İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İDARİ YARGI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMÜR AYDIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

İDARİ YARGI

Dr. Öğr. Üyesi ÖMÜR AYDIN

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 İdari yargının örgütlenmesine, görev alanına ve idari
davalara ilişkin temel bilgileri içermektedir.
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. İdari yargının varlığı hukuk devletinin gerçekleşmesi için en önemli
araçlardan biridir. Kişiler idareye karşı davalarını bu yargı kolunda açarlar. Böylelikle
idarenin eylem ve işlemleri yargı denetimi altına alınır.
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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 tekrar edilecek ardından idari yargının görev
alanı, örgütlenmesi, idari yargıda dava türleri ve kanun yolları 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. 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

1.4. T.C. İdaresi İle İlgili Anayasal İlkeler
1.4.1. Hukuk Devleti
1.4.2. Sosyal Devlet
1.4.3. Laiklik İlkesi
1.4.4. Merkezden -Yerinden Yönetim İlkesi
1.4.5. Yetki Genişliği İlkesi
1.4.6. İdarenin Bütünlüğü İlkesi
1.4.7. Kamu Tüzel Kişiliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdare kavramını organik ve fonksiyonel anlamda tanımlayınız.
2. İdari rejim kavramı ne anlama gelmektedir?
3. Türkiye’nin yönetim yapısına hakim olan Anayasal ilkeler hangileridir?
Açıklayınız.
4. Kamu tüzel kişiliği kavramını açıklayınız. Kamu tüzel kişiliğine sahip kurumların
ayrıcalıkları nelerdir?
5. Yetki genişliği ilkesini açıklayınız. Bu ilkenin işlevi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
T.C. İdaresi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Anayasa’da T.C. İdaresi için Kazanım
okuyarak
ve
öngörülen ilkeleri öğrenmek. araştırarak geliştirilecektir.

İdari Rejim

“İdari rejim”
anlayabilmek.

Merkezden ve yerinden
yönetim

Merkezden ve yerinden Kazanım
okuyarak
ve
yönetimin
yarar
ve araştırarak geliştirilecektir.
sakıncaları hakkında bilgi
edinebilmek.

İdarenin Bütünlüğü

İdarenin
bütünlüğünün Kazanım
okuyarak
ve
sağlanması için gereken araştırarak geliştirilecektir.
araçları öğrenmek ve bunları
kıyaslayabilmek.

kavramını Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İdari Rejim



İdarenin Bütünlüğü



Kamu Tüzel Kişiliği



Kanuni İdare İlkesi



Yetki Genişliği İlkesi
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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 ve Anayasa’da Türk İdaresinin örgütlenmesiyle ilgili temel ilkeler
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 demektir 2 . 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 söyleyebilir4. 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
çözümlenmektedir 5 . 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
kaynaklarıdır8.
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
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.
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yüzlerce 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.

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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Yürütme organının içinde yer alan, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve bakanlar, idare kavramına kural olarak dahil değildirler. Devletin başı olarak
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.

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 kendiliğinden harekete geçer.
- İdari fonksiyon bireylerle doğrudan doğruya ilgilidir.

1.4. T.C. İdaresi İle İlgili Anayasal İlkeler
1.4.1. 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.

17

Günday, a.g.e., s.36.

10

1.4.2. 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 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.

1.4.3. 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
11

din ve vicdan özgürlüğünün sınırları içinde serbesttir.
- İnanç ve vicdan özgürlüğü mutlaktır.
- İbadet hürriyeti de tanınmıştır ancak ibadet hürriyeti mutlak değildir, sınırlamalar
getirilebilir. 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.

1.4.4. 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.
Merkezden ve yerinden yönetimin yarar ve sakıncalarını şu şekilde sıralayabiliriz18.
Merkezden yönetimin yararları:
- Güçlü bir devlet yönetimi sağlar.
- 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.

18

Günday , a.g.e., s. 57-66.
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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.

1.4.5. 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
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.

1.4.6. 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.
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1.4.6.1. 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.

1.4.6.2. 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.

A. 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.

B. 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
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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:
“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.

C. 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).

1.4.7. 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.
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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
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4)

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkilerinden biri değildir?

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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2. İDARİ İŞLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. İDARİ İŞLEMLER
2.1.

İdari İşlemlerin Özellikleri

2.1.1. Tek Yanlılık
2.1.2. İcrailik (Uygulanabilirlik)
2.1.3. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma
2.1.4. Yargı Denetimine Tabi Olma
2.2.

İdari İşlemlerin Türleri

2.2.1. Genel Düzenleyici İşlemler
2.2.2. Birel (Bireysel) İdari İşlemler
2.3.

İdari İşlemlere İlişkin Diğer Sınıflamalar

2.3.1. Maddi Açıdan: Şart (Durum) İşlem ve Subjektif (Öznel) İşlem
2.3.2. İradenin Sayısı ve Açıklanma Usulüne Göre: Basit, Kolektif ve Karma İşlemler
2.3.3. Açıklanan İradenin Şekline Göre: Sarih ve Zımni İşlem
2.3.4. Etkileri Bakımından: Yararlandırıcı ve Yükümlendirici İşlem
2.3.5. Doğuracakları Hukuki Sonuç Açısından: Yapıcı (inşai) ve Belirleyici İşlem
2.3.6. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre: İsteğe Bağlı Olmayan İşlem ve İsteğe
Bağlı İşlem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdare neden işlemler yapar?
2. İdari işlemlerinin özellikleri nelerdir?
3. İdari işlemlerin türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

İdari işlemlerin özellikleri

İdari işlemlerin
özelliklerinin ortaya
konması.

İdari işlemin türleri

İdari işlemlerin
belirlenmesi

İdari işlemlerde sakatlıklar

İdari işlemlerde sakatlığın Kazanım
okuyarak
ve
hangi durumlarda ortaya araştırarak geliştirilecektir.
çıktığının anlaşılması

türlerinin Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İcrailik



Genel Düzenleyici İşlem



Birel İşlem



Yargı denetimi
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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 olabilirler 19 . Bu bölümde idari işlemler çeşitli yönleriyle
incelenecektir.

19

Günday, a.g.e. s. 110.
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2.1. İdari İşlemlerin Özellikleri20
2.1.1. 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.

2.1.2. 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.

2.1.3. 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
20
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.

2.1.4. 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:
- Sayıştay kararları
- Yüksek Seçim Kurulu kararları
- 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.
- 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.
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2.2. İdari İşlemlerin Türleri
İdari işlemler, genel düzenleyici işlemler ve birel işlemler olmak üzere iki grupta
incelenebilir.

2.2.1. 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.

2.2.2. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

yürütme

yetkisine

ilişkin

konularda

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.
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
21

Özay,a.g.e., s.329.
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yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları
gün yürürlüğe girer.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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.

2.3. İdari İşlemlere İlişkin Diğer Sınıflamalar
2.3.1. 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.
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2.3.2. 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, 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.

2.3.3. 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:
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.

2.3.4. 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.

2.3.5. 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.
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Belirleyici İşlem: Daha önceden doğmuş bir hukuki durumu tespit eder, belirler.
Örneğin mezun olmuş öğrenciye diploma verilmesi, yaş haddinden kişinin emekliye sevk
işlemleri gibi.

2.3.6. 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.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel olarak teorik bilgi verilmiştir. Uygulama bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

35

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, İdari işlemlerin özellikleri, türleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
I. Kanun
II. Yönetmelik
III. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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 ve III

2)

Yönetmelikler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)

Yönetmeliklerin Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunludur.

b)

Yönetmeliklerin tamamının Resmi Gazete'de yayımlanması zorunludur.

c)

Danıştay incelemesinden geçirilmeyen yönetmelikler yok hükmündedir.

d)

Kural olarak yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandıklarıgün yürürlüğe

e)

Kanunlar yönetmeliklere aykırı hükümler içeremez

girer.

3)
tanınmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinin Anayasa’da yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça

a)

Cumhurbaşkanı

b)

Emniyet Genel Müdürlüğü

c)

Diyanet İşleri Başkanlığı

d)

Devlet Denetleme Kurulu

e)

Genelkurmay Başkanlığı
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4)

Müşterek kararname, ne tür bir idari işlemdir?

a)

Karma işlem

b)

Düzenleyici işlem

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)
geri alabilir

İdareye hile ile yaptırılan bir işlem belli bir süreye bağlı olmaksızın her zaman

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)

Bakanlıklar Kurulu yönetmelik çıkarabilir mi?

10)

Karma işlem ne anlama gelir?

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

İdari İşlemin Unsurları

3.1.Yetki Unsuru
3.1.1. Yetki Kurallarına Aykırılık Hallerinde Uygulanacak Yaptırımlar
3.1.2. Yetki ve İmza Devri
3.2.

Şekil Unsuru

3.3.

Sebep Unsuru

3.4.

Konu Unsuru

3.5.

Amaç (Maksat)Unsuru

3.6.

İdari İşlemlerde Sakatlıklarda Uygulanacak Yaptırımlar

3.6.1. Yokluk
3.6.2. Hükümsüz Kılma
3.6.3. İptal Davası
3.6.4 Geri Alma (İdare Tarafından)
3.7.

İdari İşlemlerin Sona Ermesi

3.7.1. İdarenin İradesi Dışında Sona Erme
3.7.2. İdarenin İradesi ile Sona Erme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdari işlemlerin unsurları nelerdir?
2. İdari işlemlerde hukuka aykırılık durumunda ne gibi yaptırımlar uygulanır?
3. İdari işlemler ne şekilde sona erer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

İdari işlemin unsurları

İdari işlemlerin unsurlarını
öğrenebilmek

İdari işlemlerde sakatlıklar

İdari işlemlerde sakatlığın Kazanım
okuyarak
ve
hangi durumlarda ortaya araştırarak geliştirilecektir.
çıktığının anlaşılması

İdari işlemlerde sakatlıklara İdari işlemlerde sakatlıklara Kazanım
okuyarak
ve
uygulanacak yaptırımlar
uygulanan
yaptırımların araştırarak geliştirilecektir.
anlaşılabilmesi
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Anahtar Kavramlar


İşlemin Unsurları



Yokluk



İptal



Geri Alma
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Giriş
Bu bölümde idari işlemlerin unsurları incelenecektir. 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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3.1. 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.

3.1.1. 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.
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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- 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 görevlisi yetki kullanmaz. Bununla beraber yetkiler kanunların öngördüğü zaman
diliminde kullanılmalıdır. Zamanaşımına uğramış bir konuda yetki kullanılamaz.

3.1.2. Yetki
Yaptırımlar24
Yetki
Kuralına
Aykırılık
Hali

Kurallarına

Aykırılık

Tanımı

Fonksiyon
gaspı (görev
gaspı)

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

Yetki gaspı

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

Hallerinde

Örnek

Kaymakamın
boşanma
kararı vermesi, İçişleri
bakanının bir belediye
başkanını görevden alması
gibi.
- Temizlikçinin müdürün
evrakını imzalaması
- Polis olmayan, üniforma
giymiş birinin polis adına
işlem yapması

Uygulanacak

Yaptırımı

Yok hükmündedir.

- Kişi bakımından
yetkisizlik
durumudur.
- Yok
hükmündedir.

- 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.

- 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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3.1.3. 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.
- 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.

25

Özay, a.g.e., s. 156-157, Gözübüyük ve Tan, a.g.e., s. 452, Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 112-114.
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3.2. 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.
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
26

Günday, a.g.e., s.132, Özay,a.g.e., s. 394.
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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. Bir işlemi İlk
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.

3.3. 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 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. 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 “
27
28

Gözler ve Kaplan, a.g.e., s. 122.
Özay, a.g.e., s. 400.
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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.

3.5. 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
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s.123.
Günday, a.g.e.,s. 146.
31
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.
29
30
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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.

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

3.6.1. 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 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.

33

Günday, a.g.e., s.151-152.
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3.6.2. 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.

3.6.2.1. 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.
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.

3.6.2.2. 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.
34

Günday, a.g.e., s.157, Odyakmaz,ve Kaymak ve Ercan, s.303-305.
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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.

3.7. İdari İşlemlerin Sona Ermesi
3.7.1. 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.

3.7.2. 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 unsurları ve bu unsurlarda ortaya çıkan sakatlıklarda
uygulanacak yaptırımlar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından değildir?

a)

Yetki

b)

Şekil

c)

Sebep

d)

Konu

e)

Öneri

2)
İdare adına irade açıklama yetkisi olmayan kişinin yaptığı işlemdeki sakatlık
aşağıdakilerden hangisi ile anlatılır?
a)

Yetki gaspı

b)

İdari merci tecavüzü

c)

Fonksiyon gaspı

d)

Yetki tecavüzü

e)

Yetki saptırması

3)
İdari işlemde kamu yararı dışında bir amaç güdülmesi durumunda sakatlık
aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?
a)

İdari merci tecavüzü

b)

Yetki gaspı

c)

Fonksiyon gaspı

d)

Yetki tecavüzü

e)

Yetki saptırması
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4)

İdari işlemlerde aşağıdakilerden hangisi yazılılık kuralının istisnasıdır?

a)

Zımni red

b)

Hazırlık işlemi

c)

İmza

d)

Tebliğ

e)

Savunma almak

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)
geri alabilir

İdareye hile ile yaptırılan bir işlem belli bir süreye bağlı olmaksızın her zaman

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)

Yetki tecavüzü ne anlama gelir?

7)

Yetki gaspı ne anlama gelir?

8)

İdari işlemin unsurları nelerdir?

9)

Yetki saptırması ne anlama gelir?

10)

Zımni red hangi durumlarda söz konusu olur?

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) e, 4) a, 5) d
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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?

İdare ile özel hukuk kişisi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar ne şekilde çözümlenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İki taraflı işlemler

İdarenin iki taraflı
işlemlerini
sınıflandırabilmek.

İdarenin sözleşmeleri

İdarenin sözleşme yapma
nedenlerini açıklayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Sözleşmeden
uyuşmazlıklar

doğan İdarenin sözleşmelerinden
çıkan uyuşmazlıkların
çözüm yöntemini
öğrenebilmek.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Uyuşmazlıkların
yolları

çözüm Kamu hukuku ve özel hukuk
sözleşmesi ayrımını
açıklayabilmek.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
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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 açıklamasıdır 35 . 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.
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
- Sözleşmenin taraflarından biri, bir kamu kurum veya kuruluşu, yani idare olmalıdır.
- Sözleşmenin konusu çoğu zaman bir kamu hizmetinin yürütülmesidir ve sözleşmenin
amacı kamu yararı olmalıdır.
- Sözleşme, idareye, üstün yetkiler ve ayrıcalıklar tanımış olmalıdır. Örneğin sözleşme
yapılırken idarenin tek taraflı hazırladığı genel şartnameler üzerinde karşı tarafın hiçbir söz
hakkı yoktur, idare sözleşme koşullarında tek yanlı değişiklikler yapabilir, sözleşmeyi tek
yanlı iradesiyle feshedebilir.

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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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 kurallarıdır41. 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.

41
42

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

Türleri
Kamu Hizmeti
Sözleşmeleri

Tanımı
İmtiyaz

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
Servetlerine
Sözleşmeler

Yerüstü
İlişkin

İdari Hizmet 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)

Görevlendirme
Sözleşmeleri

- Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme
Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle
Görevlendirilmesi (3465 Sayılı Kanuna Göre)
Orman
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.

İsletme

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 vardır 43. 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.

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.

4.3.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale kanunu kamu kurumlarının yapacağı mal ve hizmet alımlarında ve yapım
işlerinde uygulanmaktadır. TMSF ve TMSF’nin hisselerine kısmen ya da tamamen sahip
olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile 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. Örneğin Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili
alımlar, Vakıf, kültür varlıklarının onarımları, ÖSYM’nin sınav faaliyetlerinin yürütülmesine
yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımları gibi.)
Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununda ortak ilkeler

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

43
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- Aleniyet (Açıklık) ya da saydamlık ilkesi
- Serbest Rekabet İlkesi
- Sözleşmeyi Yapmak İsteyen Kişide Belli Bir Yeteneğin Aranması
- 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.
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İhale Süreci

- 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
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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.

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. (60 gün içinde)
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
14734 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

3Elektrik 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
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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

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. İDARENİN YETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. İDARENİN YETKİLERİ
5.1. Düzenleme Yetkisi
5.2. Örgütlenme Yetkisi
5.3. Yaptırım Uygulama Yetkisi
5.4. İdarenin Mal Edinme Yetkileri
5.4.1. Kamulaştırma
5.4.1.1. Kamulaştırmanın Aşamaları
5.4.1.2. Kamulaştırma İşlemine İdari Yargıda İptal Davası Açılması
5.4.1.3. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi
5.4.1.4. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı
5.4.1.5. Acele Kamulaştırma
5.4.1.6. Kamulaştırmasız El Atma
5.4.1.7. Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri
5.4.2. Devletleştirme
5.4.3. İstimval
5.4.4. 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
İdarenin yetkileri

Kamulaştırmanın aşamaları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İdarenin düzenleme, tahsil, Kazanım
okuyarak
ve
re’sen icra ve mal edinme araştırarak geliştirilecektir.
yetkileri hakkında bilgi
sahibi olmak.
Kamulaştırmanın koşulları Kazanım
okuyarak
ve
ve süreci hakkında bilgi araştırarak geliştirilecektir.
sahibi olmak

İdarenin diğer mal edinme İdarenin
kamulaştırma Kazanım
okuyarak
ve
yetkileri
dışındaki
mal
edinme araştırarak geliştirilecektir.
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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5.1. 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 yetkisidir44. 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.

5.2. Örgütlenme Yetkisi
Anayasaya göre idarenin kuruluşu kanunla düzenlenir. 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.

5.3. Yaptırım Uygulama Yetkisi45
- 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.

44
45

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

5.4.1. 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.

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

sürecini

ayrıntılı

olarak
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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:

bakanlık

Yukarıda sayılan hallerde (taksitlendirme olabilen) Cumhurbaşkanı ya da ilgili



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
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Yukarıdaki idari kurumların almış olduğu kamu yararı kararları ayrıca onaya tabidir.
(Cumhurbaşkanı ve bakanlık kararları hariç) Genel olarak onay mercileri ilde vali ilçede ise
kaymakamdır.
- 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.
- Satın Alma veya Takas Usulünün Denenmesi: Kamulaştırma kararının
alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, “kıymet takdir (değer tespit) komisyonu”
oluşturur. 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. 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 ya
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. 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.

5.4.1.2. 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.
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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 durdurulması” veya “iptali” yönünde karar verirse
artık kamulaştırma işlemi ortadan kalkmış olur.

