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durdurulması” veya “iptali” yönünde karar verirse artık kamulaştırma işlemi ortadan kalkmış
olur.

6.4.1.3. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi
İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili
merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Dava
sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç ve avukatlık ücreti idareye yükletilir.

6.4.1.4. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı
- Kamulaştırma kesinleştikten sonra idarece kamulaştırılan taşınmaz malın
kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaç amacıyla
kullanılmasına gerek olmadığı anlaşılırsa mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştırma
bedelini 3 ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. İade işleminin kamulaştırmanın ve
bedelinin kesinleşmesinden sonra 1 yıl içinde gerçekleşmesi hâlinde kamulaştırma bedelinin
faizi alınmaz. Bu madde hükümleri, kamulaştırmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl
geçmiş olması hâlinde uygulanmaz.
- Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl içinde, kamulaştırmayı
yapan idarece kamulaştırma amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu
yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal
sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni
faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir. Doğmasından itibaren bir yıl içinde
kullanılmayan geri alma hakkı düşer.

6.4.1.5. Kısmen Kamulaştırma
Kamulaştırma hak ve yetkisine sahip idareler, bir taşınmazın tamamını
kamulaştırabilecekleri gibi, ilgili taşınmazın bir kısmı üzerinde de kamulaştırma işlemi
yapabilirler. Ancak, taşınmaz maldan artan kısım kullanılmaya elverişli değil ise, malının bir
kısmı kamulaştırılan malik bundan dolayı değer kaybı iddiasında ise, en geç kamulaştırma
kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde buna ilişkin bir dilekçe sunmak suretiyle yazılı
başvuruda bulunmalı ve kalan kısmın da kamulaştırılmasını talep etmelidir. Ancak bu halde,
kalan kısım da kamulaştırılabilecektir, aksi takdirde re'sen bir düzeltme yapılamamaktadır.

6.4.1.6. Acele Kamulaştırma
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında, yurt savunması ihtiyacına
veya aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen
olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri
dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün
içinde o taşınmaz malın seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal
sahibi adına davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.
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6.4.1.6. Kamulaştırmasız El Atma
- Hukuka uygun olarak: İmar Kanununa göre; mücavir alan içinde belediyeler, mücavir alan
dışında valilikler, imar sınırı içinde bulunan arsa ve arazileri, maliklerinin ve hak sahiplerinin
izni olmaksızın imar planına uygun ada ve parsellere ayırmaya yetkili kılınmıştır. Ancak bu
yüzölçümlünün yüzde kırkını (%40) aşamaz. Bu yol daha çok meydan, park, otopark, çocuk
bahçesi, yeşil alan, cami ve karakol gibi kamuya yönelik hizmetler veya bu hizmetlere ilişkin
tesisler için kullanılmaktadır. Bu yolda kamulaştırma işlemi yapılmamaktadır ve karşılığında
da herhangi bir bedel ödenmemektedir.
- Hukuka Aykırı olarak (Fiili Yol): Bu durumda İdarenin taşınmaz mala el atmasının
temelinde ne kamulaştırma ne de bir başka idari işlem yer alır. İdare hukukunda bu tür
eylemlere "fiili yol" adı verilir. İdarenin kamulaştırma yapmaksızın özel mülkiyette bulunun
bir taşınmaza el atması bir "haksız fiil" teşkil eder. Böyle bir durumda taşınmazına el atılan
malik, adli yargıda, idarenin hukuka aykırı el atmasının engellenmesi için haksız el atmanın
önlenmesi için “men-i müdahale” davası açmalıdır. Bu tür durumlarda dava idari yargıda değil
adli yargıda açılır.
Hukuka aykırı kamulaştırmasız el atmada malik tarafından açılacak men’i müdahale
davası için kanunda yer alan 20 yıllık zamanaşımı süresi Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilmiştir58.

6.4.1.7. Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri

Kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, diğer bir kamu
tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Taşınmaz mala; ihtiyacı olan idare,
ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire
izin vermez ise sorun, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay 1. Dairesi’nce incelenerek iki
ay içinde kesin karara bağlanır.
Danıştay, taşınmaz malın yalnızca devri konusunda karar verir ve bu karar kesindir.
Ancak taraflar arasında bedelle ilgili anlaşmazlık varsa bu sorunun çözüm yeri adli yargıdır. Bu
tür bedel sorunları Asliye hukuk mahkemelerince çözümlenir.

6.4.2. Devletleştirme
Anayasa’nın 47. Maddesine göre: “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler,
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.”
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Anayasa Mahkemesi'nin 10/04/2003 tarih ve 2002/112E, 2003/33K sayılı kararı.
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Devletleştirme, gerçek karşılık üzerinden yapılır. Bu tür bir yol için özel teşebbüsün
ülke çapında ve önemli bir kamusal hizmet görmesi, ve bunu sürdürme imkanının kalmaması,
halkın bu durumdan büyük zarar görmesi, bu hizmet veya üretimin başka yollardan sağlanma
imkanının bulunmaması durumlarında başvurulur. Devletleştirme. kamulaştırmadan farklı
olarak kanunla yapılır. İptal davası yasama işlemi olduğu için Anayasa Mahkemesi’nde açılır.
Bu nedenden ötürü devletleştirme işlemi idari bir işlem değildir.
Devletleştirmede gerçek karşılık üzerinden hesaplanacak bedel, nakden ve peşin olarak
veya en fazla beş yıl içinde eşit taksitlerle ödenmek suretiyle yapılır. Taksitle ödeme öngörülen
hallerde taksitlere, Devlet borçları için kabul edilen en yüksek faiz haddi uygulanır.

6.4.3. İstimval
İstimval, idarenin yalnızca olağanüstü durumlarda ve yalnızca “taşınır mallar”
üzerinde kullanabileceği geçici süreli bir kullanım hakkı elde etme yetkisidir. İstimvalin
karşılığı idarece ödenir. Ancak buradaki karşılık, gerçek bir karşılık olmaktan ziyade,
hakkaniyete uygun bir tazminattır. İstimval işlemi de hukuka uygunluk yönünden idari yargı
denetimine tabidir. Bedele ilişkin uyuşmazlıklar ise adli yargıda çözümlenir.
Kuşkusuz kamulaştırma, devletleştirme gibi istimval de dayanağını Anayasa’dan
almaktadır. Nitekim Anayasa’nın 121. Maddesi olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek
para, mal ve çalışma yükümlülüklerinden söz etmektedir. İdarenin istimval yetkisi de
dayanağını bu maddeden almaktadır.

6.4.4. Geçici İşgal
Boş arazi ve arsalarda idarenin geçici işgal yapması demektir. Örneğin bir bayındırlık
hizmetin görülmesi için gerekli duyulan taş, kum, çakıl vb. malzemeleri ve bunları çıkarmak
için gereken araçları koyabilmek için başvurulabilir. Geçici işgal yönteminde mülkiyete el
atılmaz. Geçici işgal işlemini il idare kurulu yapar. Geçici işgal için tazminat verilmesi
gereklidir. Karar, hukuka uygunluk yönünden idari yargı denetimine tabidir. Bedele ilişkin
uyuşmazlıklar ise adli yargıda çözümlenir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İdarenin düzenleme, örgütlenme, alacaklarını tahsil ve mal edinme
yöntemleri incelenmiştir. Kamu yararını sağlamakla yükümlü idare, kamu gücü ayrıcalığından
yararlanarak bu yetkilerini kullanmaktadır. Bir kamulaştırma, devletleştirme, istimval, geçici
işgal işleminde idare kişilerin rıza ve isteğine bakmaksızın bu işlemleri yapmaktadır. İdarenin
bu yetkilerle donatılmış olması görevlerinin çeşitliliği ve bunları sürekli bir şekilde yerine
getirme yükümlülüğü ile ilgili olup bu tür icrai ve tek yanlı yetkilerle donatılması bu türde bir
zorunluluğun sonucudur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebileceği durumlardan
biri değildir?
h) Tarım reformunun uygulanması
i) Büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi
j) Yeni ormanların yetiştirilmesi
k) Hastane yapılması
l) Kıyıların korunması
2) Kamulaştırma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, kamulaştırma için kamu yararı
kararı verebilecek mercilerden biri değildir?
a) Belediye encümeni
b) İl encümeni
c) İl idare kurulu
d) Belediye meclisi
e) Cumhurbaşkanı
3) Bir kamu kuruluşu bir başka kamu kuruluşuna ait olan bir taşınmaz mala gereksinim
duyarsa aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a) Kamulaştırma kararı almalıdır.
b) Yerel idare mahkemesinde dava açmalıdır.
c) Yerel asliye hukuk mahkemesine başvurmalıdır.
d) Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurarak, taşınmazın kendisine devrini
istemelidir.
e) Ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi kamu kuruluşuna başvurmalı başvurusu
reddedilirse Danıştay’a başvurmalıdır.
4) Aşağıdakilerden hangisi, idarenin sadece olağanüstü dönemlerde kullanabileceği bir
yetkidir?
a) Re’sen icra yetkisi
b) Kamulaştırma yetkisi
c) İstimval yetkisi
d) Kamu alacaklarını tahsil yetkisi
e) Devletleştirme yetkisi

130

5) Devletleştirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kamu gücüne dayanan bir işlemdir.
Yalnızca özel mülkiyetteki teşebbüsler üzerinde uygulanabilir.
Devletleştirme karşılığında bir bedel ödenir.
Devletleştirme ancak kanunla yapılabilir.
Devletleştirme işleme iptal davası idari yargıda açılır.

6) İstimval ne anlama gelir?
7) Geçici İşgal ne anlama gelir?
8) Kamulaştırmanın aşamaları nelerdir?
9) Kamulaştırmada bedel anlaşmazlıkları nerede çözümlenir?
10) Devletleştirme ne tür işlemle yapılabilir?

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)e, 4)c, 5)e
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7. İDARENİN MALLARI

132

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. İDARENİN MALLARI
7.1. Kamu Mallarının Türleri
7.1.1. Kamusal Mallar
7.1.2. Özel Mallar
7.2. İdarenin Mallarının Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdarenin sahibi olduğu malların hukuki rejimi, özel mülkiyete konu olan mallardan neden
farklıdır?
2. İdare, sahibi olduğu mallar üzerinde istediği gibi tasarruf yapabilir mi?
3. İdarenin malları üzerinde haciz, ipotek yapılabilir mi?
4. İdarenin malları üzerindeki koruma rejimi özel mülkiyete konu olan mallardan farklı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İdarenin
mallarının
sınıflandırılmasındaki
ölçütlerin anlaşılabilmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İdarenin mallarına uygulanan
hukuki
rejimin
anlaşılabilmesi.
İdarenin malları üzerindeki
yetkilerinin anlaşılabilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Kamusal Mal



Özel Mal



Sahipsiz Mallar



Orta Malları



Hizmet Malları.
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Giriş
Türkiye’de, idarenin mallarının hukuki rejimini ve sınıflandırılmasının ne şekilde
olacağını bütünlükçü bir yaklaşımla düzenleyen hukuki bir metin yoktur. İdarenin mallarına
ilişkin düzenlemeler, bir çok farklı kanundan kaynaklanmaktadır. Bu metinlerden hareketle
idarenin mallarına ilişkin genel çıkarımlar yapmak mümkündür. Bu bölümde idarenin
mallarının sınıflanfdırılması ve bu mallara uygulanan hukuki rejim genel hatlarıyla
incelenecektir.
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7.1. Kamu Mallarının Türleri
Toplum içinde yaşamanın bir sonucu olarak mutlaka ortak kullanılması gereken mallar
ile kamu hizmetleri için gerekli olan malların hukuki düzenlemeye olan ihtiyaçlarını diğer
malların tabi olduğu özel hukuk rejiminden ayrı ele almak gerekir. Bu mallar toplum ve idare
açısından taşıdıkları önem sebebiyle diğer malların tabi olduğu hukuki rejimden farklılıklar
içermektedir59.
“Kamu malı” kavramı, kamuya/idareye ait malların tümünü kapsayacak şekilde
kullanılabilmektedir. “Kamusal mallar” tabiri ise sadece kamu hukukuna tabi mallar için
kullanılabilir. Kamu tüzel kişilerinin mükliyetinde özel malları da bulunmaktadır 60.
Kamu malları kendi içinde “kamusal mallar” ve “kamunun özel malları” olmak üzere
ikiye ayrılır61.

7.1.1. Kamusal Mallar
Kamusal mallar, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve kamu yararına tahsis
edilmiş mallardır. Bunlar kamu hukuku kurallarına tabidir. Bunlardan doğan uyuşmazlıklar,
idari yargıda çözümlenir. Kamusal mallar, “sahipsiz mallar”, “orta malları”, “hizmet malları”
olarak üç sınıfta değerlendirilirler.
- Sahipsiz Mallar: Üzerinde mülkiyet kurulmaya elverişli olan ancak, şimdiye kadar
üzerlerinde mülkiyet kurulmamış mallar, sahipsiz mallar olarak adlandırılır. Bu tür mallar,
herkesin ortak yararlanmasına açıktır. Bu tür malların nihai sahibi, Devlettir.
Bu tür mallara örnek olarak, özel mülkiyet altında bulunmayan kayalar, dağlar, tepeler, kıyılar,
ormanlar gösterilebilir.
- Orta Malları: Bunların, halkın doğrudan doğruya yararlanmasına tahsis edilmiş
mallardan oluştuğu ifade edilmektedir 62 . Bu tür mallar, doğaları gereği veya tahsis sonucu
kamunun kullanımına sunulmuş ve herkes tarafından kullanılabilen mallardır. Yollar, köprüler,
meydanlar, meralar, pazar yerleri orta mallarına örnek gösterilebilir.63
- Hizmet Malları: Hizmet malları, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ve bir
kamu hizmetine tahsis edilmiş mallardır. Kamunun dolaylı kullanımına ayrılmışlardır.
Hizmet mallarına örnek olarak limanlar, askeri tesisler, demiryolları, hastaneler, okullar, cami,
adliye gösterilebilir64.

Özay, a.g.e., s.572.
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 191.
61
Özay, a.g.e., s. 576
62
Özay, a.g.e., s. 583
63
Ender Ethem Atay, İdare Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 1. Basım, 2006,s. 604
64
Atay, a.g.e., s.609.
59
60
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Kamusal Mallardan Yararlanma şekilleri
Genel Yararlanma
Kamusal mallardan herkesin eşit ve serbestçe yararlanabilmesidir. Bunun için izne gerek
yoktur. Köprü, yol, otoban geçişleri gibi.
Özel Yararlanma (bireysel yararlanma)
Belirli kişi ya da kişilerin, kamusal mallardan başkalarının yararlanmalarını da ortadan
kaldırabilecek biçimde yararlanmalarıdır. Kaldırıma masa ve sandalye koymak, kaldırım
üzerine gazete veya ekmek satış kulübesi koymak, mezarlıkta yer tahsisi yapılması, pazar
yerinde yer tahsisi yapılması gibi. Bu durumlar kamusal malın fiziki yapısında değişiklik
yapmayan özel yararlanma çeşitleridir. Ancak özel yararlanma izne tabidir, karşılığında bir
bedel ödenir ve yararlanma geçici nitelikte olmalıdır.

7.1.2. Özel Mallar
Kamunun özel malları, kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan ama kamu yararına
tahsis edilmemiş mallardır. Bunlara kamu hukuku değil özel hukuk hükümleri uygulanır.
Bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.65

65

Gözler ve Kaplan, e.g.e., s. 191.
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7.2. İdarenin Mallarının Özellikleri
İdarenin Malları

Türleri
Sahipsiz Mallar
Herkesin doğrudan yararlanmasına
nitelikleri gereği açık olan
mallardır. Kayalar, tepeler, dağlar,
buzullar Kıyılar, madenler, yer altı
suları vb.
Orta Malları

Kamu Malları

Vatandaşların doğrudan ya da
dolaylı yararlanmasına özgülenmiş
mallardır. Yollar, meydanlar, pazar
ve panayır yerleri meralar,
mezarlıklar vb.
Hizmet Malları
Bir kamu hizmetinin görülmesine
tahsis edilen mallardır. Adliye
sarayları,
üniversite
binaları,
hastaneler vb.

Özellikleri
- Kamu mallan, özel mallara göre daha sıkı ve
ayrıcalıklı bir koruma rejimine bağlanmıştır.
- Kamu malları devredilemez, alınıp, satılamaz.
Özel kişiler lehine ayni haklar kurulamaz. Kamu
malları üzerinde ipotek kurulamaz.
- Kamu mallan vergi ve
yükümlülüklerin dışındadır.
- Taşınmaz kamu
zorunluluğu yoktur.

bunun

gibi

mallarının tapuya

tescil

- Kural olarak kamu mallan kiraya verilemez veya
kira gibi özel hukuk sözleşmelerine konu olamaz.
- Kamu malları haczedilemez.
- Kamu malları kamulaştırılamaz.

- Kamu yararından çok gelir getirme amacını
taşırlar; Özel mallar İdarece işletilebilir, kiraya
verilebilir, satılabilir.

Özel Mallar

Kamu hizmetine ve kamunun
doğrudan
yararlanmasına
özgülenmemiş olan mallar.

