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İDARE HUKUKU 

KİTAP: TÜRK İDARE HUKUKU – AKYILMAZ/SAZGİNER/KAYA 

BÖLÜM 1: GENEL OLARAK İDARE VE İDARE HUKUKU 

Roma hukukundan bu yana kabul görmüş ve Kıta Avrupası Hukuk sisteminde yaygın olarak uygulanan Kamu Hukuku-

Özel Hukuk ayrımının en belirgin özellikleri şunlardır: 

1) Kamu hukuku kuralları her zaman bir tarafının devlet (idare, kamu tüzel kişileri) olduğu hukuki ilişkilerde 

uygulanır. Özel hukukta taraflar arasında kamu da olabilir, olmayabilir de. 

2) Taraflar kamu-özel hukuk ayrımında kesin belirleyici olmadığına göre, taraflar arasındaki eşitlik olup 

olmadığına bakmak gerekir. Özel hukuk kuralları aralarında eşitlik olan taraflara uygulanır. Kamu hukukunda 

devlet sahip olduğu kamu gücü kullanma yetkisi tek yanlı irade kullanarak kararını karşı tarafa gerekirse zorla 

kabul ettirebilir. 

3) Özel hukukta, taraflar arasında idare olsa da, irade serbestisi  gereği, taraflar iradeleri açısından birbirine 

üstün değildir. Ancak kamu hukukunda idare kamu yararını temsil ettiğinden kamu gücünü kullanarak kendi 

iardesini kabul ettirir. (gerekirse zorla) 

4) Bir kamu hukuku branşı olan idare hukuku, taraflardan birinin idare olduğu hukuki ilişkilerde, idareye, temsil 

ettiği kamu yararını üstün kılabilmek için kamu gücü kullanma yetkisi tanımaktadır. Tabi üstün olan idare 

değil, kamu yararıdır. İdare sadece kamu yararını tesis etmeye çalışan bir organdır. İdare hukuku, hukuk 

devletinin hukukudur. 

İDARENİN ANLAMI: İdare, fonksiyonel(maddi) anlamda, devletin kendine özgü amaçlarına ulaşmak için yerine 

getirdiği faaliyetlerin tamamıdır. Organik (uzvi) anlamda ise idare, herhangi bir yönetim işinin yupıldığı veya resim bir 

işin görüldüğü daire, kurum, kuruluş veya yeri ifade etmek için kullanılır. 

İdari faaliyete/fonksiyona ilişkin özellikler: 

- İdari faaliyet kural olarak idarenin yaptığı bir faaliyettir. 

- İdari faaliyetin konusu, sürekli ve düzenli olarak yerine getirilen kamu hizmetidir. 

- İdari faaliyetin amacı her zaman kamu yararıdır. 

- İdari faaliyetin araçları, idari işlemler ve idari eylemlerdir. 

- İdari faaliyet, idareye kamu gücü kullanma yetkisi tanıyan bir faaliyettir. 

- İdari faaliyet, memurlar ve diğer kamu görevlileri veya idarenin denetim ve gözetiminde, idare tarafından 

yetkilendirilen özel hukuk kişilerince yerine getirilen bir faaliyettir. 

- İdari faaliyete kural olarak idare hukuku uygulanır. 

- İdari faaliyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar kural olarak idari yargı organları tarafından çözümlenir. 

İdari Faaliyet/Bireysel Faaliyet Ayrımı:  

1) İdarenin amacı, dolayısıla idari faaliyetin amacı kamu yararıdır. Yani idare adına hareket edenler, şahsi yarar 

değil, kamu yararı gözetirler. Ancak özel hukuk kişilerinin faaliyetlerindeki amaç kişisel yarardır. 

2) Bireylerin aralarındaki ilişkilerde eşitlik ilkesi geçerlidir ve tarafların aralarında üstünlük yoktur. Bu ilkenin 

sonucu olarak özel hukuk ilişkilerinde irade serbestisi ve akit serbestisi geçerlidir. Ancak idarenin taraf olduğu 

ilişkilerde idare üstün olan taraftır. Bunu sağlayan kamu gücüdür. Ancak kamu gücü keyfi bir şekilde 

kullanılamaz.  

3) İdari faaliyet, toplumun müşterek ihtiyacını karşılamak için yapılır. Yani idari faaliyetin konusu kamu 

hizmetidir. Ancak idari faaliyetin yasal dayanağının bulunması gerekir. Özel kişiler ise kanunla yasaklanmamış 

her konuda istedikleri zaman faaliyette bulunabilirler. 

4) İdari faaliyetin araçları idari işlemler ve idari eylemlerdir. İdarenin tek yahlı irade beyanıyla kendiliğinden 

gerçekleşirler. İdare faaliyetleri yapaıkan kural olarak başka hiçbir makam veya organın izni ya da onayına 

ihtiyaç duymadan karar alır ve uygular.(re’sen icra yetkisi). Özel hukuk ilişkileri genel olarak karşılıklı irade 

beyanlarının uyuşması ile yapılan sözleşmelerin konusunu oluşturur. 
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5) İdari faaliyetler, talep olmaksızın kendiliğinden yerine getirilen, tüm ülkede yürütülen yaygın bir faaliyettir. 

Sürekli icra edilir. Kişisel faaliyetler ise kişisel yarar için, bir karşılık beklenerek ve bir talebe cevap olarak 

yerine getirilir. 

6) Bireysel faaliyetlerle idari faaliyetlere uygulanan hukuk kuralları ve uyuşmazlıkların çözüm yerleri farklıdır. 

İdari faaliyet=kamu hukuku+idari yargı / bireysel faaliyet=özel hukuk+adli yargı. 

 İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 

İdare hukuku, idarenin teşkilatına, faaliyetine, personeline ve denetimine uygulanan hukuku ifade etmektedir. İdare 

hukuku, hukuk devletinin hukukudur. İdare hukukunun özellikleri şunlardır: 

1) İdare hukuku yeni bir hukuk dalıdır. Modern idare hukuku, hukuk devleti ile ortaya çıkan ve gelişen bir 

hukuk dalıdır. 1700 lerin sonu itibariyle insan hakları konusundaki gelişmeler, polis devletinden hukuk 

devletine geçişte öneli bir adım olmuştur. Yine bu dönemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin temeli atılmıştır. Hukuk 

devleti 19. Yy itibariyle modern devlet anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. İdare hukukunun ortaya çıkışında 

özellikle Fransız Danıştayı ve Uyuşmazlık Mahmekesinin kararları etkili olmuştur. 

2) İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır. Hem özel hukuktan, hem de diğer kamu hukuku dallarından 

bağımsız bir hukuk dalıdır. Yani kendine özgüdür. Bunun sebebi, kamu yararının sağlanması ve bireyin devlete 

karşı korunması düşüncesidir. Ancak bazı ülkelerde (ABD ve İngiltere) kamu hukuku-özel hukuk ayrımı yoktur. 

Bu ülkelerdeki sisteme yargı birliği (adli idare) adı verilmektedir. 

3) İdare hukuku pozitif bir hukuk dalıdır. Bir ülkede belirli bir dönemde ve/veya halen yürürlükte bulunan 

hukuk kurallarına pozitif hukuk denir.  

Bu özelliklerden hareketle idare hukukunu tanımlarsak: 

İdare hukuku, taraflarından en az birinin idare olduğu ve idarenin kamu gücü kullanma yetkisi ile donatıldığı 

hukuki ilişkilere uygulanan ve kaynağını başta anayasa olmak üzere pozitif hukuk kurallarından alan bir hukuk 

dalıdır. Yaşayan bir hukuk dalıdır. 

4) İdare hukuku mevzuat birliği olmayan bir hukuk dalıdır. Derlenmemiş, tedvin edilmemiş, dağınık bir hukuk 

dalıdır. İdari faaliyetler farklılık arzettiğinden, faaliyete ve faaliyeti yürüten teşkilata uygulanan kurallar farklı 

olmaktadır. Çoğunlukla her bir teşkilat ve her bir faaliyet ayrı kanunlarla düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunun, 

Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanunu, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu gibi. Bu 

dağınıklık nedeniyle idare hukukundu “kanunu bilmemek mazeret değildir” ilkesi uygulanmaz. Bu ilke ceza 

hukukuna mahsustur. Bilgilendirme görevi devletindir. 

5) İdare hukuku içtihadi bir hukuk dalıdır.  Yargı içtihatlarıyla gelişir. Zamanla kamusal ihtiyaçlar çeşitlenmiş, 

düzenlemeler farklılaşmış ve yazılı kurallar uyuşmazlıklarda yeterli olmamaya başlamıştır. Bu sebeple idari 

hakim, hukuk yaratma yetkisini  kullanarak, ayrıntılı düzenleme bulunmayan hallerde, içtahatlar geliştirmiştir. 

Örneğin, hizmet kusuru, risk ilkesi gibi düzenlemeler Danıştay ihtiyaçları ile idare hukuku kuralı haline 

gelmiştir. 

6) İdare hukuku statü hukukudur. İdare hukuku kuralları, hukuk düzenine yeni bir kural, mevcut kuralı 

değiştiren veya ortadan kaldıran tasarruflar olarak ortaya çıkar. İdare hukuku, genel, soyut, sürekli ve kişilik 

dışı pek çok statüyü düzenlediğinden statü hukuku olarak kabul edilir. İdare hukukunda statünün içeriği, tek 

yanlı irade beyanı ile belirlendiğinden, kazanılmış hak, statünün belirlediği çerçevede, kişisel bir durum 

oluşması halinde ortaya çıkmaktadır.  

İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

Yasama organı anayasaya aykırı olmamak üzere dilediği her konuyu kanun ile düzenleyebilir. Normlar hiyerarşisine 

göre, en soyut olan norm en üstte, daha az soyut olan normlar ise sırayla altta yer alır. Hukuk kuralının uygulanması 

bakımından o konuda en az soyut olan (yani en somut olan) normdan başlanarak yapılır. Kamu görevlileri yapacakları 

işlerde normlar hiyerarşisi bakımından en altta olan (en somut olan) normu uygulamakla yükümlüdür. Üst norma 

aykırılık söz konusu olsa bile. Görevi sadece alt normu uygulamak, varsa üst norma aykırılığı amirine bildirmetir. 
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Hukuka uygunluk denetimi yapan idari yargı hakimi ise, kamu görevlisinden farklı olarak,alttaki somut kural, üstteki 

soyut kurala aykırılık tespit etmişse, işlem alt norma uygun ancak üst norma aykırı ise işlemin hukuka aykırılığına 

karar verir. Tek istisnası kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı durumudur. Bunu bekletici mesele yapıp, anayasaya 

aykırılık iddiasını Anayasa Mahkemesine götürmelidir. 

I. ANAYASA 

Hiçbir hukuk kuralı anayasaya aykırı bir hüküm içeremez. Anayasa devlet yetkilerinin nasıl kullanılacağını ve sınırlarını 

belirler. Hiçbir devlet organı anayasa sınırlarını aşamaz ve kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz. 

Anayasa’mızın bir özelliği de yargı organı tarafından uyuşmazlıkların çözümünde doğrudan uygulanma imkanı 

bulmasıdır. Özellikle idari yargı mercileri bazı idari uyuşmazlıkların çözümünde Anayasa’nın hükümlerine dayanmakta 

ve gerekçelerde ilgili Anayasa hükümlerine atıfta bulunmaktadır. 

II. KANUN 

Kanun, yasama organı tarafından yazılı olarak yapılan ve kanun adı altında tespit edilen, hukuk aleminde değişiklik 

meydana getiren tasarruflardır.  Dar anlamda kanun, yasama organınca yapılan şekli (yapılış usulü) ve maddi (niteliği) 

tüm kanunları kapsar. Geniş anlamda kanun ise genel olarak hukuk kuralı demektir. Geniş anlamda kanuna mevzuat 

denir. Kanunlar genel (herkese yönelik), soyut (somut bir olaya yönelik olmaması ve benzer tüm olaylara 

uygulanabilmesi), sürekli (tükenmemesi), kişilik dışı (belli bir kişi/nesneye yönelik olmaması) kurallardır.   

Kanunlar bakanlar kurulunce kanun tasarısı, milletvekillerince kanun teklifi adı ile TBMM’ye sunulur.  Kanunların 

görüşülmesi  için TBMM üye tamsayısının 1/3’ü (184 mv) ile toplanır ve 139 mv den az olmamak üzere toplanan 

sayının salt çoğunluğu ile karar verir. Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamşı olan kanun tasarı ve teklifleri 

hükümsüz sayılır. Kanunların kabul edilmesinden sonra yayınlanması idari bir işlemdir. Kanun metninde aksine hüküm 

yoksa, kanun resmi gazetede yayınlanmasını izleyen 45. Gün yürürlüğe girer. 

III. MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR 

Anayasa m.90 yapılacak milletlerarası anlaşmaların TBMM tarafından onaylanmasını şarta bağlamıştır. Aynı 

maddenin 2. Fıkrasına göre ise, ekonomik, ticari veya tekni ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, 

Devlet maliyesine yük getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı ülkelerderi mülkiyet haklarına dokunmamak 

şartıyla, TBMM onayı olmadan, yayınlanması ile yürürlüğe girer. Usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş 

milletlerarası antlaşmalar kanun hükmünde olup, devlet organlarını, idareyi ve kişileri bağlar. Ancak kanunlardan 

farklı olarak, milletlerarası antlaşmalar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne 

başvururlamaz. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların çatışması halinde antlaşma 

hükümleri geçerlidir. (Anayasa m.90 son fıkra) 

IV. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Sıkıyönetim ve OHAL hariç, olağan dönemlerde temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler KHK’larla 

düzenlenemez. Sıkıyönetim ve OHAL dönemleri dışında KHK ancak TBMM tarafından çıkarılan yetki kanununa göre 

Bakanlar Kurulunca düzenlenir. Bakanlar Kurulunca çıkarılan KHK Resmi Gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer ve 

TBMM onayına sunulur. İvedilikle ve öncelikle TBMM de görüşülür. Yasama organının red yönündeki kararı kanun 

hükmündedir. TBMM ce onaylanan KHK’lar Resmi gazetede yayınlandıkları gün itibariye kanun olarak yürürlüklerini 

devam ettirir. KHK’lar normlar hiyerarşisinde kanunlarla eşdeğer yerdedir. Dolayısıyla bir KHK ile bir kanun hükmünü 

değiştirmek veya tamamen yürürlükten kaldırmak mümkündür.  

OHAL dönemlerinde ise KHK yetki kanunu gerektirmeksizin Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulunca çıkartılır. Temel haklar vb. dahil OHAL döneminde her konuda KHK çıkarlıbilir. OHAL döneminde çıkarılan 

KHK’ların anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne dava açılamaz. OHAL KHK ları OHAL sona erdikten 

sonra kendiliğinden yürürlükten kalkar. 
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KHK lar, Bakanlar Kurulunca yapıldığı için organik olarak idari işlem, genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı kurallar 

koyduğu için, maddi bakımdan yasama tasarrufudur.  