5.4.1.3. 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.

5.4.1.4. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı Örgütlenme Yetkisi
İdarece 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.
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.

5.4.1.5. 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.

5.4.1.6. 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
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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
edilmiştir.46

5.4.1.7. 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.

5.4.2. Devletleştirme
Anayasa’nın 47. Maddesine göre: “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler,
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.”
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.

46

Anayasa Mahkemesi'nin 10/04/2003 tarih ve 2002/112E, 2003/33K sayılı kararı.
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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.

5.4.3. 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.

5.4.4. 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?
a) Tarım reformunun uygulanması
b) Büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi
c) Yeni ormanların yetiştirilmesi
d) Hastane yapılması
e) 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)
istemelidir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurarak, taşınmazın kendisine devrini

e)
Ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi kamu kuruluşuna başvurmalı
başvurusu reddedilirse Danıştay’a başvurmalıdır.
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4)
Aşağıdakilerden
kullanabileceği bir yetkidir?

hangisi,

idarenin

sadece

olağanüstü

a)

Re’sen icra yetkisi

b)

Kamulaştırma yetkisi

c)

İstimval yetkisi

d)

Kamu alacaklarını tahsil yetkisi

e)

Devletleştirme yetkisi

5)

Devletleştirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Kamu gücüne dayanan bir işlemdir.

b)

Yalnızca özel mülkiyetteki teşebbüsler üzerinde uygulanabilir.

c)

Devletleştirme karşılığında bir bedel ödenir.

d)

Devletleştirme ancak kanunla yapılabilir.

e)

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?

dönemlerde

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) e, 4) c, 5) e
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6. İDARENİN SORUMLULUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. İDARENİN SORUMLULUĞU
6.1.

İdarenin Sorumluluğunun Dayanakları

6.2.

Kusurlu Sorumluluk (Hizmet Kusuru)

6.2.1. Hizmet Kusuru Sayılan Durumlar
6.2.2. Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı
6.3.

Kusursuz (Kusura dayanmayan) Sorumluluk

6.4.

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?

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

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İdarenin
sorumluluğunun İdarenin sorumluluğu ile Kazanım
okuyarak
ve
dayanakları
sosyal
hukuk
devleti araştırarak geliştirilecektir.
arasındaki
ilişkiyi
açıklayabilmek.
Hizmet kusuru

İdarenin hangi hallerde Kazanım
okuyarak
ve
taminat
sorumluluğunun araştırarak geliştirilecektir.
olduğunu anlayabilemek

Kusuru
haller

ortadan

kaldıran İdarenin
sorumluluğunu Kazanım
okuyarak
ve
ortadan kaldıran durumları araştırarak geliştirilecektir.
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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6.1. 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
genişlemiştir47.
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 çalışılmıştır48.
İdarenin sorumluluğu, kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olarak ikiye
ayrılmaktadır.

6.2. 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 49.

6.2.1. 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
kurulmalıdır50. 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
Özay, a.g.e., s. 711.
Gözübüyük, a.g.e., s. 261.
49
Günday, a.g.e., s. 320.
50
Özay, a.g.e., s. 736.
47
48
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hizmetin geç işlemesi sayılmaktadır 51 . Acile kaldırılmış hastaya ilgisizlik nedeniyle
müdahalenin geç 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 gerekir52.
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 53. Örneğin Beladiye 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.

6.2.2. Hizmet Kusuru-Kişisel Kusur Ayrımı
Kamu görevlilerinin görevinin ifasından ayrılamayan 54 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.
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
55
. 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.
İdarenin bu görevini yerine getirip getirmediği de yargı mercilerince dikkate alınır.

6.3. 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

Günday, a.g.e., s.322.
Özay,a.g.e., s. 749-750.
53
Günday, a.g.e.,s. 323.
54
Gözler ve Kaplan, a.g.e., s.207.
55
Günday, a.g.e., s. 327.
51
52
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gidilmektedir 56 . 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 57 . 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 edilir58. 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
zorunda bırakılmışlarsa bozulan dengenin yeniden kurulması için bu kişilerin zararını idarenin
tazmin etmesi gerekir. 59 Özellikle yol, köprü, baraj vb. bayındırlık hizmetleri sırasında
meydana gelen zararlarda bu ilke uygulanmaktadır.

6.4. 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
Özay, a.g.e., s. 755.
Özay, a.g.e., s. 759.
58
Günday 331
59
Günday 333
56
57
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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.
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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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7. İDARENİN DENETLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. İDARENİN DENETLENMESİ
7.1. İdarenin Yargı Dışı Yollarla Denetlenmesi
7.1.1. Siyasi Denetim
7.1.2. İdari Denetim
7.1.2.1. Devlet Denetleme Kurulu
7.1.2.2. Sayıştay
7.1.2.3. Bağımsız Kurulların Denetimi: Kamu Denetçiliği Kurumu
7.2. İdarenin Yargısal Yolla Denetlenmesi: Türkiye’de İdari Yargı
7.3. İdari Yargının Görevi Dışındaki Davalar
7.4. İdari Yargılamanın Temel Özellikleri

111

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İdari vesayet denetimi ne anlama gelir?

2.

DDK hangi kurumları denetleyemez?

3.

İdarenin yargı tarafından denetlenmesi hangi yollarla olur?

4.

İdari yargının görev alanı nedir?

İdari

yargılamanın

özellikleri

nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İdarenin yargı dışı yollarla İdarenin yargı dışı yollarla Kazanım
okuyarak
ve
denetlenmesi
denetlenmesi yöntemlerini araştırarak geliştirilecektir.
kavrayabilmek.
İdari yargının görev alanı

İdari yargının görev alanını Kazanım
okuyarak
ve
belirleyebilmek
araştırarak geliştirilecektir.

İdari
özellikleri

yargılamanın İdari yargılamanın temel Kazanım
okuyarak
ve
özelliklerinin anlaşılması.
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar





İdari denetim



Siyasi Denetim



İdari yargı

Yargı kısıntısı

114

Giriş
Hukuk devleti ilkesinin en önemli gereği, idarenin yapmış olduğu işlem ve
eylemlerinin hukuka uygunluk yönünden yargı denetimine tabi olmasıdır. Bununla beraber,
yargı denetimi idarenin işlem ve eylemleri üzerinde yapılan tek denetim değildir. Yargı
denetimi dışında, siyasi denetim, idari denetim ve bağımsız kurulların yaptığı denetimler de
söz konusudur.
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7.1. İdarenin Yargı Dışı Yollarla Denetlenmesi
Hukuk devleti ilkesinin en önemli gereği, idarenin yapmış olduğu işlem ve
eylemlerinin hukuka uygunluk yönünden yargı denetimine tabi olmasıdır. Bununla beraber,
yargı denetimi idarenin işlem ve eylemleri üzerinde yapılan tek denetim değildir. Yargı
denetimi dışında, siyasi denetim, idari denetim ve bağımsız kurulların yaptığı denetimler de
söz konusudur.

7.1.1. Siyasi Denetim
TBMM’nin yürütme organını çeşitli araçlarla (yazılı soru, meclis araştırması, meclis
soruşturması gibi) yaptığı denetimdir.

7.1.2. İdari Denetim
İdari denetim, İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından
denetlenmesidir. İdari denetimin birinci biçimi, iç denetim olarak da adlandırılan hiyerarşi
denetimidir. İdari denetimin ikinci biçimi ise, dış denetim olarak da adlandırılan vesayet
denetimidir. Bununla beraber çeşitli denetim organlarının; DDK, ve bakanlıkların teftiş
kurulları, Sayıştay gibi mercilerin yaptığı denetimi de bu kapsama koyabiliriz. Kitabın ikinci
bölümünde hiyerarşi ve idari vesayet denetimi incelenmişti. Bu kısımda DDK ve Sayıştay’ın
denetimi üzerinde kısaca durulacaktır.

7.1.2.1. Devlet Denetleme Kurulu
Doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olup, onun isteği üzerine (kendiliğinden yapamaz)
inceleme, araştırma, idari soruşturma ve denetleme yapar. (idari soruşturma yetkisi 2017
değişikliği ile verilmiştir.)
DDK’nın görevi; İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, 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 derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma, idari
soruşturma ve denetlemeleri yapar. Kurul kararları gizlidir. Kararlar bir rapor halinde
Cumhurbaşkanına sunulur.
2017 değişikliği ile Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında sayılan silahlı
kuvvetler kurulun görev alanına dahil edildi. Artık kurulun görev alanı dışında olan sadece
yargı organlarıdır. Devlet denetleme kurulunun başkanı değişiklikten önce kurul üyeleri
içinden atanmakta iken bu zorunluluğa son verildi ve başkan ve üyeler Cumhurbaşkanınca
atanır hükmü benimsendi. Değişiklik öncesi kanunla düzenlenen kurulun işleyişi, üyelerin
görev süresi ve diğer özlük işlerinin artık Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenleneceği
kabul edildi.
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7.1.2.2. Sayıştay
Sayıştay, kamu kurumlarının gelir ve gider ile mallarını (kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları hariç), TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamakla görevlidir.
Sayıştay kararlarına karşı yargı yoluna 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 ararları
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. 2005 yılında Sayıştay’ın vize ve tescil yetkileri
kaldırılmıştır.

7.1.2.3. Bağımsız Kurulların Denetimi: Kamu Denetçiliği Kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) buna örnek verilebilir. 2010 Anayasa
değişiklikleriyle kurulmuştur. TBMM Başkanlığı’na bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel
bütçeli bir kuruluştur.
Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri
ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla
görevlidir.
Ancak;
-

Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,

-

Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,

-

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,

Kurumun görev alanı dışındadır.
Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru sahibinin talebi üzerine
başvuru gizli tutulur.
Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri veya iş adresini ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, yabancılar için pasaport
numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve yerleşim yeri ile yetkili
kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel kişilik numarasını ve yetki belgesini içeren Türkçe
dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla elektronik
ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
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Yapılan başvurulardan;
-

Belli bir konuyu içermeyenler,

Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış
uyuşmazlıklara ilişkin olanlar,
-

İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar,

-

Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar,

incelenmez.
Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan
zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden
yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız
zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru yolları tüketilmese dahi
başvuruları kabul edebilir.
Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir.
Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Kuruma, yapılacak başvuruya idare tarafından
verilecek cevabın tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği
takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren altı ay içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi,
dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara verildiği, diğer hâllerde başvurunun
Kuruma ulaştığı tarihtir. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan
dava açma süresini durdurur.
Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, bu
isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Bu süre içinde
istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya
denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci soruşturma açar.
Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst
makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı
niteliğindeki bilgi ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde
incelenebilir. İnceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
sonuçlandırır.
Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana
bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını, başvuru süresini ve başvurulacak
makamı da gösterir. İlgili merci, Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya
Kurumun önerdiği çözümü uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz
gün içinde Kuruma bildirir.

118

7.2. İdarenin Yargısal Yolla Denetlenmesi: Türkiye’de İdari Yargı
Ülkemizde, Kıta Avrupası’nda yaygın olan “idari rejim” sistemine benzer bir idari
yargı örgütlenmesi vardır. İdari Rejim ilkesinin uygulandığı ülkelerde idari yargı ayrı bir
yargı kolu olarak örgütlenmekte ve kendine has kurallara sahip olmaktadır. 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
çözümlenmektedir. 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 gelişmemiştir.
Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanan bu sistemde, herhangi bir ayrım yapılmaksızın
tüm uyuşmazlıklar tek bir yargı düzeni içinde adli mahkemelerce görülür. Bir başka deyişle,
birey-idare uyuşmazlıklarını çözme görevi de, birey-birey uyuşmazlıklarını çözümleyen adli
mahkemelere aittir. Yargı tek bir düzen şeklinde örgütlenmiştir ve yargı birliğini çoğunlukla
yargı düzeninin en tepesinde yer alan bir yüksek mahkeme sağlar. Anglo-Sakson
hukuk
sisteminin ayırıcı özelliği, birey-birey ilişkilerini düzenleyen özel hukukun, idare-birey
ilişkilerini de düzenleyen hukuk olduğunun kabul edilmesidir.
Fransa başta olmak üzere Kıt’a Avrupa’sı ülkelerinde uygulanan “idari rejim”de,
idarenin kuruluş ve işleyişi, genel hukukun dışında gelişen ve tamamen kendine özgü
kurallardan oluşan idare hukukuna bağlı bulunmaktadır. Ayrıca idare hukukunun
uygulanmasından çıkan anlaşmazlıklar, adalet mahkemeleri dışında oluşturulan ve kendine
özgü yetkisi ve çalışma usulleri olan bir idari yargılama düzeninde çözümlenmektedir. İdari
rejimde, idarenin, bireyler üzerinde, onların rızasını almadan kullanabileceği bir egemenlik
hakkı ve emretme gücü bulunmaktadır. İcrai karar alma yetkisi denilen bu gücüne dayanarak
idare, bireylere sormaksızın onları bağlayan kararlar alabilmekte ve bu kararları gerekirse
zorla uygulayabilmektedir. Zorla uygulama, bireyi idare karşısında güçsüz, çaresiz ve boyun
eğme noktasına taşımaktadır. İşte bu noktada, bireylerin yasal olmayan yollarla idareyi
etkileme girişimlerine olanak sağlanmakta, yolsuzluk, rüşvet gibi hukuk dışı durumlar ortaya
çıkmakta, idare de ehliyet ve liyakat ölçülerine uyamaz hale gelmektedir.
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 denebilir.
Ülkemizde idari yargı; “genel idari yargı” ve “askeri idari yargı” olmak üzere ikili
bir yapı içinde çalışmaktaydı. Ancak 2017 Anayasadeğişiklikleriyle beraber askeri idari
yargı kaldırılmıştır. Böylelikle Askeri Yüksek İdare Mahkemeside kapatılmış görevleri
genel idari yargıya devredilmiştir.

Genel idari yargıda;
vergimahkemeleri çalışmaktadır.

Danıştay,

bölge

idare

mahkemeleri,idareve
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İdari yargıda açılan davalara “idari dava” adı verilir. İdari yargıda “iptal” ve
“tam yargı davası” olmak üzere iki tür dava vardır. Bunun yanında yorum, tespit ve temyiz
gibi davalar idari yargıda yer almaz. Daha önceki Danıştay Kanununda (521 sayılı) yorum ve
temyiz davalarına yer verilmişti ancak 1982 yılından itibaren yorum davası kaldırılmış,
temyiz davası ise temyiz yoluna dönüştürülmüştür.

İdari yargıda “genel görevilkesi” uygulanmaktadır. İlk derece idare
mahkemeleri genel görevlidir. Yani kanunla başka bir idari yargı merciin görev alanına
sokulmayan tüm idari davalar burada açılmalıdır.
20.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay
Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare, idare ve Vergi Mahkemeleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanunları ile idari yargı alanında gerek kuruluş ve işleyiş, gerekse
yargılama
usulü
ile
ilgili
önemli
düzenlemeler
yapılmıştır.
Sultan Abdülaziz döneminde, Sadrazam Ali Paşa zamanında 1868’de kurulduğu kabul edilen
ve Cumhuriyetin en eski anayasal kurumlarından biri olan Danıştay, 1982 yılına kadar ilk
derecede ve genel olarak üst derecede idare mahkemesi konumunda iken, yapılan
değişikliklerle (2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesinde belirlenen idari davalara ilk
derece mahkemesi olarak bakma görevi dışında Yargıtay modeli esas alınarak, bu tarihte
kurulan yerel idare ve vergi mahkemelerinin verecekleri kararlara karşı temyiz mercii haline
getirilmiştir. Şurayı Devlet adıyla 1868 yılında Danıştay’ın kurulması, ülkede 19. yüzyılın ilk
yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden biridir.
Danıştay’ın faaliyetleri, 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez
kuruluşlarının TBMM Hükümetinin idaresine geçtiği sırada sona ermiş, Cumhuriyet devrinde
669 Sayılı Kanunla Danıştay yeniden kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya
başlamıştır. 669 Sayılı Kanuna göre Danıştay, üç idari bir dava dairesi olmak üzere, dört
daireden oluşmaktaydı.
1961 Anayasası, mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığını hem yasama ve hem de
yürütme organlarına karşı koruyabilmek için gerekli hükümleri öngörmekte idi. Bu
Anayasanın 114 üncü maddesinde, "İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mercilerinin
denetimi dışında bırakılamaz" denilmiş ve 1982 Anayasası ile bazı kısıtlamalar getirilmişse de
temel ilke korunmuştur.
1982 yılında ayrıca, ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi
mahkemelerinin kurulmasıyla, idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlanmıştır. Bugün
Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz mercii olarak yargı görevine devam
etmektedir.
Anayasa’da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasanın 155
inci maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı
olmanın yanı sıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir
yargı kuruluşudur.
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Bugün Danıştay’ın idari görevleri ile yargı görevi birbirlerinden kesin olarak ayrılmış
ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuşlardır.
Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini, idare ve vergi mahkemeleriyle birlikte,
Danıştay’ın dava daireleri yürütmektedir.
Günümüzde Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na
göre örgütlenmiştir. Bugün Danıştay’da, Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire
Başkanları ve Üyeler görev yapmaktadır.
Danıştay’da ayrıca, dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli
açıklamaları yapmak, tutanakları hazırlamak ve karar taslaklarını yazmakla görevli, tetkik
hakimleri ve davalar hakkında hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar bulunmaktadır.