- Özel hukuka tabidirler, Bu mallar dolayısıyla
çıkan uyuşmazlıklar adli yargının görev alanına
girer
- Devlet kamu hukuku işlemleri ile de özel mal
edinebilir
- Özel mallar haczedilebilir. Ancak yalnızca yerel
yönetim kuruluşlarının özel malları haczedilebilir.
Merkezi idareye (devlete, hazineye) ait özel
mallar haczedilemez.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama olmayıp teorik bilgiler verilmiştir.
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Uygulama Soruları

142

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, idarenin mallarının, kamusal mallar ve özel mallar olmak üzere iki
kategoriye ayrıldığı belirtilmiştir. Kamusal mallar daha çok kamu yararı amacına dönük
mallarken özel mallar, gelir getirici özelliğiyle öne çıkmaktadır. Bu nedenle kamusal malların
hukuki rejimi ile özel malların hukuki rejimi farklılaşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Devlete (Merkezi Yönetime) ait özel mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Özel mallar özel hukuk hükümlerine tabidir.
b) Özel mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle adli yargıda
çözümlenir.
c) İdare özel mallarını İhale Mevzuatına bağlı olmadan dilediği gibi satabilir.
d) Özel mallar kamu yararından çok gelir getirme amacını taşır.
e) Merkezi yönetimin özel mallar haczedilemez.
2) Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz mal kategorisinde değildir?
a) Dağlar
b) Tepeler
c) Denizler
d) Otoyollar
e) Kayalar
3) Aşağıdakilerden hangisi orta malı statüsündedir?
a) Dağlar
b) Okullar
c) Hastaneler
d) Meydanlar
e) Adliye Binası
4) Aşağıdakilerden hangisi özel malların özelliklerinden değildir?
a) Kamu yararından çok gelir getirme amacını taşırlar
b) Özel mallar kiraya verilebilir.
c) Özel hukuka tabidirler
d) Bu mallar dolayısıyla çıkan uyuşmazlıklar adli yargının görev alanına girer
e) Yerel yönetimlerin mülkiyetindeki özel mallar haczedilemez.

5) Aşağıdakilerden hangisi kamusal malların özelliklerinden değildir?
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a) Kamu malları devredilemez, alınıp, satılamaz.
b) Kamu malları Danıştay görüşü alındıktan sonra kamulaştırılabilir.
c) Kamu malları üzerinde ipotek kurulamaz.
d) Taşınmaz kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu yoktur.
e) Kural olarak kamu mallan kira gibi özel hukuk sözleşmelerine konu olamaz.
6) Orta malı nedir?
7) Hizmet malı nedir?
8) Kamusal mallardan özel yararlanma nedir?
9) Kamu mallarının haczedilememe kuralını açıklayınız.
10) Özel mallarla ilgili uyuşmazlıklar hangi yargı kolunda çözülür?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)e, 5)b
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8. KOLLUK

146

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8. KOLLUK
8.1.

Kamu Düzeni Kavramı

8.2.

Kolluk Türleri

8.2.1. İdari Kolluk
8.2.2. Adli Kolluk
8.2.3. Karşılaştırma
8.3.

Kolluk İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdarenin kolluk faaliyetlerinin, vatandaşların temel hak ve özgürlükleri üzerindeki etkisi
ne yöndedir?
2. Kolluk faaliyetleri işlev olarak nasıl sınıflandırılır?
3. Kolluk faaliyetlerinde ölçülülük ilkesi ne anlama gelir?
4. Olağanüstü yönetim usullerinde kolluk faaliyetleri ne tür değişimlere uğrar?
5. Kolluk makam ve personelleri kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kolluk faaliyetinin içeriğinin
tanımlanabilmesi.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kolluk
faaliyetinin
sınıflandırılması
ve
bu
sınıflandırmaya
dayanak
olan ölçütlerin anlaşılması.
Türkiye’de kolluk işlevi ile
görevli ve yetkili makam ve
personelin ayırt edilebilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Düzeni



İdari Kolluk



Adli Kolluk



Önleyici Kolluk



Bastırıcı Kolluk



Kolluk İşlemleri.
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Giriş
Kolluk, idarenin kamu düzenini sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlere denir. Kamu
düzenini sağlamak için idare çoğu zaman kanunlardan kaynaklanan bir kamu gücü kullanma
yetkisine sahip olur. Ancak bir hukuk devletinde idare sahip olduğu kamu gücü erkini
Anayasa’nın 13. Maddesinde belirtilen “ölçülülük” ilkesine uygun bir şekilde kullanmalıdır.
Aksi taktirde kamu gücünün keyfi kullanımı, vatandaşların hak ve özgürlüklerinde gerilemeler
meydana getirir. Bu nedenle idare, kamu düzenini sağlamakla temel hak ve özgürlükleri
korumak arasında hassas bir dengede çalışmak durumundadır. Bu bölümde idarenin kolluk
faaliyetleri işlevsel açıdan ve organik açıdan sınıflandırılacak ve Türkiye’de kolluk teşkilatının
örgütlenmesi anlatılacaktır.
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8.1.

Kamu Düzeni Kavramı

İdarenin kamu düzenini korumak amacıyla yaptığı faaliyetlere kolluk denir. İdare kamu
düzenini bireylere ve birey topluluklarına dönük düzenlemelerle korumakta ve sağlamaktadır.
Bu nedenle, kolluk faaliyetleri bireyler ve topluluklar ile idareyi temel hak ve özgürlükler
konusunda karşı karşıya bırakan bir idari faaliyet türüdür 66 . İdarenin tüm faaliyetleri gibi
kolluk faaliyetinin de temel amacı kamu yararını gerçekleştirmektir.
Kolluk faaliyetleri kamu düzenini sağlamayı ve korumayı amaçladığına göre öncelikle
“kamu düzeni” kavramından anlaşılması gerekenin ne olduğunu ortaya koymak gerekir. Kamu
düzeni dört unsurdan oluşmaktadır. İşte idarenin bu dört unsuru korumak ve sağlamak
yönündeki faaliyetleri kolluk olarak isimlendirilir.
Bu dört unsuru kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:
- Güvenlik: Bireylerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınan genel tedbirler. Kişi
güvenliği, konut dokunulmazlığı, trafik önlemleri, iş kazalarının önlenmesine yönelik tedbirler,
binaların yanma ve yıkılmasına karşı öngörülen önlemler gibi.
- Dirlik ve Esenlik: Günlük yaşamın normal seyrini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü
düzensizlik ve karışıklığın ortadan kaldırılması. Toz, gürültü, ses, görüntü kirliliklerinin,
kargaşa ve düzensizliğin önlenmesi gibi.
- Genel Sağlık: Toplumun bulaşıcı ve yaygın hastalıklardan uzak tutulmasını ifade eder.
Suların denetimi, lokantadaki yiyeceklerin sağlık koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, her
türlü yiyecek ve içecek maddelerinin denetimi, salgın hastalıkların önlenmesi için öngörülen
önlemler. Genel sağlık tedbirlerini bireylerin tek tek hastalıklardan arındırılması anlamındaki
sağlık hizmetiyle karıştırmamak gerekir çünkü bir kolluk faaliyeti olarak genel sağlık tedbirleri,
toplumun bir bütün olarak korunması anlamındadır67.
- Genel Ahlak: Toplumun geneline egemen olan değer yargılarının korunması yönündeki
faaliyetlerdir.

66
67

Günday, a.g.e., s. 246.
Günday,a.g.e., s. 249.
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8.2.

Kolluk Türleri68

Kolluk, gerek işlev gerekse örgütlenme anlamında “idari kolluk” ve “adli kolluk” olmak
üzere iki grupta ele alınabilir.

8.2.1. İdari Kolluk
Kamu düzeni bozulmadan önce faaliyet gösteren ve kamu düzeninin bozulmaması için
gerekli tedbirleri alan kolluk türüdür. “Önleyici kolluk” olarak da adlandırılır. İdari kolluk üç
gruba ayrılmaktadır:
- Genel İdari Kolluk: Kamu düzeninin yukarıda sayılan tüm unsurlarıyla da ilgilenir.
Makamları: Cumhurbaşkanı, İçişleri bakanı, vali, kaymakam
Personeli: Asli personel, Polis ve jandarmadır. Bunun yanı sıra yardımcı nitelikteise;
çarşı, mahalle ve gece bekçileri ile özel güvenlik teşkilatı personeli sayılabilir.
Emniyet ve jandarma teşkilatı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 25 Temmuz 2016 tarih ve
668 sayılı KHK ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlı silahlı
genel kolluk kuvveti olmuştur. 657 Sayılı Devler Memurları Kanunu’na Jandarma Hizmetleri
Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı olmak üzere iki sınıf eklenmiştir.
Özel idari Kolluk: Kamu düzeninin bütün unsurlarını sağlama amacını gütmez.
Toplumun belli ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel amaçlarla kurulan kolluktur.
Makamları: Belediye için: belediye başkanı, başkan yardımcıları, belediye meclisi,
belediye encümeni; Köy için: muhtar ve ihtiyar meclisi.
Personeli: Belediye için: zabıta; Köy için: köy korucuları ( ihtiyar meclisi tutar ve
kaymakam emriyle işe başlar.)
- Hizmet kolluğu: Genel ve özel idari kolluk dışında yalnızca belli alanlarda çalışır. Orman,
tekel, maliye, gümrük, kara, deniz, hava güvenliği, tarım, çevre, turizm, avlanma gibi. Bunlarda
kolluk makam ve personeli bağlı bulundukları bakanlığa veya kuruluşa göre değişmektedir.
Örneğin Orman Genel Müdürlüğü hizmet kolluğu makamı, orman muhafaza memuru (orman
korucusu) ise personelidir.

8.2.2. Adli Kolluk
Kamu düzeni bozulduktan sonra harekete geçen suç faillerini ve delilleri araştıran ve
bunları adli makamlara teslim eden kolluk türüdür. Bu yönüyle “bastırıcı kolluk” olarak
adlandırılır. Cumhuriyet savcısı, emrindeki adli kolluk görevlileri ile bu araştırmaları yapabilir.
Adli kolluk adli makamların emrinde çalışır ve tam teşekküllü karakollarda adli kolluk bulunur.
Günday, a.g.e., s.250-255, Gözler ve Kaplan, a.g.e.,s. 170-175, Odyakmaz,ve Kaymak ve Ercan, a.g.e., s.371376.
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Tam teşekküllü polis karakolunun olmadığı yerlerde adli kolluğun görevi idari kollukça yerine
getirilir.

8.2.3. Karşılaştırma
- İdari kolluk önleyici, adli kolluk bastırıcı niteliktedir.
- İdari kolluğa ilişkin uyuşmazlıklar idari yargıda, adli kollukla ilgili olanlar ise adli yargıda
çözümlenir.
- Adli kolluk görevlileri işledikleri suçtan ötürü doğrudan cumhuriyet savcılığınca
kovuşturulabilir, idari kolluk görevlileri ise kamu görevlilerinin yargılanması mevzuatına tabi
hükümlere göre (soruşturma izni almak gibi) kovuşturulabilir.
- İdari kolluk düzenleyici işlemler yapabilir ancak adli kolluk yapamaz.

8.3.

Kolluk İşlemleri

İdare, kolluk görevlerini birtakım işlemler yaparak ve bazı usuller izleyerek yerine
getirir. Bunlar idarenin düzenleyici işlemleri olabileceği gibi birel işlemler şeklinde de olabilir.
Bunlara uymayanlara da çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Örneğin para cezası, işyeri kapatma,
meslekten men gibi.
Bunlarla birlikte idare, kamu düzenini korumak için bireylerin ve toplulukların
faaliyetlerini, gözetim ve denetim altında tutabilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için bu
faaliyetleri “izin” ve “bildirim” usullerine tabi tutabilir69.
- İzin Usulü: İdare, bazı faaliyetlere izin ve ruhsat vermeye ya da vermemeye yetkilidir. Film
gösterimleri, otel, gazino, bar, kahvehane, sinema, hamam, plaj gibi umuma açık dinlenme ve
eğlence yerlerinin açılma izinleri gibi.
- Bildirim Usulü: Bu usulde bir faaliyette bulunmak için idareden izin alınmaz ancak idareye
bildirim yapmak gerekir. Örneğin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak, dernek kurmak gibi.

69

Günday, a.g.e., s. 258.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama olmayıp teorik bilgiler verilmiştir.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde idarenin kolluk faaliyetlerinin kamu düzeniyle ilişkisi ortaya konmuştur.
İdarenin bu işlevi, idari kolluk ve adli kolluk olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İdari kolluk kamu
düzeninin korunması ve sağlanması için önleyici faaliyetler icra ederken, adli kolluk kamu
düzeninin bozulmasından sonra devreye giren bastırıcı faaliyetler icra eder.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi idarenin kolluk faaliyetlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıktırılması
Yol yapmak için bir taşınmazın kamulaştırılması
Sinema filmlerinin denetlenmesi
Kumar oynamanın önlenmesi için denetim yapılması
Bulaşıcı hastalıkları önlemek için aşılama alınması

2) Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Toz, gürültü, duman gibi düzensizliklerin önlenmesi
Lokantaların denetimi
Eski bir binanın yıkılmasına karşı önlem alınması
Her bir bireyin hastalıklardan arındırılması ve kurtarılması
Bir gösteri yürüyüşü öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alınması

3) Aşağıdakilerden hangisi, idari kolluğun görev alanı içine girmez?
a) Trafik denetimi yapmak
b) Bulaşıcı hatalık ortaya çıkan bir köyü karantinaya almak
c) Silahlı bir çatışmada meydana gelen ölüm olayını aydınlatmak için gerekli
işlemleri yapmak
d) Av yasaklarına uyulup uyulmadığını denetlemek
e) Futbol maçı öncesi stadyuma girenlerin üstlerini aramak

4) Aşağıdakilerden hangisi idarenin kolluk işlemlerinden biridir?
a) Memurun görev yerini değiştirme işlemi
b) Müşterek emanet yöntemiyle kamu hizmeti gördürmek
c) İşyeri açmak isteyen birine ruhsat verilmesi
d) Öğrenciye diploma vermek
e) Memuru emekliye sevk etmek
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5) Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi genel idari kolluk görevlisidir?
a) Jandarma
b) Köy korucusu
c) Belediye zabıtası
d) Orman muhafaza memuru
e) Maliye Bakanlığı müfettişi
6) Genel idari kolluk makamları nelerdir?
7) Genel idari kolluk personeli kimlerdir?
8) İdari kolluk adli kolluk işlevini kıyaslayınız
9) Adli kolluk kamu düzeni ilişkisini açıklayınız
10) Kamu düzeninin unsurları nelerdir?

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)c, 5)a
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9. İDARENİN SORUMLULUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.

İDARENİN SORUMLULUĞU

9.1.

İdarenin Sorumluluğunun Dayanakları

9.2.

Kusurlu Sorumluluk (Hizmet Kusuru)

9.2.1. Hizmet Kusuru Sayılan Durumlar
9.2.2. Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı
9.3.

Kusursuz (Kusura dayanmayan) Sorumluluk

9.4.

Sorumluluğun Koşulları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdarenin sorumluluğu ile hukuk devleti arasındaki ilişki nedir?
2. İdarenin sorumluluğu ile sosyal devlet arasındaki ilişki nedir?
3. İdarenin tazminat sorumluluğu hangi hallerde ortaya çıkar?
4. İdarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenler neler olabilir?
5. İdarenin sorumluluğunu ortaya çıkarmak ve tazminat talebiyle açılan idari davanın adı nedir?
Bu dava hangi yargı kolunda görülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İdarenin sorumluluğu ile
sosyal
hukuk
devleti
arasındaki
ilişkiyi
açıklayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İdarenin hangi hallerde
taminat
sorumluluğunun
olduğunu anlayabilemek
İdarenin
sorumluluğunu
ortadan kaldıran durumları
anlayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Kusurlu Sorumluluk



Kusursuz Sorumluluk



Hizmet Kusuru



Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik



Hakkaniyet



Tam Yargı Davası
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Giriş
Hukuk devletinin en önemli koşullarından birisi idarenin mali sorumluluğudur. İdare
birey ve birey topluluklarından sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıkları ile ayrılır. İdare sahip
olduğu kamu gücü ayrıcalığını kullanırken ya da kamu hizmetlerini yürütürken bireylere zarar
verebilir. İdare bu zararı telafi etme yükümlülüğü altındadır. İdare bu zararı kendi isteği ile
telafi etmezse tazmin yargı kararları aracılığıyla sağlanır. İdari yargı mercileri zaman içerisinde
verdikleri kararlarla idarenin sorumluluğunun temeli, koşulları hakkında geniş bir içtihat
geliştirmişlerdir. Bu nedenle idarenin sorumluluğuna ilişkin hukuki çerçevenin büyük oranda
yargısal içtihatlarla geliştirildiği söylenebilir. Bu bölümde idarenin sorumluluğunun
dayanakları ve koşulları incelenecektir.
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9.1.

İdarenin Sorumluluğunun Dayanakları

İdarenin üstlendiği görevleri yerine getirken, kamu hizmetlerini icra ederken kişilere
zarar vermesi muhtemeldir. İdarenin yaptığı hizmetlerin gerek nitelik gerekse sayıca
çoğalmasıyla birlikte kişilerin bu faaliyetlerden zarar görme ihtimali de artmıştır. İdarenin
bulunduğu toplum içerisindeki bu faaliyetleri dolayısıyla, zarar görenlerle görmeyenler
arasında denge bozulmaktadır. Bu dengeyi tekrar tekrar kurabilme düşüncesi ve isteği idarenin
sorumluluğu ilkesini doğurmuş ve günümüzde bu ilkenin uygulama alanı oldukça
genişlemiştir70.
Anayasanın 125. Maddesi’ne göre: "İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı
ödemekle yükümlüdür." İdarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı telafi yükümlülüğü
‘idarenin mali sorumluluğu’ olarak adlandırılır ve bu, hukuk devletinin gerçekleşmesi için
gereken önemli bir şarttır. İdarenin kusura dayanan sorumluluğu daha çok hukuk devleti ilkesi
ile kusura dayanmayan sorumluluğu ise sosyal devlet ilkesiyle açıklanmaya çalışılmıştır71.
İdarenin sorumluluğu, kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olarak ikiye
ayrılmaktadır.

9.2.

Kusurlu Sorumluluk (Hizmet Kusuru)

İdarenin kusurlu bir eylem veya işlemiyle zarar verdiği bir kişinin, zararını tazmin etme
yükümlülüğüdür. Hizmet kusuru da denilen bu durum bir kamu hizmetinin kurulmasında,
işleyişinde, ya da düzenlenmesinde idarenin kusurlu olmasını ifade eder. Buradaki hizmet
kavramı yalnızca idarenin görevlerinden biri olan kamu hizmetlerini değil herhangibir idari
görev ve faaliyeti kastetmektedir. Örneğin kolluk faaliyetleri ya da başka tür idari
faaliyetlerdeki aksaklık ve bozukluk da hizmet kusuru kabul edilir 72.