V.TÜZÜK 

Tüzükler, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı hukuki tasarruflardır. Kanunların 

uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunları aykırı olmamak ve Danıştay 

incelemesinden (Danıştay 1. Dairesi, inceleme süresi 2 ay) geçirilmek şartıyla çıkarılabilir. Cumhurbaşkanınca 

imzalanır ve kanunlar gibi yayamlanır. Tüzükler çıkarıldıkları usulle yürürlükten kaldırılabilir. 

VI. YÖNETMELİK 

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 

uygulanmasına sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelik çakarabilirler. Kanunla sayılan 

yönetmelikler Resmi Gazetede yayınlanır. Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikler Cumhurbaşkanı tarafından da 

imzalanır. Yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılmaları da yupılış usullerine tabidir.  

Yönetmelikler, kanun, tüzük vediğer üst kaynaklara aykırı olamaz. Hukukun genel hükümlerine de aykırı olamaz. 

Yönetmeliklerle, kanuna aykırı hükümler getirilmesi; kanun hükmünün daraltılması veya genişletilmesi ; dayanağı 

kanunda yer almayan hususların yönetmelikle düzenlenmesi mümkün değildir. Yönetmelikler arasında hiyerarşi 

bulunmamaktadır. Ancak genel-özel düzenleme ilişkişi dikkate alınarak, çıkaran kurumlar arası hiyerarşiye göre 

genellik özellik ayrımı yapılabilir. 

Üst hukuk normuna aykırı yönetmelikler, idari yargı denetimine tabidir. Bakanlıklar, kamu kuruluşları veya kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı 

açılacak iptal ve tam yargı davalarında Danıştay dava daireleri dava mahkemesi (ilk derece mahkemesi) olarak 

görevlidirler. Digerlerinde ilk derece mahkemesi olarak idare veya vergi mahkemeleri görevlidir. 

VII. İDARENİN DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ / ADSIZ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER 

Bunlar, yapılış usulü herhangi bir yasal düzenlemeye dayanmayan düzenleyici işlemlerdir. Karar, kararname, tebliğ, 

genelge, yönerge, talimatname, sirküler, tamim, tarife gibi adlarla yayımlanırlar. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanacak ve tüzük ve yönetmelik dışında, karar, teblig ve genelge  olarak 

üç adsız düzenleyici işleme yer vermiştir.  

Genelgeler, Başbakanlık tarafından yapılan ve Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen bir düzenleyici işlemdir. 

Tebliğler, dış ticarete ilişkin Ekonomi Bakanlığı’nın ya da Bakanlıkların adsız düzenleyici işlemleridir. Sirküler, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yapılan ticari amaçlı kara, haca ve su avcılığına ilişkin düzenlemeleri içerir. Tamim, 

talimatname, yönerge ise kamu görevlilerine yönelik kurum içi ilan ile duyurulan genel emir ve direktifleri kapsar. Son 

yıllarda bir de ana statü  adıyla düzenleyici işlemler yayımlanmaktadır. Ana statü, KİT’lere ve bağımsız federasyonların 

teşkilatlanmalarına ilişkin kuralların yer aldığı bir düzenleyici işlemdir. Kararlar ve kararnameler Bakanlar Kurulu 

tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan; genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı hükümler içeren 

düzenleyici işlemlerdir. Şekil ve nitelikleri itibariyle yönetmeliklerden garkı yoktur. Hatta diğer Bakanlık ve kurumların 

yönetmeliklerinin de hiyerarşik olarak üstündedirler.  

Adsız düzenleyici işlemler, hiyerarşik olarak tüzük ve yönetmeliklerin altında yer alır. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde 

herhangi bir şekilde düzenlenmeyen bir konuda adsız düzenleyici işlem yapılamaz.  

VIII. HUKUKUN GENEL İLKELERİ 

Hukukun genel ilkeleri, hukuk devletlerinin tamamında kabul edilen ve uygulanan müşterek ve genel ilkelerdir. İdare 

için bağlayıcı niteliği vardır. Türk Hukukundaki genel ilkelerin bazıları: kanun önünde eşitlik, kamu hizmetlerinden 

yararlanmada eşitlik, kamu külfetleri karşısında eşitlik, ölçülülük, orantılılık, kanunların (idari işlemin) geriye 

yürümezliği, özel hükmün önceliği, istikrar, kazanılmış haklara saygı, savunma hakkına saygı, hak arama hürriyeti, iyi 

niyet, adalet-hakkaniyet-nasafet, kesin hükme saygı, lehe olan hükmün uygulanması, alt normun üst norma aykırı 
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olmaması, görev kurallarının geçmişe yürümesi, tabi hakim, idarenin kanuniliği, gerekçe ilkesi, idarenin takdir 

yetkisinin sınırlılığı, haklı beklenti ilkesi, kanunlarda açık hüküm olmadıkça kıyas yoluyla mali külfet yüklenemeyeceği 

ve ödemelerde bulunulamayacağı, mücbir sebep veya beklenmeyen hal nedeniyle süresi içinde kullanılamayan bir 

hakkın kullanılabilmesi gibi. AYM hukukun genel ilkelerini kanunların üstünde görmektedir. Danıştay da en azından 

kanunla eşdeğer saymaktadır. 

IX. YARGISAL İÇTİHATLAR (MAHKEME KARARLARI) 

Yargı organının, uyuşmazlığa ilişkin yargılama faaliyetinin sonucunda, hakimin vicdani kanaati ile verdiği yazılı 

hükümlere yargısal içtihat denir. Kural olarak taraflar açısından bağlayıcıdır. İdare hukukunun içtihadi bir hukuk dalı 

olması sonucu, idari yargı organlarının verdiği iptal kararları sadece davaya konu taraflar için değil, herkes için hüküm 

ve sonuç doğurur. Kesin hükmün nisbiliği (sadece davacı ve davalıyı etkilemesi) ilkesinin istisnasıdır. 

İçtihadı birleştirme kararları ise, uyulması zorunlu kararlardır. Ancak geriye yürümezler. Genel idari yargıda içtihatlar 

“Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu” tarafından birleştirilir ve bir ay içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanır.  

X. DOKTRİN 

Doktrin, bilim adamlarının hukuki meseleler üzerindeki bilimsel görüş ve düşünceleridir. Yardımcı bir kaynaktır. 

XI. ÖRF VE ADET HUKUKU 

Toplumda sürekli uygulanan ve buna uyulması konusunda genel inanç bulunan örf ve adetler, Devlet tarafından 

müeyyide ile desteklenirse örf ve adet hukuku kuralı olur. Bu anlamda örf ve adetler hukukun kaynakları arasındadır. 

Ancak idare hukuku bakımından günümüzde önemli bir kaynak olarak görülmemektedir.  

İDARİ İŞLEMLER ARASINDA HİYERARŞİ 

Her türle idari işlem yasama işlemlerinden sonra gelir.  Ayrıca idari işlemler arasında da bir hiyerarşi söz konusudur. 

İdari işlemler arasındaki hiyerarşi ilk olarak organik ölçüt kullanılarak yapılır. Buna göre daha üst sırada yer alan idari 

makamın işlemi alt sıradaki idari makamın işleminden üstündür. Yani idari işlemler arasında hiyerarşi, işlemi yapan 

makamın idari teşkilat içindeki konumu dikkate alınarak yapılır. Ancak organik ölçütün yeterli gelmediği durumlar 

nedeniyle iki ayrı tamamlayıcı ölçüt devreye girer. İlki usul ölçütüdür. Buna göre aynı makamdan çıkan ve aynı 

mahiyette olan işlemler arasında hangisi daha çok formalite içeriyor, daha usullü ise o üsttedir. Maddi ölçüte göre 

ise, bireysel nitelikli işlemler, daima, genel düzenleyici işleme tabidir. Genel düzenleyici işlem niteliğindeki idari 

işlemler, birel idari işlemlerin üstündedir. 

İDARİ REJİM 

Kıta Avrupası sistemi olarak da adlandırılan, kamu hizmetine, kişilerarası hukuki işlemlere uygulanan özel hukuk 

hükümlerinden farklı usul ve esasları bulunan, diğer hukuk branşlarından bağımsız idare hukuku hükümlerinin 

uygulandığı idare ve idare hukuku sistemine idari rejim denir. 

Buna karşılık, sınırlı bir kamu hizmeti anlayışının bulunduğu, kamu hizmetleri için kişilerarası uygulanan genel hukuk 

kuralları dışında, bağımsız, kendine has ve özerk bir hukukun öngörülmediği İngiliz-Amerikan Sistemi olarak da 

adlandırılan idare ve idare hukuku sistemine ise adli idare sistemi denir. 

İdari rejimde, ayrı bir idare hukuku olması nedeniyle, bu hukuki ilişki ve faaliyetlerde ortaya çıkacak uyuşmazlıkları 

çözmekle görevli ve yetkili olan, adli yargıdan bağımsız, uzmanlaşmış, ayrı bir yargı kolu, yani idari yargı kolu 

bulunmaktadır. Adli idare sisteminde ise, ayrı bir yargı kolu olmaksızın, tek yargı sistemi idarenin de taraf olduğu tüm 

uyuşmazlıklara bakmaktadır. Buna bağlı olarak idari rejime yargı ayrılığı sistemi, adli idare sistemine ise yargı birliği 

sistemi adı verilir.  

Adli yargı sisteminden tek yargı kolu içerisine, idareye özel kurallar ve idari faaliyeti icra edenlere tanınmış imtiyazlar 

bulunmaktadır. Bu sistemin uygulandığı ülkelerde idare, genel olarak re’sen hareket yetkisine sahip değildir. İdare 
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birçok kararını mahkemenin onayı olmadan uygulayamaz. Mahkemeler, adeta “idareyi idare ederler”. Sistem belli 

meselelerde birtakım idari makamlara da yargısal yetkiler tanımıştır. Bu sistemde idare, kendisine yetki verilen 

konularda işlem yapabilir. Yetkinin sınırları belirsiz ise, bu sınırları belirleme görevi mahkemelerindir. Yetkinin aşıldığı 

durumda ise ultra vires söz konusudur. Yani işlem hukuken sakattır.  

İdari rejim sisteminin unsurları ise, 

- Bağımsız ve icrai karar alabilme yeteneğine sahip bir idarenin varlığı, 

- İdari teşkilata, idari faaliyete ve idarenin denetimine mahsus, özel hukuktan bağımsız bir idare hukukunun 

varlığı, 

- Adalet mahkemelerinden ayrı ve bağımsız bir yargı kolu olarak örgütlenen, idarenin hukuka uygunluğunu 

denetlemekle sınırlı bulunan ve kendine has usul kurallarına sahip olan genel yetkili bir idari yargının varlığı, 

İdari rejim sisteminde kamu gücü kullanabilen idareye üstün yetkiler tanınmıştır. İdare, yargı birliği sisteminin aksine, 

hiçbir makamın onayına ve iznine tabi olmayan icrai karalar alabilme ve bu kararları re’sen uygulayabilme yetisiyle 

donatılmıştır. İdari rejimde mahkemeler, adalet mahkemelerinden bağımsız olduğu gibi, idareden de bağımsızdırlar. 

İdari mahkemeler, idarenin işlemlerini iptal etmekle yetinirler. İdarenin işlemlerini değiştiremez ya da yerine yenisini 

ikame edemezler. İdari rejim, idari yargının faali idareye “müdahalesine” değil, onun “denetimine” imkan verir.  

İDAREYİ ETKİLEYEN TEMEL İLKELER 

1. Hukuk devleti ilkesi 

 - Hukuk devletinin maddi unsurları: İnsan onuru, adalet, eşitlik, özgürlük 

 - Hukuk devletinin şekli unsurları: Demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin tanınması ve güvence altına 

alınması, kuvvetler ayrılığı ilkesi, yargı organlarının bağımsızlığı ve hakimlik teminatı, hukuki güvenlik ve belirlilik 

ilkeleri, yasamanın yargısal denetimi, idarenin kanuniliği, devletin mali sorumluluğu 

2. Sosyal devlet ilkesi 

3. Laik Devlet ilkesi 

4. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi 

5. İdarenin bütünlüğü ilkesi 

6. Merkezden yönetim – yerinden yönetim ilkeleri 

7. Yetki genişliği ilkesi 

8. İdari vesayet ilkesi 

9. Kamu tüzel kişiliğinin kanuna dayanması ilkesi 

  

BÖLÜM 2: ORGANİK İDARE (İDARİ TEŞKİLAT) 

MERKEZDEN YÖNETİM (MERKEZİYET) 

Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinin merkezden görülmesi ve kamu kudretinin merkezde toplanmasıdır. 

Hizmetler tek elde toplandığı için tek bir tüzel kişiliğin varlığı kabul edilir, o da devletin kamu tüzel kişiliğidir. Ülkenin 

idaresi, başkentte yer alan en üst kuruluş ve bu kuruluşun üst yönetiminde bulunan kişi veya kişiler tarafından 

gerçekleştirilir. Hizmetler bu kişi/kişiler tarafından atanan ve birbirleri ile belli bir hiyerarşi içinde amir-memur 

ilişkisiyle bağlı personel eliyle görülür. Ancak bu personel bağımsız hareket edemez, merkezdeki kişi/kişilerin emir ve 

direktiflerini uygular. 

Merkezdekiler, ülke yönetiminde yetkili oldukları gibi, sorumludurlar. Diğer personelin ise yetki ve sorumluluğu 

yoktur. Ülke çapında yürütülen kamu hizmetlerinin gelir ve giderleri de tek elde toplanır, yani merkez tarafından 

yürütülen kamu hizmetlerinin bütçesi de tektir. 

Merkezden Yönetimin Yararları: 

- Merkezden yönetim ülkede birlik ve bütünlüğü sağlayan bir ilkedir. 
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- Hizmetler daha az masrafla görülebilmektedir. 

- İdarenin tarafsızlığı sağlanabilir ve kamu personelini mahalli etkilerden koruyabilir. 

- Kamu hizmetlerinin ülkenin her tarafına dengeli bir şekilde yaygınlaştırılabilmesini sağlar. 

- Bütçe tek olduğundan, mali denetim daha kolaydır. 

Merkezden Yönetimin Sakıncaları: 

- En önemli sakıncası bürokrasiye sebep olmasıdır. Bürokrasi işleri yavaşlatır ve geciktirir. 

- Aşırı merkeziyetçilik demokrasi esasları ile bağdaşmaz. Mahalli kamu hizmetlerinin mahalli halk tarafından 

görülmesi demokrasinin gereğidir. 

- Siyasi otorite kamu hizmetlerinin ağırlığını, kendi seçim çevrelerine kaydırabilir. 

- Kamu görevlilerinin atanması ve kadro genişletilmesinde siyasi tesirler rol oynayabilir. Bu da idarenin 

tarafsızlığını zedeler. 

Yetki genişliği ilkesi: Merkezi yönetimin sakıncalarını belli ölçüde gidermek ve onu yumuşatmak için ortaya çıkan bir 

ilkedir. Yetki genişliği ilkesi, merkezi yönetim taşra teşkilatının başındaki kamu görevlisinin (vali) belli konularda 

merkeze danışmadan merkez adına karar alma ve uygulama yetkisidir. Amaç, merkezden yönetim sistemi işleyişine 

ferahlık, hız ve verimlilik kazandırmaktır. 