7.3. İdari Yargının Görevi Dışındaki Davalar
İdari işlemlere, idari eylemlere ve idari sözleşmelere karşı açılacak davalara idari
yargıda bakılır. İdari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların, İdari Yargı mercilerinde
çözümlenmesi, mutlak şekilde uygulanan bir kural değildir. Bazı idari işlem ve eylemlerden
kaynaklanan uyuşmazlıklar, Adli Yargı'da çözümlenebilmektedir. Bilindiği üzere, idare ile
bireyler arasındaki ilişkilerin tamamı idare hukuku alanında bulunmamaktadır. İdare ile
bireyler arasındaki ilişkilerin bir kısmın özel hukuk alanında kalmaktadır. Dolayısıyla, idari
yargının görev alanında kalan dava ve uyuşmazlıklar, idari faaliyetlerden, yani idare ile
bireyler arasındaki idare hukuku ilişkilerinden çıkan dava ve uyuşmazlıklardır. İdare hukuku
ilişkileri ise idari işlem, idari eylem ve idari sözleşmelerle kurulan ilişkilerdir. Ancak bazı
davalar adli yargının uzmanlık alanına girdiğinden ya da öteden beri adli yargı geleneği içinde
yer aldığından ya da faaliyet özel hukuk niteliği kapsamında olduğundan dolayı idari yargının
görev alanına girmez.
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
 Yasama organının yasama işlemleri: kanunlar ve parlamento kararları. (Ancak
TBMM Başkanlığının TBMM memurları hakkında aldığı kararlar idari işlemdir idari davaya
konu olurlar)
 Yargı organlarının yargı işlemleri (Ancak Mahkeme başkanının, mahkeme
memurları hakkında aldığı kararlar, idari davaya konu olurlar.)
 Seçimle ilgili uyuşmazlıklar (Yüksek Seçim Kurulu’nca çözümlenir)
 Kamu görevlileri aleyhine açılan bazı davalar: İdare, kamu görevlisine rücu davasını
adli yargıda açar.
 İdarenin özel kişilere karsı açtıkları davalar
 İdarenin özel hukuk sözleşmelerinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar (yapişlet-devret-, yap-işlet gibi)
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 KİT’lerin özel hukuk etkinliklerinden doğan uyuşmazlıklar (abonman sözleşmeleri
gibi)
 İşçi niteliğindeki kamu görevlileri ile idare arasında çıkan iş kanunundan
kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak davalar
 Kamulaştırmada eski malikin geri alma hakkı ile ilgili davalar
 Nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına ilişkin davalar
 Tapu sicili ile ilgili ve Kadastro Kanunun uygulanması ile ilgili davalar
 İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zararların giderilmesi için açılacak olan davalar
 Vasi ve Vesayet dairelerinin kusurlarından doğan zararların giderilmesi için açılacak
olan davalar
 Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselerin açacaktan tazminat davaları
 Fiili Yol niteliğindeki eylemlerden doğan uyuşmazlılar (men-i müdahale davası gibi)
 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasından doğan
uyuşmazlıklar.
 Orman Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar.
 Fikir ve Sanat Eserleri, Milli
uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar.

Piyango

ve

Talih

Oyunları

yasalarının

 Kabahatler Kanunu kapsamında yer alan eylemler için (dilencilik çevreyi kirletme,
sarhoşluk, afiş asma, kumar, gürültü, tütün mamullerinin tüketilmesi, kimliği bildirmeme,
silah taşıma gibi) verilen idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari
yaptırım kararına karşı, 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir; idari yargıya
gidilemez.
 İdareye ait taşıtların sebep olduğu zararlar: İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu
kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin davalar adli yargıda görülür.
(Zarar görenin kamu görevlisi olması durumunda da bu kural geçerlidir). Hemzemin geçitte
meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu kural uygulanır.

7.4. İdari Yargılamanın Temel Özellikleri
Yazılı Yargılama: İdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak
üzerinden yapılır. (Ancak kanunda belirtilen bazı şartlarda duruşma da yapma imkanı
vardır.)
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Kendiliğinden İnceleme (Re’sen Tahkik): Mahkemeler, bakmakta oldukları davalara
ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden (re’sen tahkik ilkesi) ve lüzum gördükleri evrakın
gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden
isteyebilirler.
Yerindelik denetimi yasağı: 2010 Anayasa değişikliğiyle, Yargı yetkisini, idari
eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu ve hiçbir surette
yerindelik denetimi seklinde kullanılamayacağı vurgulanmıştır. Benzer hüküm İdari
Yargılama Usulü Kanunu’na göre (İYUK) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi
yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine
getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini
kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.
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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 işlem ve eylemlerinin yargı ve yargı dışı yollarla denetimine
ilişkin esaslar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında

a)

Kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı

kalır?

b)
Sermayesinin yarısından fazlasına kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı her
türlü kuruluş
c)

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

d)

Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları

e)

Türk Silahlı Kuvvetleri

2)

Sayıştay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

a)

Cumhurbaşkanı

b)

TBMM

c)

Anayasa Mahkemesi

d)

Yargıtay

e)

Danıştay

3)

Aşağıdakilerden hangisi genel idari yargıda yer almaz?

a)

Danıştay

b)

BİM

c)

Vergi Mahkemesi

d)

İdare Mahkemesi

e)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
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4)

İdari yargıda genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Danıştay

b)

BİM

c)

Vergi Mahkemesi

d)

İdare Mahkemesi

e)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

5)
“Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile
sınırlıdır ve hiçbir surette yerindelik denetimi seklinde kullanılamaz” Bu ilke aşağıdakilerden
hangisi ile ilgilidir?
a)

Yasama kısıntısı

b)

Hukuk Devleti

c)

İdarenin bütünlüğü

d)

Laik devlet

e)

Sosyal devlet

6)

Re’sen tahkik ilkesi ne anlama gelir?

7)

Yasama kısıntısı ne anlama gelir?

8)

İdari yargıda genel görevli mahkeme hangisidir?

9)

Kamu Denetçiliği Kurumu nereye bağlıdır?

10)

Kamu Baş Denetçisi kim tarafından seçilir?

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) e, 4) d, 5) b
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8. İDARİ YARGIDA MAHKEMELER (1): DANIŞTAY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. İDARİ YARGIDA MAHKEMELER (1): DANIŞTAY
8.1.

Danıştay Teşkilatı ve Danıştay’ın Karar Organları

8.2.

Danıştay’ın Görevleri

8.2.1. Danıştay’ın yargısal görevleri
8.2.2. Danıştay’ın İdari görevleri
8.2.3. Danıştay Dava Dairelerinin İşbölümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Genel idari yargıda yüksek mahkeme hangisidir?

2.

Danıştay’ın kaç dairesi vardır?

3.

İlk derece mahkemesi olarak hangi davalar Danıştay’da görülür?

Danıştay’ın

idari

görevleri

nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
organlarının Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Danıştay organları

Danıştay’ın
anlaşılması

Danıştay Daireleri

Danıştay Dairelerinin görev Kazanım
okuyarak
ve
alanının belirlenmesi
araştırarak geliştirilecektir.

Danıştay’ın Görevleri

Danıştay’ın yargısal ve idari Kazanım
okuyarak
ve
nitelikli
görevlerinin araştırarak geliştirilecektir.
ayırtedilebilmesi
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Anahtar Kavramlar


Danıştay Daireleri



Danıştay üyeliği



İlk derece mahkemesi



Temyiz mercii
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Giriş
Bu bölümde genel idari yargının yüksek mahkemesi olan Danıştay’ın organları,
daireler arası iş bölümü ve Danıştay’ın idari ve yargısal nitelikli görevleri ele alınacaktır.
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8.1. Danıştay Teşkilatı ve Danışay’ın Karar Organları
Anayasa’nın 155. Maddesi Danıştay ile ilgili şu hükmü içermektedir:
“Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay, davaları görmek, kamu
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini
bildirmek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten
sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen
görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı,
başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye
tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden
seçilebilirler. Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire
başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin
bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”
2575 Sayılı Danıştay Kanunu’na göre Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile
görevlendirilmiş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Danıştay
bağımsızdır. Danıştay'ın yürütmeyle ilgili işleri Cumhurbaşkanlığı aracılığı ile yürütülür.
Yönetimi ve temsili Danıştay Başkanına aittir. Danıştay meslek mensupları; Danıştay
Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay başkanvekili, daire başkanları ile üyelerdir.
Danıştay’ın karar organları şunlardır:
- Daireler: 10 Daire vardır. (Birinci Daire idari, diğerleri yargısal görev yapar.)
(2016/6723 değişikliği. Daha önce 17 Daire vardı.)
- İdari İşler Kurulu (idari işlerde görevli)
- İdari Dava Daireleri Kurulu, (İlk derece Mahkemesi olarak Danıştay’da görülen
davaların temyizi ve temyiz üzerine verilen bozma kararlarına karşı BİM’in ısrar kararlarının
temyiz yeridir.)
- Vergi Dava Daireleri Kurulu, (İlk derece Mahkemesi olarak Danıştay’da görülen
davaların temyizi ve temyiz üzerine verilen bozma kararlarına karşı BİM’in ısrar kararlarının
temyiz yeridir.)
- Danıştay Genel Kurulu
- İçtihatları Birleştirme Kurulu
- Başkanlar Kurulu
- Başkanlık Kurulu
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- Yüksek Disiplin Kurulu
- Disiplin Kurulu

8.2. Danıştay’ın Görevleri
Danıştay’ın yargısal görevleri ve idari görevleri vardır. 02/12/2014 tarihli ve 6572
sayılı Kanun ile Danıştay’ın daire sayısı 17’ye çıkarılmıştır. Bu kanunda 17. Daire, İdari
Daire olarak kurulmuştur. Ancak 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun bu yapıyı tekrar
değiştirmiştir. Buna göre Danıştay; dokuzu dava, biri idari daire olmak üzere 10 daireden
oluşur.
Son durum şöyledir:
- Danıştay İdari Daireler (İdari Görevler): 1. Daire ve İdari İşler Kurulu
- Danıştay Dava Daireleri (Yargısal Görevler): 2-9 arası Daireler.
Dava dairelerinden 3., 4., 7. ve 9. daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise
idari dava dairesi olarak görev yapar.
Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde dava daireleri arasındaki iş
bölümü Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir. Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından
zorunluluk doğması hâlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden
birinin veya birkaçının görev alanını değiştirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava
dairesi veya idari daire olarak görevlendirebilir. Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve
idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği,
görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları
Başkanlık Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımını
izleyen ay başından itibaren uygulanır.
- Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve 4 üyenin
katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Dairelerde yeteri kadar tetkik hakimi
bulunur. Daire başkanları belirli bir dairenin başkanı olarak seçilirler. Üyeler, Başkanlık
Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve hizmetin icaplarına göre, daireleri aynı usulle
değiştirilebilir. Dairelerde vuku bulacak noksanlıklar, diğer dairelerden üye alınmak suretiyle
tamamlanır . Bu üyeler Başkanlık Kurulunun kararı ile önceden tespit edilir.
- İdare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı
davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince
yapılır.
- Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı
davalarda merci tayini, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince
yapılır.
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1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun’un geçici 27. Maddesine göre: Başkanlık Kurulu
iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en
geç üç yıl içinde daire sayısını 10’a indirir. Ancak bu daireler, Başkanlık Kurulunca
kapatılıncaya kadar görevlerine devam ederler. Başkanlık Kurulu, her daire kapatma
işleminden sonra iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü
yeniden belirler. Buna ilişkin karar derhâl Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinden
itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır. Bu çerçevede Danıştay Başkanlık Kurulu’nun
01/08/2016 tarih ve 2016/32 sayılı kararıyla Onaltıncı ve Onyedinci Dairelerin kapatılması
nedeniyle iş durumu ve ihtiyaç dikkate alınarak İkinci, Beşinci, Onuncu, Onbirinci ve
Onikinci Daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirlemiştir.

8.1.1. Danıştay’ın Yargısal Görevleri
(1). Bazı davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlamak.
(2). Temyiz incelemesi yapmak: Danıştay;
Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf incelemesi sonucu verdiği bazı kararların, İlk
derece mahkemesi olarak Danıştay Dairelerinde görülen davalarda verilen nihai kararların,
temyiz incelemelerini yapar.
1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun Danıştay’ın temyiz görevine ilişkin şu hükmü
eklemiştir: “Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya
yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla
sınırlıdır.”
İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar şunlardır:
- Cumhurbaşkanı kararları
- Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemler
- Bakanlıkların ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemleri
- Kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke
çapında uygulanacak düzenleyici işlemler
- Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını
kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.
- HSK’nın meslekten çıkarma kararlarına karşı açılan iptal davaları
- Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerinden doğan idari davalar
- Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar
137

- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler
- Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan
eylem ve işlemler
- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay
Başkanlığı işlemleri

8.1.2. Danıştay’ın İdari Görevleri
Danıştay yargısal görevleri yanında idari görevleri de vardır. İdari işlere ilişkin idari
uyuşmazlıklar ve görevler 1. Daire ve İdari İşler Kurulu’nda görülür.
İdari görevleri ise şunlardır:
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında görüşünü
bildirmek,
- Kanunlarında Danıştay'dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekler
- İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan uyuşmazlıkları,
- Kamu kurumları arasında mal devrinden çıkan uyuşmazlıkları,
- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca
görülecek işleri,
- İl İdaresi Kanunu ve Belediye Kanunu’ndan kaynaklanan işleri,
- Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri,
İncelemek, gereğine göre karara bağlamak veya düşüncesini bildirmek.

8.2.3. Danıştay Dava Dairelerinin İşbölümü
İkinci Daire
a) Aile hekimliği ve sözleşmeli sağlık personeline ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma,
feshetme, ihtar verme ve parasal konular dâhil),
b) Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları hariç olmak üzere; bakanlıklar ile
bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile yüksek öğretim
kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay
Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,
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kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Üçüncü Daire
a) Özel tüketim vergisine (ithalde alınan özel tüketim vergisi hariç) ilişkin davalar ile
temyiz başvurularını,
b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon,
Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince
verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak
Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa,
Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi
mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
ç) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava
dairelerinin görevleri dışında kalan işleri, çözümler.
Dördüncü Daire
a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin düzenleyici diğer işlemlere karşı
açılan davaları,
b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir,
İstanbul, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi
mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
c) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak
Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı
çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
çözümler.
Beşinci Daire
a) Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında
çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil, disiplin, sicil, başarı, üstün başarı değerlendirmesi
ve ödüllendirme işlemleri ile emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemlerinden,
b) Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik işlemlerinden,
c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek
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Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (disiplin işlemleri dâhil),
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Altıncı Daire
a) İmar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre, her tür ve ölçekteki
planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit
işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen
tesis edilen işlemlerden,
b) İmar mevzuatından doğan ve Ondördüncü Dairenin görevleri dışında kalan işlerden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Yedinci Daire
Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere, motorlu taşıtlar vergisine ve
veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.
Sekizinci Daire
a) Belediyeleri ilgilendiren mevzuattan,
b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri
konusundan,
c) İskan mevzuatından,
ç) Maden, taşocakları ve orman mevzuatından (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli
sularla ilgili işler dahil),
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,
e) Öğrenci ve öğrenim işlerinden,
f) Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanları disiplin ve özlük işleri dahil),
g) Özel öğretim kurumları mevzuatından,
ğ) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında
Kanundan,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Dokuzuncu Daire
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a) Damga vergisine, emlak vergisine; köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve
payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanununa ilişkin davalar
ile temyiz başvurularını,
b) Katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak
Bursa, İstanbul, İzmir ve Sakarya Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi
mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,
çözümler.
Onuncu Daire
a) Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin
işlemlerden,
b) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan,
c) Köy ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan (4342 sayılı Mera Kanunu ile 5355 sayılı
Mahalli İdare Birlikleri Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dâhil),
ç) Sınır ve toprak edinme mevzuatından (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti
ve sınırlı aynî hak edinimi dâhil),
d) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin
Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamındaki işyerleri ile ilgili 1608 sayılı Umuru Belediyeye
Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı
Maddelerini Muaddil Kanun uyarınca tesis edilen işlemler ile 394 sayılı Hafta Tatili Kanunundan
kaynaklanan işlemler dâhil), 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, mülga 5179 sayılı
Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, mülga 552
sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu (vergi, resim, harç dışında) uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait
işlemler ile işyerlerine verilen idari para cezaları, işyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i,
geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,
e) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan,
f) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
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Kanundan,
g) Mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan, mülga 90 sayılı Ödünç Para Verme
İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunundan,
ğ) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan
uyuşmazlıklardan,
doğan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Onbirinci Daire
a) Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim
durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlerden,
b) Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,
c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,
ç) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,
d) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından,
e) Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların
Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının
Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan,
f) Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme
Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine
Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,
g) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan,
ğ) Kamu konutları ve harcırah mevzuatından,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Onikinci Daire
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a) Kamu görevine alınma ile ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının
sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden,
b) Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı
değerlendirmesi dâhil) işlemlerden,
c) Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,
ç) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa
ilişkin işlemlerden,
d) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden
çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin
kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Onüçüncü Daire
a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,
b) Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundan,
c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanundan,
ç) Şeker Kanunundan,
d) Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunundan,
e) Evrensel Hizmet Kanunundan,
f) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanundan,
g) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi
ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,
ğ) Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı
ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,
h) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,
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ı) Sermaye Piyasası Kanunundan,
i) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,
j) Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunundan,
k) Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,
l) Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,
m) Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan
(ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen
ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden,
n) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanundan,
o) Enerji Verimliliği Kanunundan,
ö) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan,
p) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,
doğan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan
davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Ondördüncü Daire
a) Çevre,
uygulanmasından,

boğaziçi,

eski

eser,

gecekondu,

kıyı

ve

turizm

mevzuatının

b) İmar kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme,
durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili
amacıyla tesis edilen işlemlerden,
c) Afet işlerine ilişkin mevzuattan,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Onbeşinci Daire
a) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanundan,
144

b) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından,
c) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,
ç) Emeklilik ve emekli sandığı mevzuatı hariç sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği
dahil),
d) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,
e) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar
dahil),
f) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,
g) Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından,
ğ) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis
edilen işlemlerden,
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
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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 genel idari yargının yüksek mahkemesi olan Danıştay’ın organları,
daireler arası iş bölümü ve Danıştay’ın idari ve yargısal nitelikli görevleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay organlarından biri değildir?

a.

Danıştay Genel Kurul

b.

İçtihatları Birleştirme Kurul,

c.

Başkanlar Kurulu

d.

Başkanlık Kurulu

e.

Bölümler

2)

Danıştay’ın kaç dairesi bulunmaktadır?

a)

11

b)

12

c)

13

d)

15

e)

17

3)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın dava dairesi değildir?

a)

1. Daire

b)

2. Daire

c)

16. Daire

d)

15. Daire

e)

9. Daire

149

4)
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen bir
dava değildir?
a.

İmtiyaz Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

b.

Belediye yönetmelikleri

c.

Bakanlıkların ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemleri

d.
Kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler
e.
Cumhurbaşkanınca
düzenleyici işlemler

çıkarılan

Cumhurbaşkanlığı

kararnameleri

5)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari bir görevi değildir?

a.

Kanunlarda öngörülen işler hakkında görüş bildirmek,

b.

Derneklerin kamu yararına çalışabilmesi ile ilgili görüş bildirmek,

c.
bildirmek,

dışındaki

Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında görüşünü

d.
Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerinden doğan idari davalara bakmak
e.

Kamu kurumları arasında mal devrinden çıkan uyuşmazlıkları çözmek

6)

Danıştay’ın idari daireleri hangileridir?

7)

Danıştay Vergi daireleri hangileridir?

8)

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar hangileridir?