9.2.1. Hizmet Kusuru Sayılan Durumlar
Hizmet kusuru üç sebepten ortaya çıkar:
- Hizmetin kötü işlemesi: Hizmet gereği gibi yapılmamışsa ya da başka bir deyişle beklenen
özen, dikkat ve kalitede sunulmamışsa hizmetin kötü işlemesinden bahsedilebilir. Hizmetin
kötü işleyip işlemediği konusunda soyut ve genel kriterler ortaya konulması zor olup somut
olayın kendine özgü koşulları değerlendirilerek hüküm kurulmalıdır73. Örneğin yanlış tedavi
sonucu kişinin bacağının kesilmesi gibi.
- Hizmetin geç işlemesi: Hizmetin geç işlemesi ya da yavaş işlemesi de bir hizmet kusuru
oluşturmaktadır. Hizmetin olağan sayılamayacak bir gecikme ile yerine getirilmesi hizmetin
geç işlemesi sayılmaktadır74. Acile kaldırılmış hastaya ilgisizlik nedeniyle müdahalenin geç
Özay, a.g.e., s. 711.
Gözübüyük, a.g.e., s. 261.
72
Günday, a.g.e., s. 320.
73
Özay, a.g.e., s. 736.
74
Günday, a.g.e., s.322.
70
71
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yapılması, itfaiyenin yangın yerine elinde olduğu halde geç ulaşması gibi.
- Hizmetin hiç işlememesi: Hizmetin hiç işlememesinin hizmet kusuru olarak kabul edilmesi
için söz konusu hizmet açısından idarenin yükümlü ve görevli addedilmesi gerekir75. İdare bir
hizmetin görülmesi konusunda yükümlü tutulmuşsa yani ‘bağlı yetki’ altında ise o hizmeti
yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak idareye bir hizmeti görüp görmemek konusunda ‘takdir
yetkisi’ bırakılmışsa o hizmetin görülmemesi hizmet kusuru olarak kabul edilemez 76. Örneğin
Belediye Kanunu’na göre il ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye teşkilatı
kurulması bir zorunluluktur. Kamu hizmetinin görülmesi için gerekli teşkilatın kurulmaması bu
anlamda hizmetin hiç işlememesi sayılacaktır.

9.2.2. Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı
Kamu görevlilerinin görevinin ifasından ayrılamayan 77 kusurlar hizmet kusuru
kapsamındadır. Bu durumda tazminat davası (tam yargı davası) kamu görevlisine karşı değil
idareye karşı açılır. Nitekim Anayasanın 129. Maddesi: "Memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları,
kendilerine rücu edilmek kaydıyla ancak idare aleyhine açılabilir" hükmüne yer vermektedir.
Buna göre kamu görevlisinin görevini yerine getirirken, yetkilerini kullanırken işledikleri
kusurdan dolayı sadece idare aleyhine dava açılabilecektir. Daha sonra da idare ödediği
tazminatı “rücu” yoluyla ilgili kamu görevlisinden tahsil edebilecektir.
Bu kuralın tek istisnası kamu görevlisinin yargı kararlarını 30 gün içinde
uygulamaması haliydi. Bu halde hem idare aleyhine idari yargıda; hem de kamu görevlisi
aleyhine adli yargıda tazminat davası açmak mümkündü. Ancak 2014’te yapılan bir yasal
düzenleme ile bu durumda da tazminat davası yalnızca idare aleyhine açılacak, kamu
görevlisine karşı tazminat davası açılamayacaktır.
Kamu personelinin suç niteliğindeki davranışları, kötü niyetli tutum ve davranışları,
siyasal ve kişisel kin güden davranışları, menfaat niteliğindeki davranışları ve ağır nitelikte
kusurları genellikle “hizmet içi kişisel kusur” olarak kabul edilir. Bu durumlarda dava kamu
görevlisi aleyhine açılmakla beraber bu durumların varlığı idarenin sorumluluğunu tamamen
de ortadan kaldırmaz. Zira idarenin istihdam ettiği personeli üzerinde gözatim ve denetim
görevi vardır.
“Kişisel kusur” ise kamu görevlilerinin hizmetle ilgili olmayan tutum ve
davranışlarıdır. Kişisel kusur söz konusu olduğunda idare aleyhine değil kamu görevlisi
aleyhine haksız fiil esasına göre, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde Adli yargıda tazminat
davası açılabilir 78. İdarenin bu görevini yerine getirip getirmediği de yargı mercilerince dikkate
Özay,a.g.e., s. 749-750.
Günday, a.g.e.,s. 323.
77
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s.207.
78
Günday, a.g.e., s. 327.

75

76
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alınır.

9.3.

Kusursuz (Kusura Dayanmayan) Sorumluluk

İdare kamu hizmetlerini görürken bazen hiçbir kusuru olmadığı ve hukuka uygun
davrandığı halde yine de bireylere zararlar verebilir. İşte böyle hallerde idarenin kusursuz
sorumluluğu kabul edilmiştir. Öğretide “adalet ve hakkaniyet” düşüncesine dayanan sosyal
hukuk devleti anlayışının bir sonucu olarak idarenin böyle durumlarda da sorumluluğuna
gidilmektedir 79 . İdarenin kusursuz sorumluluğu yargı içtihatlarına göre başlıca iki ilkeye
dayandırılır: “Tehlike (risk) ilkesi” ve “kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi”.
- Tehlike (risk) İlkesi:


İdarenin Tehlikeli Faaliyetleri ve Araç Gereçleri: İdarenin sahip olduğu tehlikeli
faaliyetler, araç ve gereçlerin bireylere zarar vermesi durumunda idarenin bu durumdan
ötürü hiçbir kusuru olmasa da sırf bunlara sahip olduğu için zararı telafi eder. Bu
durumda tehlike faaliyetin bünyesinde taşıdığı bir durumdur. Tehlikeli faaliyet ile
gerçekleşen zarar arasında illiyet bağının kurulması yeterli olup ayrıca idarenin kusuru
aranmaz 80. Bir cephaneliğin patlaması, doğalgaz boru hattının patlaması, helikopter
kazası gibi.



Mesleki Risk: Özü gereği tehlikeli ya da riskli mesleklerde çalışan kamu görevlilerinin
uğradıkları zararlar idare tarafından telafi edilir. Bir kamu görevlisi görevini yaparken
iş kazası geçirebilir, meslek hastalığına yakalanabilir. Bu durumlarda zarar hizmetin,
mesleğin kaçnılmaz bir tehlikesi olarak kabul edilir. İdarenin bir kusuru olmasa dahi
zarar tazmin edilir81. Kolluk güçlerinin, itfaiye personelinin, pilotun görevleri sırasında
zarar görmeleri, radyasyon odasında çalışan bir hemşirenin hasta olması gibi.



Sosyal Risk: Toplumsal kargaşalardan ve terör olaylarından sırf toplumun bir ferdi
olması dolayısıyla zarar görenlerin zararı idarece telafi edilir. Sözü edilen eylemler
nedeniyle zarara uğrayanlar kendi kusur ve eylemleri sonucu değil toplumun içinde
bulunduğu sosyal kargaşadan zarar görmektedir. Kısaca zarar, sırf kişinin toplumun bir
üyesi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumlarda nedensellik ilişkisi aranmadan
zararın idarece tazminine karar verilir.

- Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik (Fedakarlığın Denkleştirilmesi) İlkesi : İdare bir
kamu hizmetini yürütürken bazı kişiler zarara uğrayabilir. Bu durumda idarenin kusuru olmasa
dahi idarenin zararı tazmin etmesi gerekir. İdarenin bu faaliyetinden bütün toplumun
yararlanması amaçlanmaktadır. Ancak tüm toplumun yararlanacağı bu hizmet ya da faaliyet
bazı kişileri külfet altına sokmuşsa; bu kişiler kamu yararı için özel bir fedakarlığa katlanmak
Özay, a.g.e., s. 755.
Özay, a.g.e., s. 759.
81
Günday 331
79
80
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zorunda bırakılmışlarsa bozulan dengenin yeniden kurulması için bu kişilerin zararını idarenin
tazmin etmesi gerekir. 82 Özellikle yol, köprü, baraj vb. bayındırlık hizmetleri sırasında
meydana gelen zararlarda bu ilke uygulanmaktadır.

9.4.

Sorumluluğun Koşulları

İdarenin kusurlu ya da kusursuz sorumluluğundan bahsedebilmek için genel olarak şu
üç şartın varlığı aranır: “İdari davranış”, “Zarar” ve “nedensellik (illiyet) bağı”. İdarenin
sorumluluğunun şartları gerçekleşmişse zarar gören kişi, idareden tazminat isteme hakkı
kazanır. Kişinin bu isteği idare tarafından reddedilirse kişi idari yargıda idare aleyhine tazminat
davası açabilir. İdari yargıda bu dava türüne “tam yargı davası” denmektedir.
Bazı hallerde idari davranış ile zarar arasındaki nedensellik (illiyet) bağı ya zayıflar ya
da tamamen ortadan kalkar. Bu gibi durumlarda idarenin sorumluluğu olayın gerçekleşme
koşullarına göre ya tamamen ortadan kalkar ya da azalır. Bu durumlar şunlardır:
- Zorlayıcı nedenler (mücbir sebep): Doğal afetler gibi.
- Beklenmeyen durumlar: Beklenmeyen bir kaza, taşıtın lastiğinin patlaması gibi.
- Zarar görenin kendisinin kusurlu olması veya zararın üçüncü bir kişinin kusuruyla ortaya
çıkması.

82

Günday 333
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Uygulamalar
Bu bölüm uygulama olmayıp teorik bilgi aktarılmıştır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, idarenin sorumluluğunun dayanakları, türleri ve koşulları ele alınmıştır.
Hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleri idarenin sorumluluğunun temel dayanaklarıdır. İdarenin
sorumluluğu kusurlu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki ayrılır. İdari bir faaliyetle zarar
arasında nedensellik ilişkisinin kurulabildiği durumlarda idarenin sorumluluğuna
gidilmektedir. İdare bu zararı karşılamadığı taktirde idari yargıda kişiler açacakları bir tam yargı
davası ile tazminat talep edebilirler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden durumlardan hangisinde idarenin sorumluluğu kusursuz sorumluluk
esasına dayanmaz?
a) İdarenin tehlikeli bir araç kullanarak verdiği zarar
b) Doğalgaz iletim hattındaki bir sızıntı nedeniyle oluşan zarar
c) İdare tarafından yürütülen bir hizmetin kötü işlemesi nedeniyle uğranılan zarar
d) Terör olayları dolayısıyla uğranılan zarar
e) Yol çalışması nedeniyle kişinin katlanmak zorunda kaldığı zarar

2) Aşağıdakilerden hangisi idarenin hizmet kusuruna örnek sayılır?
a) Polisin gösteri yürüyüşü sırasında başından yaralanması
b) İdareye ait bir helikopterin hava şartları değiştiği için bir evin çatısına düşmesi
c) Alışveriş merkezinde terör örgütünün yaptığı bombalama saldırısı nedeniyle
kişinin yaralanması
d) Sağlık koşullarına uygun olmayan bir ameliyathanede ameliyat edildiği için kişinin
bacağının kesilmesi
e) Yol yapımı esnasında patlatılan dinamit nedeniyle kişinin evinin zarar görmesi

3) İdareye karşı kişilerin idari yargıda açtığı tazminat davasına ne denir?
a) İptal davası
b) Tam yargı davası
c) Önleme davası
d) Tespit davası
e) Ceza davası
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4) Aşağıdaki durumlardan hangisinde idarenin sorumluluğu ortadan kalkar?
a) İdarenin elinde olduğu halde sağlık hizmetinin geç sunulması
b) Polisin gösteri yürüyüşü esnasında orantısız güç kullanarak zarar vermesi
c) Kişinin kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle yaralanması
d) Yol yapımı sırasında gerekli uyarı levhalarının konmaması
e) Hak ettiği halde memurun kademe ilerlemesinin yapılmaması

5) Aşağıdaki durumlardan hangisinde idarenin sorumluluğundan söz etmek için idari bir
faaliyetle zarar arasında illiyet (nedensellik) bağı aranmaz?

a) Hizmet kusuruna dayalı idarenin sorumluluğu
b) Mesleki risk esasına dayalı zararda idarenin sorumluluğu
c) Bayındırlık faaliyeti dolayısıyla idarenin sorumluluğu
d) İdarenin tehlikeli bir faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk
e) İdarenin sosyal risk esasına dayalı sorumluluğu
6) Hizmet kusuru hangi hallerde ortaya çıkar?
7) Kusursuz sorumluluk hangi hallerde ortaya çıkar?
8) Sosyal risk ilkesi ne anlama gelir?
9) Mesleki risk ilkesi ne anlama gelir?
10) Tam yargı davası ne anlama gelir?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)b, 4)c, 5)e.
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10. KAMU GÖREVLİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.

KAMU GÖREVLİLERİ

10.1. Temel İlkeler
10.2. İstihdam Şekilleri
10.3. İstisnai memurluklar
10.4. Devlet Memurluğuna Alınmada İlkeler
10.5. Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
10.5.1. Genel Şartlar
10.5.2. Özel Şartlar
10.6. Atanma
10.7. Ödevler ve Sorumluluklar
10.8. Memurların Hakları
10.9. Yasaklar
10.10.

Disiplin Cezaları

10.10.1.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri

10.10.2.

Disiplin Cezasında uyulması gereken kural ve ilkeler

10.11.

Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Haller

10.12.

Memurluğun Sona Ermesi

10.13.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu hizmetine girmede eşitlik ilkesi ne anlama gelir?
2. Memur olmak için gereken şartlar nelerdir?
3. Memurların aldıkları disipilin cezalarına karşı başvuru yapma olanağı var mıdır?
4. 657 Sayılı Memurlar Kanunu’nda kariyer ilkesi ne anlama gelir?
5. Kamu görevlilerin soruşturulması ve kovuşturulması neden sıradan kişilerden farklı bir usule
tabidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
657
Sayılı
Devlet
Memurları Kanunu’ndaki
istihdam
biçimlerini
kavrayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Memurların
disiplin
hukukunu öğrenebilmek.
Memurların görev suçu
iddiasıyla
soruşturulma
usulünün anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu



Kamu Görevlisi



İstisnai Memur



Disiplin Cezası
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Giriş
İdare, üstlendiği görevlerini istihdam ettiği personeli aracığıyla yerine getirir.
Anayasa’nın 128. Maddesinde: “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin
gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” kuralı
düzenlenmiştir. Yine Anayasa’nın 70. Maddesinde de “Her Türk, kamu hizmetlerine girme
hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım
gözetilemez.” kuralı düzenlenmiştir.
Türkiye’de memurların statüsüne ilişkin ayrıntılı kurallar ise 13/12/1960 tarihli 657
Sayılı Memurlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu bölümde memurların statüsüne ilişkin temel
kurallar incelenecektir.
Kamu görevliliğine ilişkin Anayasal hükümler
MADDE 70.– Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin
gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.
MADDE 71.– Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin
tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna
edilemez.
MADDE 128.– Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler,
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
MADDE 129.– Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak
faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça
disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Silahlı Kuvvetler
mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır. Memurlar ve diğer kamu
görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu
edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması
açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır.
MADDE 137.-: Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse,
üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine
aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve
bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Askerî
hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla
gösterilen istisnalar saklıdır.
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10.1. Temel İlkeler
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda, “sınıflandırma”, “kariyer” ve “liyakat” olmak
üzere üç temel ilke kabul edilmiştir.
- Sınıflandırma: Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere
göre sınıflara ayırmaktır. Kanuna göre sınıfsız memur olamaz. Bu Kanuna tabi kurumlarda
çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.


Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

 Teknik Hizmetler Sınıfı
 Sağlık Hizmetleri Sınıfı
 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
 Din Hizmetleri Sınıfı
 Emniyet Hizmetleri Sınıfı
 Yardımcı Hizmetler Sınıfı
 Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı:
 Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
 Jandarma Hizmetleri Sınıfı
 Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
- Kariyer: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına
uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.
- Liyakat: Kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi,
görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla
uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

10.2. İstihdam Şekilleri
Kamu hizmetleri; “memurlar”, “sözleşmeli personel”, ve “işçiler” eliyle gördürülür. Ancak
işçiler hakkında 657 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

181

10.3. İstisnai memurluklar
Bazı kamu görevlileri bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye
yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmazlar. Bunlara istisnai memurluk denir.
Aşağıdaki memurluklar bu kapsamdadır:


Cumhurbaşkanlığı ile TBMM memurlukları



Bakan Yardımcılıkları



Valilik



Büyükelçilik, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere



Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı Hukuk Müşaviri,
Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları



Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri



Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,



Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları



Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri



Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri,
Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri
(Uzman)



Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri,
Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği



Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği



Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıkları



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık
Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri



Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine



Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro
açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerleri



Özel Kalem Müdürlükleri



Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, dış kuruluşlarda
çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları
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Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Hukuk Müşavirliğine ve
Genel Sekreter Sekreterliği



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliği



Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine,



Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıkları



Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri



Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere
sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından
birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından
atanacak spor müşavirleri

10.4. Devlet Memurluğuna Alınmada İlkeler
Anayasa’nın Kamu Hizmetine Girme Hakkı başlıklı 70. Maddesi her Türk vatandaşının
kamu hizmetine girme hakkı bulunduğunu ve hizmete alınmada görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeden
hareketle, memurluğa girişte “serbestlik” ve “eşitlik” ilkesinin geçerli olduğu söylenebilir.
“Serbestlik ilkesi” uyarınca, hiç kimse isteği dışında memur olmaya zorlanamaz.
“Eşitlik ilkesi” uyarınca, memurluğa girişte, bireyler arasında görevin gerektirdiği
niteliklerin dışında başka bir ayrım yapılamaz.

10.5. Devlet Memurluğuna Alınma Şartları
Bu şartlar genel ve özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılır.

10.5.1.

Genel Şartlar

-

Türk Vatandaşı olmak

-

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler.

-

Öğrenim: Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler.