YERİNDEN YÖNETİM (ADEMİ MERKEZİYET) 

Mahalli nitelikteki kamu hizmetleri ile teknik özellikteki bazı kamu hizmetlerinin merkezi idareden alınarak ayrı kamu 

tüzel kişilerine verilmesidir. Yerinden yönetim kuruluşlarının her birinin ayrı tüzel kişilikleri vardır. Bu tüzel kişilikler, 

yürüttükleri kamu hizmetleri ile ilgili icrai karar alma yetkisine sahiptir (idari özerklik). Kararlar, yerinden yönetim 

kuruluşunun yetkili kurulları ya da kamu görevlilerince alınır. Bu kamu görevlileri ya doğrudan merkezce atanır ya da 

seçimle göreve gelir. Yerinden yönetim kuruluşlarının her birinin ayrı bütçeleri bulunur (mali özerklik). Yerinden 

yönetim kuruluşları merkezi idarenin idari vesayet denetimi altındadır. Özerklik, karar alma ve kendi adına ve 

sorumluluğu altında bu kararları uygulama yeteneğidir.  

Yerinden yönetimin yararları: 

- Demokratik hukuk devletinin zorunlu bir sonucudur. 

- Kamusal ihtiyaçların belirlenmesinde daha etkindir. 

- Merkezden yönetimin birçok sakıncası giderilir. Örn. Kırtasiyecilik ve bürokrasi azalır. 

Yerinden yönetimin sakıncaları: 

- Mali yetersizlikten kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilir. 

- Teknik eleman bulmaktan kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilir. 

- İdari ve mali özerklik, zaman zaman o idare içinde kötü idari geleneklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

- Abartılı şekilde uygulanması ülke birliği açısından tehdit oluşturabilir. 

- Malvarlığı ve bütçesi ayrı olduğundan, mali denetimi daha zordur. 

YETKİ DEVRİ/İMZA DEVRİ/ VEKALET/ TEVDİR 

1. Yetki Devri: Kanunların açıkça öngördüğü hallerde üstün, yetkilerinin bir kısmını, belirli bir süreyle kullanması için 

astına devretmesidir. Yetki devri, üstle astların daha verimli çalışmalarını sağlar. Üstlerin, astları arasında görev 

paylaşımı yapması, kanunda olmayan ancak yaptığı gündelik basit işler için astlarını görevlendirmesi ya da kararları 

imzalama yetkisini astlarına devretmesi yetki devri değildir. Yetki devri yazılı olmalıdır. Yetki devri kararında, 

devredilen yetkiler tek tek belirtilmeli ve sınırları da açıkça ifade edilmelidir. Devredilen yetkiye dayanılarak yapılan 

işlemler nedeniyle sorumluluk, sadece yetkinin devredildiği makama aittir. Yetkiyi devralan makamdaki kişinin 

değişmesi yetki devrini sona erdirmez. 

Devir yasağı bulunan yetkiler: 
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- Üstün astları üzerindeki denetim yetkisi 

- Disiplin ile alakalı yetkiler 

- Astların terfiine  yönelik yetkiler 

- Devralınmış bir yetkinin devri 

- Maliyeti çok yüksek olan bir işin yapılmasına yönelik yetkiler 

2. İmza Devri: Bazı konularda idari işlemin, asıl yetkili kişinin iradesiyle aynı değerde ve onun yanında, farklı bir 

görevli tarafından imzalanabilmesi yetkisinin devridir. Devralan, işlem yapma yetkisine sahip makam adına onu 

imzalamaktadır. Amaç, idari personelin, imza ile uğraşmadan, daha verimli ve sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. 

Devreden makam yetkilerini her zaman muhafaza eder. Yetki devrinin aksine kanunda öngörülmesi gerekmez. İmzayı 

devredilenin yaptığı işlemlerin sorumluluğu da yetkiyi devredene aittir. Cezai sorumluluk ise, cezaların şahsiliği ilkesi 

uyarınca, imza yetkisini kullanana aittir. Devreden ile devralan arasında kişisel bir ilişki söz konusudur. Bu nedenle 

devrede veya devralan değişince imza devri de sona erer. 

3. Vekalet: Kamu hizmetleri kesintisiz ve sürekli yürütülen hizmetlerdir. Bir idari makam, ölüm, istifa, emeklilik, 

görevden alma veya atanma gibi nedenlerle sürekli veya izin, hastalık ve geçici görevlendirme nedenleriyle geçici 

olarak boşalabilir. Bu nedenle süreklilik ilkesi gereği, bir memurun yürüttüğü kamu hizmetini yapmak üzere bir başka 

memura görev ve yetki verilmesine vekalet denir. Vekaleten atama, kişiye değil kadroya yönelik bir atamadır. Bu 

nedenle kadroya atanacak asıl memurda olması gereken nitelikler, vekaleten atanan memurda da olmalıdır. Vekalet, 

ancak hizmetin gerektirdiği durumlarda ve geçici olarak başvurulan bir yoldur. DMK ya göre her ne kadar aylıksız 

vekalet asıl ise de Danıştay, vekalet edene hiç ödeme yapılmamasını angarya yasağının ihlali olarak gördüğünden, 

vekalet edene bu görevden ötürü vekalet aylığına eşdeğer tutarın tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir. Vekalet, 

asılın göreve başlaması veya vekalet süresinin sona ermesiyle biter. Bir kamu görevlisi birden fazla makama vekalet 

edebilir.  

4. Tedvir: Vekaleten atama yapılamayan durumlarda, süreklilik ilkesi gereği, o kadronun şartlarını taşımasa da başka 

bir kamu görevlisine görevin verilmesidir. Bu görevlendirmenin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Danıştay da 

tedviren görevlendirmeye olumsuz yaklaşmaktadır. İdare, kadroya aranan şartlara uygun vekil bulamadığında bu yola 

başvuru. Tedviren görevlendirme, o kamu görevlisine ilgili görevin ünvanını kazandırmaz, bu görev için herhangi bir 

adla ücret ödenemez. 

İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 

Hiyerarşi: İdari teşkilat içinde amir-memur (ast-üst) arasında, memuru amire, onu da bir üst amire bağlamak yoluyla 

teşkilatın en üstünde yer alan kamu görevlisine kadar uzanan bağdır. 

Emir ve direktif verme yetkisi: Kamu görevlileri, verilen görevleri, amirlerinin istediği şekilde ve yönde yerine 

getirmek zorundadır. Amirler, emrindeki personele yazılı ve sözlü emirler verebilirler. Kural olarak bu emirlere 

uyulması zorunludur. Personel, emri amiriyle tartışamaz ve yerine getirmemezlik edemez. Zira hizmetin yerine 

getirilmesinden amir sorumludur. 

Kanunsuz Emir: Anayasa m137 “Personel üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine 

aykırı görürse görevi yerine getirmez ve bu aykırılığı amirine bildirir. Ancak üst emrinde ısrar eder ve emrini yazılı 

olarak tekrarlarsa, ast o emri yerine getirmek zorundadır ve ast sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emirler her ne 

sebeple olursa olsun yerine getirilemez. Yerine getiren de emri verenle birlikte sorumlu olur. 

Denetim yetkisi: Amir hizmetin görülmesi sırasında ve her safhada yapılan işlemleri ve emrindeki personeli 

denetleyebilir.  Buna hiyerarşik denetim denir. Hiyerarşik denetim, kanunda açıkça belirtilmeyen hallerde de 

mevcuttur ve mutlak bir yetkidir. Hiyerarşik denetim yetkisine karşı astın başvurabileceği bir yargısal yol yoktur. 

Hiyerarşik denetim aynı kamu tüzel kişiliği içinde kullanılabilir. Merkezi yönetimin yargı kuruluşları ile yerinden 

yönetim kuruluşları üzerinde hiyerarşik denetim yetkisi yoktur.  

Disiplin yetkisi: Kanunen yetkili amir, emir ve talimatları ile memurluk statüsü gereği olan olumlu ve olumsuz 

yükümlülüklere uymayan astına disiplin cezası verebilir.  
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- DMK daki disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet 

memurluğundan çıkarma cezalarıdır. Ancak mevzuatta, yer değiştirme, kıdem durdurulması, yıllık ücret 

artışından yararlanma, derece yükselmesinin durdurulması, yönetim görevinden ayırma gibi disiplin cezaları 

da vardır 

- Ceza hukukunda uygulanan kıyas yasağı disiplin hukukunda uygulanmaz. Yani kıyas yoluyla disiplin suçu 

getirilebilir.  

- Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve makamlar mevzuatla belirlenmiştir.  

- Disiplin soruşturması yapılırken mutlaka memurun savunması alınmalıdır.  

- Disiplin soruşturmasında, usul hükümlerine sıkı şekilde riayet edilmelidir. Aksi halde verilen ceza şekil 

yönünden sakat olur. 

- Disiplin cezası verilirken ölçülülük ilkesine uygun davranılmalıdır.  

- Disiplin soruşturması ile ceza soruşturması bir arada yürütülebilir. Ceza soruşturmasına yer olmadığına 

yönelik karar, disiplin soruşturmasını durdurmaz, bu halde disiplin cezası verilebilir. 

Atama yetkisi: Memurlar, hiyerarşik amirler ve makamlar tarafından atanırlar. Bu yetkiye her hiyerarşik amir sahip 

değildir. Sadence hiyerarşinin tepesinde bulunan amir veya makamlara tanınmıştır. 

İdari Vesayet: İdari rejimde, yargı organı tarafından değil de, doğrudan merkezi idare tarafından gerçekleştirilen 

denetim ve gözetim yetkisidir. Mahalli idareler ile merkezi idare arasında denetim yönünden bağ kurulmasını sağlar. 

Bazı esasları şunlardır; 

- Mahalli idarenin, mahalli hizmetleri idarenin bütünlüğü ilkesine uygun yürütmesi, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması, toplum yararının korunması, mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kullanılması 

gereken bir yetkidir. 

- Mahalli idarenin işlemleri, organları ve personeli üzerinde onama (uygun bularak kabul etme), geri 

alma/onamama, izin (mahalli idarenin hukuki veya teknik bilgi eksikliği nedeniyle yanlış karar almasının 

önlenmesi için), ikame (mahalli idare işlemlerinde değişiklik yapma), iptal (mahalli idare işleminin tüm hukuki 

sonuçlarıyla birlikte tesis edildiği andan itibaren ortadan kaldırılması), fesih/bozma (iptalden farkı, kararın 

bozulduğu tarihten itibaren ortadan kalkmasıdır), erteleme/yürütmeyi durdurma (işlemin uygulanmasının 

merkezi idarenin alacağı kararla ertelenmesi, geri bırakılmasıdır) ve yargı yerine başvurma gibi yollarla 

uygulanan denetim şeklidir.  

- Özel hukuktaki vesayet kavramı ile bir ilgisi yoktur. 

- Vesayet yetkisi, yetki devrine konu olmayan yetkilerdendir.  

- Merkezi idare bu yetkisini kullanırken, mahalli idarenin idari ve mali özerkliğinin korunmasına özen 

göstermesi gerekmektedir.  

Hiyerarşi ile İdari Vesayet Arasındaki Farklar; 

HİYERARŞİ İDARİ VESAYET 

Tek tüzel kişilik var İki ayrı tüzel kişilik var 

Genel bir yetki İstisnai bir yetki 

Doğal bir yetki Mutlaka kanunla düzenlenmeli 
Emir ve talimat verme yetkisi içerir İçermez 

Üst astın işlemlerini geri alır, kaldırır, düzeltir Son derece sınırlı onana, onamama, erteleme, iptal 
etme veya iptal davası açma yetkisi vardır 

Amir hem hukukilik hem de yerindelik denetimi 
yapabilir. 

Kural olarak sadece hukukilik denetimi yapılabilir. 

Geniş yoruma tabidir Dar yoruma tabidir 

Astlar yargı yoluna başvuramaz Vesayet altındaki mahalli organlar idari yargıya 
başvurabilir. 

 

KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 
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Müşterek ve sürekli belli bir amaca yönelik olarak bir araya gelen, ancak kendisini oluşturan insan ve mal 

topluluğundan bağımsız, başlı başına bir varlığı olan, insan ve mal topluluklarına tüzel kişiler denir. Hukuk düzeni 

tüzel kişiyi bağımsız bir varlık olarak tanır ve iradesi olduğunu kabul eder. Tüzel kişi, iradesini yetkili organları 

vasıtasıyla ortaya koyar hak ve borçlara ehil olabilir. Yalnız insanlara özgü kişisel haklar dışında her türlü kişilik 

hakkından gerçek kişiler gibi yararlanabilir. Tüzel kişiler özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişileri  olarak ayrılır. 

Kamu tüzel kişileri, kanuna dayanarak idari işlemlerle kurulur. Bu onu özel hukuk tüzel kişilerinden ayıran en önemli 

farktır. Zira özel hukuk tüzel kişileri, kişilerin hür iradesiyle kurulmaktadır. Devlet en büyük kamu tüzel kişisidir. Kamu 

tüzel kişilerinin personeli kamu görevlileridir ve iradelerini idare adına açıklarlar. Bunu yaparken özel hukuk tüzel 

kişilerindeki kişiler kadar hür değillerdir. Kanunlar onları sınırlar. Ayrıca kamu tüzel kişileri kamu gücü kullanma 

yetkisi ile donatılmıştır. 