9)

Ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin davaları nerede görülür?

10)

Danıştay’ın meslek mensupları kimlerdir?

Cevaplar
1) e,2) e, 3) a, 4) b, 5) d
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9. İDARİ YARGIDA MAHKEMELER (2): DANIŞTAY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. İDARİ YARGIDA MAHKEMELER (2): DANIŞTAY
9.1.

Danıştay Organlarının Oluşumu ve Görevleri

9.1.1. Danıştay genel kurulu
9.1.2. Başkanlar Kurulu
9.1.3. Başkanlık Kurulu
9.1.4. İdari ve vergi dava daireleri kurulları
9.1.6. İdari işler kurulu
9.1.7. Yüksek disiplin kurulu
9.1.8. Disiplin kurulu
9.2.

Danıştay Üyeleri

9.2.1. Danıştay üyelerinin nitelikleri
9.2.2. Üye seçimi
9.2.3. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire Başkanlarının
nitelikleri, seçimleri ve görev süreleri
9.2.4. Danıştay Tetkik Hakimi ve Savcılarının atanmaları ve dairelere verilmeleri
9.2.5. Başkanlara ve Başsavcıya vekalet
9.2.6. Danıştay Başsavcısının görevleri
9.2.6. Savcıların görevleri
9.2.7. Tetkik Hakimlerinin görevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Danıştay üyelerinin nitelikleri nelerdir?

2.

Danıştay üyeleri nasıl seçilir?

3.

Danıştay’da savcılık makamı var mıdır?

Danıştay

daireleri

arasında

görev

paylaşımı

ne

şekilde

yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Danıştay
nitelikleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
üyelerinin Danıştay
üyelerinin Kazanım
okuyarak
ve
niteliklerini öğrenebilmek
araştırarak geliştirilecektir.

Danıştay üyelerinin seçimi

Kazanım

Danıştay üyelerinin nasıl Kazanım
okuyarak
ve
seçildiğinin ortaya konması. araştırarak geliştirilecektir.

Danıştay organlarının görev Danıştay organlarının görev Kazanım
okuyarak
ve
alanı
alanının ayrıntılandırılması. araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Danıştay üyeliği



Danıştay Genel Kurulu



İdari İşler Kurulu



Danıştay Başsavcısı
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Giriş
Bu bölümde Danıştay üyelerinin nitelikleri, Danıştay üyelerinin nasıl seçildiği
Danıştay’da savcılık makamı, Danıştay daireleri arasında görev paylaşımının ne şekilde
yapıldığına dair konular ele alınacaktır.
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9.1. Danıştay Organlarının Oluşumu ve Görevleri
9.1.1. Danıştay Genel Kurulu
Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire
başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur. Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter
sayısı Başkan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla verilir.
Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlanmış sayılır. Genel
Kurulun toplantı yeter sayısına ilişkin özel hükümler saklıdır.
Danıştay Genel Kurulu, bu Kanunla ve diğer kanunlarla bu Kurula verilen
seçim görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve
yönetmelikleri kabul eder.

9.1.2. Başkanlar Kurulu
Başkanlar Kurulu, Danıştay
başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşur.

Başkanının

başkanlığında

Başsavcı,

Daire başkanının mazereti halinde, Kurula, dairenin en kıdemli üyesi katılır.
Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu
sağlamış sayılır. Verdiği kararlara karşı, yedi gün içinde ilgilisi veya üye tam sayısının onda
biri Genel Kurula itiraz edebilir. Genel Kurul, Başkanlar Kurulu kararlarını aynen
onaylayabileceği gibi değiştirerek de onaylayabilir.
Başkanlar Kurulunun görevleri
-

Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak

Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve
yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini yapmak
Danıştay Başkanının Kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri görüşmek ve
karara bağlamak

9.1.3. Başkanlık Kurulu
Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanının başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay
üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek
üyeden oluşur.
Başkanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulunca seçilir.
Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez. Başkanlık Kurulu,
üye tamsayısı ile toplanır. Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması hâlinde, noksanlık
yedeği ile tamamlanır. Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul
toplantılarına katılamazlar. Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy
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pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması da mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter
sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile
adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Başkanlık Kuruluna seçilenlerin
görev süresi iki yıl olup bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler. Başkanlık Kurulu
üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatları değiştiğinde
Kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle
boşalması hâlinde on beş gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye, yerine
seçildiği üyenin süresini tamamlar.
Başkanlık Kurulunun Görevleri
Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde
tutarak belirlemek.
-

Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek.

Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri
işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.
-

Daireler arasında iş bölümünü belirlemek.

Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek
veya bu işleri yapmak.
-

Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlık Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce Başkanlar Kuruluna 7 gün içinde
itiraz edilebilir. Başkanlar Kurulu, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi
değiştirerek de onaylayabilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine
başka bir yargı merciine başvurulamaz. (2016/ 6723 değişikliği. Önceki hüküm şöyleydi:
“Başkanlık Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine
başvurulamaz.”)

9.1.4. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları
İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile her idari dava
dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen iki asıl ve iki yedek
üyeden; (2016/6723 sayılı kanunun geçici 24. Maddesine göre, 31/12/2019 tarihine kadar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla
Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen on dört üyeden oluşacak şekilde çalışır.)
Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava
dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek
üyeden oluşur.
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İki yıllık süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki kuruldaki üyelerin yarısı iki yıl
süreyle yeniden görevlendirilirken, diğer yarısı kurullarda daha önce görevlendirilmeyen
üyeler arasından yenilenir. Kurullarda görevlendirilen asıl üyeler, üst üste en fazla iki dönem
görevlendirilebilir. Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine getirememesi durumunda ilgili
daireden, zorunlu hallerde diğer dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul toplantılarına
katılır. Kurulların asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulu
tarafından yedi gün içinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların
yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.
Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için 15 (2016/6723
değişikliği önceden 25 idi), Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise 11 dir. (2016/6723
değişikliği önceden 13 idi). İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece
mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava
dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara
katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar.
Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için otuzbir, Vergi Dava
Daireleri Kurulu için ise onüçtür. İdari dava daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece
mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava
dairesinin birlikte yapacağı toplantıda verilen kararların incelenmesinde, bu dairelerde karara
katılmış olanlar idari ve vergi dava daireleri kurullarında bulunamazlar.Bu toplantılarda hazır
bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz. Bu kurullarda kararlar
oyçokluğu ile verilir. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri
müdürlüğü bulunur.

9.1.5. İçtihadları Birleştirme Kurulu
İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava
daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur. Toplanma ve görüşme yetersayısı en az otuzbirdir.
Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye Kurula katılmaz. Esas
hakkındaki kararlar, birinci toplantıda Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile, bu
toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile
verilir. Kurulun diğer kararları oyçokluğu ile verilir. İçtihatları Birleştirme Kuruluna yeteri
kadar tetkik hakimi ve memur verilir.
Görevleri
İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri
kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya
uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü
takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi
inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.
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İçtihatların birleştirilmesini istemeye yetkili olanlar
İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi,
Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı
tarafından istenebilir.
Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay
Başkanlığına başvurabilirler.
Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları,
gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır.
Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak
zorundadır.

9.1.6. İdari İşler Kurulu
İdari İşler Kurulu, idari daire başkanı ile her takvim yılı başında Başkanlık Kurulunca
idari daireden seçilecek iki üye ve her dava dairesi başkan veya üyeleri arasından seçilecek bir
üyeden oluşur. (2016/6723). Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması
hâlinde Başkanlık Kurulunca otuz gün içinde seçim yapılır. Bu Kurula Danıştay Başkanı veya
başkanvekillerinden biri başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı 9 dur. (2016/6723
değişikliği. Önceden 15 idi).
Memurların yargılanması ile ilgili işlerin görüşülmesinde, incelenmekte olan kararı
veren daire başkan ve üyeleri toplantıya katılamazlar. Bu toplantılarda toplanma ve görüşme
yeter sayısı 7’dir (2016/6723 değişikliği. Önceki sayı 11’di)
Kararlar oyçokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf
çoğunluğu sağlamış sayılır. İdari İşler Kuruluna yeteri kadar tetkik hakimi ve memur verilir.
Görevleri:
- Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini
- Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri,
- Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını,
- Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay
Başkanının havale edeceği işleri,
- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı hükümlerine göre ilgili
dairece birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu
muhakeme kararlarını ise itiraz üzerine,
İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.
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9.1.7. Yüksek Disiplin Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanının Başkanlığında her takvim yılı başında,
Danıştay Genel Kurulunca her daireden seçilecek birer üye ile ikisi dava daireleri ve biri de
idari daireler başkanları arasından seçilecek üç daire başkanından kurulur. Danıştay
Başsavcısı Kurulun tabii üyesidir.
Kurula iki daire başkanı ve beş üye yedek olarak seçilir. Kurul üye tam sayısı ile
toplanır ve üçte iki oyçokluğu ile karar verir. Kurul üyeliklerinde boşalma halinde, boşalan
yer için en çok on gün içinde Genel Kurulca yeniden seçim yapılır. Kurulun yazı işlerini
Genel Sekreter yürütür.
Yüksek disiplin kurulunun görevleri
Yüksek Disiplin Kurulu, bu Kanun hükümleri dairesinde Danıştay Başkanı, Başsavcı,
başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına ve
disiplin cezası uygulanmasına karar verir ve bu Kanunla görevli kılındığı diğer işleri görür.

9.1.8. Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu, Genel Kurulun her takvim yılı başında seçeceği bir daire başkanıyla
bir üyeden ve birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik hakimi ile bir Danıştay savcısından oluşur.
Aynı şekilde birer yedek seçilir. Genel Sekreter Kurulun tabii üyesidir. Daire Başkanı Kurula
Başkanlık eder. Kurul oyçokluğu ile karar verir.
Disiplin kurulunun görevleri
- Danıştay memurları hakkında Yüksek Disiplin Kurulu görevlerini yapar.
- Danıştay memurları hakkında Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanunu
Muvakkatı hükümlerine göre birinci derecede karar verir.
- Danıştay memurları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 226 ncı
maddesinin (B) bendinde yazılı görüşme ve danışma kurulu görevini yapar.

9.2. Danıştay Üyeleri
9.2.1. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri
Danıştay üyeleri, İdari yargı hakim ve savcılığı, Bakanlık, müsteşarlık, müsteşar
yardımcılığı, elçilik, valilik, Generallik, amirallik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Genel ve katma bütçeli dairelerde veya
kamu kuruluşlarında genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve teftiş kurul
başkanlıkları, ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları, yükseköğrenim
kurumlarında hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlüğü, Kamu kurum ve
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kuruluşlarının başhukuk müşavirliği, birinci hukuk müşavirliği, hukuk hizmetleri başkanlığı
ve hukuk işleri müdürlüğü, görevlerini yapanlar arasından seçilir.
İdari yargı hakim ve savcılarının Danıştay üyeliğine seçilebilmeleri için birinci sınıfa
ayrıldıktan sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile çalışmış olmaları ve birinci sınıfa
ayrılma niteliğini kaybetmemeleri gereklidir. Danıştay üyesi seçilebilmek için hâkimlik ve
savcılık mesleğinde 17 yıl çalışmış olmak şarttır. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine
seçileceklerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmetlerinde 15 yıl çalışmış
bulunmaları, birinci derece aylığını kazanılmış hak olarak almaları ve hakimliğin gerektirdiği
ahlak ve seciyeye sahip olmaları şarttır.

9.2.2. Üye Seçimi
Danıştayda boşalan üyeliklerin dörtte üçü idari yargı hakim ve savcılığından, dörtte
biri ise diğer görevliler arasından seçilir.
İdari yargı hakim ve savcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulunca; diğer görevlerde
bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler.
Üyeler, bulundukları dairelerde başkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul
başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire
veya kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi
bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını
verirler ve daire ile ilgili olmak üzere verilen diğer işleri görürler.
(Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Danıştay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa
Danıştay üyesi seçilemez.
(Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Danıştay
üyeliğine seçilip görev süresi sona erenler, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ilgili dairesi
tarafından, idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.
(Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilip
idari yargıda bir göreve atanmak isteyenler, görev sürelerinin bitiminden bir ay öncesine
kadar, idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunur.
(Ek: 1/7/2016 – 6723/1 md.) Görevi sona eren üyelerin Danıştay ile ilişkileri kesilir;
ancak atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük hakları Danıştay tarafından karşılanmaya devam
olunur.
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9.2.3. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri ve Daire
Başkanlarının Nitelikleri, Seçimleri ve Görev Süreleri
Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri
arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilirler. Danıştay
Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için 6 yıl (2016 – 6723 değişikliği, önceden 4 yıldı.)
başkanvekili ve daire başkanı seçilebilmek için 3 yıl süre ile Danıştay üyeliği yapmış olmak
zorunludur.
Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri ve daire başkanlarının görev süreleri
dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler, yeniden seçilemeyenler ile seçime
girmeyenler veya süreleri dolmadan bu görevlerden çekilenler Danıştay üyeliği görevlerine
devam ederler. Seçim, görev sürelerinin biteceği tarihten onbeş gün önce veya diğer
sebeplerle boşalma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Çalışmaya ara verme süresi
bu sürenin hesabında nazara alınmaz. Seçim gizli oyla yapılır. İlk üç oylamada sonuç
alınamazsa, seçim üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden aday gösterilerek tekrarlanır. Şu kadar
ki, bundan sonraki üç oylamada sonuç alınamazsa dördüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş
sayılır.

9.2.3.1. Danıştay Başkanı’nın Görevleri
Danıştay Başkanı, Danıştay’ın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun düzenli
çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare
ederek lüzumlu idari tedbirleri alır.
Danıştay Başkanı, Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, İdari
İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna, Başkanlar
Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna başkanlık eder.

9.2.3.2. Danıştay Başkan Vekillerinın Görevleri
Danıştay Başkanına ait görevlerden Danıştay Başkanı tarafından verilenleri yaparlar.
Danıştay Başkanının yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik ederler. Danıştay
Başkanının katılmadığı kurullara başkanlık ederler.

9.2.3.3. Daire Başkanlarının Görevleri
Daire başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli
çalışmalarını, daire işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini ve tetkik hakimleri ile diğer
memurların yetişmelerini sağlarlar. Görüşmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların
toplantılarına katılarak düşüncelerini bildirirler ve oylarını verirler.
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Daire başkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu ve bunların
yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verirler ve
alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.

9.2.3.4. Danıştay Başsavcısının Görevleri
Başsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülen dava dosyalarını, esas
hakkındaki düşüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayırımına göre savcılara
havale eder. Düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile Başsavcılıkta görevli diğer
memurların devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar, gelen dosyaların kaydı ve
saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri
alır.
Başsavcı, incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla
kendisine verilen diğer görevleri yapar.
Başsavcı her takvim yılı sonunda, işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık
varsa sebepleri hakkında Danıştay Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü
idari tedbirleri bildirir.
Başsavcı, savcılardan birini, idari işlerde kendisine yardım etmekte görevlendirebilir.

9.2.4. Başkanlara ve Başsavcıya Vekalet
Danıştay Başkanlığının boşalması, Danıştay Başkanının izinli veya özürlü olması
hallerinde başkanvekillerinde en kıdemlisi Danıştay Başkanına vekalet eder. Dairelerde en
kıdemli üye başkana vekalet eder. Başsavcıya Danıştay Başkanının seçeceği ve Başsavcılığa
seçilme niteliğine sahip bir Danıştay üyesi vekalet eder.

9.2.5. Danıştay Tetkik Hakimi ve Savcılarının Atanmaları ve
Dairelere Verilmeleri
Danıştay tetkik hakimleri ile savcıları, beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil
almış idari yargı hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar.
Danıştay tetkik hakimlerinin görev yerleri, Başkanlar Kurulu tarafından belirlenir. Görev
yerleri, aynı usulle değiştirilir. İdari bakımdan zaruret olmadıkça bir sicil devresi geçmeden
görev yerleri değiştirilemez. Sicil devresi en az altı aydır.

9.2.5.1. Tetkik Hakimlerinin Görevleri
Tetkik hakimleri Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanlarının kendilerine havale
ettikleri işleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi
düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli
tutanakları düzenler ve Danıştay Başkanı, kurul başkanı ve daire başkanının verecekleri diğer
görevleri yerine getirirler.
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Her daire ve kurulda, o daire veya kurul başkanınca birinci sınıfa ayrılmış bir tetkik
hakimi, memurların görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde
çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli
olarak yürütülmesini, Danıştay Başkanının, daire ve kurul başkanının vereceği diğer işleri
yapmakla görevlendirilir.

9.2.5.2. Savcıların Görevleri
Savcılar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştayda görülen dava dosyalarından
kendilerine havale olunanları Başsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki düşüncelerini, bir
ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu sebepleriyle
birlikte Başsavcıya bildirirler. Danıştay Başkanının ve Başsavcısının vereceği diğer görevleri
yerine getirir; çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başsavcının
alacağı tedbirlere uyarlar.
Savcılar, ilgili yerlerden Danıştay Başkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri
isteyebilecekleri gibi işlem dosyalarını da getirtebilirler.
Dava dairelerince gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay savcıları, önceden haber
verilmek suretiyle, düşüncelerini sözlü olarak da açıklarlar.
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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 Danıştay üyelerinin nitelikleri, Danıştay üyelerinin nasıl seçildiği
Danıştay’da savcılık makamı, Danıştay daireleri arasında görev paylaşımının ne şekilde
yapıldığına dair konular ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay Genel Kurulu’nda yer almaz?

a)

Danıştay Başkanı

b)

Başsavcı

c)

Daire başkanları

d)

Genel Sekreter

e)

HSK Başkanvekili

2)
görevidir?

Danıştay daireleri arasında iş bölümünü belirlemek aşağıdakilerden hangisinin

a)

Danıştay Başkanı

b)

Başkanlık Kurulu

c)

Başkanlar Kurulu

d)

Daire başkanları

e)

Genel Sekreter

3)
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında görüş
bildirmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
a)

Danıştay Başkanı

b)

Başkanlık Kurulu

c)

Başkanlar Kurulu

d)

İdari İşler Kurulu

e)

Genel Sekreter
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’a üye seçer?

a)

TBMM

b)

Sayıştay

c)

Cumhurbaşkanı

d)

Halk

e)

İçişleri Bakanı

5)

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz

Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden
kurulur. doğrudur?
a)

Danıştay Başkanı

b)

Başsavcı

c)

Başkanvekilleri

d)

Dava daireleri başkanları

e)

Tetkik Hakimi

6)

Danıştay savcıları nasıl seçilir?