-

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Bazı suçlardan ceza almamış olmak: Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına almamış olmak ve affa uğramış olsa bile; Devlete, Anayasal düzene
karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan (zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
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sahtecilik, hileli iflas gibi) mahkûm olmamak.
Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş
bulunmak. Askerlik çağına gelmiş ise ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

-

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

10.5.2.

Özel Şartlar

Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. Diploma ya da
ruhsat sahibi olmak gibi (avukatlık, eczacılık gibi).

10.6. Atanma ve İşe Başlama
Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler kurumlarınca
memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan
az iki yıldan çok olamaz. Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli
memurluğa atanırlar.
Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş
günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe
başlamak zorundadırlar. Başka yerdeki bir göreve atananlardan ise belli yol süresi sonunda yeni
görevlerine başlamayanlara, 10 günlük bir süre daha verilebilir.

10.7. Ödevler ve Sorumluluklar
-

Sadakat

-

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık

Davranış ve işbirliği: Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene
layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar. Devlet
memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.
Kişisel sorumluluk ve zarar: Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek
ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak
için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
Kişilerin uğradıkları zararlar: Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak
uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum
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aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.
Mal bildirimi: Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı
hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.
-

Basına bilgi veya demeç verme yasağı

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve
iadesi

10.8. Memurların Hakları
Uygulamayı isteme hakkı: Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak
yayınlanan mevzuata göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri
hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
Güvenlik: Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son
verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.
-

Emeklilik

-

Çekilme

-

Müracaat, şikayet ve dava açma

-

Sendika kurma

-

İzin

Kovuşturma ve yargılamalarda güvenceler: Devlet memurlarının görevleri ile ilgili
veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve
haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.
İsnat ve iftiralara karşı koruma: Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler,
garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya
yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde
bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını
Cumhuriyet Savcılığından isterler.

10.9. Yasaklar
-

Başka görev alma yasağı (istisnaları olabilir)

-

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
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Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak
eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.
-

Grev yasağı

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: Memurlar Türk Ticaret
Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret
ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif
şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Memurlar, meslekî
faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri
yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim
ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan
izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu yasaklamanın
dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma
yasağının kapsamını belirler.
-

Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

-

Gizli bilgileri açıklama yasağı

-

Siyasal partilere üyelik yasağı

-

Ayrıldığı kuruma karşı (belli süreler içinde) görev alma yasağı

10.10. Disiplin Cezaları
10.10.1.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri

Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı
ile bildirilmesidir.
Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir.
-

Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
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Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun,
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere
memurluktan çıkarmaktır.
Bu cezalar şunlar tarafından verilir:
-

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından;

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler ile il disiplin kurullarının kararlarına
dayanan hallerde Valiler tarafından;
Devlet memurluğundan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun
bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.
Not: Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra
teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiridir. (Şubat 2011 Torba Yasa hükmü.)

10.10.2.

Disiplin Cezasında Uyulması Gereken Kural ve İlkeler

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı
yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya
belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül ve başarı alan memurlar
için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması
açılmasına engel teşkil etmez. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması
halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.
Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. (2010 Anayasa değişikliği; Daha
önceki hükümde uyarma ve kınama disiplin cezalarına yargı yolu kapatılabiliyordu.)
Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca,
daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge
ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık
ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda, bu
görevlere atanmaları mümkün olacak.
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Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1
ay içinde disiplin soruşturmasına; Memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin
kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene; diğer cezaların (memuriyetten
çıkarma hariç) uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan
cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

10.11. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Haller
Memurların bazı durumlarda bazı hakları ve yetkileri kısıtlanabilir. Bu durumlar
şunlardır:
Görevden uzaklaştırma: Görevden uzaklaştırma, kamu hizmetlerinin gerektirdiği
hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan
ihtiyati bir tedbirdir. Atamaya yetkili amirler, Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, İllerde
valiler, İlçelerde kaymakamlar görevden uzaklaştırma yetkisine sahiptirler. Görevden
uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. Görevden
uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya
gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun
öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.
Görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası değildir. İhtiyati tedbirdir.
Kadro Açığı: Kadro kaldırılmış ama memurluğu devam eden memurun kendi
kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları
gerekir; atandıkları göreve başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

10.12. Memurluğun Sona Ermesi
-

Çekilme,

-

Memurluktan çıkarma,

Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi,
-

Emekliye ayrılması,

-

Ölümü,
hallerinde kişinin memurluğu sona erer.
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10.13. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı
yargılanabilmeleri için özel usuller öngörülmüştür. Bu usul Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da (04.12.1999 tarih ve 4483 Sayılı Kanun)
öngörülen “izin” usulüdür.
Buna göre, Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili bu Kanun
kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir
durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri
tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek
soruşturma izni isterler. İzin vermeye yetkili merci, bir ön inceleme başlatır. Yetkili merci,
soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına,
hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.
Soruşturma izni vermeye yetkili merciler, memurun çalıştığı kurum veya yere göre değişir.
Duruma göre bu merciler; kaymakam, vali, kuruluşun en üst idari amiri, bakan, TBMM
Başkanı, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanı olabilmektedir
Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında memur veya diğer kamu görevlisi;
soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi
itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi,yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren 10 gündür.
İtirazlar duruma göre (izni veren makama göre) Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay’a
yapılmaktadır.
Aşağıdaki suçlar genel hükümlere tabidir. Bunlar için izin usulüne gerek yoktur:
-

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali,

-

Yüz kızartıcı suçlar, Devlet sırlarını açıklama veya açıklanmasına sebebiyet verme.
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Uygulamalar
Bu bölüm uygulama olmayıp teorik bilgi aktarılmıştır.
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Uygulama Soruları

191

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların statüsüne ilişkin
(memur olma şartları, memurların hak ve ödevleri, memurlara yasaklı eylemler, memurların
disiplin hukuku ve yargılanmaları gibi) düzenlemeler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı 13 ay mahkûmiyet
Taksirli bir suçtan dolayı 1 yıl hapis cezası ile mahkûmiyet
Resmi ihaleye fesat karıştırma suçundan affa uğramış mahkûmiyet
Dolanlı iflas suçundan dolayı mahkûmiyet
Hırsızlık suçundan dolayı 5 ay hapis cezası ile mahkûmiyet

2) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memur olmak için
aranan genel şartlardan biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Askerlikle ilişiği olmamak
21 yaşını doldurmuş olmak
40 yaşını aşmamış olmak
En az lise mezunu olmak
Kasıtlı bir suçtan 6 aydan fazla süreyle hapis cezası ile mahkûm olmamak

3) Aşağıdakilerden hangisi istisnai Memurluklardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kaymakamlık
Valilik
Bakanlık müşavirliği
Cumhurbaşkanlığı Memurlukları
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği

4) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilebilecek bir disiplin cezası değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Uyarma
Kınama
Görevden uzaklaştırma
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesini durdurma

5) Görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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6)

a) Görevden uzaklaştırılan memurun kadrosu ile ilişiği kesilmez.
b) Görevden uzaklaştırma, hakkında disiplin soruşturması açılan memur için
uygulanabilir.
c) Görevden uzaklaştırmaya bazı hallerde bakanlık müfettişleri de yetkilidir.
d) Görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması üzerine, memurun kademe ilerlemesi
yapılır.
e) Görevden uzaklaştırılan memura maaşı ödenmez.
İstisnai memurluk nedir?

7)

Memurlara yasak işler nelerdir?

8)

Memuriyette hangi sınıflar vardır?

9)

Memurların yıllık izin hakkını anlatınız

10)

Memuriyet hangi hallerde sona erer?

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)c, 5)e
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11. T.C. İDARESİ: MERKEZDEN YÖNETİMİN BAŞKENT TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.

T.C. İDARESİ: MERKEZDEN YÖNETİMİN BAŞKENT TEŞKİLATI

11.1.1. Cumhurbaşkanı’nın Seçimi
11.1.2. Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri
11.1.4. Cumhurbaşkanı’nın Sorumluluğu ve Sorumsuzluk Hali
11.1.5. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
11.6. Bakanlıklar
11.6.1. Bakanlar
11.6.2. Bakan Yardımcıları ve Müşavirler
11.6.3. Bakanlıkların Temel Kuruluşları
11.6.4. Bakanlıkların Hiyerarşik Kademeleri
11.6.5. Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar
11.7. MERKEZE YARDIMCI KURULUŞLAR
11.7.1. Danıştay
11.7.2. Sayıştay
11.7.3. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
11.7.4. Ekonomik Ve Sosyal Konsey
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 1982 Anayasası 2017 değişikliği Cumhurbaşkanı’nın seçiminde ne tür değişiklikler
getirmiştir?
2. 1982 Anayasası’ndan önce Cumhurbaşkanı seçimi nasıl yapılmaktaydı?
3. Bakanlar nasıl işbaşına gelir?
4. Bakanların görevleriyle ilgili sorumlulukları nelerdir?
5. Sayıştay denetim görevini kim adına yerine getirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Cumhurbaşkanı’nın seçimi,
görev ve yetkileri ve
sorumluluğunun anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bakanların göreve gelmeleri
ve
sorumluluklarının
anlaşılması
Bakanlık
teşkilatının
örgütlenmesini öğrenmek
Danıştay, Sayıştay, MGK ve
Ekonomik
ve
Sosyal
Konsey’in
görevleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar


Devlet Tüzel Kişiliği



Başkent Teşkilatı



Cumhurbaşkanı



Bakanlıklar



Yardımcı Kuruluşlar
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Giriş
2017 yılı içinde 1982 Anayasası’nda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 2017’de yapılan
Anayasa değişiklikleri temelde hükümet sistemine dair değişiklikler getirmektedir. İlgili
değişiklikler yürürlüğe girmiş ve bakanlar kurulu kaldırılmıştır. Böylelikle İki kanatlı yürütme
anlayışına son verilmiş ve yürütmeden sorumlu tek mercii cumhurbaşkanı olmuştur.
Bu değişiklikler T.C. İdare teşkilatının oluşum ve yapısını da özellikle merkezi idare
bakımından büyük ölçüde etkilemiştir. Anayasa değişikliğine uyum sağlamak amacıyla
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarılmış, kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
T.C. İdaresi merkezden ve yerinden yönetim olmak üzere iki şekilde örgütlenmiştir.
Merkezden yönetim ise başkent ve taşra teşkilatlarından oluşur. Devlet tüzel kişiliği adı da
verilen merkezi yönetim daha çok milli nitelikli kamu hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu
bölümde merkezi yönetimin başkent teşkilatında yer alan Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve
yardımcı kuruluşlar incelenecektir.
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11.1. Cumhurbaşkanı
11.1.1.

Cumhurbaşkanı’nın Seçimi

1982 Anayasası’nın ilk halinde Cumhurbaşkanının seçimiyle cumhurbaşkanı; kırk
yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış milletvekilleri veya bu niteliklere ve milletvekili
seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından 7 yıllık bir süre için TBMM’ce
seçiliyordu. Milletvekilleri doğrudan doğruya cumhurbaşkanlığına aday olabilirken TBMM
dışından aday olacakların Meclis üye tamsayısının en az beşte birinin yazılı önerisini alması
gerekiyordu. TBMM’de cumhurbaşkanının seçimi için en fazla dört turlu bir oylama
öngörülmüş ve dördüncü turda cumhurbaşkanının seçilememesi durumunda ise TBMM
seçimlerinin yenilenmesi kurala bağlanmıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın TBMM dışından
seçilme imkânı da ilk kez 1982 anayasası ile getirilmişti.
2007 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının seçiminde önemli
değişiklikler getirilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından 5 yıllık bir süre için seçilmesi ve
seçilen kişinin ikinci kez Cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
2017 yılında Cumhurbaşkanı’nın seçiminde yeni değişiklikler yapılmış ancak 2007
değişikliklerinin ana çatısı büyük ölçüde korunmuştur.
Aşağıda yeni seçim sisteminin ayrıntıları anlatılacaktır.
Adaylık
Anayasa’nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş,
yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından,
doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı
seçilebilir.
1924 Anayasası’na göre art arda iki kez Cumhurbaşkanı seçilmek mümkündü. 1961
Anayasası’na göre ise araya ikinci bir kişinin girmiş olması kaydıyla seçilen bir
Cumhurbaşkanı ikinci kez seçilebilirdi. 1982 Anayasası 2007 değişikliğine kadar ise 7 yıllığına
yalnızca bir kez seçilebilirdi.
Yukarıdaki şartları taşıyan bir kişinin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için aday
gösterilmesi gerekir.
Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecek olanlar şunlardır:
 Siyasi parti grupları,
 En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde
5’ini almış olan siyasi partiler
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 En az 100 bin seçmen aday
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa TBMM üyeliği sona erer.
(2017 değişikliği öncesinde, “Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir”
hükmü de yer almaktaydı. Ancak 2017 Anayasa değişikliği bunu kaldırmıştır. Bundan böyle
Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği devam edebilecektir.)
Seçim
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır.
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci
döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde,
Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağı şu ihtimaller dâhilinde ele alınabilir:
1) Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy
verme günüdür. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü
seçimin başlangıç tarihidir.
2) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde ise bu kararın verildiği günden sonra gelen
60. günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılır.
3) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve TBMM genel seçimine 1
yıl veya daha az süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra
gelen 60. günü takip eden ilk Pazar günü TBMM genel seçimiyle birlikte yapılır.
4) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve TBMM genel seçimine 1
yıldan fazla süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra
gelen 45 gün içindeki son Pazar günü yapılır.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday,
Cumhurbaşkanı seçilir.
İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci
oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların
çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime
katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame
edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00’ye
kadar yapılabilir.
İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır.
Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada,
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adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi
yenilenir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut
Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk
uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar. Adaylar, Yüksek Seçim
Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak
zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî
Gazetede yayımlanır.
Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek
Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık
brüt tutarını geçemez. Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.
Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.

11.1.2.

Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

2017 değişikliği öncesinde Anayasa, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini
‘yasamaya ilişkin olanlar’, ‘yürütmeye ilişkin olanlar’ ve ‘yargıya İlişkin olanlar’ şeklinde üçlü
bir sınıflandırmaya tabi tutuyordu. 2017 değişikliği ile bu sınıflandırmadan vazgeçilmiş ve
Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri Anayasa’nın 104. Maddesinde sınıflandırmaya tabi
tutulmadan madde madde sayılmıştır.
Anayasa’nın 104. Maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri şu şekildedir:
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin
birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu
çalışmasını temin eder.
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’ de açılış konuşmasını yapar.
Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
Kanunları yayımlar.
Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderir.
Kanunların, TBMM İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil
veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.
Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar.
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
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Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına
ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.
Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini
Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.

gönderir, Türkiye

Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir.
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile
diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 104.
Maddesi dışındaki diğer maddelerinden ve kanunlardan kaynaklanan başka görev ve yetkileri
de vardır.
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın diğer maddelerinden kaynaklanan görev ve yetkileri
ise şunlardır:
TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırabilir
TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
Bütçe ve Kesin Hesap kanun teklifini, TBMM’ye sunar.
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atar
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırır
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık eder
Genel Kurmay Başkanı’nı atar
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu tüzel kişiliği kurabilir
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Yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal
ilan edebilir.
Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.
Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12 ‘sini seçer (Kalan 3 üye TBMM tarafından
seçilir).
Danıştay üyelerinin dörtte birini seçer
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçer
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na 4 üye seçer
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçer
Üniversite rektörlerini seçer
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapabilir.
Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında birlik
kurmaları Cumhurbaşkanının izniyle olur.
Cumhurbaşkanı’nın çeşitli kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerine bazı örnekler
ise şunlardır:
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 9 üyesinden 4’ünü seçer (Kalan 5 üye TBMM
tarafından seçilir.)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelerini seçmek (11 üyenin tamamı.)
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (9 üye.)
Ekonomik ve Sosyal Konsey’e başkanlık eder
Belediye Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur
Yabancıların Türk vatandaşlığına alınması veya bir Türk vatandaşının vatandaşlıktan
çıkarılması kararlarını vermek

11.1.3.
Cumhurbaşkanı’na Vekâlet Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve
Bakanlar
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Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı
atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, 45 gün içinde
Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı
Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak
görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar
arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır.
TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri
sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Anayasa’nın 81 inci maddesinde yazılı
şekilde TBMM önünde and içerler.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri
iddiasıyla, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması
istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli
oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
Soruşturma Komisyon’un raporu TBMM Başkanlığı’na verildiği tarihten itibaren 10
gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülür. TBMM
üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divanda
seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi
sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama
dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

11.1.4.

Cumhurbaşkanı’nın Sorumluluğu

2017 değişikliği öncesi Cumhurbaşkanı’nın göreviyle ilgili tek sorumluluğu vatana
ihanet olup yürütme ve hükümet fonksiyonundan sorumluluk, Bakanlar Kuruluna aitti. 2017
Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı yürütme yetkilerini artık tek başına kullanacağından
yaptığı işlemlerden, eylemlerden ve aldığı kararlardan ötürü sorumluluğu bulunmaktadır.
Anayasa’nın 105. Maddesi “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu” başlığı altında bu
konuyu şu şekilde düzenlemiştir:
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• Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt
çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.
• Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli
oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
• Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri
oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar
arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon
tarafından soruşturma yapılır.
• Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına
sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir
süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından
itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür.
• TBMM, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.
Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus
olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.
• Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.
• Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi
sona erer.
• Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi
bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.
Dikkat: Anayasa’da, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleriyle
ilgili bir suç işledikleri iddiasıyla işletilen denetim yolunun adı “Meclis soruşturması” olarak
adlandırmışken Cumhurbaşkanı hakkında işletilen denetim yolu yalnızca “soruşturma” olarak
belirtilmiştir. Buna Meclis soruşturması denmemiştir.
Ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, “Meclis soruşturması”,
“görevleriyle ilgili bir suç işledikleri iddiasıyla” açılırken Cumhurbaşkanı’na açılacak
soruşturma için Anayasa böyle bir ifade kullanmamış, “bir suç işlediği iddiasıyla” ifadesini
kullanmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hakkındaki soruşturma hem “kişisel” hem de “görev”
suçlarını kapsamaktadır.