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (I Sayılı Cetvel) 

 
1) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  26) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI  

2) CUMHURBAŞKANLIĞI  27) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

3) BAŞBAKANLIK  28) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI  

4) ANAYASA MAHKEMESİ  29) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  

5) YARGITAY  30) HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI  

6) DANIŞTAY  31) DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI  

7) SAYIŞTAY  32) GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI  

8) ADALET BAKANLIĞI  33) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI  

9) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  34) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  

10) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  35) BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU  

11) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI  36) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI  

12) MALİYE BAKANLIĞI  37) ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI  

13) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  38) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 

14) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI  39) GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  

15) SAĞLIK BAKANLIĞI  40) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

16) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI  41) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

17) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  42) TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

18) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 

BAKANLIĞI  

43) DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

19) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  44) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

20) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 

BAKANLIĞI  

45) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

21) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  46) BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

22) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI  

47) SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

23) MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL 

SEKRETERLİĞİ  

48) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

24) MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARLIĞI  

49) AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

25) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI  50) KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

  

 

 

 

 

 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.sgk.tsk.mil.tr/
http://www.cankaya.gov.tr/
http://www.egm.gov.tr/
http://www.basbakanlik.gov.tr/
http://www.diyanet.gov.tr/
http://www.anayasa.gov.tr/
http://www.dpt.gov.tr/
http://www.yargitay.gov.tr/
http://www.hazine.gov.tr/
http://www.danistay.gov.tr/
http://www.dtm.gov.tr/
http://www.sayistay.gov.tr/
http://www.gumruk.gov.tr/
http://www.adalet.gov.tr/
http://www.denizcilik.gov.tr/
http://www.msb.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
http://www.icisleri.gov.tr/
http://www.ydk.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.dpb.gov.tr/
http://www.maliye.gov.tr/
http://www.ozida.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.bayindirlik.gov.tr/
http://www.gib.gov.tr/
http://www.saglik.gov.tr/
http://www.dsi.gov.tr/
http://www.ubak.gov.tr/
http://www.kgm.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tkgm.gov.tr/
http://www.csgb.gov.tr/
http://www.csgb.gov.tr/
http://www.meteoroloji.gov.tr/
http://www.sanayi.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
http://www.enerji.gov.tr/
http://www.enerji.gov.tr/
http://www.pigm.gov.tr/
http://www.kultur.gov.tr/
http://www.byegm.gov.tr/
http://www.cevreorman.gov.tr/
http://www.sydgm.gov.tr/
http://www.sydgm.gov.tr/
http://www.mgk.gov.tr/
http://www.mgk.gov.tr/
http://www.shcek.gov.tr/
http://www.shcek.gov.tr/
http://www.mit.gov.tr/
http://www.mit.gov.tr/
http://www.aile.gov.tr/
http://www.jandarma.tsk.mil.tr/
http://www.kssgm.gov.tr/


11 
 

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER 

 
1) SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI  17) TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 

2) ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK 

KURUMU 

18) TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 

3) TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ 

ENSTİTÜSÜ  

19) MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ  

4) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

KURUMU 

20) TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

5) TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ  21) ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  

6) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ  22) TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 

7) YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU  23) KOSGEB  

8) GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  24) İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ  

9) DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

25) TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ 

BAŞKANLIĞI  

10) DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  26) ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI  

11) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  27) GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ  

12) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  28) ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI  

13) HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

29) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

14) ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  

30) CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ 

İŞ YURTLARI KURUMU 

15) MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  31) MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU  

16) SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 
 

 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 

 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU  KAMU İHALE KURUMU 

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU REKABET KURUMU 

SERMAYE PİYASASI KURULU  

TÜTÜN,TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER 

PİYASASI DÜZENLEME KURUMU  

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU  

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM 

STANDARTLARI KURUMU 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU    
 

 

 

 

İDARİ TEŞKİLAT

MERKEZİ YÖNETİM 
TEŞKİLATI

MERKEZDEN 
YÖNETİM (BAŞKENT) 

TEŞKİLATI
TAŞRA TEŞKİLATI

YERİNDEN YÖNETİM 
TEŞKİLATI

MAHALLİ YÖNDEN 
YERİNDEN YÖNETİM 
TEŞKİLATI (MAHALLİ 

İDARELER)

HİZMET YÖNÜNDEN 
YERİNDEN YÖNETİM 

TEŞKİLATI

http://www.ssm.gov.tr/
http://www.turkak.org.tr/
http://peb.bumko.gov.tr/TR,2595/b-ozel-butceli-diger-idareler.html
http://peb.bumko.gov.tr/TR,2595/b-ozel-butceli-diger-idareler.html
http://www.tse.org.tr/
http://www.todaie.gov.tr/
http://www.todaie.gov.tr/
http://www.mpm.org.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/
http://www.turkpatent.gov.tr/
http://www.tuba.gov.tr/
http://www.boren.gov.tr/
http://www.taa.gov.tr/
http://www.taek.gov.tr/
http://www.kyk.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.gsgm.gov.tr/
http://www.igeme.org.tr/
http://www.devtiyatro.gov.tr/
http://www.tika.gov.tr/
http://www.tika.gov.tr/
https://secure.dobgm.gov.tr/dobgm.asp
http://www.ockkb.gov.tr/
http://www.ogm.gov.tr/
http://www.gap.gov.tr/
http://www.vgm.gov.tr/
http://www.oib.gov.tr/
http://www.hssgm.gov.tr/
http://www.hssgm.gov.tr/
http://peb.bumko.gov.tr/TR,2595/b-ozel-butceli-diger-idareler.html
http://www.eie.gov.tr/
http://www.eie.gov.tr/
http://peb.bumko.gov.tr/TR,2595/b-ozel-butceli-diger-idareler.html
http://peb.bumko.gov.tr/TR,2595/b-ozel-butceli-diger-idareler.html
http://www.mta.gov.tr/
http://peb.bumko.gov.tr/TR,2595/b-ozel-butceli-diger-idareler.html
http://www.shgm.gov.tr/
http://www.rtuk.org.tr/
http://www.ihale.gov.tr/
http://www.tk.gov.tr/
http://www.rekabet.gov.tr/
http://www.spk.gov.tr/
http://www.tapdk.gov.tr/
http://www.tapdk.gov.tr/
http://www.bddk.org.tr/
http://www.kgk.gov.tr/
http://www.kgk.gov.tr/
http://www.epdk.gov.tr/
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MERKEZDEN YÖNETİM (BAŞKENT) TEŞKİLATI 

 

Merkezden yönetim teşkilatı, temel olarak başkent teşkilatı (merkez teşkilat) ve taşra teşkilatı olarak iki ayrı teşkilatı 

ifade eder. Başkent teşkilatı içinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu (Hükümet), kamu hizmetinin siyasi yönünü; 

genel idare içinde yer alan ve bir başka merkezden yönetim teşkilatı olan bakanlıklar kamu hizmetinin teknik yönünü 

oluşturur. 

Cumhurbaşkanı: Anayasaya göre kendisine yürütme yetkisi ve görevi verilmiştir. Devletin başıdır, bu sıfatla Türkiye 

Cumhuriyeti’ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Anayasa’nın uygulanmasını, yasama, yürütme, yargı 

organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda TBMM’nin manevi varlığının 

ayrılmaz bir parçası olan, başkomutanlık makamının da temsilcisidir. 

Cumhurbaşkanı beş yıl için halk tarafından seçilir. Bir kimse iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçilen 

kişinin TBMM üyeliği sona erer. Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli anayasal şartlar; kırk yaşını doldurmuş olmak, 

yükseköğrenim yapmış olmak ve Türk vatandaşı olmaktır.  

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu çoğunluk 

sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır.  

Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri; TBMM’yi toplantıya çağırmak, kanunları yayımlamak, kanunları tekrar 

görüşülmek üzere TBMM’ye göndermek, mecliste açılış konuşması yapmak, AYM’de anayasaya aykırılık iddiasında 

bulunmak. 

Yargı ile ilgili görevleri; Yüksek yargı organlarını seçmek vb. 

Yürütme ile ilgili görevleri; Başbakanı ve bakanları atamak, Bakanlar kuruluna başkanlık etmek, antlaşmaları 

onaylamak, YÖK üyelerini ve rektörleri atamak, kararnameleri imzalamak, Genelkurmay başkanını atamak, elçileri 

atamak, MGK’ya başkanlık etmek vb. 

*Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. 

Bakanlar Kurulu: Tüm kararlarını oybirliği ile alır ve orak sorumluluğu söz konusudur. Bu nedenle bir bakan yurt 

dışına çıktığında veya hasta olduğunda başka bir bakana vekalet verir.  

Bazı görev ve yetkileri şunlardır; Tüzük çıkarmak, yönetmelik çıkarmak, milli güvenliği sağlamak ve silahlı kuvvetleri 

yurt savunmasına hazırlamak, Genel Kurmay başkanını seçmek, mahalli idarelerin kendi aralarında birlik kurmasına 

izin vermek vb. 

Başbakan: Bakanlar arasında iş birliği sağlamakla görevlidir. Bakanlara emir ve talimat verir, onları görevden alır.  

Merkez (Başkent) 
Teşkilatı

CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN BAKANLAR KURULU BAKANLIKLAR
YARDIMCI 

KURULUŞLAR

MGK DANIŞTAY SAYIŞTAY



13 
 

Bakanlıklar: Devlet tüzel kişiliğini temsil eden konularına göre uzmanlaşmış hizmet birimleridir. Bakanlıkların 

kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Bakan, devlet tüzel kişiliğini temsil eden en yüksek 

amirdir. Bakan hem bir siyasi kişiliktir hem de idari görevleri vardır. Bakanlık müsteşarı, bakandan sonra en yüksek 

hiyerarşik amirdir. Müsteşarlık bir meslek memurluğudur, güvenceli memurluktur, istisnai memurluk değildir. 

Ataması bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının müşterek kararnamesi ile olur. Koalisyon dönemlerinde başbakan 

yardımcılarının imzası da gerekir. Milli Savunma bakanlığı hariç bakanlıklarda harcama yetkisi müsteşardadır. 2011 

yılında KHK ile getirilen bakan yardımcılığı istisnai memuriyettir. Bakan yardımcıları hükümetin görev süresi ile sınırlı 

olarak görev yapmaktadır ve müsteşarın amiri değillerdir. 

Yardımcı Kuruluşlar: Hükümete kamu hizmeti politikaları belirlemede gerek bilimsel çalışma yaparak ya da 

yaptırarak, gerek gereken bilgi akışını sağlayarak ve gerekse görüş bildirme, teklif ve tavsiyelerde bulunmak suretiyle 

yardımcı olan kuruluşlardır. Ayrı bir tüzel kişilikleri yoktur. Belli ölçüde özerktir. Bir bakanlık içerisinde yer alsalar 

dahi bakanlık hiyerarşisine tabi değillerdir. Uzman kuruluşlardır. Kurul halinde çalışırlar. Bazıları; 

1- Milli Güvenlik Kurulu: İlk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. MGK’nın yapısı 2001 Anayasa değişiklikleri ve 2003 

Avrupa Uyum Paketleri çerçevesinde önemli değişikliklere uğramıştır. Anayasa’nın 118. Maddesine göre; 

- MGK, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, 

Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları; Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel 

Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağırılıp görüş 

alınabilir. Sivil üyeler daha fazladır. 

- MGK merkezi hiyerarşi içinde yer almaz; doğrudan Bakanlar Kurulu’na yardımcı olan bir kuruluştur. Kararları 

tavsiye niteliğindedir. 

- Olağan olarak iki ayda bir toplanır. Gündemi Cumhurbaşkanı belirler. MGK kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik 

halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Kurul üyesi olmadığı halde MGK Genel 

Sekreteri toplantılara katılır ancak oy hakkı yoktur. Gündeme göre çağırılan ilgili bakan veya kişilerin de oy 

hakkı yoktur. 

- Kurulun görevleri; Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili tavsiye kararları 

almak. Milli güvenlikle ilgili gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit etmek. Devletin varlığı ve 

bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğini korunması hususunda zorunlu 

gördüğü tedbirleri tespit etmek. 

2- Danıştay: Bir yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme mercidir. 1968’de Şurayı Devlet adıyla kurulmuştur.  

- İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da 

görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. 

- Kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir. Tüzük ve tasarıları inceler. 

- Danıştayın karar organları şunlardır: 1) Daireler 2)Danıştay Genel Kurulu 3) İdari işler kurulu 4) İdari dava 

daireleri kurulu 5) Vergi dava daireleri kurulu 6) İçtihatları birleştirme kurulu, 7) Başkanlar kurulu 8) Başkanlık 

kurulu 9) Yüksek disiplin kurulu 10) Disiplin Kurulu. 

- Danıştay 15 dava (2-16. Daireler) ve 2 idari (1. Daire ve 17. Daire) olmak üzere 17 daireden oluşur. Her 

dairede bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır ve 

salt çoğunlukla karar verir. 

3- Sayıştay: Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve 

giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 

kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlemlerini yapmakla görevli bir mali denetim organıdır. 

Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır.  

- Sayıştay, Anayasa’da yargı başlıklı üçüncü bölümde yer almasında rağmen, yüksek mahkemeler başlığı 

altında düzenlenmemiştir. Diğer mahkemelerden farklı olarak Sayıştay, Anayasa ile kendisine verilen görevi 

“Türk milleti adına” değil, “TBMM adına” kullanmaktadır. 



14 
 

- Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve 

sonuçları hakkında TBMM’ye bilgi ve rapor sunar. 

- Sorumluların hesap ve işlemlerinde kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.  

- Genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içerisinde 

TBMM’ye sunar. Mali konularda görüş bildirir.  

TAŞRA TEŞKİLATI 

 

Taşra teşkilatı, il, ilçe ve bucak olarak örgütlenir. 

İl Teşkilatı: İl, merkezden yönetimin anayasal tek taşra teşkilatıdır. İllerin ayrı tüzel kişiliği yoktur. İllerin idaresi yetki 

genişliği esasına dayanır. İl yöneticisi olan vali, bu sayede doğrudan devlet kamu tüzel kişiliğini kullanma yetkisine 

sahiptir. İllerin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile 

bağlanması kanun (ya da KHK) ile olur. İldeki organlar şunlardır; vali, il idare şube başkanları (il müdürleri), il idare 

kurulu 

- Vali: İlde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 

yürütme vasıtasıdır. Her bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, valilere bakanlıklarına ait işler için 

re’sen emir ve talimat verirler. İçişleri Bakanlığı teklifi, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla 

atanırlar. Aynı usulle, kadro ve unvanları saklı kalmak kaydıyla merkezde görevlendirilebilirler. Bu durumda 

merkez valisi adını alırlar. Ancak bir kişinin merkez valisi olabilmesi için ilde fiilen görev almış olması gerekir. 

Vali yardımcıları, fiilen en az altı yıl kaymakamlık yapmış ve bunun en az iki yılını doğuda geçirmiş olanlardan 

atanır. Valiler, il sınırları içinde kolluk kuvvetlerinin amiridir. 

- İl İdare Şube Başkanlıkları (İl Müdürleri): Kamu tüzel kişilikleri yoktur, bu nedenle icrai karar alamazlar. Bağlı 

oldukları bakanlıklarla yazışmalarını valilik aracılığıyla yaparlar. 

- İl İdare Kurulu: Vali başkanlığında, hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık ve iskan, sağlık, 

tarım ve köy işleri müdürlerinden oluşur. Kamulaştırmalar, muhtarlıklarla ilgili kararlar verir; ilçe, bucak, 

köylerin kurulmasında, kaldırılmasında ve isim değişikliğinde görüş bildirir. 

İlçe Teşkilatı: İllerin coğrafi olarak bölünmesi yoluyla oluşturulan taşra teşkilat birimidir. Kamu tüzel kişilikleri yoktur. 

Yetki genişliği imkanı da bulunmamaktadır. Her ilde, il merkezi ve başka ilçeye bağlı olmayan bucak ve köyler merkez 
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İL TEŞKİLATI
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İL MÜDÜRLERİ
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ilçeyi oluşturur. Merkez ilçenin yönetimi validedir. Ancak büyükşehir belediyelerinde merkezdeki ilçelerde de ilçe 

yönetimi oluşturulur. İlçenin organları; kaymakam, ilçe idare şube başkanlıkları (ilçe müdürleri) ve ilçe idare 

kuruludur. 

- Kaymakam: İlçe idaresinin başıdır. İlçede hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden sorumludur. 

Müşterek kararname ile atanırlar. Kaymakamlık bir meslek kuruluşudur. İlçedeki yerinden yönetim 

kuruluşları, adli makamlar ve askeri kuruluşlar kaymakam yönetimi dışındadır.  