7)

Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu ne tür görevler yapar?

8)

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu ne tür görevler yapar?

9)

Danıştay üyeleri nasıl seçilir?

10)

Danıştay Genel Kurulu kimlerden oluşur?

Cevaplar
1) e,2) b, 3) d,4) c, 5) e
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10. İDARİ YARGIDA MAHKEMELER (3)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. İDARİ YARGIDA MAHKEMELER (3)
10.1. Bölge İdare Mahkemeleri
10.1.1. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri
10.1.2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanının Görevleri
10.1.3. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu
10.1.4. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu
10.1.5. Müdürlükler
10.1.6. Mahkeme Başkanlarının görevleri
10.1.7. Üyelerin görevleri
10.2. İdare Mahkemeleri
10.3. Vergi Mahkemeleri
10.4. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Çalışma Düzeni
10.5. Askeri İdari Yargı: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
10.6. Uyuşmazlık Mahkemesi
10.6.1. Görev Uyuşmazlıkları
10.6.2. Hüküm Uyuşmazlıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bölge idare Mahkemesi’nin görevleri nelerdir?

2.

İdari yargıda genel görevl, mahkeme hangisidir?

3.

Uyuşmazlık Mahkemesi ne tür uyuşmazlıkları çözer?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bölge İdare Mahkemeleri
İdare ve vergi mahkemleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bölge İdare Mahkemelerinin Kazanım
okuyarak
ve
görev alanını öğrenmek.
araştırarak geliştirilecektir.
İdare
ve
vergi Kazanım
okuyarak
ve
mahkemlerinin görev alanını araştırarak geliştirilecektir.
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Bölge İdare Mahkemesi



İdare Mahkemesi



Vergi Mahkemesi
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Giriş
İdari yargıda yer alan idare, vergi ve bölge idare mahkemelerinin oluşumu, görev alanı
ve askeri idari yargıya ilişkin ayrıntılar bu bölümde incelenecektir.
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10.1. Bölge İdare Mahkemeleri
Türkiye'de idari yargı kolunun içinde yer alan mahkemelerden biridir. Genel idari
yargı düzeninde ilk derece idare ve vergi mahkemelerinin bir üstünde olan mahkeme olarak
oluşturulmuştur. Bulundukları ilin adı ile adlandırılır. Örneğin; Ankara Bölge İdare
Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi gibi).
Bölge idare mahkemelerinin yargı çevresinde yeteri sayıda idare ve vergi mahkemesi
yer alır.
Bu mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine, BİM
Dairelerin sayısının artırılıp azaltılmasına (İçişleri, Maliye Gümrük ve Tekel Bakanlığının
görüşleri alınarak) Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK karar verir. BİM başkan ve
üyeliklerine atamalar HSK tarafından yapılır. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya
vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği hâllerde, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate
alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Mahkemeler, tevzi edilen davalara
bakmak zorundadır. 5. Bu mahkemelerin kurulmaları, kaldırılmaları ve yargı çevrelerinin
değiştirilmeleri hakkındaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.
Bölge idare mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare
mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur. Bölge idare mahkemesi başkan ve
üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır.

10.1.1. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri
Bölge idare mahkemelerinde biri “idare” diğeri “vergi” olmak üzere en az 2 daire
bulunur. Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılımıyla toplanır. Görüşmeler gizli yapılır,
kararlar çoğunlukla verilir. BİM, ilk derece mahkemesi olarak çalışmaz.
BİM Dairelerinin görevleri şunlardır:
- Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece idare ve vergi mahkemelerinin, istinaf yolu
açık olan nihai kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak.
- Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece idare ve vergi mahkemelerinin, yürütmenin
durdurulması istemleri hakkında verdikleri kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek
karara bağlamak.
- Yargı çevresi içinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve
yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
- Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir davaya bakmasına
fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt
edildiği veya iki mahkemenin de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri
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hâllerde; o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir mahkemeye
nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek.
- Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

10.1.2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanının Görevleri
- Mahkemeyi temsil etmek.
- Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek,
alınan kararları yürütmek.
- Bölge idare mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etmek.
- Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun
göreceği önlemleri almak.
- Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek.
- Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek.
- Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın
giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak.
- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

10.1.3. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu
Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu, bölge idare mahkemesi başkanı ile daire
başkanlarından oluşur. Bölge idare mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurula daire
başkanlarından en kıdemli olan başkanlık eder. Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin
en kıdemli üyesi kurula katılır. Başkanlar Kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir.
Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Görevleri:
- Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak
amacıyla, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler
arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamak.
- Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleriyle toplanamadığı hâllerde
ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirmek.
- Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare
mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya
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uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi
hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay Başkanlığına iletmek.

10.1.4. Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu
Her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare mahkemesi adalet komisyonu bulunur.
Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca daire başkanları arasından belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından iki yedek üye belirler. Başkanın
yokluğunda asıl üye olan kıdemli daire başkanı, asıl üyelerin yokluğunda ise kıdemine göre
yedek üyeler komisyona katılır. Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir.
Adalet komisyonlarının görevleri şunlardır:
Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adlî ve idarî yargı ile ceza infaz
kurumları ve tutukevleri personelinin;
İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda başarılı olanların ilgili
yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını
yapmak, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak
kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif etmek.
Aslî Devlet memurluğuna atanmaları, sicil ve disiplin işlemleri, görevden
uzaklaştırılmaları, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlemlerini bu Kanun ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.
Naklen veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet
savcısının görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak.
Geçici olarak görevlendirmesini, yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere
yapmak.

10.1.5. Müdürlükler
Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde ve adalet komisyonunda yeterli
sayıda yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler
kurulur.. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur.

10.1.6. Mahkeme Başkanlarının Görevleri
- Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını
verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını,
mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar,
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- Her takvim yılı sonunda, mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların
yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri hakkında bölge idare mahkemesi başkanlığına bir
rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
- Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.

10.1.7. Üyelerin Görevleri
Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosyaları
geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar, düşünce ve
görüşlerini bildirirler, oylarını verirler, kararları yazarlar ve mahkeme ile ilgili olmak üzere
kendilerine başkan tarafından verilen diğer işleri görürler.

10.2. İdare Mahkemeleri
İdare Mahkemeleri, idari yargıda genel görevli mahkemeleridir. Yani idari yargıdaki
diğer mahkemelerin görev alanına girmeyen iptal ve tam yargı davaları ilk derece mahkemesi
olarak idare mahkemelerinde çözümlenir. İdare ve vergi mahkemelerinde birer başkan ile
yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın
yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder.
İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede
Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki:
a) İptal davalarını,
b) Tam yargı davalarını,
c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan
uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarî
sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,
d) Diğer kanunlarla verilen işleri, Çözümler. 2. Özel Kanunlarda Danıştayın görevli
olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış
bulunduğu davaları çözümler.

10.3. Vergi Mahkemeleri
Vergi Mahkemeleri tıpkı Danıştay gibi özel görevli ilk derece mahkemeleridir.
Görevleri:
Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile
benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
Yukarıdaki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları
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çözümler.

10.4. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Çalışma Düzeni
İdare ve vergi mahkemeleri bir başkan ve 2 üyeyle yani kurul halinde çalışırlar.
Ancak İYUK, uyuşmazlık miktarı 25 bin TL’yi aşmayan (2012 değişikliği) ve konusu belli
bir parayı içeren davaların tek hakimle çözümleneceğini hükme bağlamıştır. (Parasal sınır
artışları her yıl Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilir. 2017’de 32.000 TL olarak
güncellenmiştir.)
Mahkeme Başkanlarının görevleri:
Mahkeme başkanları;
a) Görüşme ve duruşmaları yönetirler, düşünce ve görüşlerini bildirirler, oylarını
verirler. Mahkemelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli çalışmalarını,
mahkeme işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar,
b) Her takvim yılı sonunda, mahkemelerindeki işlerin durumu ve bunların
yürütülmesinde aksaklıklar varsa sebepleri hakkında bölge idare mahkemesi başkanlığına bir
rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yaparlar.
Üyelerin görevleri:
Üyeler, bulundukları mahkemelerde başkanlar tarafından kendilerine verilen dosyaları
geciktirmeden inceleyerek mahkeme kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar, düşünce ve
görüşlerini bildirirler, oylarını verirler, kararları yazarlar ve mahkeme ile ilgili olmak üzere
kendilerine başkan tarafından verilen diğer işleri görürler.

10.5. Askeri İdari Yargı: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Askeri İdari Yargı düzeni, 1972 yılından buna ülkemiz yargı sisteminde Genel İdari
Yargının yanı sıra yer alan, alt derece mahkemeleri bulunmayan ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi 2017 Anayasa değişikliğiyle kaldırılmıştır.

10.6. Uyuşmazlık Mahkemesi
Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş,
adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin
olarak çözmeye yetkili bir yüksek mahkemedir. Ancak Anayasa Mahkemesi ile diğer
mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.
Uyuşmazlık Mahkemesi, bir başkan ile 12 asıl, 12 de yedek üyeden oluşur.
Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesi'nce kendi asıl üyeleri arasından seçilir.
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Uyuşmazlık mahkemesi, hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır. Hukuk
uyuşmazlıkları hukuk bölümünde, ceza uyuşmazlıkları ceza bölümünde karara bağlanır.

10.7. Görev Uyuşmazlıkları
Olumlu görev uyuşmazlığı: Adli, idari veya askeri yargı organlarından en az ikisinin
tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir davada kendilerini görevli saymaları neticesinde
ortaya çıkan uyuşmazlığa denir. Adli, idari ve askeri bir yargı merciinde açılmış olan davada
ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından
görev konusunun incelenmesi Uyuşmazlık Mahkemesi’nden istenir.
Yetkili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesinden istekte
bulunabilmesi için, görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç birinci oturumda, ceza
mahkemelerinde delillerin ikamesine başlamadan önce; idari yargı yerlerinde de dilekçe ve
savunma evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli
olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır.
Görev itirazının yargı merciince yerinde görülerek görevsizlik kararı verilmesi
halinde, görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesi, temyizen bu kararın
bozulmuş ve yargı merciince de bozmaya uyularak görevli olduğuna karar verilmiş
bulunmasına bağlıdır. Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık
bulunduğu ceza davalarında ret kararı kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenemez.
Olumsuz görev uyuşmazlığı: Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri
sürülebilmesi için adli, idari veya askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve
sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların
kesin veya kesinleşmiş olması gerekir. Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın
taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili makamlarca ileri sürülebilir.
Uyuşmazlık Mahkemesi, olumsuz görev uyuşmazlığı ile ilgili dosyaların ilk
incelemesi sırasında ve gerekli gördüğü hallerde ilgili Başsavcıların görüşünü de alarak,
görevli yargı merciini belirten kararını verir. Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğu resmi
yazı ile kendisine bildirilen yargı mercii, görev konusunda Uyuşmazlık Mahkemesince bir
karar verilinceye kadar davanın görülmesini geri bırakır. Bu takdirde zamanaşımı süreleriyle
öbür kanuni veya hakim tarafından verilen süreler, işin yeniden incelenmesine başlanacağı
güne kadar durur.

10.7.1. Hüküm Uyuşmazlıkları
Adli, idari veya askeri yargı yerlerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili
olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin,
taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine
getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilir.

182

İlgili kişi veya makam Uyuşmazlık Mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının
giderilmesini isteyebilir. Hüküm uyuşmazlıklarını dosya üzerinde inceleyerek karara bağlar
Gerekli gördüğü hallerde veya istek üzerine tarafları dinleyebilir.
Hukuk yargısına ilişkin hüküm uyuşmazlıklarında, uyuşmazlık mahkemesi
kesinleşmiş iki karardan hangisinin doğru olduğunu belirleyerek o kararı kesinleştirir, diğer
kararı ise iptal eder. Kısacası; böyle bir durumda uyuşmazlık mahkemesi işin esasını da
çözecek şekilde hüküm kurar.
Ceza yargılamasına ilişkin hüküm uyuşmazlıklarında ise (sanığın, fiilin ve
maddi olayların aynı olması halinde) uyuşmazlık mahkemesince sadece bu davanın hangi
yargı yerinde çözümlenmesi gerektiğini karara bağlar, işin esasına girmez. Uyuşmazlık
mahkemesinin kararları kesin nitelikte olup, aleyhinde kanun yoluna başvurulamaz.
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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 yargıda yer alan idare, vergi ve bölge idare mahkemelerinin
oluşumu, görev alanı ve askeri idari yargıya ilişkin ayrıntılar ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Bölge İdare Mahkemeleri’nde kaç daire vardır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

2)
Aynı yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve
yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)

Danıştay

b)

Bölge İdare Mahkemesi

c)

Uyuşmazlık Mahkemesi

d)

Anayasa Mahkemesi

e)

HSK

3)

İdari yargıda genel görevli mahkeme hangisidir?

a)

Danıştay

b)

Bölge İdare Mahkemesi

c)

İdare Mahkemesi

d)

Vergi Mahkemesi

e)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açamaz?

a)

Subay

b)

Askeriyede çalışan sivil memur

c)

Askeri öğrenci

d)

Er ve erbaşlar

e)

TBMM memuru

5)
Adli, idari veya askeri yargı organlarından en az ikisinin tarafları, konusu ve
sebebi aynı olan bir davada kendilerini görevli saymaları neticesinde ortaya
çıkan uyuşmazlığı aşağıdakilerden hangisi çözer?
a)

Danıştay

b)

Bölge İdare Mahkemesi

c)

Anayasa Mahkemesi

d)

Uyuşmazlık Mahkemesi

e)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

6)

Bölge İdare Mahkemesi daireleri hangileridir?

7)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ne tür davalar açılabilir?

8)

Uyuşmazlık Mahkemesi ne tür uyuşmazlıkları çözer?

9)

Bölge idare mahkemesi üyeleri nasıl seçilir?

10)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ilk ne zaman kurulmuştur?

Cevaplar
1) a, 2) b,3) c, 4) e, 5) d
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11. İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ: İPTAL DAVASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.

İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ: İPTAL DAVASI

11.1. İptal Davasının Genel Özellikleri
11.2. Davanın Konusu
11.3. Davacı
11.4. Davalı
11.5. Süreler
11.5.1. Genel Süre
11.5.2. Özel süreler
11.5.3. Sürelerin Durduğu Haller
11.5.3.1.

Üst makamlara başvurma

11.5.3.2.

İdari makamların sükutu

11.6. Görev ve Yetki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İptal davası neden açılır?

2.

İptal davasını kimler açabilir

3.

Dava açmada genel süre nedir?

İptal

kararlarının

sonuçları

nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İptal davası koşulları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İptal
davasının
açılma Kazanım
okuyarak
ve
koşullarını öğrenmek.
araştırarak geliştirilecektir.

İptal davasında yetki
kuralları

İptal
davasının
nerede Kazanım
okuyarak
ve
açılabileceği hakkında bilgi araştırarak geliştirilecektir.
sahibi olabilmek.

İptal davasının sonuçları

İptal kararının sonuçlarını Kazanım
okuyarak
ve
öğrenebilmek.
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İptal davası



Menfaat ihlali



Genel yetki



Özel yetki

193

Giriş
İdari yargıda açılan davalara “idari dava” denir. Bunlardan idari işlemler hakkında
yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı
iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davaya iptal davası adı verilir. Bu
bölümde bu dava bütün yönleriyle ele alınacaktır.
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11.1. İptal Davasının Genel Özellikleri
İptal davasında amaç
idarenin faaliyetlerinin hukuka uygun olmasını
sağlamaktır. Buradaki amaç hukuk düzeninin korunmasıdır. İptal davası sonucunda hukuka
aykırı işlem iptal edilir. İptal edilen işlemin yerine uygun olan işlemin yapılması yönünde
karar verilemez. İptal kararı sonucunda idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan
kalkar. İptal Kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış
sayılmaktadır.

11.2. Davanın Konusu
İptal davasına konu olabilecek işlemler “kesin, yürütülmesi zorunlu ve icrai
işlemlerdir. Hazırlık işlemlerine, tekemmül etmemiş (tamamlanmamış) işlemlere karşı dava
açılamaz.
Danıştay’a göre, “kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem”: “… hukuk düzeninde bir
sonuç doğuran başka bir makamın onayına ihtiyaç göstermeyen ve ilgilisinin hukukunda
değişiklik meydana getiren işlem veya hukuk düzeninde varlık kazanabilmesi için gerekli
prosedürün son aşamasını geçirmiş, başka bir makamın onayına ihtiyaç göstermeksizin hukuk
düzeninde değişiklikler meydana getiren, diğer bir ifadeyle, idare edilenlerin hukukunu
herhangi bir şekilde etkileyen” işlemlerdir.
“Kesinlik”, idari işlemin uygulanması veya hukuksal sonuç doğurması için başkaca
bir makamın onayının gerekmemesi anlamını taşır. Bir idari işlemin kesinleşmesi için yasal
olarak zorunlu bir başvuru yolu düzenlenmiş ise, iptal davası açılmadan önce idari işlemin
kesinleşmesi için yasayla öngörülen idari makama başvurmak gerekir. Zorunlu başvuru
yolları tüketilmemiş işlemler de icrai değildir. İdari işlemi kesinleştiren ve idari dava açmadan
önce tüketilmesi gereken idari başvuru yolları ancak kanunla düzenlenebilir.
“Yürütülmesi zorunlu olma”, idari işlemin ve doğurduğu hukuksal sonucun gereğinin
idare tarafından yapılmasının zorunlu olmasını ifade eder.
“İcrailik”, idari işlemin ilgisinin hukuksal konumunda değişiklik yapılmış olmasını
ifade eder. İcrai nitelikte olmayan, başka bir deyişle kişilerin hukuki durumlarında etki ve
sonuç doğurmayan işlemlere karşı iptal davası açılamaz. Genel ve objektif düzenlemeler
içermeyen, sadece bir yasal düzenlemenin açıklanmasını içeren işlemler icrai nitelikte
değildir. Yalnız beyan edici ve direktif verici nitelikteki karar, bilgi veren yazılar, görüşler,
proje teklifleri, dilekler ve temenniler, hazırlık işlemleri (incelemeler, mütalaalar, istişareler
ve raporlar) icrai değildir, iptal davasına konu olmazlar.