11.1.5.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

11.1.5.1. Cumhurbaşkanlığı Makamı
Cumhurbaşkanı
 Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı,
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Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder;
Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
 Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek
astlarına devredebilir. Ancak devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde kendisi de doğrudan
kullanabilir.
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü
 Cumhurbaşkanı makamına ilişkin hizmetleri yürütmek,
 Cumhurbaşkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
 Cumhurbaşkanının tören, yurtiçi ve yurtdışı gezi işlerini düzenlemek ve yürütmek,
 Cumhurbaşkanlığı makamının protokol, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim hizmetlerini
bünyesindeki birimler aracılığıyla yürütmek,
 Cumhurbaşkanının Milli Saraylar ve Devlet Arşivlerine ilişkin talimat, iş ve işlemlerini
yürütmek,
 Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürüne büyükelçi unvanı verilir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanı
Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği diğer görevleri yapmak üzere
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atayabilir.
Özel temsilci
 Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası
kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilir. Bu şekilde
görevlendirileceklere Büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik görevi
müddetince devam eder.
 Özel temsilcilerin giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır. Bunlara ödenecek
harcırah hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına ilişkin hükümler uygulanır.

11.1.5.2. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
İdari İşler Başkanı, en yüksek Devlet memurudur. İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanlığının en üst amiridir. Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. İdari İşler
Başkanı bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve
yetkilidir.
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İdari İşler Başkanı Cumhurbaşkanı adına aşağıdaki görevleri yapar.
 Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında
Cumhurbaşkanına gerekli olan hizmetleri sunmak.
 TBMM ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşları arasında
koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
 Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti
için gerekli çalışmaları yapmak.
 İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması için
gerekli çalışmaları yapmak. Yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve
değerlendirme çalışmalarını yapmak.
İdari İşler Başkanlığının birimleri aşağıda gösterilmiştir.
 Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
 Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
 Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
 Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir.
İdari İşler Başkanı, dolu kadrolarda derece değişikliğine, boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve
derece değişikliğine yetkilidir.
11.5.1.3.Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
 Cumhurbaşkanlığı teşkilatında Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak
politikalarla ilgili öneriler geliştirmek. Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji
ve politika önerileri geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek. Görev alanlarına
giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında
uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri
izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunmak gibi işlevlere sahip kurullar
oluşturulmuştur.
 Cumhurbaşkanı, kurulların başkanıdır.
 Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı
kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.
 Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur.
 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.
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 Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu.
 Ekonomi Politikaları Kurulu.
 Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu.
 Hukuk Politikaları Kurulu.
 Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu.
 Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu.
 Sosyal Politikalar Kurulu.
 Yerel Yönetim Politikaları Kurulu.
11.5.1.4.Cumhurbaşkanlığı Ofisleri
Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî
özerkliğe sahip; ofisler kurulmuştur. Bunlar:
 Dijital Dönüşüm Ofisi,
 Finans Ofisi,
 İnsan Kaynakları Ofisi
 Yatırım Ofisi
Her bir ofisin başında başkan bulunur. Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel
yönetim ve temsilinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Ofisler, görev alanlarıyla ilgili araştırma ve inceleme ve diğer çalışmaları yapabilmek
için gerekli olan bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilir. Ofisin her türlü
personeli, bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamaz, kendilerinin
veya başkalarının menfaatine kullanamaz.
11.5.2. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olup, kanunları
ve/veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümlere tabidir.
 Devlet Denetleme Kurulu
 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
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 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
 Diyanet İşleri Başkanlığı
 Savunma Sanayi Başkanlığı
 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
 Devlet Arşivleri Başkanlığı
 İletişim Başkanlığı
 Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 Türkiye Varlık Fonu
2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu olmuştur.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın
ilgili kuruluşudur.
Devlet Denetleme Kurulu
Devlet Denetleme Kurulu ilk 1982 Anayasası ile kurulmuş Cumhurbaşkanına bağlı bir
denetim organıdır. Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişkin 2017’de
Anayasa değişikliği yapılmıştır. Buna göre daha önceden yalnızca inceleme, araştırma ve
denetleme yetkileri varken 2017 değişikliği ile “idari soruşturma” yapma yetkisine de
kavuşmuştur.
2017 değişikliği öncesi Silahlı Kuvvetler ve yargı organları denetim dışında
tutulmuştu. 2017 değişikliği ile Silahlı kuvvetler de denetime alınmıştır. Yine 2017 değişikliği
ile Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işlerinin
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır. Kurul;
Başkan ve 8 üyeden oluşan Kurul Karar Organı (Toplam 9 üye) ile denetim ve soruşturma
grupları, Kurul Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur.
Kurul Başkanı ve üyeleri, yükseköğrenimlerini bitirdikten sonra en az 12 yıl devlet
hizmetinde başarıyla çalışmış ve temayüz etmiş olan kimseler arasından Cumhurbaşkanınca
atanır.
Kurul Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanının
emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve
verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen
yerlerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmakla görevlidir.
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 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve
kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta,
 Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında,
 Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında,
 Kamuya yararlı derneklerde
 Vakıflarda,
 Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü
askeri okul, birlik ve birimlerde,
 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonunun
kendi aralarında veya üçüncü kişilerle birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısından
fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan ortaklıklarda,
 Mevzuatta, Kurul tarafından denetleneceği belirtilen kurum, kuruluş, ajans, organizasyon,
fon, kaynak, muhtelif konu, iş ve işlemlerde.
Kurul’un denetim görevi dışında başka görev ve yetkileri de vardır. Bunlar şu şekilde
sayılmıştır:
 Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve
uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,
 Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde
inceleme ve araştırma yapmak,
 Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi
yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,
 Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve
çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek.
 Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve
tüzel kişilerden isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir, bilirkişi
görevlendirilebilir.
 Her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir
veya bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir.
Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe
el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri
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11.6. Bakanlıklar
2017 Anayasa değişikliği uyarınca, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve
yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle düzenlenir.
Kararname ile 16 adet bakanlık düzenlenmiştir. Bu bakanlıklar şunlardır:
 Adalet Bakanlığı
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 Dışişleri Bakanlığı
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 Gençlik ve Spor Bakanlığı
 Hazine ve Maliye Bakanlığı
 İçişleri Bakanlığı
 Kültür ve Turizm Bakanlığı
 Milli Eğitim Bakanlığı
 Milli Savunma Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 Tarım ve Orman Bakanlığı
 Ticaret Bakanlığı
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

11.6.1. Bakanlar
Bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı
tarafından atanır ve görevden alınır. TBMM üyeleri, bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona
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erer.
Bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Bakanlar, Anayasa’nın 81 inci
maddesinde yazılı şekilde TBMM önünde and içerler.
Bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM, meclis
soruşturması açılmasına karar verebilir ve Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divanda
seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen bakanın görevi sona erer.
Bir bakan hakkında açılacak Meclis soruşturması bakanın görevi esnasında olabileceği
gibi görevi sona erdikten sonra da olabilir.
Bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin
hükümlerden yararlanır.
Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez
ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.
Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, bakanlık icraatından ve emri
altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu, bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli
ve yetkilidir.
Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla, bakanlık
hizmetlerini mevzuata, Cumhurbaşkanının genel siyasetine, Cumhurbaşkanı karar ve
talimatlarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle, bakanlığın
faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla
görevli ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Bakanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler
yapabilir.
Bakan ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı
olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun
araçlarla ilgililere duyurulur.

11.6.2. Bakan Yardımcıları ve Müşavirler
Bakan yardımcılığı uygulaması ülkemize 2011’de gelmiştir. Yeni sistemde de varlığını
sürdürmektedir. Müsteşarlık makamı ise 2017 sonrası yapılan değişiklikler uyarınca
kaldırılmıştır.
Bakan Yardımcıları, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini
bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına,
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kalkınma planlarına ve yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet
gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş
kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir
ve sağlar. Bakan Yardımcıları yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı
sorumludur. Bakan yardımcısı kadroları atama işlemi yapıldığı anda herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bakan Yardımcısı kadrosuna atananların varsa emeklilik
veya yaşlılık aylıkları kesilmez.
Bakanlıklarda sayısı 15’i geçmemek üzere Bakan Müşaviri istihdam edilebilir. Bakan
Müşavirlerinin kadroları atama işlemi gerçekleşince hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas
edilmiş ve ilgili bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

11.6.3. Bakanlıkların Temel Kuruluşları
Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurtdışı teşkilatından ve
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana gelir.
 Bakanlık merkez teşkilatı: Bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu
hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama,
koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek
üzere gerekli birimlerden meydana gelir. Genel müdürlükler, Danışma ve Denetim Birimleri,
Teftiş Kurulları, Personel Dairesi, Eğitim Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi gibi)
 Taşra teşkilatı: Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları
hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki
kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir.
a) İl valisine bağlı il kuruluşları,
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,
c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.
 Yurtdışı teşkilatı
Yurtdışı Teşkilatı; kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında devamlı veya geçici görev
yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya taşımayan bütün kuruluşlarıdır.
Dış temsilcilik; diplomatik temsilciliklerle konsolosluklardır.
Diplomatik temsilcilik; büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, orta elçilik,
büyükelçilik ve elçilik büroları ve daimi maslahatgüzarlıklarıdır.
Konsolosluk; başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlı-ğı
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ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardır.

11.6.4. Bakanlıkların Hiyerarşik Kademeleri
Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri;
hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde
düzenlenir.
a) Bakanlık merkez teşkilatında:
 Bakan Yardımcılığı,
 Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,
 Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,
b) Bağlı kuruluşlarda:
 Genel Müdürlük,
 Daire Başkanlığı,
 İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü,
c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:
 Bölge Müdürlüğü,
 Şube Müdürlüğü veya Baş mühendislik,
 Şeflik veya Mühendislik,
d) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:
 Vali,
 İl Müdürlüğü,
 Şube Müdürlüğü,
 Şeflik,
d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:
 Kaymakam,
 İlçe Müdürlüğü,
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 İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,
 Şeflik.

11.6.5. Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar
Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar kendi kanunları ve
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki hükümlere tabidir.
 Bağlı kuruluşların, genellikle kamu tüzel kişilikleri yoktur. Ancak bazı bağlı kuruluşlar
istisnai olarak tüzel kişiliğine sahip olabilirler.
 İlgili kuruluşlar ise hizmet yerinden yönetim kuruluşları olup tüzel kişilikleri vardır.
 İlişkili kuruluşlar ise düzenleyici ve denetleyici kurumla olup tüzel kişiliğe sahiptirler.
Tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar üzerinde bakanlığın denetim yetkisi hiyerarşi; tüzel kişiliği
olanlar üzerinde, idari vesayettir.
Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

BAKANLIK

BAĞLI- İLGİLİ veya İLİŞKİLİ

Adalet
Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu,
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş
yurtları Kurumu (özel bütçeli)
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Aile,
Çalışma ve
Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu
SGK
Türkiye İş Kurumu

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Dışişleri
Bakanlığı

Enerji ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı

Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İller Bankası A.Ş.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Başkanlığı
Türkiye Akreditasyon Kurumu
BOTAŞ,
TEİAŞ,
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Nadir Toprak Elementleri Araştırma
Enstitüsü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Nükleer Düzenleme Kurumu
Spor Genel Müdürlüğü
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
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Hazine ve
Maliye
Bakanlığı

İçişleri
Bakanlığı

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı

Milli Eğitim
Bakanlığı
Milli
Savunma
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Ticaret
Bakanlığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Anonim Şirketi
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim
Ortaklığı
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel
Müdürlüğü
Merkezi Finans ve İhale Birimi
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TÜİK
Emniyet Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel
Müdürlüğü
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
(tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli)
TİKA (kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel
bütçeli)
Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
ÖSYM
YÖK
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
Komutanları
Harita Genel Müdürlüğü
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kalkınma Ajansları
KOSGEB
TSE
TÜBİTAK
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
Türk Patent ve Marka Kurumu
Orman Genel Müdürlüğü,
DSİ
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) (idari
ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli)
EXIMBANK
Rekabet Kurumu
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Ulaştırma
ve Altyapı
Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü
TCDD
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
PTT A.Ş

11.7. MERKEZE YARDIMCI KURULUŞLAR
Bu kuruluşlar merkezi idareye danışma, öneri, planlama, koordinasyon sağlama,
denetim gibi konularda yardımcı olurlar. Bu kuruluşların ayrı bir tüzel kişilikleri yoktur.
Bununla birlikte, bu kuruluşlar, belli ölçüde özerk konumdadırlar, Bu nedenle hiyerarşik
denetime tabi olmazlar. kuruluşlar uzmanlık kuruluşlarıdır ve genellikle kurul halinde
çalışırlar. Danıştay, Sayıştay, MGK, YAŞ, Yüksek Planlama Kurulu gibi kuruluşlar buna örnek
verilebilir. Bunlar içinde bazıları sürekli olarak çalışırken bazıları dönemsel, geçici toplantılar
yaparak faaliyetlerini yürütür. Bunlardan Anayasa’da belirtilenler aşağıda ele alınacaktır.

11.7.1. Danıştay
“Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş Yüksek İdare
Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir.”
Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere, Danıştay’ın yargısal görevlerinin yanı sıra
idari görevleri de bulunmaktadır. Bu görevler nedeniyle Danıştay merkezi yönetime yardımcı
bir Anayasal kurumdur. Bazı kurumların kanununda Danıştay görüşü almak zorunlu
tutulmuştur. Yine kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında
Danıştay görüşü almak zorunludur. Danıştay’ın bunlar gibi görüş verme, danışma, inceleme
niteliğindeki işlemleri, Danıştay’nın idari nitelikteki görev ve yetkileri ile ilgilidir. Danıştay'ın
yürütmeyle ilgili işleri, Cumhurbaşkanlığı aracılığı ile yürütülür.

11.7.2. Sayıştay
Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını,
mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar
veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini
(kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), idarelere bağlı veya bu idarelerin
kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş,
müessese, birlik, işletme ve şirketleri, Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış
borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe
verilmesi, Hazine garantileri, Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları;
tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını, Kamu idareleri bütçelerinde yer alıp
almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve
faaliyetlerini, denetler. Anayasa ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu bağlamında Sayıştay’ın
görevlerini üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Denetim, Yargılama, Raporlama. 2005
yılında Sayıştay’ın vize ve tescil yetkileri kaldırılmıştır. Sayıştay kararlarına karşı yargı yoluna
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başvurulamaz. Yalnızca ilgililer, 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere Sayıştay’da
karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler.
Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları
arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Sayıştay başkan ve üyeleri TBMM
tarafından seçilir. Sayıştay, Anayasa’da yargı bölümünde düzenlenmesine rağmen bir yüksek
mahkeme değildir. 2004 Anayasa değişikliğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin malları da
Sayıştay denetimine tabi kılınmıştır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, köy
idareleri, vakıf üniversiteleri Sayıştay denetimine tabi değildir. Ayrıca Kamu payı %50’den
az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve
bağlı ortaklıklarının denetimi, Sayıştay’a gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas
alınarak yapılır. Sayıştay, kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak
hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunar.

11.7.3. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
Üyeler:
MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, İçişleri,
Dışişleri Adalet, Millî Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri Komutanından kurulur.
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Yard.

Genel Kurmay Başkanı

İçişler Bakanı

Kara Kuvvetleri Komutanı

Dışişleri Bakanı

Deniz Kuvvetleri Komutanı

Milli Savunma Bakanı

Hava Kuvvetleri Komutanı

Adalet Bakanı
Görevi:
İlk kez 1961 Anayasası ile kurulmuş ve 1982 Anayasası’nda da yer almıştır.
MGK; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan
tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini
Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve
bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu
gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkanınca değerlendirilir. MGK’nın gündemi;
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak
Cumhurbaşkanınca
düzenlenir.
Cumhurbaşkanı
katılamadığı
zamanlar
MGK,
Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır. Gündemin özelliğine göre Kurul
220

toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. MGK Genel Sekreteri de
MGK toplantılarına katılır. Ancak MGK üyesi sayılmaz.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
düzenlenir.

11.7.4. Ekonomik Ve Sosyal Konsey
2010 Anayasa değişikliğiyle, Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında
hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla kurulmuştur. 2017’de yapılan Anayasa
değişikliği ile bu hüküm şu şekilde değiştirilmiştir:
“Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına istişarî
nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur.”
Üyeler, Kamu kesimi temsilcileri, işçi, işveren ve memur sendikalarından temsilciler
ve meslek odalarından temsilcilerin katılımıyla karma bir şekilde meydana gelir.

Uygulamalar
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Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Merkezi yönetimin başkent teşkilatında yer alan Cumhurbaşkanlığı ve ona bağlı
kurumlar, bakanlıkların örgütlenmesi ve merkezi yönetimin yardımcı kuruluşları bu bölümde
incelenmiştir.