- İlçe İdare Kurulu: Kaymakamın başkanlığında, yazı işleri müdürü, mal müdürü, sağlık grup başkanı, milli 

eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdürlerinden oluşur. 

Bucak Teşkilatı: Coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımından aralarında münasebet bulunan kasaba ve 

köylerden gelen bir idare bölümüdür. Organları; bucak müdürü, bucak meclisi ve bucak komisyonudur.  

- Bucak müdürü olmak için, en az lise mezunu, askerliği yapmış, otuz yaş altı ve sağlıklı olmak yeterlidir. Bu 

şartları olanlar kursunu bitirdikten sonra asaleten atanırlar. İçişleri bakanlığınca atanır ve valilik emrinde 

çalışırlar. Görev yerlerini vali belirler. 

- Bucak Meclisi: Seçimlik ve doğal olmak üzere iki tür üyeden oluşur. Seçimlik üyeler, bucağa bağlı belediye 

meclisleri ve köy ihtiyar meclislerinin kendi aralarından ve kendi köy ve kasabaları halkında olmak üzere 

dışarıdan seçecekleri birer üyeden oluşur. Doğal üye olarak da bucak doktoru veya sağlık memuru, veteriner, 

tarım öğretmeni ve başöğretmenler katılır. 

- Bucak komisyonu, bucak meclisinin bir yıl süre için kendi üyeleri arsından seçeceği dört üyeden oluşur. 

Bölge Teşkilatı: Bir idarenin birden fazla ili içine alacak şekilde taşrada kurulmasını ifade eder. Organları; Bölge 

Müdürlükleri, bölge valiliği, Ohal bölge valiliği ve GAP idaresidir. 

- Bölge Müdürlükleri: Daha çok bakanlıkların bağlı kuruluşlarının bölge müdürlükleridir. Sayıları az da olsa, 

mevcutta vardır. 

- Bölge Valiliği: 1983 yılında 71 sayılı KHK ile birden fazla ili içine alacak şekilde ve yetki genişliği esasına dayalı 

olarak, yedi bölgede örgütlenmek üzere kurulmuştur. Ancak TBMM 3036 sayılı kanun ile bu KHK yi 

reddetmiştir. 

- OHAL Bölge Valiliği: 1987 yılında 285 sayılı KHK ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sayılı illerde kurulmuş 

olup, geçici nitelikte bir kuruluştur. Şu an için böyle bir uygulama yoktur. Bu KHK ya göre OHAL Bölge valisi 

İçişleri Bakanına bağlı çalışır. Olağanüstü yetkileri vardır. 

- GAP İdaresi, 1989 yılında kurulmuş olup, başbakanlığa bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir bölge kalkınma 

idaresidir. GAP idaresi, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis 

olmak üzere dokuz ili kapsar. GAP idaresi, kamu tüzel kişiliği olması ve birden fazla kamu hizmeti yürütmesi 

nedeniyle kendine özgü bir kuruluştur. GAP idaresi, bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar 

personelden oluşur. Bu kurumda çalışan başkan ve başkan yardımcıları istisnai memurdurlar ve Başbakan 

tarafından atanırlar. Özel bütçeli bir kuruluştur.  

 

• Vali ve Kaymakamın Ortak Özellikleri 

o Her ikisi de il veya ilçesinin en üst hiyerarşik amiridir. 

o Her ikisi de hükümetin temsilcisidir. 

o Her ikisi de kolluk karar ve tedbirlerini alma ve uygulama yetkisine sahiptir. 

o Her ikisi de cezaevlerinin ve hükümlülerin sağlığını ve korunmasını gözetleme ve denetleme yetkisine 

sahiptir. 

o Her ikisi de o il veya ilçeye bağlı mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. 

o Her ikisi de askerlikle ilgili halkın şikayet ettiği konularda askerlik şubesinden bilgi ister. 

• Vali ve Kaymakamın Farkları 

o Vali istisnai memurdur, kaymakam klasik meslek memurudur. 

o Vali devleti temsil eder, kaymakam etmez. 

o Yetki genişliği ilkesi valiye tanınmış, kaymakama tanınmamıştır. 
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o Valiler genel emir çıkarabilir, ancak kaymakamların böyle bir yetkisi yoktur. 

o Valiler yabancı konsolosluklar ve komşu devlet sınır makamlarıyla doğrudan ilişki kurar; ancak 

kaymakamlar kuramaz. 

YERİNDEN YÖNETİM TEŞKİLATI 

 

Mahalli nitelikteki kamu hizmet ve faaliyetleri ile teknik bazı hizmet ve faaliyetleri, genel idare hiyerarşisine dahil 

olmayan kamu tüzel kişilerince yürütülür. Merkezi idare teşkilatı dışında yer alan, devletin tüzel kişiliğinden ayrı bir 

tüzel kişiliğe sahip olan bu teşkilata, yerinden yönetim teşkilatı adı verilir. Anayasa ve kanundan doğar. Yetki ve 

görevleri kanunla belirtilir. Devletin tüzel kişiliğinden bağımsız ayrı tüzel kişiliklerinin bulunması sayesinde hak ve 

borç sahibi olabilirler. İdari özerklikleri vardır. Ancak bu siyasi özerkliği içermez. İdari özerklik icrai kararları için söz 

konusudur. Mali özerklikleri de vardır. Kendilerine ait bütçeleri bulunur. Dolayısıyla gelirleri ayrıdır ve bu gelirleri 

yürüttükleri kamu hizmeti için bizzat kendileri harcarlar. Merkezi idare ile aralarında hiyerarşik bağ yoktur. Merkezin 

yerinden yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet denetimi söz konusudur. Mahalli yerinden yönetim 

kuruluşlarının karar ve yürütme organları, il özel idaresinde vali hariç, seçimle göreve gelir. Hizmet yönünden 

yerinden yönetim kuruluşlarının yöneticileri ise merkezi idare tarafından atanır. Görevli diğer kamu görevlileri ise 

doğrudan yerinden yönetim kuruluşu tarafından atanır. 

1. MAHALLİ YÖNDEN YERİNDEN YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER) 

Yerel yönetimler, merkezi idare dışında özerk, yerel gereksinimlere cevap verecek, karar verme yetkisine sahip, 

yönetim organlarından bir kısmı seçimle oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idareler; il, belediye ve köydür. 

Seçimleri, beş yılda bir yapılır. Genel seçimlerle çakışırsa (bir yıl önce veya sonra), onunla birlikte yapılır. 

a. İl Özel İdaresi: İl halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Görev alanı il sınırlarını kapsar. 

Faaliyet sahası, merkezi idarenin faaliyet sahası ile çakışır. Fonksiyonu, kamu hizmetinin yürütülmesinde merkezi 

idareye yardımdır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışma yetkisine sahiptir. Günümüz itibariyle büyükşehir 

olmayan illerde mevcuttur. Görevleri; 

- İl sınırları içinde, gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, 

toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro 

kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının 

yapımı, bakım ve onarımı ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler. 
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- Belediye sınırları dışında, umar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman 

köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi. 

İl özel idarenin malların karşı suş işleyenler, devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İl özel idaresinin proje karşılığı 

borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim, harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan 

malları haczedilemez. Organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. 

- İl Genel Meclisi: İl özel idaresinin karar organıdır. Üyelerinin tamamı seçimle göreve gelir. Üye seçilebilme 

şartları; 1-TC vatandaşlığı, 2-25 yaş üstü, 3-En az ilkokul mezunu, 4-Askerlik yapmış, 5- Kısıtlı olmama, 6-Kamu 

hizmetlerinden yasaklı olmama 7-ceza hukukuna göre memuriyete engel suçlardan mahkum olmama. 

Milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, köy ve mahalle muhtarlığı, devlet memurluğu il 

genel meclis üyeliği ile birleşemez. Mecliste alınan kararların tam metni en geç beş gün içinde valiye 

gönderilir. Vali, hukuka uygun görmediği kararları 7 gün içinde iade edebilir. Meclisin ısrar yetkisi yoktur. 

- İl Encümeni: İl özel idaresinin karar ve yürütme organıdır. Vali başkanlığında, il genel meclisince bir yıl için 

seçilen beş üye, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere, valinin bir yıl için seçeceği beş birim amiri olmak 

üzere 11 üyeden oluşur. Görev ve yetkileri; kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, kanunlarda 

öngörülen cezaları vermek, il özel idaresi uyuşmazlıklarının sulh haline karar vermek, belediye sınırları 

dışındaki umuma açık yerlerin kapanış saatlerini belirlemek. 

- Vali: İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Merkezi idarenin taşradaki  başı olmasının yanında, 

ildeki mahalli idare birimi olan il özel idaresinin yürütme organı olan ve onun karar organı olan il encümeninin 

de başıdır.  

b. Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Bir yerleşim biriminde 

mahalle kurulabilmesi için nüfusun en az 5.000 olması gerekir. Ayrıca nüfusa bakılmaksızın, il ve ilçe merkezlerinde 

belediye  kurulması zorunludur. Belediyeler müşterek kararname ile kurulur ve öncesinde Danıştay’ın görüşü alınır. 

Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyeler köye dönüştürülür.  

- Belediyelerin zorunlu görevleri; imar, su, kanalizasyon gibi kentsel altyapı çalışmaları, coğrafi ve ket bilgi 

sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir 

içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 

gençlik ve spor, orta-yüksek öğretim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nihah, meslek ve beceri 

kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 

- Belediyelerin ihtiyari görevleri; Devlete ait okul binalarının inşaatı ve bakım ve onarımı ile araç, gereç ve 

malzeme ihtiyacının karşılanması; sağlıkla ilgili tesisi açılması ve işletilmesi, mabetlerin yapımı, bakımı ve 

onarımı, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve tarihi mekanların korunması, amatör spor 

müsabakaları düzenlemek, gıda bankacılığı yapabilmek. 

Belediyenin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. 

- Belediye Meclisi: Belediyenin karar organıdır. Üyelerinin tamamı seçimle göreve gelir. Belediye başkanı 

başkanlık eder. Ancak başkanın hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını durdurma yetkisi yoktur. Kararlar, 

kesinleştikten sonra en geç yedi gün içinde vali/kaymakama gönderilir. Vali/kaymakamın da iade etme veya 

durdurma yetkisi yoktur.  Görev ve yetkileri; bütçe kabul etmek, imar planlarını görüşmek ve onaylamak, 

belediye yatırımlarını yap-işlet-devret modeli ile yapmaya ve belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek, belediyenin çıkardığı yönetmelikleri kabul etmek, meydan, cadde, sokak, 

park, tesis vb. ad vermek, belediye başkanı ile encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

- Belediye encümeni: Başkanı belediye başkanı olup, il belediyelerinde, belediye meclisinden 1 yıllığına seçilen 

3 üye, mali hizmetler birimi amiri  ve belediye başkanının birim amirlerinden seçeceği 2 üye olmak üzere 7 

üyeden oluşur. İlçe belediyelerinde belediye encümeni beş üyeli olup, meclisten 2 üye ve birim amirlerinden 

bir üye seçilir.  Haftada birden az olmamak üzere belirlenen gün ve saatte toplannır. Başkan acil durumlarda 

da toplantıya çağırabilir. Encümen salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

Çekimser oy kullanılamaz. Eşitlik durumunda başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır. Gündemi başkan belirler. 
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Üyeler ancak başkan onay verirse gündem maddesi ekletebilir. Görevler;  kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 

belirlemek… 

- Belediye Başkanı: Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Beş yılda bir yapılan yerel 

seçimlerde, belediye sınırları içinde ikamet eden seçmenlerin oylarıyla seçilir. Başkan, görevi süresince siyasi 

partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz., profesyonel spor kulübü başkanlığı yapamaz ve 

yönetiminde bulunamaz. Görevi sona erdiren haller; görevi terk etme, seçilme yeterliliğini kaybetme, göreve 

engel hastalık veya engellilik, belediye meclisinin feshini gerektiren eylem ve işlemlere katılma, istifa ve 

ölümdür. 

Belediyenin bir de teşkilatı bulunur. Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri 

ve zabıta birimlerinden oluşur. Belediye başkanı, belediye meclis üyelerinden belediye başkan yardımcısı atayabilir. 

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi 

tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara uymayanlar 

hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayan özel kolluk birimidir. 

c) Büyükşehir Belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve ilçe belediyeleri arasında koordinasyon sağlayan, idari ve mali 

özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, karar organı 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisine denir. Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan il 

belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye 

yetkilidir. Organları; büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanıdır. 

- Büyükşehir Belediye Meclisi: Büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Beş yıl için seçilen üyelerden oluşur. 

Büyükşehir belediye başkanı başkanlık eder. İlçe belediye başkanları doğal üyedir. Başkan, hukuka aykırı 

gördüğü meclis kararlarını, 7 gün içinde gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere iade edebilir. Meclis kararda 

ısrar ederse kesinleşir. Başkan, bunun üzerine idari yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştikten sonra 7 gün 

içerisinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Gönderilmezse yürürlüğe girmez. Mülki idare 

amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargı mercilerine başvurabilir. 

- Büyükşehir Belediye Encümeni: Belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin bir yıl için seçeceği  5 

üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere başkanın bir yıl için seçeceği  5 üye olmak 

üzere 11 üye den oluşur. Başkanın katılmadığı encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.  

- Büyükşehir Belediye Başkanı:  Büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye 

meclisine ve encümenine başkanlık eder. Seçilme ve görevin sona erme şartları diğer belediye başkaları ile 

aynıdır.  

Büyükşehir belediyesinin de teşkilatı bulunur. Teşkilatı, norm kadroya uygun olarak genel sekreterlik, daire 

başkanlıkları ve müdürlerden oluşur. Başkan yardımcısı olmaz. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine 

İçişleri Bakanı tarafından atanır. 

d) Köy: Belediye teşkilatına sahip olmayan ve nüfusu iki bini aşmayan yöre halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamakla görevli bulunan, ortak veya özel ayni vasıtalara sahip olan ve karar organları halk tarafından seçilen 

kamu tüzel kişisidir. Köy kanunu, nüfusu yüzelliden yukarı olan köyler hakkında uygulanır. Köy kurulması talebi, o 

yerde bulunan seçmenlerin en az yarısından bir fazlasının birlikte verecekleri dilekçe ile en yakın mülki idare amirine 

yapılır. Kaymakamlar, kendilerine yapılan müracaatları görüşlerini de ekleyerek valiliğe bildirir. Vali, dilekçeyi, halk 

oylamasına ait belgeleri, köy krokisini, mesafe ve nüfus çizelgelerini, il idare kurulu ve il genel meclislerinin istişari 

kararlarını ve kendi görüşünü içeren dosyayı İçişleri Bakanlığına gönderir. Köyün kurulmasına bakanlık karar verir. Bir 

köyün başka bir il veya ilçeye bağlanması İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır. Aynı ilçe 

içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir 

köyün o köyden ayrılıp bir başka köy ile birleştirilmesi İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılır. Mecburi işleri yapmayan 

köylüye ceza uygulanır. İsteğe bağlı işleri yapmama halinde ceza uygulanmaz. Köy işlerinin bir çoğu tüm köylü 

birleşerek imece ile yapılır. Köy ile maddi bağlantısı bulunanlardan salma alınabilir. Köyün bir takım imtiyazları vardır. 
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Örneğin, köyün ortak malı kanun karşısında devlet malı gibi korunur. Buna el uzatanlar devlet malına el uzatmış gib 

ceza görürler. Köyün organları; köy ihtiyar meclisi, köy derneği e köy muhtarıdır.  