11.3. Davacı
İdari yargıda iptal davası açabilmek için kişisel bir “menfaat ihlali” yeterlidir. Yani
ilgilinin işlemle bir ilgisinin bulunması gerekir. Bir kişinin iptal davası açabilmesi için iptalini
istediği karar ile bir ilişkisinin bulunması yeterlidir. Burada etkilenen çıkar;


Maddi olabileceği gibi manevi de olabilir.
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Yasal olmalıdır.



Kişiyi direk ya da dolaylı olarak etkilemelidir.

Menfaatin ihlal edilip edilmediğinin tespitini idari yargı yeri yapmaktadır. İptal
davasının "ön kabul koşulları'" arasına böyle bir sınırlama getirmenin ilk nedeni idarede
istikrarı sağlamaktır. Eğer yönetilenlerin tümünün her türlü idari tasarrufa karşı iptal davası
açabileceği kabul edilirse, idarenin tüm işlemleri yönetilenlerin dava tehdidi altında bırakılmış
olur ki böyle bir ortamda idarede ve işlemlerinde istikrar kalmaz; idarenin her tasarrufu şüphe
ile karşılanır. İkinci amaç kuşkusuz iptal davasında ciddiyeti sağlamaktır. Bir davada menfaati
ihlal edilenle dava konusu işlemden hiç etkilenmemiş olanın konuya yaklaşımı, sunuşu ve
izleyişi gerçekten farklıdır. Öte yandan herkese dava açma olanağının verilmesi idari yargı
yerlerini çok ağır bir yükün altına sokacaktır. Menfaat şartının aranması böyle bir sakıncayı
ortadan kaldırır.

11.4. Davalı
Davalı idaredir. İdari yargıda bir gerçek kişi ya da kamu görevlisine dava açılamaz.

11.5. Süreler
11.5.1. Genel Süre

İdari yargıda süreler hak düşürücüdür. Genel dava açma süresi; Danıştay’da ve
idare mahkemelerinde 60, Vergi mahkemelerinde ise 30 gündür.

Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
(Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan
hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen
günden itibaren 15 gün sonra işlemeye başlar.)

Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil
gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına (adli tatil) rastlarsa bu süreler,
ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. (İdari yargı
mercileri her yıl 1 Eylülde başlamak üzere, 20 Temmuzdan 31 ağustosa kadar çalışmaya ara
verirler. Yani 20 Temmuz- 31 Ağustos arası adli tatildir).

İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden
itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya
uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal
edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

196

Çözümlenmesi idari yargının görevine girdiği halde, adlî ve askerî yargı
yerlerine açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların
kesinleşmesini izleyen günden itibaren 30 gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir.
Görevsiz yargı merciine başvurma tarihi, idari yargıya başvurma tarihi olarak kabul edilir.

11.5.2. Özel Süreler
İdari yargıda genel dava açma sürelerine ilaveten bazı özel süreler de öngörülmüştür.
Bunlardan bazıları şunlardır:
- Kamulaştırma işleminin iptaline ilişkin davalarda 30 gündür.
- Çevre kanunu uyarınca uygulanan idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi
30 gün.
- SGK tarafından uygulanan idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi 30 gün.
gün.

- Türk petrol kanunu uyarınca verilen idari para cezalarına karşı dava açma süresi 30

- Tüketicinin korunması hakkında kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım
kararlarına karşı dava açma süresi 30 gündür.
- RTÜK tarafından verilen idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi 15 gün.
- Danıştay yüksek disiplin kurulu kararlarına karşı dava açma süresi 15 gündür.
- Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanuna göre ödeme emrinin iptali için
dava açma süresi 7 gündür.
“İvedi Yargılama Usulü” ve Süreler:
6545 Sayılı Kanun (28.06.2014) ile idari yargıda “İvedi Yargılama” adı verilen bir
usul getirmiştir. “İvedi yargılama usulü” aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar
hakkında uygulanır:


Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları



Acele kamulaştırma işlemleri


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca
alınan Cumhurbaşkanı kararları


Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri



İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri
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Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) sonucu alınan kararlar
İvedi yargılama usulüne tabi davaların diğer özellikleri şunlardır:


Dava açma süresi 30 gün olarak belirtilmiştir


Bu davalarda yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilen mahkeme
kararlarına itiraz edilemez

durdurmaz


İYUK 11. Maddede belirtilen “üst makamlara başvuru yolu” süreleri
Bu davalar en geç bir ay içinde karara bağlanır


Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz
yoluna başvurulabilir
“Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama Usulü” ve Süreler
6552 Sayılı Kanun (10.09.2014) ile “Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama”
için yeni bir usul getirmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî
ve ortak sınavlara ilişkin açılan davalarda şu usuller uygulanır:


Dava açma süresi 10 gündür


edilemez

Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz


durdurmaz

İYUK 11. Maddede belirtilen “üst makamlara başvuru yolu” süreleri


7 gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.
Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mahsus
olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir


Bu davalar en geç 15 gün içinde karara bağlanır


Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde temyiz
yoluna başvurulabilir

Bu davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu
sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.
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11.5.3. Sürelerin Durduğu Haller
İdari yargıda süreler hak düşürücüdür. Ancak bazı hallerde işlemeye başlayan süreyi
durdurma imkanı vardır. İYUK bu konuda iki usulden söz etmektedir.

11.5.3.1. Üst Makamlara Başvurma

İlgililer tarafından bir idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması,
geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması, üst makamdan, üst makam
yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma,
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin
reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve
başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

“İvedi yargılama” usulüne tabi davalarda ve Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM
tarafından yapılan “merkezî ve ortak sınavlara” ilişkin açılan davalarda üst makamlara
başvurmak süreyi durdurmaz.

durdurmaz.

Bir idari işlemin gerekçesini sormak amacıyla idareye yapılan başvuru süreyi

11.5.3.2. İdari Makamların Sükutu
İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması
için idari makamlara başvurabilirler. 60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş
sayılır.(zımni red) İlgililer 60 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde,
mahkemelerde dava açabilirler.
Eğer 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin olmayan belirsiz bir cevapsa
bu durumda ise ilgili kesin olmayan bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi,
kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi
başvuru tarihinden itibaren 6 ayı geçemez.

11.6. Görev ve Yetki
Görev kavramı, bir uyuşmazlığın hangi yargı kolunda (adli, askeri, ya da idari yargı)
ve hangi mahkemece inceleneceği ile bir sorundur.
İYUK’a göre idari yargıda,
mahkemelerdir.

ilk derece idare mahkemeleri genel görevli

Bir dava için farklı yargı kolları (adli, idari, askeri) arasında çıkan olumlu ve
olumsuz görev uyuşmazlıkları Uyuşmazlık Mahkemesi’nce çözümlenir.
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Ancak bir dava örneğin idari yargının alanına giriyor fakat hangi mahkemenin görevli
veya yetkili olduğu sorunu çıkıyorsa bu sorun o yargı düzeninde çözümlenir.
Yetki kavramı, İdari yargıda yetki kamu düzenindendir ve davanın her aşamasında
itiraza konu edilebilir. Bir uyuşmazlığın çözümleneceği yargı kolu ve ilgili mahkeme
belirlendikten sonra sıra davaya hangi yer mahkemenin bakacağını belirlemeye gelir. Yani
yetki kavramı coğrafi bir sorundur.
Örneğin;
Bir davada adli yargı mı? İdari yargı mı? görevli sorusuna vereceğimiz yanıt
görevle ilgilidir.
Bir davada idari yargı görevli, İdari yargıda, Danıştay mı?, İdare Mahkemesi
mi? Vergi mahkemesi mi? sorusu da görevle ilgilidir.
Bir davada İdare mahkemesi görevli. Ankara İdare Mahkemesi mi? İstanbul
İdare Mahkemesi mi? sorusu ise yetki ile ilgilidir.
Uyuşmazlık aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresindeki mahkemeler arasında
çıkmışsa merci tayinini bölge idare mahkemesi, diğer hallerde ise Danıştay yapar. Danıştay
ve bölge idare mahkemesi görevli ve yetkili mahkemeyi kararlaştırır ve verdikleri kararlar
kesindir.
Genel Yetki Kuralı:
İYUK’a göre idari yargıda davaya konu “işlemi ya da sözleşmeyi yapan idarenin
bulunduğu yerdeki idare mahkemesi” genel yetkili kabul edilmektedir.
Özel Yetki Kuralları:
Yukarıdaki genel yetki kuralının bazı istisnaları vardır. İdari yargıda bazı özel yetki
kuralları da öngörmüştür:
- Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme,
kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.
- Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden
uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı
yer idare mahkemesidir.
- Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin
cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli
idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden
uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare
mahkemesidir.
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- İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili
idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir.
- Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme, taşınır malın bulunduğu yer
idare mahkemesidir.
- Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına ilişkin
davalarla sınır uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme, mülki idari birimin, köy, belediye veya
mahallenin bulunduğu yahut yeni bağlandığı yer idare mahkemesidir.
- Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, hâkim ve savcıların mali ve
sosyal haklarına ve sicillerine ilişkin konularla, müfettiş hal kâğıtlarına karşı açacakları ve
idare mahkemelerinin görevine giren davalarda yetkili mahkeme, hâkim veya savcının görev
yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesine en yakın
bölge idare mahkemesinin bulunduğu yer idare mahkemesidir.
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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 iptal davası açma koşulları ve sonuçları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

İptal davası açmak için genel süre kaç gündür?

a)

30 gün

b)

1 ay

c)

60 gün

d)

15 gün

e)

20 gün

2)

İptal davası açmak için gereken davacı olma şartı hangisidir?

a)

Menfaat ihlaline uğramak

b)

Hak ihlaline uğramak

c)

Zarar etmek

d)

İşlemi yapan kamu kurumunda çalışmak

e)

İşlemin yapıldığı yerde ikamet etmek

3)

İptal davası açmada genel yetki kuralı nedir?

a)

İşlemi yapan idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi

b)

İşlemden etkilenenlerin ikametgahı

c)

İşlemi yapan idarenin hiyerarşik makamının bulunduğu yer

d)

İşlemi yapan idarenin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi

e)

İşlemi yapan idarenin bulunduğu yerdeki bölge idare mahkemesi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi ivedi yargılama usulüne tabi konulardan değildir?

a)

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları

b)

Acele kamulaştırma işlemleri

c)
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca
alınan Cumhurbaşkanı kararları
d)

Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri

e)

Tüm ihale işlemleri

5)
hangisidir?

Bir taşınmazın kamulaştırılması işleminde davanın açılacağı yetkili mahkeme

a)

Taşınmaz malların bulunduğu yer vergi

b)

Taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesi

c)

Taşınmaz malların bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi

d)

Danıştay

e)

İşlemi yapan idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi

6)

İptal davası açma yetkisi kime aittir?

7)

İvedi yargılama ne demektir?

8)

Menfaat ihlali kavramı ne anlama gelir?

9)

İptal davasında özel yetki kuralları nelerdir?

10)

İptal kararının sonuçları nelerdir?

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) a, 4) e, 5) b
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12. İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ: TAM YARGI DAVASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. İDARİ YARGIDA DAVA TÜRLERİ: TAM YARGI DAVASI
12.1.Tam Yargı Davasının Özellikleri
12.2. Davanın Konusu
12.3. Davacı
12.4. Davalı
12.5. Süre
12.5.1. İdari işlemden kaynaklanan tam yargı davalarında süre
12.5.2. İdari eylemden kaynaklanan tam yargı davasında süre
12.6. Görev ve Yetki
12.7. İptal ve tam yargı davalarının karşılaştırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İdarenin sorumluluğu ile hukuk devleti arasındaki ilişki nedir?
2. Tam yargı davası açma koşulları nelerdir?
3. İdarenin tazminat sorumluluğu hangi hallerde ortaya çıkar?
4. Tam yargı davasının sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İdarenin sorumluluğu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İdarenin sorumluluğu ile Kazanım
okuyarak
ve
sosyal
hukuk
devleti araştırarak geliştirilecektir.
arasındaki
ilişkiyi
açıklayabilmek.

Tam Yargı Davası

İdarenin hangi hallerde Kazanım
okuyarak
ve
tazminat
sorumluluğunun araştırarak geliştirilecektir.
olduğunu anlayabilemek

Tam Yargı Davası Koşulları

Tam
yargı
davasının Kazanım
okuyarak
ve
koşullarını anlayabilmek
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Tam yargı davası



Hak ihlali



Hizmet kusuru



Tazminat
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Giriş
Hukuk devletinin en önemli koşullarından birisi idarenin mali sorumluluğudur. 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 yargıda bu
amaçla açılan davalarda tam yargı davası denir. Bu bölümde tam yargı davasının koşulları
incelenecektir.
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12.1. Tam Yargı Davasının Özellikleri
Tam yargı davası, Türk İdare Hukuku öğretisinde en dar biçimde salt bir tazminat
talebinden ibaret davalar olarak veya en geniş biçimde idarenin hukuk kuralları içinde
kalmasını sağlayan ve şayet idare tarafından bir subjektif hak ihlali varsa, ihlal edilen hakkın
iadesini sağlayan davalar olarak tanımlanmaktadır. İdari yargıda tam yargı davası ilgililerin
sübjektif hukuki durumlarında ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan, idarenin
hukuk kuralları içinde kalmasını sağlayan bir dava türüdür.
Tazminat davası, tam yargı davalarının en belirgin olanı ve en çok kullanılan türüdür.
İdari yargıda açılan tazminat davaları, idari işlem ve idari eylemden kaynaklanmaktadır. İdari
eylemden kaynaklanan tazminat davaları hizmet kurusu veya kusursuz sorumluluk esaslarına
göre incelenmektedir. Hukuk devleti ilkesi gereği faaliyetlerini hukuka uygun biçimde
yürütmek zorunda olan idarenin, hukuka aykırı eylem yapması veya işlem tesis etmesi, kural
olarak hizmet kusurudur. Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve
olağandışı zararların idarece tazmini; Anayasanın 125.maddesi gereği ve Türkiye
Cumhuriyetinin "Sosyal Hukuk Devleti" niteliğinin doğal bir sonucudur. İdare, kural olarak,
yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup;
idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçevesinde, "hizmet
kusuru" veya "kusursuz sorumluluk" ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. Öte yandan,
nedensellik bağı idarenin tazmin sorumluluğunun mutlak koşulu da değildir. İdarenin faaliyet
alanıyla ilgili, önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği bir takım zararları da,
nedensellik bağı aranmadan "sosyal risk" ilkesi gereğince tazmini gerekmektedir.

12.2. Davanın Konusu
İdari işlemlerden ya da idari eylemlerden hakları ihlal edilenler (muhtel olanlar) bu
türde bir dava açabilmektedirler. Dolayısıyla idari işlemler ve idari eylemler tam yargı
davasının konusu olabilirler. Çünkü hak ihlali bir idari işlemden kaynaklanabileceği gibi bir
idari eylemden de kaynaklanabilir. Tam yargı davaları, hak ihlali nedeniyle ortaya çıkan
zararların tazminatını amaçlayan davalardır.

12.3. Davacı
İdari yargıda tam yargı davaları kişisel bir hak ihlaline uğrayanlar tarafından
açılabilir. Hakkın ihlal edilmesinden; dava konusu idari işlem veya eylemin bir kişisel hakka
yönelmiş olması ve hakkın üzerinde etkili olması şeklinde anlaşılmalıdır.
İdarenin tazmin sorumluluğundan bahsedebilmek için öncelikli şart ortada bir zararın
bulunmasıdır. İdarece hizmet kusuru ile ya da kusursuz olarak maddi alemde bir takım
değişiklerin meydana getirilmesi halinde ortada henüz bir zarar yoksa idarenin tazmin
sorumluluğundan bahsedilemez. Maddi zarar denilince ilk olarak para ile ölçülebilen bir
malın zarar görmesi, tahrip olması ya da değerindeki düşüş veya onun üzerindeki kullanma
veya tasarruf yetkisinde meydan gelen kısıntı anlaşılır. Manevi zarar bir kişinin kişilik
değerlerinde şahıs varlığında iradesi dışında medya gelen eksilmeyi ifade eder. Bir kişinin,
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kişiliğini yani, şahıs varlığını oluşturan hukuki değerlerin ihlali dolaylısıyla uğramış olduğu
objektif eksilme ve kayıplar manevi zararı meydana getirir.

12.4. Davalı
Davalı idaredir.

12.5. Süre
12.5.1. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Süre
Bu noktada üç dava açma ihtimalinden söz edilebilir:
- İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla doğrudan doğruya tam yargı
davası açabilirler.
- İlgililer iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilirler.
- İlgililer ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, tam
yargı davası açabilirler. (iptal davası kişinin lehine sonuçlanmasa dahi tam yargı davası
açmak mümkündür.)
Tüm bu ihtimallerde dava açma süresi 60 gündür.

12.5.2. İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davasında Süre
Kural olarak tazminat davası açmak için idareye başvurma zorunluluğu olamamakla
birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ,İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş
olanların dava açmadan önce, bu eylemleri öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl ve her halde
eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine
getirilmesini istemeleri gerektiğini belirtmiştir. Buna “ön karar alma” denir. Bu isteklerin
reddedilmesi halinde (açık- yazılı ya da zımni bir red) ilgililer 60 gün içinde idari yargıda
tam yargı davası açılabilir. Ön karar alınmadan yapılan başvurularda dava dilekçesi
mahkemece “idari merci tecavüzü” nedeniyle ilgili idareye gönderilir.
İYUK, görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının
görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda ise ön karar
alma yani idareye başvurma şartı aranmayacağını da hükme bağlamıştır.

12.6. Görev ve Yetki
İdari yargı görevlidir. İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı
davalarında yetkili mahkeme ise:
- Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili mahkeme,
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- Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir
eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer,
- Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yerdeki İdare mahkemesidir.