223

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşu değildir?
a) Devlet Denetleme Kurulu
b) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
c) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
d) Diyanet İşleri Başkanlığı
e) Karayolları Genel Müdürlüğü
2) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi, yürütme organına yardımcı
kuruluşlardan biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sayıştay
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Devlet Denetleme Kurulu
Diyanet İşleri Başkanlığı

3) Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezî idare içerisinde yer alır?
a)
b)
c)
d)
e)

Sermaye Piyasası Kurulu
Devlet Denetleme Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
T.C. Devlet Demir Yolları

4) Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Adalet Bakanı
Dışişleri Bakanı
Deniz Kuvvetleri Komutanı
Cumhurbaşkanı Yardımcıları
Jandarma Genel Komutanı

5) Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez?
a)
b)
c)
d)

Türkiye Barolar Birliği
Emniyet Genel Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyeleri
Yargıtay
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e) Üniversiteler
6) Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri değildir?
A) Adalet Bakanı
B) Dışişleri Bakanı
C) Cumhurbaşkanı yardımcıları
D) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
E) Kara Kuvvetleri Genel Komutanı

7) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın özelliklerinden biri
değildir?
A) Sayıştayın vergiler hakkındaki kararları ile Danıştay kararları arasındaki
uyuşmazlıklarda, Danıştay kararları esas alınır.
B) Belediyelerin hesap ve işlemlerinin denetimi de Sayıştay tarafından yapılır.
C) Anayasanın yargı bölümünde düzenlenmiştir.
D) Anayasada yüksek mahkemeler arasında sayılmıştır.
E) Bakanlıkların hesap ve işlemlerinin denetimi
8) 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun kuruluşu,
örgütü, çalışma esasları ve personel atama işlemlerine ilişkin kabul edilen düzenleme,
aşağıdaki ilkelerden hangisine bir istisna sayılabilir?
A) Kanuni idare
B) Merkeziyetçilik
C) İdarenin bütünlüğü
D) Yetki genişliği
E) Yerinden yönetim
9) Cumhurbaşkanına gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?
A) Yasama organı tarafından geçici olarak görevlendirilecek bir milletvekili
B) TBMM Başkanı
C) Bakanlardan biri
D) İçişleri Bakanı
E) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
10) Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden hangisinin kuruluşudur?
A)
B)
C)

Genelkurmay Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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D)
E)

Cumhurbaşkanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Cevaplar
1)e,2)a, 3)b, 4)e, 5)d 6)d 7)d 8) a 9) e 10) b
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12.

T.C. İDARESİ: MERKEZDEN YÖNETİMİN TAŞRA TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.

T.C. İDARESİ: MERKEZDEN YÖNETİMİN TAŞRA TEŞKİLATI

12.1. İl (Genel) İdaresi
12.1.1. Vali
12.1.2. İl İdare Şube Başkanları
12.1.3. İl İdare Kurulu
12.2. İlçe İdaresi
12.2.1. Kaymakam
12.2.2.İlçe İdare Şube Başkanları
12.2.3.İlçe İdare Kurulu
12.3. Bölgesel Örgütler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yeni bir il ne tür bir usulle kurulabilir?
2. Vali ve kaymakam arasında görev ve yetkiler yönünden ne tür farklılıklar vardır?
3. Bucak idaresinin günümüzde işlevi nedir?
4. İl ve İlçe idaresinin yönetiminde vali ve kaymakama kimler yardımcı olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
İl genel idaresinin organları
ve bunların görevlerinin
ortaya konması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İlçe idaresinin organları ve
bunların görevlerinin ortaya
konması.
Vali ve kaymakamın görev
ve yetkilerindeki farklarının
anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar


Vali



Kaymakam



İl İdare Kurulu



İlçe İdare Kurulu



Bölgesel Örgütler
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Giriş
Başkent teşkilatı dışında merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini tüm ülke
düzeyinde yürütebilmek için taşrada da örgütlenmek zorundadır. Taşra örgütü Devlet tüzel
kişiliğinin bir parçasıdır ve onun bir uzantısıdır.
Anayasa’nın 126. Maddesine göre: “Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de
diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu
hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan
merkezî idare teşkilatı kurulabilir.”
Görüldüğü gibi Anayasa’da ismen belirtilen tek mülki idare birimi ya da merkezin taşra
teşkilatı birimi il’dir. Diğer alt idari birimleri kurmak yasa koyucunun takdirine bırakılmıştır.
Yasa koyucu da illerin altındaki kademeleri ilçe ve bucak olarak belirlemiştir. (2014’te yapılan
bir düzenlemeyle de Türkiye’de bucak idarelerinin varlığına son verilmiştir.
Bu bölümde taşra teşkilatının bölümleri ve bunların örgütü incelenecektir.
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12.1. İl (Genel) İdaresi83
 İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir
ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile olur.
• İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesi, bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye
bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi Cumhurbaşkanı onayı ile olur.
İllerin idaresi yetki genişliği ilkesine dayanır ve bu yetki vali tarafından kullanılır.
İl idaresinin üç organı vardır: Vali, İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu.

12.1.1. Vali
Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Valiler, ilin genel
idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,
görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler (2018 değişikliği) .
Valiler 10/7/2018 tarihinde çıkarılan 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca
üst kademe yönetici olup doğrudan Cumhurbaşkanınca atanırlar. Vali atanacak kişide şu
koşullar aranır:
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak
 Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile
özel sektörde veya serbest olarak en az 5 yıl çalışmış olmak.
Valilik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca istisnai bir memurluktur.
Valinin temel görev ve yetkileri şunlardır:
 Vali, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını ve
uygulanmasını sağlamak ve talimat ve emirleri yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin
gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.
 Vali, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve
bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan
ederler (düzenleme yapma yetkisi).
 Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç
işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır.

83

İl idaresi, 1949 yılında çıkan 5442 sayılı İl idaresi Kanunu ile düzenlenmiştir.
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 Vali ildeki tüm taşra örgütünün ve personelinin başıdır. Vali, bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz
genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün memurların (adli ve askeri daireler hariç) en
büyük amiridir.
 Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet denetimi yapar.
 Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak
şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde 15 günü
geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini
bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin
dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı
da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir. (Bu hüküm 2018’de
eklendi)
 Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla
aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile askerî kuruluşlar dışında, mahallî
idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve
tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilir, personeline görev
verebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirmek
zorundadır. Aksi takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile
gerçek ve tüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere
göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.
 Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte
bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür.
 Vali Cumhuriyet bayramınca ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık eder.
 Yabancı ülke konsolosları ve komşu ülkelerin sınır makamları ile ikamet, seyahat,
konsolosluk, ticaret, yabancıların hukuki durumları ve deniz, kara ve hava ticaretlerini
ilgilendiren işlerde haberleşme, yazışma, müracaat işlerini yapabilir ve ziyaretlerini kabul
edebilir.
İl sınırları içinde olan bazı kuruluşlar, valinin yönetimi ve hiyerarşisi dışındadır.
Bunlar, adalet kuruluşları, askeri kuruluşlardır. Valilerin bu kuruluşlarla olan ilişkileri
yasalarla ayrıca düzenlenmiştir:
Valinin Askeri Kuruluşlarla İlişkileri: Vali halkın askerlik işleriyle ilgili şikayetlerini
dinler; durumu askerlik daire veya şubelerine yazar. Olağanüstü durumlarda valiler; Valiler,
ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri
veya önleyemedikleri; takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis edilen diğer
kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Kara Kuvvetleri
Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik
komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler. Valinin
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yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan
yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir.
Valinin Adalet Yerleri İle Olan İlişkileri: Vali, ilin düzen ve güvenliği ile ilgili
konularda, kamu davası açılıncaya kadar geçecek aşamalar hakkında, savcıdan bilgi isteyebilir.
Vali, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve
tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.

12.1.2. İl İdare Şube Başkanları
Merkezden yönetimin bir sonucu olarak Bakanlıkların illerde teşkilatı olabilir. Bu
teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında
çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bunlar bakanlıkların il müdürleridir. Bu teşkilat
valinin emri altındadır ve il idare şube başkanları ödev ve görevlerinden valiye karşı
sorumludurlar.
İl milli Eğitim, il sağlık, il tarım, il veteriner, il bayındırlık müdürleri ve defterdar gibi.
10/7/2018 tarihinde çıkarılan 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Bakanlık
İl Müdürleri Cumhurbaşkanı onayı ile atanırlar. Atanacak kişide şu koşullar aranır:
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak
 Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile
özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az 5 yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak

12.1.3. İl İdare Kurulu
Valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, il
çevre ve şehircilik müdürü, il sağlık müdürü, il tarım ve orman müdürlerinden oluşur. Vali,
idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir Valiye danışma
niteliğinde yardımcı olur.

12.2. İlçe İdaresi84
İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir
ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile olur. İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesi, bir köyün
veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının

84

İlçe idaresi, 1949 yılında çıkan 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nda düzenlenmiştir.
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değiştirilmesi Cumhurbaşkanı onayı ile olur.
İl merkezi aynı zamanda merkez ilçe olarak adlandırılır. Merkez ilçe için ayrıca bir
kaymakam atanmaz. Bu görevi de vali yapar. Büyükşehir Belediyesi bulunan yerlerde merkez
ilçe bulun-maz. İlçe idaresinin üç organı vardır: Kaymakam, İlçe İdare Şube Başkanları ve İlçe
İdare Kurulu.

12.2.1.

Kaymakam

Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır. İlçenin genel
idaresinden kaymakam sorumludur. 10/7/2018 tarihinde çıkarılan 3 nolu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Kaymakam atanacak kişide şu koşullar
aranır:
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
• En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak
Kaymakamın temel görev ve yetkileri şunlardır:
 Kaymakam kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını,
uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.
 Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Valiler, ilçeye ait bütün işleri
doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe
idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur.
 Bakanlıkların kuruluş mevzuatına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat
(Adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.
 Kaymakam bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare,
belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler.
 Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel
kolluk amir ve memurlarına savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve
uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve
talepte bulunabilir.
 Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.
 Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci
derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.
 Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul
ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar.
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 Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve
tebrikleri kabul eder.
 İlçe sınırları içinde kamu düzeninin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev
ve görevlerindendir.
 Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.
Kaymakam, valinin onayı ile ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya
sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.
 Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle
önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvetleriyle
önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım
ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir;
 Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan
hükümlere göre sağlar ve yürütür;
 Kaymakam, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü
ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.
Vali – kaymakam karşılaştırması
Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Kaymakam ise ilçede
yalnızca Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır. Kaymakam ilçede Devlet tüzel kişiliğini
temsil etmez.
Yetki genişliği, valiye tanınmış ama kaymakama tanınmamıştır.
Valiler, genel emir biçiminde düzenleyici işlem yapma yetkisine sahiptirler. Oysa
kaymakamların böyle bir yetkisi yoktur. Kaymakamlar, ancak kolluk alanında düzenleyici
işlem niteliğinde tedbir ve kararlar almaya yetkilidirler.
Yine validen farklı olarak kaymakamın olağanüstü durumlarda askeri kuruluşlardan yardım
isteme yetkisi yoktur. Kaymakam bu tip olağanüstü durumlarda durumu hem valiye hem de
as¬keri kuruluşlara bildirir.
Validen farklı olarak kaymakamlara, yabancı ülke konsoloslukları ve komşu devlet sınır
makam¬larıyla doğrudan doğruya ilişki kurma yetkisi tanınmamıştır.

12.2.2.

İlçe İdare Şube Başkanları

Bakanlıkların ilçelerdeki temsilcilerinden oluşur. İlçedeki genel idare teşkilatının
başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci
derecede memurlarıdır. Yazı işleri, milli eğitim, tarım ve köy işleri ilçe müdürleri ve sağlık
ocağı hekimi ve veteriner gibi.
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12.2.3.

İlçe İdare Kurulu

İlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığında, yazı işleri müdürü, mal müdürü, ilçe sağlık
grup başkanı, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe tarım müdüründen oluşur. İdare kurulları, idari ve
istişari olmak üzere çeşitli kararlar alırlar.

Not: 2014’te yapılan bir düzenlemeyle taşra teşkilatından yer alan bucak idarelerinin
varlığına son verilmiştir. Bucak idaresi, coğrafya, ekonomi, güvenlik ve hizmet bakımından
aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden oluşan; müşterek kararname ile kurulan; Bucak
Müdürü, Bucak Meclisi ve Bucak Komisyonu organlarından oluşan bir idari yapıydı.

12.3. Bölgesel Örgütler
Anayasa’nın 126. Maddesine göre; kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum
sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı olarak bölge idareleri
kurulabilir. Bunlar daha çok bazı bakanlıkların bölge teşkilatları şeklindedir. Bunlar, teknik
nitelikte kamu hizmeti ihtiyaçlarını daha verimli karşılamak amacıyla oluşturulmuşlardır.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü Bölge
Müdürlükleri, GAP İdaresi ve Bölgesel kalkınma Ajansları örnek verilebilir.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, merkezi yönetimin uzantısı olan il genel idaresi, ilçe idaresi, bucak idaresi
ve bölgesel örgütler görevleri ve organlarıyla birlikte incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İlçe yönetimi ismen Anayasa'da düzenlenmiştir.
b) İl yönetimi ismen Anayasa'da düzenlenmiştir
c) İl ve ilçe kanunla kurulur.
d) İl idaresinin başında vali bulunur.
e) Bir ilçenin sınırlarının değiştirilmesi kanunla olur.

2) Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun üyelerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Defterdar
İl Jandarma Komutanı
İl millî eğitim müdürü
Hukuk işleri müdürü
İl tarım müdürü

3) Valiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Olağanüstü durumlarda askeri kuruluşlardan yardım isteme yetkisi yoktur.
Genel emir biçiminde düzenleyici işlem yapma yetkisi yoktur.
İlde, Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.
Yerel yönetim kuruluşları üzerinde hiyerarşi yetkisi bulunmaktadır
İldeki belediye başkanlarını görevden alabilir.

4) Yeni bir İlçenin kurulması aşağıdaki işlemlerde hangisiyle olur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetmelikle
Kanunla
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
Müşterek kararnameyle
İçişleri Bakanlığı kararıyla

5) Kaymakam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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a)
b)
c)
d)
e)

Doğrudan İçişleri Bakanınca atanır.
Askeri kuruluşları denetleyebilir.
Yetki genişliğinden yararlanır.
Komşu devletlerin sınır makamlarıyla ilişki kurma yetkisine sahiptir.
Kaymakamlık bir meslek memurluğudur.

6) Yeni bir il ne tür bir usulle kurulabilir?
7) Vali ve kaymakam arasında görev ve yetkiler yönünden ne tür farklılıklar vardır?
8) Bucak idaresinin günümüzde işlevi nedir?
9) 2018 yılında valinin atanması ile ilgli ne tür değişiklikler olmuştur?
10) İlçe idaresinin organları nelerdir?

Cevaplar
1)a,2)b, 3)c,4)b, 5)e
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13. T.C. İDARESİ: YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM:
YEREL YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. T.C. İDARESİ: YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM: YEREL
YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER)
13.1. Mahalli Idarelerle Ilgili Anayasal Ilkeler
13.2. İl Özel İdaresi
13.2.1. Vali
13.2.2. İl Genel Meclisi
13.2.2.1. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri
13.2.2.2. İl Genel Meclisinin Kararları ve Kararların Denetimi
13.2.3.İl Encümeni
13.2.3.1. İl Encümenin Görev ve Yetkileri
13.2.3.2. İl Encümenin Kararları ve Kararlarının Denetimi
13.3. Belediyeler
13.3.1.Belediye Başkanı
13.3.1.1. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
13.3.1.2. Belediye Başkanlığından Düşme Nedenleri
13.3.2. Belediye Meclisi
13.3.2.1. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
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13.3.2.2. Belediye Meclisi Kararları ve Kararların Denetimi
13.3.2.3. Belediye Meclisinin Feshedilmesi
13.3.3.Belediye Encümeni
13.3.3.1. Belediye Encümenin Görev ve Yetkileri
13.3.3.2. Belediye Encümeninin Kararları
13.4. Büyükşehir Belediyesi
13.4.1.Büyükşehir Belediyelerinin Temel Görevleri:
13.4.2.Büyükşehir Belediyesinin Organları
13.5. Köy Yönetimi
13.5.1.Köy Yönetiminin Organları
13.5.2.Köy Yönetiminin Bütçesi
13.6. Mahalle Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de yerel yönetimler ve organları nelerdir?
2. Belediye başkanı nasıl seçilir?
3. Yerel yönetimlerin seçilmiş üyeleri nasıl görevden alınır?
4. İl özel idareleri tüm illerde bulunur mu?
5. Bir ilde büyükşehir belediyesi nasıl kurulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Türkiye’deki
yönetimler ve
öğrenmek.

yerel
organlarını

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yeni bir yerel yönetim
türünün
nasıl
kurulabileceğini öğrenmek
Yerel yönetim organlarının
kimlerden oluştuğunu ve
görevlerini açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Belediye



İl Özel İdaresi



Köy



Mahalle
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Giriş
Yerel yönetim (mahalli idare), ülkede belli yörelerde yaşayan insan topluluklarının,
ortak ve mahalli nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan, kamu tüzel kişiliğine
sahip kuruluşlardır. Ülkemizde mahalli idare sistemi içerisinde üç tür yerel yönetim kuruluşu
vardır. Bunlar "İl Özel İdaresi", "Belediyeler" ve "Köy"lerdir. Anayasanın 127. maddesi ile
mahalli idare sisteminin genel yapısı çizilmiştir.
Bu bölümde ülkemizdeki yerel yönetimler, kurulmaları, örgütlenmeleri, görev ve yetki
alanları açısından incelenecektir.
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13.1. Mahalli Idarelerle Ilgili Anayasal Ilkeler
Yerel yönetimlerin, kurulması, örgütlenmesi, görev ve yetkileri ile ilgili ayrıntılar yerel
yönetimlerin kanunlarında düzenlenmiştir. Bununla beraber Anayasa yerel yönetimlerle ilgili
bazı temel kuralları kendi metninde düzenlemiştir.
Anayasa’da mahalli idarelerle (yerel yönetimler) ilgili şu hükümlere yer verilmiştir:
Mahalli idareler; İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen,
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.”
“Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak kanunla düzenlenir.”
“Mahallî idarelerin görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile
karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir.”
-

“Mahallî idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.”

-

“Büyük yerleşim merkezleri için kanunla özel yönetim biçimleri getirebilir.”

“Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında
Cumhurbaşkanı izni ile birlik kurabilirler.”
“Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının
korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve
usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.”
-

“Mahallî idarelerin seçimleri, beş yılda bir yapılır.

“Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin
itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri
ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları
veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar
uzaklaştırabilir.”
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13.2. İl Özel İdaresi85
Bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresi ile merkezi idarenin taşra örgütlerinden il
genel idaresini birbirine karıştırmamak gerekir. İl özel idaresinin devlet tüzel kişiliği dışında
ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Bir kanunla il kurulduğunda ayrı bir kanuna gerek kalmaksızın, o
ilde il özel idaresi tüzel kişiliği ve teşkilatı da kurulmuş olur. İl özel idaresi, belediyelerden
farklı olarak sadece yerleşim yerlerinde değil, il sınırları içindeki coğrafi alanın tamamında
mahalli nitelikli hizmetler yürütmekle görevlidir. İl özel idaresinin görev alanı, il mülki
sınırlarının tamamını kapsar.
12.11. 2012’de kabul edilen 6360 Sayılı Kanun86 ile Büyükşehir Belediyesi olan il sayısı
30’a çıkmış ve bu illerde il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bu illerde il özel
idarelerinin yürüttüğü yetki, görev ve sorumluluklarının, ilgisine göre bakanlıklar,
bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatı, büyükşehir belediyeleri,
bağlı kuruluşları, ilçe belediyeleri, valilikler tarafından kullanılması ve yerine getirilmesi
öngörülmüştür. Diğer illerde ise il özel idareleri varlıklarını sürdürmektedir.
İl özel idaresinin organları: vali, il genel meclisi ve il encümenidir.

13.2.1.

Vali

İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Valinin temel görev ve yetkileri şunlardır:
İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare
etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
-

İl encümenine başkanlık etmek.

-

İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

-

İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

İl Özel İdaresi, 5302 Sayılı, 04.03.2005 R.G. Tarihli İl Özel İdaresi Kanunu’nda düzenlenmiştir.
“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Kanun no: 6360, R.G. Sayısı:28489

85

86
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-

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

-

İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları
yapmak.
-

İl özel idaresi personelini atamak.

-

İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

-

Şartsız bağışları kabul etmek.

-

İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

-

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

13.2.2.

İl Genel Meclisi

İl özel idaresinin karar organıdır. İldeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden
oluşur. Meclisin üye sayısı ilin nüfusuna göre değişmektedir. Kendi üyeleri arasından meclis
başkanını seçer. Eskiden meclis başkanı da valiydi ancak bu hüküm 2005’te değişti.
İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır.
Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve
gizli oyla meclis başkanını seçer.

13.2.2.1. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri
İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il genel meclisinin temel görev ve yetkileri şunlardır:
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile
belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
-

Borçlanmaya karar vermek.
253

Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin
değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesisine karar vermek.
-

Şartlı bağışları kabul etmek.

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya
yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin
özelleştirilmesine karar vermek.
-

Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

-

İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas,
iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı
işbirliği yapılmasına karar vermek.
Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya
ayrılmaya karar vermek.
İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin
isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

13.2.2.2. İl Genel Meclisinin Kararları ve Kararlarının Denetimi
İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır.
Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve
gizli oyla meclis başkanını seçer.
İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası
meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine
rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat
toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve valiye önceden bilgi
vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve
zamanı mutat usullerle halka duyurulur. İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı
veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt
çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Gündem, meclis başkanı tarafından
belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar meclisin ilk
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toplantısında gündeme alınır.
İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli
oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda
meclis başkanı tarafından kur'a çekilir. Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde
toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az
olmayan üye sayısı ile yapılır.
İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç 5 gün içinde valiye
gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, 7 gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden
görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları
yürürlüğe giremez. Yeniden görüşülmesi istenmeyen kararlar kesinleşir. Kesinleşen il genel
meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka duyurulur.
Vali, kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

-

İl Özel İdaresi Kanunu’nda yer alan “yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye

tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir” ifadesi 2007 yılında Anayasa
Mahkemesi’nce iptal edilmiştir.
-

Görüldüğü gibi valinin il genel meclisi kararlan üzerindeki vesayet yetkisi, 2005

değişikliğiyle ve 2007 Anayasa Mahkemesi kararıyla biçim değiştirmiş ve valiye meclis
kararları aleyhine, “geri gönderme” ve “idari yargıda dava açma” yetkisi tanınmıştır.

13.2.3. İl Encümeni
İl özel idaresinin danışma ve müzakere organıdır. 2012’de kabul edilen 6360 sayılı
kanun uyarınca “valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi
üyeleri arasından seçeceği 3 üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği 2 üye”den
oluşur. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere toplanır. Encümen üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda
başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi vali
tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir.
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13.2.3.1. İl Encümenin Görev ve Yetkileri
Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:
-

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel

meclisine görüş bildirmek.
-

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve

uygulamak.
-

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

-

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

-

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

-

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan

ihtilafların sulhen halline karar vermek.
-

Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak,

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
-

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

-

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Encümen ayrıca, kanunlarla

verilen diğer görevleri yapar.
13.2.3.2. İl Encümenin Kararları ve Kararlarının Denetimi
Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda
başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi vali
tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. Encümen,
gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar.
Vali kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına
aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir.
Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen
kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile
birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

Not: 2012’de kabul edilen 6360 sayılı kanun İl Özel İdaresi bütçesinin süresi içinde
kesinleşmemesi durumunda kararın, Danıştay yerine İçişleri Bakanı tarafından verilmesini
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öngörmüştür.

13.3.

Belediyeler87

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel kanun, 2005 yılında kabul edilen 5393
sayılı Belediye Kanunudur. Nüfusu beş bin ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye
kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur. İçme
ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve mesken sahası kurulu bir
belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.
Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az
yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin
kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim
kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve
sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri
Bakanlığına gönderilir. Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye
kurulur.
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler Danıştay’ın görüşü alınarak İçişleri bakanlığının
önerisi ile müşterek kararname ile köye dönüştürülür.
Belediyenin, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni olmak üzere üç organı
vardır.

13.3.1. Belediye Başkanı
Belediye idaresinin başı ve en büyük amiri, yürütme organı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Görevi süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz,
profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz Seçimle
işbaşına gelir. Belediye başkanı olmak için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak
gerekir.

13.3.1.1. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
Belediye başkanının temel görev ve yetkileri şunlardır:
-

Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
87

Belediye Yönetimi, 5393 Sayılı, 13/7/2005 R.G. tarihli Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir.
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-

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
-

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
-

Meclise ve encümene başkanlık etmek.

-

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

-

Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

-

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

-

Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

-

Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay

vermek.
-

Belediye personelini atamak.

-

Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

-

Şartsız bağışları kabul etmek.

-

Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

-

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
-

Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak ve kanunlarla belediyeye

verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak
ve yetkileri kullanmak.
Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı
hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini
başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir.

13.3.1.2. Belediye Başkanlığından Düşme Nedenleri
Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Bunların dışında
diğer düşme nedenleri şunlardır:
-

Mazeretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun
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mahallin mülki idare amiri tarafından belirlenmesi,
-

Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık
kuruluşu raporuyla belgelenmesi,
-

Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,

Belediye başkanının senelik raporuna belediye meclisinin ¾ çoğunluğunca yeterli
görmemesi, diğer bir deyişle hakkında belediye meclisinin yetersizlik kararı vermesi,
Belediye başkanının belediye meclisinin üyelerinden birinin gensorusuna verdiği
cevabın meclisin ¾ çoğunluğunca yetersiz bulunması.
Yukarıda sayılan durumlarda belediye başkanının başkanlığı, İçişleri Bakanının bildirisi
ve Danıştay’ın kararı ile düşer. Belediye başkanlığı herhangi bir sebeple boşalırsa belediye
meclisi seçim yapar. Yeni başkan eski başkanın kalan süresini tamamlar. Başkan görevden
uzaklaştırılmışsa yine belediye meclisi bir başkanvekili seçer.
Vesayet makamlarının (içişleri bakanı, vali, kaymakam gibi) yerel yönetimlerin seçimle
işbaşına gelen organlarını ve üyelerini görevden almak yetkisi yoktur. Seçilmiş organların ya
da üyelerin bu sıfatlarını kaybetmeleri yargı (Danıştay) kararı ile olur. Bu konuda merkezi
idarenin tek yetkisi dava sonuçlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırma olabilir ve
bunu ancak İçişleri Bakanı yapabilir. Vali ve kaymakam bu yetkiye sahip değildir.
Ancak, 15/8/2016-KHK uyarınca belediye başkanı veya başkan vekili ya da belediye
meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden
uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı
veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına
büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından
görevlendirme yapılır.

13.3.2. Belediye Meclisi
Belediyenin görüşme ve asli karar organıdır. Seçimle işbaşına gelir. Üye sayısı ise
belediyenin nüfusuna göre değişir ancak dokuzdan az olamaz. Belediye meclisinin başkanı
belediye başkanıdır.

13.3.2.1. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri
Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
-

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
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-

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
-

Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde

il çevre düzeni plânını kabul etmek.
-

Borçlanmaya karar vermek.

-

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
-

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
-

Şartlı bağışları kabul etmek.

-

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan

belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
-

Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı
kurulmasına karar vermek.
-

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-

devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine
karar vermek.
-

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

-

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal

ve değiştirilmesine karar vermek.
-

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

-

Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
-

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya

ayrılmaya karar vermek.
-

Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare

birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve
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sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama
veya tahsis etmeye karar vermek.
-

Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

-

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

-

Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

-

İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul

etmek.

13.3.2.2. Belediye Meclisi Kararları ve Kararlarının Denetimi
Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının
başkanlığında kendiliğinden toplanır. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, belediye başkanının
başkanlığında, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde
çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine
rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.
Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt
çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli
oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda
meclis başkanı tarafından kur’a çekilir. Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde
toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az
olmayan üye sayısı ile yapılır.
Belediye meclisi aldığı kararı belediye başkanına gönderir. Başkan, hukuka aykırı
gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek 5 gün İçerisinde bir daha görüşülmek üzere
meclise iade edebilir. Belediye başkanının kararı geri göndermeye gerek duymaması halinde
karar kendiliğinden kesinleşecektir.
Belediye başkanınca tekrar görüşülmesi istenen herhangi bir karar, belediye meclisi üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edildiği takdirde de kesinleşmektedir. Başka bir ifadeyle
yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile, yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin
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ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir.
Kesinleşen kararlar, en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilir. Kararın yürürlüğe girmesi için ise Mülkî idare amirine gönderilmesi gerekir.
2005 yılında yapılan 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mülkî idare amirinin hukuka aykırı
gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabileceğini hükme bağlamış ve idari vesayet
yetkisinin bu şekilde kullanılabileceğini belirtmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, 22/6/2010
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla 88 bu hükmü iptal etmiş ve iptal kararının
yürürlüğe giriş tarihini de 1 yıl süreyle ertelemiştir. Bu durumda TBMM’nin bu iptal kararını
dikkate alarak Belediye Meclisi kararları üzerinde idari vesayet yetkisinin nasıl
gerçekleşeceğini yeniden düzenlemesi gerekecektir. Ancak henüz bu düzenleme
gerçekleşmemiştir.

13.3.2.3. Belediye Meclisinin Feshedilmesi
Belediye meclisi;
-

Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum

belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,
-

Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,
İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir.
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte,

karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç
bir ay içinde karara bağlar. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi
tamamlar. Belediye meclisinin, Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının
ertelenmesi; Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması; Yedek üyelerin
getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi; Geçici olarak
görevden uzaklaştırılması hâllerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis
seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından
yürütülür.

13.3.3. Belediye Encümeni
Belediye idaresinin danışma ve müzakere organıdır. Belediyenin günlük işlerini ve
meclisçe alınan kararlan yürütmekle görevli organı encümendir. Belediye başkanının
başkanlığında toplanır. Üyeler, birim amirleri ve meclis içinden seçilen üyelerden oluşur. İl
88

Anayasa Mahkemesi Kararı için bakınız: R.G. Tarih: 21.06.2010, Sayı: 27619.
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belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde üye sayısı 7 iken diğer
belediyelerde 5 kişidir.

13.3.3.1. Belediye Encümenin Görev ve Yetkileri
Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
-

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye

meclisine görüş bildirmek.
-

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve

uygulamak.
-

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

-

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

-

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

-

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının

anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
-

Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak;

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
-

Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ve kanunlarda belediye

encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
13.3.3.2. Belediye Encümeninin Kararları
Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte
toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların
eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının
uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen
konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek
karara bağlanır.

İl Özel İdaresi ve Belediye Organlarının Temel Görevleri
Vali

İl genel meclisi

İl Encümeni
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Belediye Başkanı
 Bütçeyi hazırlamak ve
uygulamak.

Belediye Meclisi
 Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek,
bütçede birinci düzeyler arasında
aktarma yapmak.

Belediye Encümeni

 Teşkilatı sevk ve idare
etmek.

 İmtiyaz verilmesine, yap-İşlet, yapişlet-devret yatırımlarına ve
özelleştirilmelere karar vermek.

 Bütçe ve kesin hesabı
inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.
Bütçede ikincil düzeyler
arasında aktarma yapmak.

 Taşınır ve taşınmaz malları
idare etmek

 İmar alanlarını görüşmek ve karara
bağlamak.

 Kamulaştırma kararlarını
almak ve uygulamak.

 Gelir ve alacakları takip ve
tahsil etmek

 Diğer mahalli idarelerle birlik
kurulmasına, karar vermek.

 Kanuna uygun olarak
ceza takdir etmek.

 Taşınmaz mal alımına, satımına,
trampa edilmesine, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine karar vermek.

 Umuma açık yerlerin
açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek.

 Borçlanmaya karar vermek.

 Taşınmaz mal satımına,
trampasına ve tahsisine
ilişkin meclis kararlarını
uygulamak; süresi üç yılı
geçmemek üzere
kiralanmasına karar
vermek.

 Meclis ve encümen
kararlarını uygulamak.

 Teşkilatı Devlet
dairelerinde ve törenlerde,
davacı veya davalı olarak da
yargı yerlerinde temsil etmek.
 Şartsız bağışları kabul
etmek.

 Şartlı bağışları kabul etmek,

 Kurumsal stratejileri
oluşturmak ve personelinin
performans ölçütlerini
hazırlamak ve uygulamak

 Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı
vermek

 Personeli atamak
 Yetkili organların kararını
almak şartıyla sözleşme
yapmak

 Yönetmelikleri kabul etmek.

 Stratejik plan ile yatırım ve çalışma
programlarını, faaliyetlerini ve
personelinin performans ölçütlerini
görüşmek ve karara bağlamak,
Belediye meclisi için ek:
 Mahalle kurulmasına, kaldırılmasına
karar vermek.
 Meydan, cadde, sokak, park, tesis
vb. ad vermek.

 Öngörülmeyen giderler
ödeneğinin harcama
yerlerini belirlemek.
 Vergi, resim ve harçlar
dışında kalan dava konusu
olan uyuşmazlıklarının
anlaşma ile tasfiyesine
karar vermek

13.4. Büyükşehir Belediyesi
Anayasa’nın 127. Maddesi, büyük yerleşim merkezleri için kanunla özel yönetim
biçimleri kurulabileceğini hükme bağlamıştır. Anayasadaki bu hükme dayanarak 1984 yılından
itibaren kurulmuşlardır.Yeni bir büyükşehir belediyesi kanunla kurulabilir.
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12.11.2012’de kabul edilen 6360 Sayılı Kanun Büyükşehir belediyeleri ile ilgili olarak
önemli değişiklikler getirmiştir.
Kanun’a göre büyükşehir belediyesinin tanımı şöyledir: “Sınırları il mülki sınırı olan
ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî
özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri
kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi”. Kanun’a
göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine
dönüştürülebilir. (önceki kanunda yer alan “fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik
düzeyleri de dikkate alınarak” ibaresi çıkarılmıştır)
6360 sayılı Kanun’un getirdiği diğer önemli değişiklikler şunlardır:
-

Büyükşehir Belediyesi olan il sayısı 30 oldu.

-

Tüm büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlendi.

-

İlçe belediyelerinin sınırları, ilçe mülki sınırı olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi olan illerdeki belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişilikleri
kaldırıldı. Köyler mahalleye dönüşerek bulundukları ilçelerdeki belediyeye katıldılar. Ayrıca
belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaması öngörüldü.
Büyükşehir Belediyesi olan illerde, valiye bağlı olarak “Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı” kurulmuştur. Bu Başkanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının
yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve
acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi gibi konularda görevlidir.
Belediyelerin görev ve sorumlulukları arasına mabetlerin yapımı, bakımı, onarımının
yapılması, Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için konukevlerinin açılması, sporu teşvik etmek amacıyla ayni ve nakdi yardım
yapılması, müsabakalar düzenlemesi gibi yetki ve sorumluluklar eklenmiştir.
Valilere,
öngörülmüştür.

Büyükşehir

Belediye

başkanlarına

diplomatik

pasaport

verilmesi

13.4.1. Büyükşehir Belediyelerinin Temel Görevleri:
Büyükşehir belediyelerine verilen görevler koordinasyonu gerektiren ve küçük
belediyelerin boyutunu aşan kent çapında görevlerdir.
Büyükşehir belediyelerinin temel görevleri şunlardır:
-

Nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.

Büyük şehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat
vermek ve denetlemek.
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Büyükşehir ulaşım ana plânını, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve
koordinasyonu sağlamak.
Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını, temizliğini
sağlamak; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek.
-

Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

-

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek.

Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımımdan önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak.
-

Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu

kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını
yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
-

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları

insandan tahliye etmek ve yıkmak.
-

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler,

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek
liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile
ilgili hizmetleri yürütmek.
-

Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak.

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ye denetlemek.
Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek,
işlettirmek veya ruhsat vermek.
Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile
ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Büyükşehir kapsamındaki belediyeler
arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir
belediyesi tarafından sağlanır.
-

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında
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hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi
yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.
Büyükşehir belediyesiyle ilçe belediyeleri arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir.