- Köy ihtiyar meclisi, köyün karar organıdır. Köy imamı ile köy öğretmeni ihtiyar meclisinin atanmış (doğal) 

üyesidir. 5 yıl için seçilen üyelerden oluşur. Muhtar başkanlık eder. Seçimlerde adaylık usulü yoktur. Karı, 

koca, ana, baba, kız, oğul, gelin, güvey ve kardeşlerin köy ihtiyar meclisinde üye olarak bir arada bulunmaları 

yasaktır. 

- Köy derneği, köyün bir diğer karar organıdır. Köyde yaşayan kadın ve erkek tüm seçmenlerin oluşturduğu bir 

kuruldur. Bu özelliği ile doğrudan demokrasi uygulamasıdır. Köy muhtarını ve köy ihtiyar meclisi üyelerini 

seçer. 

- Köy muhtarı, köyün başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Aynı zamanda devletin de memurudur. Köy ihtiyar 

meclisine başkanlık eder. Seçmenler tarafından doğrudan doğruya seçilir. Seçim çoğunluk sistemine göre 

yapılır ve 5 yıl için seçilir. Adaylık usulü yoktur. Köy muhtarı hem devlet, hem köy işleri yapar. Devlet işleri, 

kanun,tüzük ve yönetmelikleri köylüye ilan etmek, anlatmak; bunlarda kendisine verilen işleri yapmak, köyün 

dirlik ve düzenini korumak, salgın ve bulaşıcı hastalıkları zamanında devlete bildirmek, mahkemelerden gelen 

belgeleri usule göre ilgilisine tebliğ etmek. Köy işleri ise, köylünün zorunlu işlerini ihtiyar melisi ile görüşerek 

yapmak, yaptırmak, köy işlerinde harcanacak parayı toplamak ve harcama emri vermek, köy işlerinde davalı 

ve davacı olarak mahkemede hazır bulunmak. Köylerde köy imamları ve köy korucuları da görev yapmaktadır. 

2. HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 

A. Kamu İktisadi Teşekkülleri: İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşunun (KİK) ortak adıdır. Yani, 

KİT’ler İDT ve KİK’ten oluşur. İktisadi devlet teşekkülü, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara 

göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşekkülüdür. Kamu iktisadi kuruluşu ise, sermayesinin tamamı 

devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve 

ürettiği mal ve hizmetler imtiyazlar sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür. KİT’lerin temel özellikleri; 

- Bakanlar kurulu kararı ile kurulurlar 

- Kuruluş bakımından idare hukuku hükümlerine; dışa yönelik faaliyetleri bakımından özel hukuk hükümlerine 

tabidir.  

- Kamu tüzel kişilikleri vardır ve icrai karar alabilirler. 

- Sayıştay denetimine tabidir. 

- Malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır.  

- Kamulaştırma yetkisine sahiptir.  

- Organları, yönetim kurulu ve genel müdürlükten oluşur. 

- Özerk bütçeli kuruluşlardır. 

- Merkezi idarenin idari vesayet denetimine tabidir. 

B. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları: Bağımsız idari otoritelerdir. Kamu tüzel kişilikleri vardır. İcrai karar 

alabilme yetkileri vardır. Müeyyide uygulayabilirler. Farklı gerekçelerle oluşturulmuştur. Gelişen teknolojinin kamu 

hizmetlerine uygulanmasında denetim yolları açısından yaşanan sıkıntılar, yürütme organına duyulan güvensizlik, 

yolsuzlukların önlenebilme düşüncesi, özellikle bilişim alanında, mali piyasalarda özgürlüklerin ve serbest rekabetin 

korunması ve hukuka uygun denetimin sağlanması gibi. RTÜK, BTİK, SPK, BDDK, EPDK, KİK, Rekabet Kurumu, Tütün ve 

Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gibi. 

C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları: Anayasa m.135 “Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 

meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından gösterilen 

usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişileridir.” Örnek olarak; TBB, Türkiye Noterler 

Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipler Birliği, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. 
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DERS 17/11/2017 – ASİSTAN 

BÖLÜM 3: İDARENİN FAALİYET ARAÇLARI 

İdare eylem ve işlemlerle hareket edebilir. 

I. İDARİ EYLEMLER 

İdari eylem, idarenin, kendine bağlanabilen ve hukuki durumlarda ya da dış dünyada hukuki sonuçları olan 

değişiklikler meydana getiren olumlu ya da olumsuz hareket tarzıdır. İdari eylem, idare tarafından gerçekleştirilen bir 

eylemdir. İdari eylem bir hareket tarzıdır. İdarenin bazen hareketsiz kalması da harekettir. İdari eylem, idarenin yetki 

ve sorumluluğundadır. İdari eylem yeni bir durumun ortaya çıkmasına, mevcut bir hukuki durumun ortadan 

kalkmasına ya da hukuki durumlarda değişikliğe neden olur.  

İdari usul ve esaslar dışına çıkılarak idarece yapılan eylemler yargı tarafından haksız fiil sayılmakta ve idare 

hukukunda bu tür eylemlere fiili yol adı verilmektedir. İdare tarafından yapılan bazı eylemler, mülkiyet hakkına ya da 

kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ağır ve açık bir şekilde hukuk dışı müdahale teşkil edebilir. Bu tür bir eylem 

idarenin haksız fiili olarak görülür ve doğan zararın tazmini haksız fiil hükümleri uyarınca adli yargıda dava konusu 

olur. Yani fiili yol halinde özel hukuk alanında haksız fiillere uygulanan hükümler, adli yargı yolunda uygulanır. En 

bilinen örneği idarenin “kamulaştırmasız elatma” fiili yollarıdır.  

II. İDARİ İŞLEMLER 

İdari işlemler de her şeyden önce bir hukuki işlemdir. İdari işlem, idare veya idare adına hareket eden özel hukuk 

kişilerince, kamu gücü kullanılarak yapılan; doğrudan ya da belli bir süreç içinde, rızaları olsun ya da olmasın kişi veya 

onlara ait nesnelerin durumlarını etkileyen, kamusal nitelikli, tek yanlı irade açıklamalarıdır. 

İdari İşlemin Özellikleri; 

1- İdari makamlarca yapılma: İdari işlem kamu gücü kullanma yetkisi olan makamlarca yapılan işlemdir. Bu makamlar 

idare de olabilir, onun yetkilendirdiği ve onun adına hareket eden özel hukuk kişileri de olabilir.  

2. Hukuki sonuç doğurmaya yönelik bir düzenleme: Bu özellik, idari işleme “hukuki işlem” niteliği veren ve onu idari 

eylemden ayıran özelliktir. İdari işlemin hukuki sonucu işlemdeki “düzenleme”dir. Düzenleme ise, idari işlemdeki emir 

cümlesidir. Daha açık olarak, hukuki bağlayıcılığı olan bir tespit; belli bir kişiye yönelik olarak hukuki sonuç doğurmaya 

yönelik irade beyanı ya da birbirini tamamlayan irade beyanlarıdır. 

3. Kamu gücü kullanımı: İdari işlemler idarenin tek taraflı irade beyanları olmaları nedeniyle, kamu gücü kullanılarak 

yapılan tasarruflardır. Bir idari işlem söz konusu olduğunda, işlemin taraflarından olan idare, diğer taraf olan 

kişi/kişilere karşı üstün durumdadır. Arada üstünlük yoksa idari işlemden bahsedemeyiz. “Kamu gücü kullanımı” idari 

işlem-özel hukuk işlemi ayırımında en temel faktördür. 

4. Tek Yanlılık: İdari işlemler, idari makamın tek yanlı irade açıklamasıyla yaptıkları işlemlerdir.  

5. Kanunilik İlkesinden Yararlanma: İdari işlemin icrai nitelikte olması, aksi ispat edilinceye kadar idari işlemin hukuka 

uygun kabul edilmesini gerektirir. Bu açıdan idari işlemler, kanunilik karinesinden yararlanır.  

İdari İşlemin İcrailiği; 

İcrailik, idarenin iradesini açıklama suretiyle mevcut hukuk düzeninde etkiler yaratması, hukuki sonuçlar ortaya 

çıkarmasıdır.  

İdarenin icrai olmayan işlemleri: Birey veya nesnelerin hukuki durumlarını etkilemeyen, hukuk aleminde herhangi bir 

değişiklik meydana getirmeyen işlemlere denir. Bunlar; hazırlık işlemleri, görüş belirten işlemler, bildirici işlemler, iç-

düzen işlemler ve uygulamaya ilişkin işlemlerdir.  



21 
 

 1- Hazılık İşlemleri (ön-öneri-yardımcı işlemler): Bir idari işlemin yapılmasından önce tesis edilen ve aısl 

işlemin hazırlayıcısı olan işlemlerdir. Hazırlık işlemleri tek başlarına iptal davasına konu olmazlar. Hazırlık işlemleri 

danışma işlemleri (asıl işlem tesis edilmeden, diğer bir idari makamın düşüncesinin alınması işlemidir. Bazı 

durumlarda isteğe bağlı, bazı durumlarda zorunludur.), mükellefiyet tesis eden işlemler (vergi borcu çıkarmadan 

önce mükellef kaydı yapılması gibi), raporlar (ilgili oldukları konularda icrai karar alma yetkisine sahip bulunan 

idarelere ışık tutan işlemlerdir-teftiş raporları, sağlık kurulu raporları, kıymet takdir raporları gibi), tutanaklar (belli bir 

fiili durumu tespit eder-danıştay, müşteriye yapılan satış için fiş düzenlenmemesinin tespitine ilişkin işlemi irade 

açıklaması niteliğinde saymamış ve iptal davası konusu olamayacağına karar vermiştir.) ve teklifler (disiplin 

soruşturma raporlarında teklif edilen disiplin cezaları gibi teklifler hazırlık işlemi niteliğindedir.) olmak üzere beş 

grupta karşımıza çıkar. 

 2- Görüş (düşünce-mütalaa) belirten işlemler: Belli bir sorunla ilgili olarak doğrudan doğruya idare tarafından 

veya bireylerin istemi üzerine idare tarafından tesis edilen işlemlerdir. Tek başlarına iptal davasına konu olmazlar.  

 3- Bildirici işlemler: İdare tarafından belli bir konuda bildirimde bulunan, hatırlatma yapan veya uyarıda 

bulunan işlemlerdir. Tek başlarına iptal davasına konu olmazlar. Bildirimler (vergi borcu bildirimi gibi), 

hatırlatmalar/tekrarlar, uyarılar/ikazlar (genel nitelikteki uyarılardan ayrı olarak yaptırım tehdidi taşıyan uyarıları 

iptal davasına konu olabileceğini Danıştay değerlendirmektedir.) 

 4. İç düzen/hizmet içi işlemler/İç yazışmalar: Hiyerarşi yetkisinin açıklanması ve yönlendirilmesi sonucunda 

ortaya çıkar, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenler. İç düzen işlemler icrai nitelikte değildir. İdare, hizmetin gereği 

olarak, kamu görevlilerinin çalışma yer, zaman ve yönetimi konularında uygun gördüğü tedbirleri alabilir. Bu 

işlemlerin dava konusu yapılması hem idarenin çalışma düzenini ve hizmetlerin işleyişinin etkinliğini zedeler hem de 

hiyerarşi yetkisinin kullanılması bakımından idareyi olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla iç düzen işlemlere karşı iptal 

davası açılamaz. 

 5. Uygulamaya ilişkin işlemler: İdare, yapmış olduğu bir işlemi yürürlüğe ve uygulamaya koymak için bir dizi 

uygulama işlemi yapabilir. Bu tür işlemler hukuk aleminde yeni bir değişiklik meydana getirmediklerinden, asıl işlemin 

sonuç doğurabilmesini sağladıklarından iptal davasına konu olmazlar. Örneğin tebligat işlemleri, asıl işlemin 

duyurulmasını sağlar. 

İdari İşlemin Çeşitleri: 

1- Maddi Açıdan İdari İşlem: İdarenin kamu gücü kullanarak, tek yanlı irade açıklamasıyla yaptığı kamusal düzenleme; 

ya genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı (genel düzenleyici işlem-kural işlem) ya da özel, somut, bir kere uygulanmaklar 

tükenen, kişisel (birel işlem) bir düzenlemedir.  

 a) Genel düzenleyici işlem (kural işlem): Düzenleme ya da kural koyma yetkisi yalnızca yasama organının 

tekelinde olmayıp devletin diğer organ ve birimlerinin de anayasa ve kanunlardan aldıkları yetkiyle kural 

koyabilmeleri mümkündür. Ancak yürütmenin sahip bulunduğu düzenleme yetkisi asli bir yetki olmayıp, kanundan 

kaynaklanan ikincil nitelikli, türevsel bir yetkidir. Yani idare ancak kanunlara uygun şekilde kural işlem ortaya 

koyabilir. Tüzükler, yönetmelikler, kararlar, kararnameler, tebliğler, genelgeler, yönergeler, talimatnameler, sirküler, 

tamim ve tarifeler de kural işlem niteliğindedir.  

 b) Birel İşlem: Özel, somut, bir kere uygulanmakla tükenen, kişisel bir düzenleme taşıyan idari işlemlerdir. 

Genel, soyut, sürekli, kişilik dışı kurallar, ancak birel işlemler vasıtasıyla uygulama imkanı bulabilirler. Şart işlem ve 

sübjektif işlem olarak ikiye ayrılır: 

  - Şart işlem: Belli bir kişi ya da nesneye yönelik olarak yapılan; o kişi ya da nesneyi belli bir hukuki 

statüye koyan ya da hukuki statüden çıkaran idari işlemlerdir. Üniversiteye kayıt kişiye öğrenci statüsü sağlar. Ya da 

memurluğa atanma kamu görevlisi statüsü sağlar. Diploma, inşaat ruhsatı, disiplin cezası, emekliye sevk gibi işlemelr 

şart işlemlerdir. İlgili kişiye “nesnel” bir durum yaratır, yani “nesnel” bir statüye sokar. 
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  - Subjektif işlem (öznel işlem): Belli bir kişi ya da nesneyi doğrudan kendinin belirlediği/düzenlediği 

bir hukuki statüye koyan idari işlemlerdir. “Kişi ya da nesneye özel” hukuki statü getiren işlemlerdir. Sınavlardan 

sonra ilan edilen “notlandırma işlemleri” ve “vergilendirme işlemleri” gibi. 

 c) Genel Karar: Düzenleme yapıldığı anda sayıları belli veya belirlenebilir birden çok kişi veya nesneye yönelik 

olan, sadece onların hukuki durumunu etkileyen ve idare tarafından “genellik” unsurları çerçevesinde hazırlanan idari 

işlemlerdir. Genel düzenleyici işlemlerden farklı olarak “genel norm” değil, “özel norm”lardan oluşur. Caddelere 

isimlerin yazılı olduğu işaret levhalarının konulması, otobüs duraklarının tespiti, trafik polisinin işaretleri gibi… 

2- İradenin Açıklanması Bakımından İdari İşlem:  

 a) İradenin Dış Dünyaya Yansıması Bakımından: 

  - Sarih (Açık) İşlem: İdari işlemlerin çoğu, işlemi yapan makamın iradesinin açık bir yansıması şeklinde 

ortaya çıkar. İnşaat ruhsatının verilmesi ya da ruhsat talebinin reddi gibi işlemler idarenin iradesini açık (sarih) bir 

şekilde yansıtan işlemlerdendir.  