12.7. İptal ve Tam Yargı Davalarının Karşılaştırılması
İptal davası bir idari işlemin iptalini, tam yargı davası ise bir idari işlemden ye
da eylemden hakkı ihlal edilenlerin zararının karşılanmasını yani tazminini amaçlar.
İptal davasının konusu yalnızca idari işlemlerdir. Tam yargı davasının konusu
idari işlemler olabileceği gibi idari eylemler de olabilir.
İptal davası “menfaati ihlal edilenler”, tam yargı davası “hakkı ihlal
edilenler (muhtel olanlar” tarafından açılabilir.
İptal davası nesnel (objektif) tam yargı davası öznel (subjektif) niteliklidir.
İptal davasında eğer işlemin iptali yönünde mahkeme karar vermişse bunun sonuçlarından
herkes yararlanır, tam yargı davasında ise sadece davanın tarafı olan yararlanır.
İptal davası kamu düzenindendir ve ilgilinin davadan vazgeçmesi geçerli
değildir. Oysa tam yargı davası öznel olduğu için ilgili her zaman bu davadan vazgeçebilir.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama olmayıp teorik bilgiler verilmiştir.
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Uygulama Soruları

217

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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. Bu bölümde bu dava
türünün ayrıntılarından bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

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

2)

Tam yargı davası açma yetkisi olan kişide aranan koşul nedir?

a)

Menfaat ihlaline uğramış olması

b)

Hak ihlaline uğramış olması

c)
İdare tarafından yürütülen bir hizmetin kötü işlemesi nedeniyle ortaya çıkan
zararın olduğu yerde ikamet etmek
d)

Dolaylı mağdur olmak

e)

İdarenin hukuka aykırı faaliyetinden haberdar olmak

3)

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
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4)

İşlemden kaynaklanan tam yargı davasında dava açma süresi nedir?

a)

60 gün

b)

30 gün

c)

1 yıl

d)

5 yıl

e)

1 ay

5)
İdari eylemden kaynaklanan tam yargı davasında ön karar alınmadan dava
açılması durumuna ne ad verilir?
a)

Yetki gaspı

b)

Yetki tecavüzü

c)

Görev gaspı

d)

İdari merci tecavüzü

e)

Yetki saptırması

6)

Hak ihlali ne anlama gelir?

7)

Ön karar ne anlama gelir?

8)

İşlemden kaynaklanan tam yargı davasında süre nasıl hesaplanır?

9)

Tam yargı davası açmada genel yetki kuralı nedir?

10)

İptal ve tam yargı davalarını sonuçları açısından kıyaslayınız.

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) d, 4) a, 5) d.
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13. DAVALARIN AÇILMASI VE İLK İNCELEMELER

221

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.

DAVALARIN AÇILMASI VE İLK İNCELEMELER

13.1. Dava Dilekçeleri
13.1.1. Dilekçelerde bulunması gerekenler
13.1.2. Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller
13.1.3. Dilekçelerin verileceği yerler
13.1.4. Dilekçeler Üzerine İlk İncelemeler
13.1.5. Tebligat ve Cevap Verme
13.2. İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması
13.2.1. Yürütmenin Durdurulması İçin Gereken Koşullar
13.2.2. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İdari yargıda dava dilekçeleri nerelere verilebilir?

2.

Dava dilekçeleri üzerinde ne tür bir inceleme yapılır?

3.

Yürütmenin durdurulmasının anlamı nedir?

4.

Bir idari işleme iptal davası açılması işlemin uygulanmasını durdurur mu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dava Dilekçeleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İdari
dava
dilekçeleri Kazanım
okuyarak
ve
hakkında bilgi sahibi olmak. araştırarak geliştirilecektir.

Dava
Dilekçelerinde Dava dilekçelerinin usule Kazanım
okuyarak
ve
bulunacak hususlar
uygun
nasıl araştırarak geliştirilecektir.
düzenlenebileceğinin
anlaşılabilmesi.
Yürütmenin durdurulması

Yürütmenin
durdurulması Kazanım
okuyarak
ve
kurumunun
ayrıntılarının araştırarak geliştirilecektir.
anlaşılabilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Dava dilekçesi



İlk incelemeler



Davanın reddi



Dilekçenin reddi



Yürütmenin durdurulması
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Giriş
Bu bölümde idari dava açmak için dilekçelerin ne şekilde düzenleneceği, dilekçenin
verilebileceği yerler, dilekçeler üzerinde yapılan işlemler ve yürütmenin durdurulması
konuları incelenecektir.
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13.1. Dava Dilekçeleri
İdari davalar, dava dilekçeleri ile açılır. Dava dilekçelerinde bulunması gereken
unsurlar ve dilekçelerin verilebileceği yerler İYUK’ta belirtilmiştir.

13.1.1. Dilekçelerde Bulunması Gerekenler


Ad, soyad, veya unvan, adres, T.C. kimlik numarası,



Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,



Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,



Uyuşmazlık konusu miktar,


Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi
ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası,
gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine
eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

13.1.2. Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller

Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya
hukuki yönden bağlılık ya da sebep–sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir
dilekçe ile de dava açılabilir.

Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için ise davacıların
hak veya menfaatlerinde ortaklık bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki
sebeplerin aynı olması gerekir.

13.1.3. Dilekçelerin Verileceği Yerler
Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya ait
olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi
mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk
hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.



Dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları
yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte
açılmış sayılır.

Herhangi bir sebeple harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya
posta ücreti ile dava açılmış olması halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin
verilmesi ve tamamlanması hususu ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine
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getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti
süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve
davacıya tebliğ olunur.

Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını
engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması
ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı
şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden
kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı
tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış
sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur.

13.1.4. Dilekçeler Üzerine İlk İncelemeler
Dilekçeler, Danıştayda daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve
vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından:
a) Görev ve yetki,
b) İdari merci tecavüzü,
c) Ehliyet,
d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
e) Süre aşımı,
f) Husumet,
g) dilekçelerin yukarıdaki kurallara uygun olup olmadıkları, yönlerinden sırasıyla
incelenir
Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire veya
mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hakimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor
düzenlenmez. İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire
veya mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır.
Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince yukarıdaki yazılı hususlarda kanuna
aykırılık görülürse,
a bendine göre adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların
reddine; idari yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye
açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili
mahkemeye gönderilmesine,
b bendinde yazılı halde dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine,
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c, d ve e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine,
f bendine göre, davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması
halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine,
g bendinde yazılı halde otuz gün içinde uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya
noksanları tamamlanmak yahut ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava
açılmış ise otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin
reddine,
karar verilir.
İnceleme Sırası

1) Görev ve yetki

Verilecek Karar

Başvuru yolu
(temyiz,
istinaf

Adli veya askeri yargının alanına giriyorsa; davanın
reddi.

Var

İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya
yetkili olmayan mahkemede açılmışsa; davanın görev
veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının
görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine
2) İdari merci
tecavüzü
3) Ehliyet
4) İdari davaya
konu olacak kesin ve
yürütülmesi gereken
(icrai) bir işlem olup
olmadığı
5) Süre
6) Husumet
7) Dilekçede
bulunması gereken
hususlara uygun
olma
(İYUK madde 3 ve
5)

Yok

Dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine
(gönderilmesine)

Var

Davanın reddi

Var

Davanın reddi

Var

Davanın reddi

Var

Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım
gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit
edilecek gerçek hasma tebliğine

Yok

30 gün içinde uygun şekilde yeniden düzenlenmesi,
Ehliyetli olan bir şahsın avukat olmayan vekili tarafından
dava açılmış ise 30 gün içinde bizzat veya bir avukat
vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçenin reddine

Yok
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13.1.5. Tebligat ve Cevap Verme
Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma
davacıya tebliğ olunur.
Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya
tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında,
davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında
anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir.
Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap
verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği
üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere
uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.
Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere
dayanarak hak iddia edemezler. Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen
miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı
ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin
dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.
Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile
birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir. Danıştayda ilk derece
mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki yazılı düşüncesi taraflara
tebliğ edilir. Taraflar, tebliğden itibaren on gün içinde görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler..

13.2. İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması
13.2.1. Yürütmenin Durdurulması İçin Gereken Koşullar

Danıştay’da veya idare mahkemelerinde dava açılması dava edilen idari
işlemin yürütülmesini durdurmaz.

Yürütmenin durdurulması dava açılmadan istenemez. Açılan davada da
ilgilinin bu yönde talebi olmalıdır.(Talep davanın her aşamasında yapılabilir.) Talep
olmaksızın hakim kendiliğinden yürütmenin durdurulması kararı veremez.

Danıştay veya idari mahkemeler bir idari işlemin uygulanması halinde telafisi
güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının
birlikte gerçekleşmesi durumunda davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi
geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
Telafisi güç veya imkansız zarar + idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması
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Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka
açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız
zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur.

Dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde
olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istem reddedilebilir.

Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma
alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da
durdurulabilir. Ancak 2014’te yapılan yasal düzenlemeye göre, kamu görevlileri hakkında
tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli
görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden
sayılmaz. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.

Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak,
durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak
çıkan anlaşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya
hakim tarafından çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat
alınmaz.

Yürütmenin durdurulması istemli davalarda İYUK 16 ncı maddede yazılı
süreler (tebligat ve cevap verme süreleri) kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle
yapılmasına da karar verilebilir.

Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve
karara bağlanır.

Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması,
tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının
dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. (Ancak İYUK 26 ncı maddenin 3
üncü fıkrasına göre- Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması hali- işlemden
kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan
dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan
işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar
hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde de yürütmeyi durdurma yolu vardır. Bu
mahkemede yürütmeyi durdurma kararı 90 gün için verilir. 90 günden sonra bu talebi
yenilemek gerekir. Diğer mahkemeler için böyle bir süre öngörülmemiştir. Dava bitene kadar
yürütmeyi durdurma devam eder.
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Yürütmenin durdurulması için gereken şartlar açısından şunlara özellikle dikkat
edilmelidir:

olmalıdır

Açılan bir dava olmalı ve ilgilinin bu yürütmenin durdurulması yönünde talebi


Telafisi güç veya imkansız zarar + idari işlemin açıkça hukuka aykırı
olması (birlikte olacak) ve Mahkeme bu durumların neler olduğunu gerekçeli olarak ortaya
koyacak


Davalı idarenin savunmasının alınması



Yürütmeyi durdurma kararının teminat karşılığında verilmesi



Yürütmeyi durdurma istemli dava dosyalarının öncelikle incelenmesi


“Olumsuz işlemlere” karşı (bir isteği reddeden) yürütmenin durdurulması
kararı verilemez

Yürütmenin durdurulması kararı bir “ara karar”dır ve işlemin uygulanması
dava sonuçlanana kadar durmaktadır.

13.2.2. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz
Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara; kararın tebliğini
izleyen günden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın
kendisine gelişinden itibaren 7 gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen
kararlar kesindir. Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde
bulunulamaz.
Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara itiraz şu şekilde olur:

Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava
Daireleri Kurullarına,


Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine,


İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı bölge idare
mahkemesine,
İtiraz edilir.
Ancak “İvedi yargılama” usulüne tabi davalarda ve Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM
tarafından yapılan “merkezî ve ortak sınavlara” ilişkin davalarda yürütmenin durdurulması
talebine ilişkin olarak verilecek mahkeme kararlarına itiraz edilemez.
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Not: İYUK’ta yer alan : “Çalışmaya ara verme süresi içinde idare ve vergi
mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren
hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye itiraz edilir” hükmü 2016/6723 sayılı kanunla
kaldırılmıştır.
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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 idari dava açmak için dilekçelerin ne şekilde düzenleneceği, dilekçenin
verilebileceği yerler, dilekçeler üzerinde yapılan işlemler ve yürütmenin durdurulması
konuları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, dilekçeler aşağıdakilerden hangisine
verilemez?
a) İdare mahkemesi başkanlıkları
b) Asliye hukuk hâkimlikleri
c) Vergi mahkemesi başkanlıkları
d) Yurt dışında, Türk konsoloslukları
e) Yargıtay başkanlığı
2) İdari yargıda verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı başvuru yolu ve süresi
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

İtiraz – 7 gün

b)

İtiraz – 15 gün

c)

Temyiz – 7 gün

d)

Temyiz – 30 gün

e)

Kararın düzeltilmesi – 15 gün

3) Aşağıdakilerden hangisi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda ilk
inceleme konuları arasında gösterilmemektedir?
a) İdari merci tecavüzü
b) Reddi hakim
c) Husumet
d) Ehliyet
e) Süre aşımı
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4) Aşağıdakilerden hangisi, dava dilekçeleri üzerinde idari yargı yeri tarafından
yapılacak ilk incelemede diğerlerinden daha önce incelenir?
a) Husumet
b) İdari merci tecavüzü
c) Süre
d) Görev ve yetki
e) Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3. ve 5. maddelerine uygun
olup olmadığı
5) İdari yargıda yürütmenin durdurulması kararına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve
idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir
b) Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin
yürütülmesini durdurmaz
c) İdare Mahkemeleri tarafından yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen
kararlara karşı Danıştay’da itiraz edilir
d) Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve
karara bağlanır
e) Danıştay dava dairelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen
kararlara karşı konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına itiraz edilir.
6) Dava dilekçeleri nerelere verilebilir?
7) Dava dilekçesinde husumetin yanlış gösterilmesi durumunda ne tür bir işlem
uygulanır?
8) Vergi mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararına itiraz yeri neresidir?
9) Danıştay 5. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararına itiraz yeri neresidir?
10) Uygulanmakla etkisi tükenecek işlemlerde yürütmeyi durdurma sürecini anlatınız.

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) b, 4) d, 5) c
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14. KARARLARA BAŞVURU YOLLARI: KANUN YOLLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.

KARARLARA BAŞVURU YOLLARI: KANUN YOLLARI

14.1. Kararlarda Bulunacak Hususlar
14.2. Kararların Sonuçları
14.3. Kararlara Karşı Olağan Kanun Yolları
14.3.1. İstinaf
14.3.2. Temyiz
14.3.2.1.

Temyize konu olabilecek kararlar

14.3.2.2.

Temyiz Başvuru Usulü

14.3.2.3.

Temyiz İncelemesi Sonucunda Alınacak Kararlar

14.3.2.4.

İvedi Yargılama Usulünde Temyiz

14.3.2.5.

“Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama” Usulünde Temyiz

14.4. Kararlara Karşı Olağanüstü Başvuru Yolları
14.4.1. Kanun Yararına Temyiz
14.4.2. Yargılamanın Yenilenmesi
14.5. İdari Yargılama Usulüne İlişkin Ek Bazı Konular
14.5.1. İdari yargıda Duruşmalar
14.5.2. Bağlantılı davalar
14.5.3. Ara verme ve Nöbetçi mahkemenin görevleri
14.5.4. Danıştay’da ara verme
14.5.5. İdari Yargıda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (HMUK) Uygulanacağı
Haller
14.5.6. Danıştay’da Çekinme ve Red
14.5.7. Mahkemelerde Çekinme ve Red
14.5.8. İdari Davalarda Delillerin Tespiti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İdari yargıda verilen kararlara karşı ne tür başvurular yapılabilir?

2.

Temyiz ne anlama gelir?

3.

İstinaf ne anlama gelir?

4.

İdari yargıda yargılamanın yenilenmesi koşulları nelerdir?

5.

İdari yargıda hangi durumlarda duruşma yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kararlara başvuru yolları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kararlara başvuru yollarının Kazanım
okuyarak
ve
anlaşılabilmesi.
araştırarak geliştirilecektir.

İstinaf

İstinaf ve temyiz arasındaki Kazanım
okuyarak
ve
farkların anşılabilmesi.
araştırarak geliştirilecektir.

Temyiz

İstinaf
ve
temyiz Kazanım
okuyarak
ve
koşullarının anlaşılabilmesi. araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Temyiz



İstinaf



Yargılamanın yenilenmesi



Duruşma



Nöbetçi mahkeme
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Giriş
İdari yargı mercilerinin verdikleri kararlara karşı yapılabilecek başvurular İYUK’ta
olağan ve olağanüstü kanun yolları olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde bu yollar incelenecek
ardından idari yargılamaya ilişkin ek bazı konular üzerinde durulacaktır.
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14.1. Kararlarda Bulunacak Hususlar
Kararlarda aşağıdaki hususların bulunması gerekir:

Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut
unvanları ve adresleri,

Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem
sonucu ile davalının savunmasının özeti,

Danıştayda görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile
düşünceleri,

Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan
taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,

Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm: tazminat davalarında
hükmedilen tazminatın miktarı,


Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,



Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği,


Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve
imzaları ve varsa karşı oyları,


Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası,



belirtilir.

Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde
değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden
olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın
işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi
verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Yalnız
öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir. Davacının gösterdiği adrese tebligat
yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve
varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Dosyanın işlemden
kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme
konulması istenmediği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

14.2. Kararların Sonuçları
Mahkemelerin bir davanın esasına veya yürütmenin durdurulmasına ilişkin
kararları sonrasında idare kararın gereğinin yerine getirmek için gecikmeksizin işlem tesis
etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye
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tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. (Karar için temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş
olması da kararın uygulanmasını ertelemez.) Mahkeme kararlarının 30 gün içinde yerine
getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine (idari yargıda) maddi ve manevi tazminat davası
dava açabilir. 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 uyarınca bu durumda da tazminat davası yalnızca idare aleyhine açılacak, kamu
görevlisine karşı tazminat davası açılamayacaktır.
Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, mahkeme kararlarının yürütülmesini
durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz
istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya istinaf başvurusunu
incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir.

