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Merhaba arkadaşlar. Bugün tanışma günümüz. Prof. Dr. 

Turan Yıldırım ve Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar hocalarımız 

bugün gelemediler. Ben Prof. Dr. Gül Üstün. Sırasıyla 

hocalarımız Hüseyin Melih Çakır, Ebru Zeybek Cebeci, Fatim 

Eroğlu, Muhammet Cihat Şayian. Hocalarınız da sene 

içerisinde size yardımcı olacaklar.

Bugün sizlere ‘İdare dersi nedir ?’e ilişkin bilgiler vereceğim. 

Ama öncelikle unutmadan; kürsüyle ilgili idare hukukuyla ilgili 

her zaman ulaşabileceğiniz mail adresimi veriyorum sizlere. 

gulustun@gmail.com veya gul.ustun@marmara.edu.tr den bana 

rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ama gmaili daha sık kullanıyorum. 

Onun haricinde yüz yüze görüşmek isterseniz odalarımız 4. ve 

5. Katlardadır.

Size özel bir ders kitabı tavsiye etmiyoruz. Yazarları olarak 

çıkardığımız kitabımız var, derste de bunun sistematiğini tercih 

ediyoruz. Ama bu şu demek değil; Bu kitabı alın, bu kitaptan 

sorumlusunuz demek değil. Derste ne anlatıyorsak ondan 

sorumlusunuz.

Kitap 12 Levhadan çıkan Turan Yıldırım, Nur kaman ve 

benim yazdığım İdare Hukuku kitabıdır. Ama onun haricinde 

dersi herhangi bir idare hukuku ders kitabından takip
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edebilirsiniz. Tek isteğimiz bir idare hukukçusunun yazdığı bir 

kitabı kullanmanızdır. Ha pratik çalışma kitabı sorarsınız eğer 

bir pratik kitabı tavsiye etmiyoruz, dilerseniz alabilirsiniz. 

Buradaki pratik çalışmaları biz bir sistematiğe göre yapıyoruz. 

Size de tavsiyem bakın bir pratik çalışmalara ona göre 

beğendiğiniz bir pratik çalışma kitabını daha sonra alırsınız.

Bir de şunu tavsiye ediyorum mesela internetten 

bulduğunuz sınavları pratikleri evde çözüp bize getirebilirsiniz. 

Müsait olduğumuz vakitte doğru olup olmadığını kontrol 

edebiliriz.

Onun haricinde nelerden bahsedeceğiz, İdare hukuku 

dersinde hangi başlıklar var?

Belediyeden, cumhurbaşkanlığından bahsedeceğiz, bunları 

anlatacağız sizlere. Yasama yürütme yargı zaten biliyorsunuz. 

İdare yürütmenin içerisinde bir uzantıdır. Yürütmenin içinde bir 

siyasi kısım var, bir de tamamen vatandaşlara hizmet sunan, 

onların güvenliklerini sağlayan bir yapısı var. Biz idarenin tabi 

olduğu kuralları anlatacağız. Bunu anlatabilmek için önce 

pazartesi günü İdare Hukukunun Genel esaslarından 

bahsetmeye başlayacağız, Çarşamba günü size İdare kimdir, 

teşkilatı anlatmaya başlayacağız. Tabi şimdiki programa göre 

söylüyorum.
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Şimdi idari Teşkilatı görürken şunu göreceksiniz; bunlar 

tüzel kişiliktir. Tüzel kişilerin içinde gerçek kişiler var, tüzel 

kişilerin işlerini gerçek kişiler hallediyor. Daha sonraları o gerçek 

kişileri yani kamu personelini işleyeceğiz. Kamu personelleri 

idari kurulularda çalıştıkları için bunun tabi ki birtakım getirileri 

var ama bu kurumlarda çalıştıkları için birtakım sorumlulukları, 

yükümlülükleri de var. Bunlardan bahsetmiş olacağız.

Sonra dedik ki idare bize hizmet getiriyor, güvenliğimizi 

sağlıyor. Bunu yapabilmesi için bazen özel kişilerden üstün 

yetkilere sahiptir. Zaten detaylı işleyeceğiz. Bu bizim, birimizin 

yararına değil, toplumun yararını hedef aldığı için birtakım 

şeyleri bize sormadan yapması lazım. İki kişi sözleşme yaparlar 

değil mi? Ama idarenin hem böyle bir vakti yok hem de böyle 

yapması bazen sakıncalı olabilir. Çünkü toplumun faydasını 

sağlamak derdindedir. O nedenle de işlem tesis edecek: idari 

işlem.

Mesela idare kalkıp da belirli konularda ortak yol bulalım 

derdinde değil. Tesis ettiği işlemlerin şöyle bir özelliği var, tek 

taraflı olacak. Otomatikman hukuka uygunluk karinesinden 

yaralanacak. Ama tabi ki hukuka aykırı sebeplere karşı 

yapabileceklerimiz var onlardan bahsedeceğiz. Sonra da işlemi 

yapıyor tabi ne için yapıyor derdimiz ne burada; KAMU 

HÎZMETl sunmak için yapıyor.
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• Kamu hizmeti nedir?

• Kamu hizmetinin sunulmasında ilkeler özellikler 

nelerdir?

• Bu faaliyeti nasıl yapmalı?

Bunlardan bahsedeceğiz.

Akabinde de bizim güvenliğimizi, sağlığımızı sağlamak için 

aşılama yapıyor. Ama aynı zamanda da tedavi de ediyor. Mesela 

aralarındaki farklılıklar neler? Yine sağlığı, genel sağlığı 

güvenliği sağlarken nasıl hareket etmesi gerekir? Mesela eylem 

olduğu zaman yapabileceği müdahalelerin sınırlarından 

bahsedeceğiz.

Bunları bitirdikten sonra idarenin mal edinmesi var. 

Bunları yapabildiğine göre alacaklarını tahsil etmesi lazım. 

Alacaklarını tahsil edebilmesi için özel düzenlemeler var 

bunlardan bahsedeceğiz.

Mesela bir mal alırken bizim kadar istediğini alamaz. 

Malını çar çur edemez çünkü bizden çıkan paralarla alıyor bunu. 

Dolayısıyla en uygun olanı alması lazım. Bunu uygularken 

geçirmesi gereken ihale sürecinden bahsedeceğiz, ikinci dönem 

de idari vargı kısmından bahsedeceğiz.

Genel olarak dersimizin içeriği bu şekilde.
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