  - Zımni (Örtülü – Varsayımsal) İşlem: İdarenin susması. Kanun koyucu belli şartlarda idarenin 

susmasına, hareketsiz kalmasına hukuki sonuç bağlamıştır; idareye yapılan başvuru üzerine ya da belli durumlarda, 

salt belli bir zamanın geçmesiyle ve idarenin bu süre içinde hukuki durumları etkileyecek bir irade açıklamasında 

bulunmamış olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Genel kurala göre, idarenin yapılan bir başvuruya süresi içerisinde (60 

gün) cevap vermemesi red anlamına gelir. İdarenin susması üzerine oluşan işlem, “zımni red kararı” olarak 

adlandırılır. Ancak istisnai olarak bazı durumlarda idarenin susmasına olumlu sonuç bağlanmaktadır. Bunlara “zımni 

kabul kararı” denir. 3194 sayılı İmar Kanununun yapı kullanma iznine ilişkin 30. Maddesi, yapı kullanma izin 

başvurusunun 30 gün içinde sonuçlandırılmasını, sonuçlandırılamazsa ve cevap verilmezse izin verilmiş sayılacağını 

hükme bağlamıştır. Bir de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkına Kanunun 10. Md 3. Fıkrasında birleşme veya 

devralmaya ilişkin rekabet kurumuna yapılan başvurulara, kurumun herhangi bir şekilde cevap vermemesi halinde, 

başvurudan itibaren 30 gün içinde birleşme veya devralmanın yürürlüğe girerek hukuki geçerlilik kazanacağı 

belirtilmektedir. 

 b) İradenin Sayısı Bakımından: (*Her sınavda çoğul iradeli işlem soruluyormuş. DİKKAT) 

  - Basit (Tek) İradeli İşlem: Tek bir makamın irade açıklaması ile hukuki sonuç doğuran idari 

işlemlerdir. Örneğin uyarma ve kınama cezası disiplin amirinin tek başına irade açıklamasıyla sonuç doğurur.  

  - Bileşik (Çoğul) İradeli İşlem: Aynı hukuki sonuca yönelik açıklanan ve her bir o hukuki sonucun 

doğmasında etkili olan birden fazla iradenin varlığını gerektiren idari işlemlerdir. İki türdür; 

   - Birleşme İşlem: Belirli bir sıra izleyen işlemler. Birden fazla makamın katılımıyla meydana 

gelen, adeta “şartlı” işlemlerdir. Birden çok idari makamca, belli bir sıra takip edilerek yapılan irade açıklamalarıdır. 

Örneğin çeşitli aşamalardan geçerek tamamlanan kamulaştırma işlemi örnektir.  

   - Kollektif İşlem: Yapılan müzakere sonucunda, birden fazla yetkili iradenin aynı yönde ve 

aynı anda irade açıklamasıyla oluşan idari işlemlerdir. Kollektif işlemler, karşımıza kurul kararı olarak çıkar. Örneğin 

disiplin kurulu kararı sonucu verilen aylıktan kesme cezası 

3. Hukuki Etkisine Göre İdari İşlem:  

 a) Emredici/Yapıcı(İnşai)/Belirleyici İdari İşlem: Düzenlemenin muhtevasına göre idari işlem, “emredici”, 

“yapıcı” ya da “belirleyici” olabilir. Emredici idari işlem, muhatabına birşeyi yapması ya da kaçınması yönünde bir 

davranışta bulunma yükümlülüğü yükler. Kolluk işlemleri, polis tedbirleri, trafik polisinin işaretleri gibi kamu düzenini 

sağlamaya yönelik işlemlerdir. Yapıcı idari işlem, bir hak ya da hukuki ilişkiyi tesis eder, ortadan kaldırır ya da 

değiştirir. İzin, onay, muvafakat, ruhsat verme, disiplin cezası verme gibi. Belirleyici idari işlem ise, bir hukuki 

durumu, olumlu ya da olumsuz şekilde tespit eder. Örneğin diploma, adli sicil kaydı gibi. 
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 b) Yararlandırıcı/Yükümlendirici/Garanti Edici İdari İşlem: Bir idari işlem, bir hak tanıyarak, bir hakkı 

kuvvetlendirerek ya da bir yükümlülüğü kaldırarak kişinin hukuki hareket alanını genişletiyorsa, yararlandırıcı idari 

işlem söz konusudur. Varolan bir hakka müdahale edilmek veya korunmasını engellemek suretiyle, bireylerin hukuki 

durumlarını sınırlayan, onlara yapmak, katlanmak ve kaçınmak yükümlülüğü yükleyen işlemler ise yükümlendirici 

idari işlemlerdir. Garanti edici idari işlem ise, idarenin belli bir taahhüdünü içeren, idarei makamın bir hizmeti yerine 

getirme yükümlülüğünü gösteren işlemlerdir. 

 c) Etkisi Devam Eden/Geçici idari işlem: Bazı idari işlemler, bir kere kullanılmakla tükenirler. Bazı idari işlemer 

ise yapıldıktan sonra hukuki etki bırakmakla kalmayıp, bu hukuki etkiyi devam ettirir ya da zaman içinde 

güncelliklerini korurlar. Yasak içeren kolluk faaliyetleri ile ilgili idari işlemler ya da bir ruhsat verilmesi işlemi etkisi 

devam eden işlemlerdendir. Görevden uzaklaştırma tedbir işlemi, ohal de haberleşme araçlarına el koyma işlemi, 

makama vekaleten yapılan atama işlemi gibi işlemler ise geçici idari işlemlerdir.  

İdari İşlemin Unsurları (ÖNEMLİ KONU) 

Bunlar yetki, şekil, sebep, konu ve amaç tır. Özel hukuk tasarruflarında karşımıza çıkan yetki, şekil ve konu 

unsurlarının yanında, idari işlemin iki unsuru daha bulunmaktadır. Bunlar sebep ve amaç unsurlarıdır. Çünkü idarenin 

tüm faaliyetleri “hukuka uygun bir sebebe” dayalı olmalı ve idari faaliyet “kamu yararını gerçekleştirme” amacına 

yönelik olmalıdır.  

1. YETKİ 

İdari işlemin, idare teşkilatı içinde herkes tarafından değil, yalnızca kanunla belirlenmiş ve sınırlanmış makamlar 

tarafından yapılabilmesi yeteneğidir.  

 a) Yer yönünden yetki: İdari makamların konu itibariyle sahip oldukları yetkileri kullanabilecekleri coğrafi 

alandır. Bazım makamların (başkent teşkilatı) idari karar alabilme yetkileri, ülke çapında geçerli iken; bazı makamların 

(taşra teşkilatı ve belediyeler) ise belli bir coğrafi alanla sınırlıdır. Yetki alanı belirli bir coğrafi bölge için olan 

makamların bu alan dışında yetki kullanmak istemesi, yer yönünden yetkisizlik sonucunu doğurur. 

 b) Zaman Yönünden Yetki: İdari makamın konu yönünden sahip oldukları yetkiyi kullanabilecekleri süreyi 

ifade eder. İdari makama ait yetkiler, makamda görev yapıldığı süre boyunca kullanılabilir. Kişiler idari makama 

gelmeden (atanmadan) önce veya o makamdan ayrıldıktan sonra, o makama ait yetkileri kullanamazlar. Kamu 

görevlisinin idari karar alabilmesi için, atama işleminin tamamlanmış olması ve göreve başlamış olması gerekir. Bu 

iki şartın gerçekleşmediği hallede, kamu görevlisi tarafından yapılan işlem “zaman yönünden yetkisizlik sonucunu 

doğurur. Görev süresinin bitmesi, makamdan düşürülme, istifa, emeklilik, nakil gibi durumlarda da kişi artık o 

makamın yetkisini kullanamaz. Kanunlarda, yetkili makam tarafından kullanılacak yetkinin belli bir süre içinde 

kullanılması öngörülmüş olabilir. Örneğin, mevzuatta, disiplin soruşturmasına belli bir süre içerisinde başlanılması ve 

belli bir süre içerisinde bitirilmesi şartı vardır. Aksi durum “zaman yönünden yetkisizlik” sonucu doğurur. 

 c) Konu Yönünden Yetki: Konu yönünden yetki kavramı, belli konulara ilişkin kararların hangi idari makamlar 

tarafından alınacağını ifade eder. İdari makamların yetkileri kanunda açıkça belirtilmişse “açık yetki” söz konusudur 

ve yetki konusu kolayca tespit edilir. Yetkilerin hangi konularda kullanılacağının açıkça belirtilmediği konularda, yani 

saklı yetki halinde ise, yetki kuralının yorumlanması gerekmektedir. Ancak saklı yetki kavramının geniş yorumlanması, 

hukuka aykırılıklara ve bireylerin haklarını kısıtlayıcı durumlara neden olabilir. İdari makamın yetkisi, idari hiyerarşiye 

göre belirlenir. Alt kademedeki bir idari makamın, daha üst kademedeki bir idari makamın ya da astın, üstün görevine 

giren bir konuda karar alması konu yönünden yetkisizlik sonucu doğurur. Üst de aynı şekilde astın görev alanına 

giren konularda işlem yapamaz. Aralarında hiyerarşik anlamda hiçbir ilişki bulunmayan iki kuruluştan birinin diğerinin 

görev alanına giren bir konuda işlem yapması da konu yönünden yetkisizlik teşkil eder.  

 d) Kişi Yönünden Yetki: Hangi idari makam ya da organın irade açıklamaya yetkili olduğunu ifade etmektedir. 

Kişi yönünden yetkisizlik durumu varsa, ya idareye tamamen yabancı birisi idari işlem yapmıştır, ya da ya da yetkisi 

olmayan kişi idari işlem yapmıştır. Örneğin trafik polisi olmayan sivil birinin trafiği yönlendirmeye çalışması kişi 

yönünden yetkisizlik sonucu doğurur. 
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 * Sorularda vali/kaymakam/belediye başkanı gibi makam sahipleri söz konusu ise bunları kişi yönünden 

yetkisizlik sonucuna sakın bağlama!!! 

 Yetkide paralellik: Bir idari işlem tesis etmeye yetkili olan makamın, aksine bir hüküm bulunmadıkça, o işlemi 

ortadan kaldırması, değiştirilmesi veya geri alınması sırasında da yetkili olmasına “yetkide paralellik ilkesi” adı verilir. 

Buna uyulmadan yapılan işlemler “yetki” unsuru bakımından sakat olur. Mevzuatta başka bir makam yetkili kılınmış 

veya yargı kararının uygulanması halleri yetkide paralellik ilkesinin istisnalarıdır.  

 Yetki Sakatlıkları: Yetki kurallarına aykırılık ya işlemin iptal edilmesini ya da yok hükmünde olmasını 

gerektirir. Yetki sakatlıkları şunlardır: 

- Foksiyon Gaspı: İdarenin, kendi görev alanı dışında ancak yasama veya yargı organlarının görev 

alanına giren konularda işlem tesis etmesidir. Bu tür bir idari işlem yok hükmündedir. Konu 

yönünden yetkisizlik halidir. Yüksek seçim kuruluna bağlı seçim kurullarının yetkili olduğu bir 

konuda idarenin karar vermesi fonksiyon gaspıdır.  

- Yetki Gaspı: İdarenin görev alanına giren bir konuda idare adına irade açıklamaya yetkili olmayan 

bir kişi tarafından işlem tesis edilmesine yetki gaspı denir. Yetki gaspı kişi yönünden yetkisizlik 

halidir. Bu halde de idari işlem yok hükmündedir. Bir sivilin trafik polisi gibi trafiği yönlendirmeye 

çalışması yetki gaspıdır. 

- Yetki Tecavüzü: İdare adına irade açıklamaya yetkili olan bir kamu görevlisinin başka bir 

idarenin/kamu görevlisinin görev alanına giren bir konuda işlem tesis etmesidir. Yetki tecavüzü 

konu yönünden yetkisizlik halidir. Bu halde idari işlem iptale tabidir. Örneğin belediye meclisine ait 

olan bir konuda, belediye encümenince karar verilmesi. 

- Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü: İdare adına irade açıklamaya yetkili bir kamu görevlisinin, idari iş 

bölümü esaslarına açıkça aykırı bir şekilde, başka bir idarenin/kamu görevlisinin görev alanına giren 

bir konuda işlem tesis etmesidir. Ağır ve bariz yetki tecavüzü konu yönünden yetkisizlik halidir. Bu 

halde idari işlem yok hükmündedir. Örneğin sağlık bakanlığında çalışan birinin İçişleri bakanlığı 

tarafından emekliye sev edilmesi ağır ve bariz yetki tecavüzüdür.  

2. ŞEKİL 

Özel hukukta genel kural şekil serbestisi olmakla birlikte, idare hukukunda genel kural şekildir. Şekil hem idari işlemin 

hazırlanış usulünü hem de var olan iradenin dış dünyaya yansımasını ifade eder. İdari işlemlere ilişkin şekil kuralları, 

idareye yapacağı işlemlerde uyacağı yolu (usulü) gösterir ve de idari işlemlerin ilgililerine güven sağlar, keyfiliği önler. 

İdari işlemler kural olarak yazılı, istisnai olarak yazılı olmayan şekle tabi olabilir. 

 a) Yazılı Şekil: Yazılı şekil en sık karşılaşılan, olağan, asıl olan ve normal olan idari şekildir. İdari işlemler 

yönünden bilinen ve aranan tek şekil şartı yazılılıktır.  

* Bir idari işlem gerekçeli olmalıdır, ancak idare gerekçeyi açıklamak zorunda değildir. Yalnızca bir yargı makamı bunu 

talep ederse ona yönelik olarak açıklar. Bir idari işlemde gerekçenin olmaması şekle aykırılık sonucu doğurur. Bir idari 

işlemde bazı hazırlık işlemlerinin olmaması da şekle aykırılık sonucu doğurmaktadır. 

 b) Yazılı olmayan Şekil: İdarenin “sözlü idari işlemleri” dir. Daha çok kolluk yetkilerinin kullanılmasında 

görülmektedir. Yazılı şekil dışında, tam bir idari işlemdir. Bir idari işlemin sözlü olarak yapılabilmesi için kanunda 

açıkça “sözlü şekil” öngörülmüş olması gerekmektedir. Ancak özel yasal düzenlemelerde, normalde yazılı olması 

gereken bir idari işlemin, özellikle acele ve belirli hallerde, sonradan yazıyla teyit edilmesi kaydıyla, “sözlü” olarak 

yapılmasına izin verilmektedir. Örneğin acil durumlarda arama emri valinin sözlü emri ile uygulanabilir. İdarenin 

susması da (zımni red, zımni kabul) yazılı olmayan şekle örnektir. 