14.3. Kararlara Karşı Olağan Kanun Yolları
6545 Sayılı Kanun (28.06.2014) İlk derece mahkemesi kararlarına karşı yapılabilecek
başvurular konusunda değişiklikler getirmiştir. Buna göre daha önce Bölge İdare
Mahkemeleri, itiraz mercii olarak çalışmaktayken yeni düzenlemeyle “itiraz” yolu
kaldırılmış istinaf yoluna dönüştürülmüştür. “Karar düzeltme” yolu ise tamamen
kaldırılmıştır. Olağan kanun yolları bundan böyle “istinaf” ve “temyiz” yolu olarak
anılacaktır.
Yeni düzenlemeye göre ilk derece mahkemesi kararlarına karşı yapılabilecek başvuru
yolları ile ilgili şunlar söylenebilir:
İstinaf ya da temyiz yolunun mümkün olmadığı durumlar:



İdare ve vergi mahkemelerinin konusu 5.000 TL altında bulundan davalarda
verdikleri kararlar kesin olup bunlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurmak mümkün
değildir.
Yalnızca İstinaf yolu mümkün olan durumlar:



İdare ve vergi mahkemelerinin konusu 5.000 TL ila 100.000 TL arasında bulunan
davalarda verdikleri kararlara karşı istinaf yoluna başvurmak mümkün olmakla birlikte,
istinaf incelemesi sonucunda verilecek karara karşı temyiz yoluna başvurulması mümkün
değildir. (yalnızca istinaf)


Önce istinaf ardından temyiz yolunun mümkün olduğu durumlar:

İdare ve vergi mahkemelerinin konusu 100.000 TL’yi aşan davalarda verdikleri
kararlara karşı istinaf yoluna başvurmak ve istinaf incelemesi sonunda BİM tarafından
verilecek karara karşı da temyiz yoluna başvurmak mümkündür. (istinaf + temyiz) İYUK 46.
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Maddede düzenlenen konularda istinaf yoluna başvurmak ve istinaf incelemesi sonunda BİM
tarafından verilecek karara karşı da temyize başvurmak mümkündür. (istinaf + temyiz)


Yalnızca Temyiz yolu mümkün olan durumlar:

Danıştay Dava Daireleri’nin ilk derece mahkemesi olarak gördüğü davalarda
aldıkları nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Doğrudan Danıştay’a temyize
başvurulur. (konusuna göre İdari Dava Daireleri Kurulu veya Vergi Dava Daireleri
Kurulu’nda temyiz edilirler.)
İlk derece İdare mahkemelerinden istinaf yoluna başvurmaksızın doğrudan Danıştay’a
temyize götürülebilecek kararları sadece “İvedi yargılama usulüne” ve “Merkezî ve ortak
sınavlara ilişkin yargılama usulüne” tabi olan davalarda verdikleri kararlardır. Bunların
dışındaki diğer kararları BİM önünde istinafa konu olmadan Danıştay’a doğrudan temyize
gidemez. Vergi mahkemelerinin ise hiçbir kararı doğrudan Danıştay’a temyize gidemez.
DAVA KONUSU

İSTİNAF

TEMYİZ

5.000 TL altı

x

x

5.000 - 100.000 TL
arası

+

x

+

+

x

+

100.000 TL üstü
İYUK 46. Maddede
düzenlenen konular
Danıştay
Dava
Daireleri’nin
ilk
derece
mahkemesi
olarak
gördüğü
davalarda
aldıkları
nihai kararlar
“İvedi
yargılama
usulüne”
ve
“Merkezî ve ortak
sınavlara
ilişkin
yargılama usulüne”
tabi olan davalarda
verilen kararlar
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14.3.1. İstinaf
İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı (dava konusu 5.000 TL altında
olanlar hariç) kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Bölge İdare
Mahkemesinde İstinaf başvurusu yapılabilir. İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir.
İstinaf üzerine BİM’in verebileceği kararlar:

Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi
kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi
yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.

Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun
bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararının
kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir
karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka
bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli
işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir. (İstinabe: Mahkemenin görmekte olduğu
uyuşmazlıkla ilgili olarak, kendi yetki alanı dışında yapılması gereken bir muhakeme
işleminin gerçekleştirilmesini, işlemin yapılacağı yerde bulunan mahkemeden talep
etmesidir.)

Bölge idare mahkemesi, “ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı” yapılan
istinaf başvurusunu haklı bulursa, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş
veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabul
eder ve ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili
mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu kararı kesindir.

İstinafa konu edilen kararı veren ya da karara katılan hakim, aynı davanın
istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.

14.3.2. Temyiz
İdari yargıda temyiz mercii Danıştay’dır. Temyiz başvurusu,
itibaren 30 gün içinde yapılır.

kararın tebliğinden

1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun Danıştay’ın temyiz görevinbe ilişkin şu hükmü
eklemiştir: “Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya
yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla
sınırlıdır.”
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14.3.2.1. Temyize Konu Olabilecek Kararlar
1) İlk derece İdare mahkemelerinin “İvedi yargılama usulüne” ve “Merkezî ve ortak
sınavlara ilişkin yargılama usulüne” tabi olan davalarda verdikleri karara karşı istinaf yoluna
başvurulamaz. Doğrudan Danıştay’a temyize başvurulur.
2) Danıştay Dava Daireleri’nin ilk derece mahkemesi olarak gördüğü davalarda
aldıkları nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Doğrudan Danıştay’a temyize
başvurulur. (konusuna göre İdari Dava Daireleri Kurulu veya Vergi Dava Daireleri
Kurulu’nda temyiz edilirler.)
3) Bölge İdare Mahkemeleri’nin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri
kararlar:(İYUK madde 46)
a) Konusu 100 bin TL’yi aşan davalar
b) Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları
c) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması
Hakkında Kanunun uygulanmasından ve Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
uygulanmasından doğan davalar.
d) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası veya kamu
hizmetine giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar.
e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri
ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden
alma işlemleri hakkında açılan iptal davaları.
f) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma
sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları.
g) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle
engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları.
h) İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar.
i) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ile Boğaziçi Kanununun uygulanmasından
doğan davalar.
j) Maden, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili
mevzuatın uygulanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.
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k) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve
sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin
mevzuatın uygulanmasından doğan davalar.
l) Serbest Bölgeler Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
m) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulanmasından doğan davalar.

14.3.2.2. Temyiz Başvuru Usulü
Temyiz dilekçeleri, Danıştay Başkanlığı’na hitaben yazılır. (Dilekçeler, kararı veren
Bölge idare mahkemesine veya Danıştay’a (ilk derece mahkemesi olduğu durumlarda) verilir.
Dilekçe üzerinde incelemeler tamamlandıktan sonra temyiz merciine gönderilir). Temyiz
başvuruları İYUK tarafından öngörülen aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılmalıdır:
Temyiz
Başvurusu
Yapılması
Gereken

İçin

Temyiz
dilekçelerinin
usule
uygun
düzenlenmesi
gereklidir.

Mahkemenin Alacağı Karar

Karara
Karşı
Başvuru Yolu

Düzenlenmemişse eksikliklerin 15 gün içinde
tamamlatılması hususu, ilgiliye tebliğ olunur.
İlgili 7 gün içinde bu
kararı
temyiz
Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa; temyiz
isteminde bulunulmamış sayılmasına karar edilebilir.
verilir.

Ödenmemiş ise 7 günlük süre içerisinde
tamamlanması,
aksi
halde
temyizden
Temyiz dilekçesi
verilirken gerekli vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene İlgili 7 gün içinde bu
yazılı olarak bildirilir.
kararı
temyiz
harç ve giderlerin
tamamının
Bu sürede harç ve giderler tamamlanmadığı edilebilir.
ödenmesi gerekir. takdirde, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına
karar verilir.
Temyizin kanuni
Temyizin kanuni süre geçtikten sonra İlgili 7 gün içinde bu
süresi
içinde yapılması veya kesin bir karar hakkında olması kararı
temyiz
yapılması gerekir. halinde; temyiz isteminin reddine karar verilir. edilebilir.

Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da davacıya
tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında,
davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında
anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir.
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Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap
verebilirler. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği
üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere
uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.
Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere
dayanarak hak iddia edemezler. Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen
miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı
ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin
dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir.
Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile
birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir. Danıştayda ilk derece
mahkemesi sıfatıyla görülen davalarda savcının esas hakkındaki yazılı düşüncesi taraflara
tebliğ edilir. Taraflar, tebliğden itibaren on gün içinde görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler..

14.3.2.3. Temyiz İncelemesi Sonucunda Alınacak Kararlar


Kararın onanması:

Temyiz incelemesi sonunda Danıştay; kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın
sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa,
kararı, gerekçesini değiştirerek onar. Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç
duyulmayan maddi hatalar varsa düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı
düzelterek onar.


Kararın Bozulması

Temyiz incelemesi sonunda Danıştay; görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
hukuka aykırı karar verilmesi, usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek
nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması, sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.
Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması hâllerinde kesinleşen kısım
Danıştay kararında belirtilir.
Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı dosyayla birlikte kararı veren
mercie gönderilir. Bunun üzerine ilgili merci, dosyayı öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik
işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. Bölge idare mahkemesi, Danıştay’ın bozma
kararına uyabileceği gibi kararında ısrar da edebilir. Bölge idare mahkemesi, bozmaya
uymayarak kararında ısrar ederse, ısrar kararının temyizi hâlinde, talep, konusuna göre
Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Danıştay
İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına uyulması zorunludur.
Temyize konu olan kararlar Danıştay dava Daireleri’nin (ilk derece mahkemesi olarak
görülen bir dava) ise ve bu kararlar bozulmuşsa Danıştay dava dairelerinin ısrar hakkı yoktur.
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Temyize konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim aynı davanın temyiz
incelemesinde görev alamaz.

14.3.2.4. İvedi Yargılama Usulünde Temyiz
İYUK’ta 2014’te yapılan düzenlemelerle İlk derece mahkemelerinin “İvedi
yargılama” usulüne tabi davalarda alınan kararlara karşı temyiz süre ve usulleri farklı
hükümlere tabi kılınmıştır. Buna göre:


Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna
başvurulabilir.



Temyiz dilekçeleri 3 gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır.



Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi 15 gündür.



Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen
bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz
olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar
verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden
karar verir.



Ancak, “ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı” yapılan temyizi haklı bulduğu
hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar
kesindir.



Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe
çıkarılır.

14.3.2.5. “Merkezî ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama” Usulünde
Temyiz
İYUK’ta 2014’te yapılan düzenlemelerle, Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından
yapılan “merkezî ve ortak sınavlara” ilişkin davalarda alınan kararlara karşı temyiz süre ve
usulleri farklı hükümlere tabi kılınmıştır. Buna göre:
 Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde temyiz
yoluna başvurulabilir.
 Temyiz dilekçeleri 3 gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır.
 Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi 5 gündür.
 Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında
edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut
temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası
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hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas
hakkında yeniden karar verir.
 Ancak, “ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı” yapılan temyizi haklı
bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen
kararlar kesindir.
 Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Karar en geç yedi gün
içinde tebliğe çıkarılır.

14.4. Kararlara Karşı Olağanüstü Başvuru Yolları
14.4.1. Kanun Yararına Temyiz
İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği
kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan
niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların
göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz
olunabilir.
Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma
kararı, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz. Bozma
kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

14.4.2. Yargılamanın Yenilenmesi
Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında,
aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir:

Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden
doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş
olması, Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş olması,

Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme
kararıyla bozularak ortadan kalkması,

Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla
belirlenmesi,


Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,


Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara
bağlanmış bulunması,

olması,

Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş
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Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı
yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme
yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş
bulunması, (başvuru süresi 10 yıl)

Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. (başvuru süresi kararının
kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıldır.)

2010 Anayasa değişiklikleri ile: “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış
temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin
taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir.” hükmü getirilmişti. Buna göre;
başvurucunun hakkının ihlal edildiği Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilirse ve ihlal bir
mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden
yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir.

Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece
karara bağlanır.

14.5. İdari Yargılama Usulüne İlişkin Ek Bazı Konular
14.5.1. İdari Yargıda Duruşmalar

Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve 25 bin TL’yi aşan
tam yargı davaları ile toplamı 25 bin TL’yi aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği
üzerine duruşma yapılır.

Temyiz ve istinaf aşamasında duruşma yapılması tarafların istemine ve
Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.

Yukarıdaki kayıtlara bağlı olmaksızın Danıştay, mahkeme ve hakim
kendiliğinden de duruşma yapılmasına karar verebilir.


Duruşmalar kural olarak açık yapılır. Duruşmaları başkan yönetir.


Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse
onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde
yapılır.


Danıştay’da görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır.


Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir. Ara kararı
verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir.
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14.5.2. Bağlantılı Davalar
Aynı maddi veya hukuki sebepten doğan ya da biri hakkında verilecek hüküm,
diğerini etkileyecek nitelikte olan davalar bağlantılı davalardır. Buna göre;

Bağlantılı davalar, aynı bölge idare mahkemesinin yargı çerçevesindeki
mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir.

Bağlantılı davalar, değişik bölge idare mahkemesinin yargı çevrelerindeki
mahkemelerde bulunduğu takdirde dosyalar Danıştay’a gönderilir.

Bağlantılı davalardan birinin Danıştay’da bulunması halinde dava dosyası
Danıştay’a gönderilir.
Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yapılacak
itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye
kadar usuli işlemler durur. Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara
bakmakla yetkili kılınan mahkeme veya Danıştay, davalara bırakıldığı yerden devam eder.
Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararları
kesindir.

14.5.3. Ara Verme ve Nöbetçi Mahkemenin Görevleri
Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi
temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil
olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare
veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden
yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine
devam ederler. Çalışmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi
üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde
idare veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar
hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare mahkemeleri için ise, bölge idare
mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, tüm daire
başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulur. (2016/6723
sayılı kanun değişikliği. )
Not: (2016/6723 sayılı kanun değişikliği öncesi hükümler şöyleydi: “Bölge idare,
idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir
ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare
mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara
vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, görevlerine devam ederler. Ara verme süresi
içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve
üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur.
255

Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin
başkanlığını yapar. “
Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:


Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,



Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

14.5.4. Danıştay’da Ara Verme
Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir
ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ara verme süresi içinde çalışmak üzere; bir daire
başkanı ile dört üyeden ve bir yedek üyeden oluşan bir nöbetçi daire kurulur. Yedek üye aynı
zamanda Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay
dairelerinin başkan ve üyeleri arasından karma olarak Başkanlar Kurulu tarafından seçilir.
Ayrıca lüzumu kadar savcı ve tetkik hâkimi görevlerine devam ederler.
Çalışmaya ara verme süresi içinde görevli olarak kalanlar hariç olmak üzere Danıştay
Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile savcılar ve tetkik hakimleri
çalışmaya ara verirler. Bu süre içinde Danıştay Başkanına, nöbetçi daire başkanı vekalet eder.
Danıştay'da çalışan diğer memurlar çalışmaya devam ederler. Ancak, çalışmaya ara
verme süresi içinde işin icaplarına göre görevde kalmaları lüzumlu görülmeyen memurlar
kanuni izinlerini kullanırlar. Çalışmaya ara verme süresi içinde görevleri başında kalan
Danıştay üyeleri yılın diğer dönemlerinde yol süresi dâhil çalışmaya ara verme süresi kadar
izin kullanabilirler.
Nöbetçi dairenin göreceği işler


Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler,



Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler,

 Tutuklu memurlar hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı
hükümlerine göre Danıştay’a gelen işler

14.5.5. İdari Yargıda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
(HMUK) Uygulanacağı Haller
 Hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi
 Ehliyet
 Üçüncü şahısların davaya katılması
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 Davanın ihbarı
 Tarafların vekilleri
 Feragat ve kabul
 Teminat
 Mukabil dava
 Bilirkişi
 Keşif
 Delillerin tespiti
 Yargılama giderleri
 Adli yardım halleri
 Duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak
hareketlerine karşı yapılacak işlemler
 Elektronik işlemler

14.5.6. Danıştay’da Çekinme ve Red

Davaya bakmakta olan dava dairesi başkan ve üyelerinin çekinme veya reddi
halinde, bunlar hariç tutulmak suretiyle, o daire kurulu tamamlanarak, bu husus incelenir,
çekinme veya ret istemi yerinde görülürse işin esası hakkında da bu kurulca karar verilir.

Çekinen veya reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem, idari dava
dairesi başkan ve üyeleri için İdari Dava Daireleri Kurulunda, vergi dava dairesi başkan ve
üyeleri için Vergi Dava Daireleri Kurulunda incelenir. Çekinen veya reddedilen başkan ve
üyeler bu kurullara katılamazlar. Üye noksanı diğer dava dairelerinden tamamlanır. Bu
kurullarca çekinme veya ret istemi kabul edildiği takdirde davanın esası hakkında da bu
kurullarca karar verilir.

İdari Dava Daireleri Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Kurulu başkan ve
üyelerinden bir kısmının davaya bakmaktan çekinmesi veya reddi halinde noksan üyelikler
diğer dava dairelerinden tamamlanır.

İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının toplanmasına engel olacak sayıda
ret istemlerinde bulunulamaz ve çekinilemez.
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Danıştay Tetkik hakimleri ve savcıları sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri
gibi taraflarca da reddedilebilirler.

Bunlar hakkındaki çekinme veya ret istemleri davaya bakmakla görevli daire
tarafından incelenerek karara bağlanır.

14.5.7. Mahkemelerde Çekinme ve Red

Tek hakimle görülen davalarda hakimin reddi istemi, reddedilen hakimin
katılmadığı idare veya vergi mahkemesince incelenir.

İtiraz üzerine veya doğrudan davaya bakmakta olan bölge idare mahkemesi ile
idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan ve üyenin
katılmadığı bölge idare, idare ve vergi mahkemesince incelenir.

İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem
bölge idare mahkemesince incelenir.

Bölge idare mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye birden çok ise istem
Danıştayca incelenir.

Danıştayca ve bu mahkemelerce ret istemleri yerinde görülürse için esası
hakkında da karar verilir.

Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir hakimin görevledirilmesi ile
mahkemenin noksan üyesinin tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde
yukarıdaki hükümler uygulanır.

14.5.8. İdari Davalarda Delillerin Tespiti
 Taraflar, idari dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak
davaya bakan Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden isteyebilirler.
 Davaya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri istemi uygun gördüğü
takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli idari veya adli
yargı mercilerince yaptırılmasına da karar verebilir.


Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır.
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Uygulamalar
Bu bölümde uygulama olmayıp teorik bilgiler verilmiştir.
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Uygulama Soruları

260

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İdari yargı mercilerinin verdikleri kararlara karşı yapılabilecek başvurular İYUK’ta
olağan ve olağanüstü kanun yolları olarak düzenlenmiştir. Bu bölümde bu yollar incelenmiş
ardından idari yargılamaya ilişkin ek bazı konular üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) İdari yargıda istinaf başvurusu nereye yapılır?
a)

Danıştay’a

b)

Bölge İdare Mahkemelerine

c)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne

d)

Vergi Mahkemesi’ne

e)

İdare Mahekemesi’ne

2) İstinaf başvuru süresi nedir?
a)

10 gün

b)

15 gün

c)

1 ay

d)

30 gün

e)

60 gün

3) İvedi yargılama konularında temyiz başvuru süresi nedir?
a) 10 gün
b) 15 gün
c) 5 gün
d) 30 gün
e) 60 gün
4) Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda olağanüstü başvuru yoludur?
a)

İstinaf

b)

Temyiz

c)

Yargılamanın yenilenmesi

d)

Kanun yararına istinaf

e)

Bireysel başvuru
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5) Mahkemelerin bir davanın esasına veya yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları
sonrasında idare kararın gereğini kaç gün içinde yerine getirmelidir?
a) 10 gün
b) 15 gün
c) 5 gün
d) 30 gün
e) 60 gün
6) İdari yargıda adli tatil ne zamandır?
7) Nöbetçi mahkemeler ne tür işler yapar?
8) İdari yargıda duruşma hangi durumlarda olabilir?
9) Bağlantılı dava ne demektir?
10) Bağlantılı davalarda merci tayini nasıl yapılır?

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