-

13.4.2. Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi,
Büyükşehir Belediye Encümeni olmak üzere üç organı vardır.
Büyükşehir Belediye Başkanı: Büyükşehir belediyesinin başı ve tüzel kişiliğinin
temsilcisidir. Seçimle işbaşına gelir.
Büyükşehir Belediye Meclisi: Karar organıdır. Büyükşehir içindeki diğer belediyelerin
başkanları ve kendi belediye meclis üyelerinin bir kısmı büyükşehir belediye meclisini
oluştururlar. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan belediye sınırları içinde kalan ilçe
seçim çevreleri için belirlenen belediye meclisleri üye sayısının, her ilçe için beşte biri alınmak
suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir
belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları,
büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.
Büyükşehir Belediye Encümeni: Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının
başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 5 üye
ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl
birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluşur. Encümen büyük şehir belediyesinin günlük
icraatını ve meclisin aldığı kararları yürütür.
Büyükşehir belediyelerinin teşkilatlanmaları diğer belediyelerden farklıdır. Bu
belediyelerde Başkan yardımcısı yerine, genel sekreter bulunur. Genel sekreter, belediye
başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır.
13.5.

Köy Yönetimi89

Nüfusu yüzelliden fazla iki binden az olan yerlerde köy kurulabilir. Tüzel kişiliği
vardır. Yeni bir köy İçişleri bakanlığı kararı ile kurulur.

13.5.1. Köy Yönetiminin Organları
Köyün üç organı vardır: Muhtar, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi.
-

Köy derneği: Köyde bulunan kadın erkek bütün seçmenlerin oluşturduğu kuruldur.

-

İhtiyar Meclisi: Bir kısmı seçilen; bir kısmı ise doğal üyelerden (köy öğretmeni, köy

89

Köy Yönetimi, 7/4/1924 R.G. Tarihli, 442 Sayılı Köy Kanunu ile düzenlenmiştir.
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imamı) oluşur. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa
çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı
vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir. İhtiyar meclisi köy
işlerini en önemli olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasıyla
hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Önce yapılması lazım gelen sağlık, yol, okul işlerinin geri
bırakıldığı haber alınır veya şikâyet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından
gösterilen yolda yapılır.
Muhtar: Köyün başı, yürütme organı ve temsilcisidir. Köy derneğince seçilir. Siyasi
partiler muhtar adayı gösteremez. Muhtarın görevleri Devlet işleri ile ilgili ve köy işleri İle
ilgili olanlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Devlet İşleri ile ilgili olanlardan bazıları şunlardır: Hükümet tarafından bildirilecek
kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak, Köyün sınırı içinde dirlik ve
düzenliği korumak (asayişi korumak); Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve
boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve
köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek; Asker toplamak ve bakaya ve
kaçakları Hükümete haber vermek gibi.)
Köye ait işler ise ikiye ayrılır: “Mecburi olan işler” ve “Köylünün isteğine bağlı olan
işler.” Muhtar, İhtiyar meclisi ile beraber bu işleri gördürmeye çalışır. Mecburi olan işleri
görmezse ceza görür. İsteğine bağlı olan işlerde ceza yoktur. Ancak köylünün isteğine bağlı bu
gibi işlerde köy derneğinin yarısından çoğu hükmeder ve ile bağlı olan yerlerde vali ve ilçeye
bağlı olan köylerde kaymakamın onayını alırlarsa o iş bütün köylü için mecburi olur ve
yapmayan ceza görür.
Muhtarın köy yararına olmayan işlemleri vali veya kaymakam bozabilir. (idari vesayetin
genel özelliklerini aşan bir yetkidir)
Köyün seçilmiş organlarının görevine son vermek yetkisi, İl veya İlçe Idare
Kurullarındadır. Bu kararların yargısal denetimi İdare Mahkemelerine aittir. Gerektiğinde bu
kurullar geçici olarak görevden uzaklaştırma da yapabilirler.

13.5.2. Köy Yönetiminin Bütçesi
Bütçe, Muhtar ve İhtiyar Meclisi tarafından hazırlanır ve vesayet makamı olan Kaymakam
ya da Valice onaylanarak kesinleşir. Köy bütçesinin gelirleri "imece", "salma" ve diğer
gelirlerden ibarettir.
-

"İmece", köyün zorunlu işlerini görmek için köylülerin ortak bir çalışma yöntemidir.

"Salma", İhtiyar Meclisi kararıyla köyde oturanlarla köyle maddi ilişkisi olanlardan
ödeme güçlerine göre ve hane başına alınan salınan bedeldir.
"Diğer gelirler", cezalar, harç, ücretler, satılan. işletilen ve kiraya verilen arazi gelirleri
ve bağışlar gibi gelirlerden meydana gelmektedir.
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13.6. Mahalle Yönetimi90
Mahalle Yönetimi, bir yerel yönetim türü değildir ve kamu tüzel kişiliği yoktur.
Mahalleler, belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve
sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi İfade eder. Belediye sınırları içinde
nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz Yeni bir mahalle kurulması, kaldırılması, adının
değiştirilmesi, belediye meclisi kararı ve kaymakamın olumlu görüşü üzerine valinin onayı ile
olur. Mahallenin organları olan muhtar ve ihtiyar heyeti seçimle işbaşına gelir.
Mahalle yönetiminin organları, muhtar ve ihtiyar heyetidir. Muhtar ve muhtarın
başkanlığında dört üyeden oluşan ihtiyar heyeti, doğrudan doğruya mahallede bulunan
seçmenler tarafından çoğunluk usulü ile 5 yıl için seçilirler.

Mahalle Yönetimi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 4541 Sayılı5/4/1944 R.G. Tarihli, "Şehir ve Kasabalarda
Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun" ile düzenlenmiştir.
90

269

Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’deki yerel yönetim türlerinin; il özel idaresi, belediye ve köy
idarelerinin kurulmaları, örgütlenmeleri, görev ve yetkileri incelenmiştir.

272

Bölüm Soruları
1) 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri
değildir?
a) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenmeleri
b) Karar organlarının seçmenler tarafından seçilerek oluşturulmaları
c) Merkezi idarenin idari vesayet denetimine tabi olmaları
d) Seçimlerin 4 yılda bir yapılması
e) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
2) Aşağıdakilerden hangisi valinin il özel idaresine ilişkin görev ve yetkilerinden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İl encümenine başkanlık etmek
İl encümenine başkanlık etmek
İl özel idaresi personelini atama
Şartlı bağışları kabul etmek
İl genel meclisi kararlarını uygulamak

3) Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kanunla
Yönetmelikle
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile
İçişleri Bakanlığı kararıyla
Vali kararıyla

4) Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
İmar planlarını kabul etmek
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
Bütçe ve kesin hesabı incelemek ve belediye meclisine görüş bildirmek.

5) 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediye meclisinin feshine karar verme yetkisi
aşağıdaki mercilerden hangisine tanınmıştır?
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a)
b)
c)
d)
e)

Vali
İçişleri Bakanı
Danıştay
İl Genel Meclisi
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

6) Belediye Başkanı nasıl işbaşına gelir?
7) Vali belediye başkanını görevden alabilir mi?
8) Belediye Encümeninin memur üyelerini kim atar?
9) Belediye İdaresinin asli karar organı hangisidir?
10) Belediye başkanı seçilebilmek gereken şartlar nelerdir?

Cevaplar
1)d, 2)d,3)c, 4)b, 5)c
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14.

T.C. İDARESİ: HİZMET BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.

T.C. İDARESİ: HİZMET BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM

14.1. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Özellikleri
14.2. Kamu Kurumları
14.3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
14.4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu kurumları faaliyetlerine göre kaç gruba ayrılır?
2. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının yönetim organlarının görevine nasıl son
verilir?
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların üyeleri nasıl seçilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kamu kurumların yaptıkları
hizmetin niteliğine göre
sınıflandırılabilmesi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kamu Kurumu Niteliğinde
Meslek
Kuruluşlarının
faaliyet alanları hakkında
bilgi sahibi olabilmek.
Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumların özelliklerini ve
Türkiye’deki
örneklerini
öğrenebilmek.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Kurumları



Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları



Bağımsız İdari Otoriteler
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Giriş
Bu bölümde hizmet yerinden yönetim kuruluşları incelenecektir. Hizmet yerinden
yönetim kuruluşları, kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, düzenleyici
ve denetleyici kurumlar başlıkları altında ele alınacaktır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları,
teknik bilgi ve uzmanlık isteyen bazı hizmetlerin merkezi yönetim hiyerarşisi dışında ayrı bir
tüzel kişiliğe kavuşturulması neticesinde ortaya çıkmışlardır.
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14.1. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Özellikleri
Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet tüzel kişiliği ve merkezi idare
teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlardır
91
. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının ortaya çıkmasında, merkezi yönetimin hizmet
yükünün artması, bazı kamu hizmetlerinin verimli, etkin ve tarafsız yürütülmesi ihtiyacı ile
demokrasi düşüncesinin gelişmesinin etkisi olmuştur.
Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının ortak özellikleri şunlardır:92
Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. Bu tüzel

-

kişiliklerini kanundan ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak bir idari işlemden alırlar.
Bu kuruluşların tüzelkişilikleri, genellikle bir mal topluluğu biçimindedir. Bir başka deyişle,
kamu kurumları bir malvarlığının belli bir amaca tahsis edilmesi ile tüzel kişilik kazanmışlardır.
Bununla beraber bu kurumlar arasında üniversiteler gibi şahıs topluluğu niteliğinde olanlarda
vardır.
-

Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, özerkliğe, yani kendi iradelerine göre hareket

etme imkanına sahiptirler. Ancak bu özerkliğin genişliği, gördükleri hizmetin niteliğine göre
değişmektedir. Bu özerklik, yüksek öğretim kurumlarında daha geniş olup, bazı kamu
kurumlarında ise hiyerarşi benzeri bir biçim almaktadır.
-

Bu kamu kurumları, bir kamu tüzel kişiliğine ve belli bir özerkliğe sahip olmalarına

rağmen devletten tamamen ayrı ve bağımsız bir varlığa sahip değildirler. Bu kurumlar kanunla
ya da merkezi idarenin işlemleri ile kurulduklarından, kendi iradeleri ile kuruluş biçimlerini ve
statülerini etkileme imkânına sahip değildirler. Ayrıca idarenin bütünlüğü ilkesinin gereği
merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler.
-

Bu kuruluşlar, tüzel kişiliklerinin bir sonucu olarak, kendilerine özgü bir malvarlığına

ve bütçeye sahiptirler.

14.2. Kamu Kurumları
Teknik bilgi, uzmanlık (ihtisas ilkesi) isteyen bir kamu hizmetinin devlet tüzel kişiliği
dışında örgütlenmesi ve ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulmasıyla oluşan kurumlarıdır. Bunlar
mal topluluğu şeklinde örgütlenirler. (Yerel yönetimler ise kişi topluluğu olarak kabul edilirler).
91
92

Günday, a.g.e., s.531.
Günday, a.g.e., 533-534; Gözübüyük, a.g.e.,s.133- 134.
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Tıpkı yerel yönetimler gibi bunlar da merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler.
Kamu Kurumları dört gruba ayrılır:
İdari Kamu Kurumları: Merkezi idarenin öteden beri yürüttüğü klasik kamusal
hizmetlerin merkezi idare dışında örgütlenmesidir. Genel müdürlük biçimindedirler.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Çocuk Esirgeme Kurumu gibi. Bunlar merkezi yönetimin sıkı bir vesayet denetimi altındadırlar.
İktisadi Kamu Kurumları (KİT): Devletin girişimci olarak ekonomik hayata
katılması sonucu oluşan kamu kurumlarıdır. Ticaret, sanayi, madencilik, tarım gibi ekonomik
alanlarda faaliyet gösterirler. Kamu sermayesi ya da kamu sermayesinin katkısı ile
kurulmuşlardır.
KİT’lerin mali denetimi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından
yapılmaktaydı. Ancak Aralık 2010’da Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişikliklerle özerk
bütçeli kuruluşlar ve dolayısıyla KİT’ler de Sayıştay denetimine alınmıştır.
Et ve Süt Kurumu, BOTAŞ, TPAO, TCDD, TMO, MKE, Kömür İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayi, Devlet Malzeme
Ofisi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. gibi.
Sosyal Kamu Kurumları: Sosyal güvenlik, çalışma, sağlık, emeklilik gibi sosyal
ihtiyaçların karşılanması için kurulmuşlardır.
Sosyal Güvenlik Kurumları (SGK) (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur), Türkiye İş
Kurumu, Basın İlan Kurumu, OYAK gibi.
Bilimsel ve Kültürel Kamu Kurumları: Bilimsel, teknik, sanatsal ve kültürel hizmet
ve faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuşlardır.
Üniversiteler, YÖK, TÜBİTAK, TÜBA, TRT, TSE, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve
Balesi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi.

14.3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaştırmak, meslekte dürüstlüğü sağlamak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak amacıyla
kurulurlar. Kanunla kurulurlar. Organları kendi üyeleri tarafından, yargı gözetimi altında, gizli
oyla seçilir. Kamu tüzelkişilikleri vardır. Merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler. Ancak
bu denetim sınırlı bir denetimdir. Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Organlarının görevine mahkeme kararıyla son verilir. Bu kuruluşlar zorunlu üyelik ve aidat
esasına dayanır. Ancak Anayasa’ya göre kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde asli ve
sürekli görevlerde çalışanların bu tür meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.
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Barolar, ticaret/ esnaf/ sanayi odaları, tabib/ mühendis/ eczacılar/ mimar odaları, TOBB,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Noterler Birliği, Bankalar Birliği,
Türkiye Katılım Bankaları Birliği,Türkiye Eczacılar Birliği, Türkiye Diş Hekimleri Birliği,
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri
Birliği gibi.

14.4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)
Belli sektörlerde ve belli bir hizmet alanlarında düzenleme, organizasyon, denetleme ve
yaptırım uygulama yetkilerine sahip kuruluşlardır. Bunlar üzerinde merkezi yönetimin
uyguladığı denetim diğer kamu kurumlarına göre daha basit niteliktedir. Bu kurumlar ayrıca
Sayıştay’ın mali denetimi altındadırlar. Aldıkları kararlara karşı da idari yargıda iptal davası
açmak mümkündür.
Ülkemizdeki bağımsız idari otoriteler şunlardır:

Düzenleyici
Kurum

ve

Denetleyici

Üyelik ve İlişkili Olduğu Bakanlık

Radyo Televizyon Üst Kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilidir. 9 üyesi vardır, üyeler
(RTÜK)
TBMM’ce seçilir. Anayasa’da ismen yer alan tek bağımsız idari
otoritedir.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Adalet Bakanlığı ile ilişkili, 9 üyesi vardır. 5 üye TBMM, 4 üye
Cumhurbaşkanınca seçilir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili, 7 üyesi vardır. Üyeler
Cumhurbaşkanınca atanır.

Bankacılık
Düzenleme
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili, 7 üyesi vardır. Üyeler
Denetleme Kurumu (BDDK)
Cumhurbaşkanınca atanır.
Rekabet Kurumu

Ticaret Bakanlığı ile ilişkili,
Cumhurbaşkanınca atanır.

7

üyesi

vardır.

Üyeler

Bilgi Teknolojileri ve iletişim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilişkili, 7 üyesi vardır. Üyeler
Kurumu
Cumhurbaşkanınca atanır.
Enerji Piyasası
Kurumu (EPDK)

Düzenleme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili, 7 üyesi vardır.
Üyeler Cumhurbaşkanınca atanır.

Kamu İhale Kurumu (KİK)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili, 9 üyesi vardır. Üyeler
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Cumhurbaşkanınca atanır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili, 9 üyesi vardır. Üyeler
Denetim Standartları Kurumu
Cumhurbaşkanınca atanır.
Nükleer Düzenleme Kurumu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili, 5 üyesi vardır.
Üyeler Cumhurbaşkanınca atanır.

(EK)
ANAYASA’DA DOĞRUDAN (İSMEN) DÜZENLENEN KURUMLAR (ANAYASAL
KURUMLAR)
 Cumhurbaşkanlığı
 Bakanlık
 TBMM Başkanlığı
 Mahkemeler
 Yargıtay
 Danıştay
 Uyuşmazlık Mahkemesi
 Sayıştay
 Devlet Denetleme Kurulu
 Yüksek Seçim Kurulu
 MGK
 Genel Kurmay Başkanlığı
 HSK
 Diyanet İşleri Başkanlığı
 İl (Genel) İdaresi
 Mahalli İdareler/Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediye, Köy)
 Mahalli İdare Birlikleri
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 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 YÖK
 Üniversiteler (Vakıf Üniversiteleri de dahil)
 RTÜK
 TRT
 Türkiye Adalet Akademisi
 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 Kamu Denetçiliği Kurumu (2010 Anayasa değişikliğiyle)
 Ekonomik ve Sosyal Konsey (2010 Anayasa değişikliğiyle)
 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (2010 Anayasa değişikliğiyle)

.
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Uygulamalar
Bu bölüm uygulama olmayıp teorik bilgi aktarılmıştır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
düzenleyici ve denetleyici kurumların faaliyet alanları ve türleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Orman Genel Müdürlüğü faaliyet konusu açısından ne tür kamu kurumu sayılır?
a) İktisadi kamu kurumu
b) İdari kamu kurumu
c) Sosyal kamu kurumu
d) Kamu iktisadi teşebbüsleri
e) Bilimsel teknik ve kültürel kamu kurumu
2) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki
özelliklerinden biri değildir?
a) Görev alanları dışında da faaliyet yürütebilmeleri
b) Karar organlarının üyelerin seçimiyle oluşması
c) Yönetmelikler çıkarabilmeleri
d) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
e) İdari vesayet denetimi altında tutulmaları

meslek

kuruluşlarının

3) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Mimarlar Odası
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ticaret Odaları

4) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankalar Birliği
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

5) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
289

a)
b)
c)
d)
e)

Kültür ve Turizm Bakanı
Cumhurbaşkanı
TBMM
İçişleri Bakanı
TRT Genel Müdürlüğü

6) Kamu kurumları faaliyetlerine göre kaç gruba ayrılır?
7) Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının yönetim organlarının görevine nasıl
son verilir?
8) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların kararlarına karşı hangi yargı merciine
başvurulabilir?
9) RTÜK üyeleri ne şekilde seçilir?
10) KİT’lerin mali denetimi ne şekilde olur?

Cevaplar
1) b, 2)a, 3)b, 4)d, 5)c
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