 Şekilde paralellik: Bir idari işlem tesis edilirken izlenen usule/uygulanan usul ve esaslara, aksine bir hüküm 

bulunmadıkça, o işlemin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya geri alınması sırasında da uygulanmasına 

şekilde/usulde paralellik ilkesi adı verilir. Buna uyulmadan yapılan işlemler şekle aykırılık sonucu doğurur. Mevzuatta 

başka usul öngörülmül veya yargı kararının uygulanması halleri usulde paralellik ilkesinin istisnalarıdır.  
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 Şekil sakatlıkları:  

- Kurul, komisyon, meclis, encümen, senato gibi “Kurul” organlarının hukuka aykırı oluşumu ve toplantıları 

sonucunda alınan kararlar şekil bakımından sakattır. Örneğin kurul, toplantı ve karar yeter sayısına 

uyulmadan alınan kararlar. 

- İcrai işlem öncesi işlemlerin gereği yerine getirilmeden (resen) alınan kararlar da şekil bakımından 

sakattır. Yani hazırlık işlemleri gerekiyorsa bunlar yapılmadan işlem tesis edilmesi.  

- Savunma alınmadan tesis edilen işlemler de şekil bakımından sakattır.  

- Tarafsızlık ilkesini zedeler nitelikte alınan kararlar da şekil bakımından sakattır. Örneğin bir memurun 

disiplin soruşturmasını, aralarında açık bir husumet bulunan amirin yapması gibi. 

- Resmi gazetede yayınlanması gerektiği halde yayınlanmayan düzenlemeler de şekil bakımından sakattır.  

- Usulüne uygun tebliğ, bildirim, çağrı ve ilan yapılmadan alınan kararlar da şekil bakımından sakattır. 

- Bunlar dışında Danıştay tarafından şekil sakatlığı olarak görülen diğer durumlar da vardır. Örneğin 

kanunda belirtilmesine rağmen, görevden alınan valinin merkez emrine alınmaksızın, başka bir göreve 

atanması şekil sakatlığı olarak kabul edilmektedir. Belediye Meclislerinin çalışma usullerine yönelik 

yönetmelikte sayılan ve gizli oy gerektiren kararlar dışındaki kararların gizli oyla alınması da Danıştay 

tarafından şekle aykırı bulunmuştur. 

* Şekil sakatlıklarının müeyyidesi işlemin iptalidir. 

3. SEBEP (NEDEN) 

İdare durup dururken değil, belli bir saikle işlem yapar. Bu açıdan idari işlemin sebebi, idareyi işlem yapmaya sev eden 

saiktir (etkendir). İdare hukukunda, özel hukukun tersine, idareye tanınmış olan yetkilerin kullanılması daima bir 

sebebe dayanmalıdır. Ayrıca bu sebep mutlaka gerçek ve hukuka uygun bir sebep olmalıdır. İdari işlemlerin sebebi üç 

gruba ayrılır ancak idari işlemin sebebi bu gruplandırmada olduğu şekilde ister mevzuaatta gösterilsin, ister 

gösterilmesin daima kamu yararı anlayışına dayanmalıdır.  

 1- Sebebi mevzuatta açıkça gösterilen işlemler 

 2- Sebebi mevzuatta belirsiz kavramlarla gösterilen işlemler (milli güvenlik, milli egemenlik, genel güvenlik, 

genel asayiş, kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık, hizmetlerin gerekleri, kamu esenliği, görülen lüzum, 

müstacel durum gibi mevzuattaki ifadeler) 

 3- Sebebi mevzuatta gösterilmeyen işlemler. 

4. KONU 

İdari işlemin hukuki sonucu, o idari işlemin konu unsurunu oluşturur. Yani idari işlemin doğuracağı sonuç, yarattığı 

hukuki etki, işlemin konusudur. Bir kişinin üniversiteye kayıt işleminin konusu, o kişinin öğrenci statüsüne kavuşması; 

bir kişiye uygulanan idari para cezasının konuş, o kişinin o cezayı ödeme yükümlülüğü; bir belediyenin ruhsat 

başvurusuna ilişkin susması yani zımni red işleminin konusu, ruhsat talebinin reddidir. Her idari işlem belli bir hukuki 

sonuca yönelik olarak yapılır. İşlemin konu unsuru bakımından şunlara dikkat etmek gerekir; 

- İdari işlemlerde işlemin konusu mümkün ve meşru olmalıdır. Örneğin hayatta olmayan bir kişi ile ilgili 

memuriyete atama işlemi konu unsuru bakımından sakattır.  

- İdari işlem yaparken, genel kanun-özel kanun, yeni kanun-eski kanun uygulamalarına dikkat etmek 

zorunludur.  

- İşlemin konusu mevzuata uygun olmalıdır.  

- Mevzuatta belirlenen sebep gerçekleşmesine rağmen, o sebebe bağlanan konuda değil de başka bir konuda 

işlem yapılması halinde konu unsuru bakımından sakatlık söz konusu olur. Örneğin fiile uygun ceza uyarma 

iken, aylıktan kesme cezası verilmesi gibi. 

- Mahkeme kararının uygulanması amacıyla tesis edilen işlem, hüküm ve gerekçesiyle birlikte mahkeme 

kararının gereklerine uygun olmalı, yargı yerinin kararını etkisiz kılmak için yapılan bir işlem olmamalıdır.  
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- İdari işlemler hüküm ve sonuçlarını yürürlüğe girdikleri andan itibaren doğururlar, geçmişi düzenleyemez, 

geçmişe etki edemezler. 

- İdare, özellikle yükümlendirici işlemler, kolluk işlemleri, idari yaptırımlar ve disiplin cezası işlemlerinde 

ölçülülük ilkesine uygun davranmak zorundadır.  

- İdare, işlemlerinde kazanılmış haklara saygılı olmak zorundadır. Kazanılmış hakları ihlal eden işlemler konuş 

unsuru bakımından sakattır. 

5. AMAÇ (MAKSAT) 

Amaç, idari işlemi yapan mamkamın/kamu görevlisinin söz konuş işlemden beklediği sonuçtur. Kamu görevlilerinin 

kamu yararında ve kanun koyucunun özel olarak belirlediği amaçlara aykırı gayeler gütmeleri mümkün değildir. Kamu 

görevlileri, kendilerine tanınan yetkileri kamu yararı için kullanabilirler. Bu bakımdan idari işlemlerin genel amacı, 

kamu yararıdır. İdari işlemlerde Kişisel/şahsi/duygusal/hissi amaç güdülmesi – Siyasi amaç güdülmesi – Üçüncü 

kişileri koruma amacı güdülmesi genel amaca aykırılık teşkil eder. Ayrıca mevzuatta açıkça belirtilmek koşuluyla, 

idarenin kamu yararı yanından özel/belirli amacı da söz konusu olabilir. Ancak bu durumda dahi öncelik kamu 

yararıdır. Bir de usul saptırması söz konusudur ki, bu da bir işlem için öngörülmüş usulün bir başka işlem için 

kullanılmasıdır. İdare, usul saptırması yoluna, ulaşmak istediği amaç için kanunda öngörülmüş bulunan, kendisi için 

can sıkıcı, bıktırıcı, formaliteler içeren düzenlemelerden kurtulmak ya da zamandan veya paradan tasarruf etmek için 

başvurur. En tipik örneği, kamulaştırma usulü uygulanması gerekirken, geçici işgal usulüne başvurmaktır. Usul 

saptırması durumu amaç unsuru bakımından hukuka aykırılık teşkil eder. 

ÖNEMLİ: Hakim diğer tüm idari işlem unsurları (yetki, şekil, sebep, konu) dava sırasında re’sen dikkate alır. Yalnızca 

amaç unsuru, davacı bunu ileri sürmedikçe dikkate almaz. 

İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ (PRATİK SORULARININ BİRİ BU KONUDAN GELECEK) 

İdari işlemler, kural olarak, belli bir süreye bağlı olmaksızın hüküm ve sonuçlarını doğurur. Bu işlemlerin sona 

erdirilmeleri; 

- Yargı kararı ile iptalleri veya 

- İdarenin bir başka işlemi ile bunların geri alınması veya 

- yürürlükten kaldırılması şeklinde olur.  

- Ayrıca belli bir süre, vade için geçerli olan idari işlemler bu sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Yine 

şarta bağlı olarak yapılmış idari işlemler de bu şartın gerçekleşmemesi halinde kendiliğinden sona erer. 

Nihayet idari işlemin konusunun maddi olarak varlığını yitirmesi de idari işlemi kendiliğinden sona erdirir. 

A. İdari İşlemlerin Kendiliğinden Sona Ermesi 

İdari işlemler için kanunda belli bir süre öngörülmüş olabilir. Ya da kanun idareye işlem için süre belirleme yetkisi 

vermiş olabilir. Kanunda belirtilen veya kanundan verilen yetki gereği idarenin belirlediği süre sonunda idari işlem 

kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

İdari işlemlerin şarta bağlı olarak da yapılması mümkündür. Bu şart genellikle, önceden belirlenmiş süre içinde, bir 

maddi olayın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi olabileceği gibi, bir hukuki işlemin yapılıp yapılmaması şeklinde de 

olabilir. Örneğin 3194 sayılı İmar Kanununda “Yapı ruhsatı alınmasını müteakip inşaata başlama süresi iki yıl olarak 

belirlenmiştir. Bu süre zarfında inşaata başlanmaması veya yapı ruhsat tarihinden itibaren beş yıl içerisinde inşaatın 

bitirilmemesi halinde yapı ruhsatı kendiliğinden hükümsüz sayılır. “ şeklinde bir kural vardır. Hatta bu beş yıllık süreye 

yapı kullanma izninin alınması da dahildir. Bazı durumlarda, şarta bağlı olarak yapılmış bulunan idari işlemin 

hükümsüzlüğü idarenin kararına bağlanabilir.  

İdari işlemin konusunun veya ilgilisinin varlığının ortadan kalkması durumda da idari işlem kendiliğinden sona erer. 

Örneğin plaj işletmek için verilen ruhsat plajın bulunduğu gölün kuruması ile konunun kalmaması nedeninden; askere 

alınan kişinin ölmesi de süjenin ortadan kalkması nedeniyle idari işlemler kendiliğinden sona erer. Ya da memur 
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olarak atanan kişinin ölmesi atama işlemini, otel olarak işletilmesine izin verilen binanın yıkılması, izin işlemini 

ortadan kaldırır. 

B. İdari İşlemlerin Mahkeme Kararı ile İptal Edilmesi 

Anayasa m.125’e göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bir idari işlemin iptalini, hukuki 

etkilerinin ortadan kaldırılmasını isteyen ilgililer yargı merciine başvurabilir. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı 

açılacak davalarda da kural olarak idari yargı yerleri görevlidir.  

Yargı mercileri tarafından idari işlemlerin iptal edilmesi durumunda, işlem geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Buna 

göre, idari işlem hiç yapılmamış kabul edilir ve yapılmasından önceki hukuki duruma dönülür. İdari işlem, iptal kararı 

ile geçmişteki hukuki etkileriyle birlikte hukuk aleminden silinir.  

Mahkeme tarafından idari işlemin iptali kararının geçmişe etkili olması sebebiyle, iptale konu işlemle doğmuş bulunan 

hukuki durum sona erer; aynı zamanda işlemin tesisinden önceki hukuki durumun tekrar yürürlüğe girmesi ve bu 

konuda idarenin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Yani idare, iptal edilen idari işlemden önce yapılan ve bu 

işlemle değiştirilmiş bulunan hukuki durumu sağlamakla yükümlüdür. İptale konu işlemin niteliği gerektiriyorsa, 

gecikmeksizin, eski hukuki durumu saplayacak işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya idare mecburdur. Bunun 

için iptal kararının idareye tebliğinden itibaren 30 gün süresi vardır. İptal kararının gereğinin yerine getirilmemesi 

idarenin ve kararı yerine getirmeyen kamu görevlisinin tazminat sorumluluğunu gerektirirken; aynı zamanda kararı 

uygulamayan kamu görevlisinin cezai sorumluluğu sonucunu doğurur.  

C. İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması 

İdari işlemlerin sona ermesi bakımından olağan usul, işlemin ilgası, yani yürürlükten kaldırılmasıdır. Yürürlükten 

kaldırma, idari işlemin bizzat idare tarafından geleceğe yönelik olarak hukuki varlığına son verilmesidir.  

İdari işlemin kaldırılması, yetkide ve usulde paralellik ilkesine uygun olarak yapılmalıdır. Buna göre, kural olarak, idari 

işlemi hangi makam yapmışsa o makam tarafından; hangi usul içerisinde yapılmışsa o usul izlenmek suretiyle işlem 

yürürlükten kaldırılabilir. Ancak hiyerarşik üst amir de astının yaptığı idari işlemi yürürlükten kaldırabilir. 

İdari işlemin yürürlükten kaldırılması, buna ilişkin iradenin açık bir şekilde ifade edilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir 

açıklama yapılmaksızın farklı bir düzenleme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.  

İdari işlemin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırmadan farklı bir müessese olabileceği gibi, yürürlükten kaldırmanın bir 

türü, kısmi yürürlükten kaldırma (kısmi ilga) olarak da ifade edilebilir. Örneğin bir yönetmeliğin bir hükmünün farklı 

bir düzenlemeyle değiştirilmesi önceki hükmün yürürlükten kaldırılmasıdır. Yani yönetmeliğin kısmen ilgasıdır. Ancak 

bir hükmü yürürlükten kaldırılmaksızın yapılan eklemeler de idari işlemde değişiklik olarak adlandırılmakla birlikte, bu 

değiştirme, işlemin yürürlüğe girmesiyle ilgili olup, idari işlemin sona ermesi ile ilgili değildir. 

İdari işlemlerde, yapılan yanlışlıkların, kararın içeriğine ve doğuracağı sonuçlara dokunulmaksızın, düzeltilmesi de söz 

konusu olabilir. Özellikle anlam değişikliği yaratan yanlışlıkların düzeltilmesi gerekir. Ancak bu tür yanlışlıkların 

düzeltilmesi, esasında geçmişe etkili olarak sonuç doğurduğundan işlemin geri alınması niteliğindedir. Ancak işlemin 

tümü yanlışlıkla, sehven yapıldığı ifade edilerek ortadan kaldırılırsa ve açıkça işlemin tüm sonuçlarıyla birlikte geri 

alındığı ifade edilmemişse, bu uygulama işlemin yürürlükten kaldırılması olarak kabul edilir. Ve geçmişe değil geleceği 

etkili olarak sonuç doğurur. 

İdari işlemlerin yürürlükten kaldırılması genellikle düzenleyici işlemler bakımından söz konusu olur. Çünkü 

düzenleyici işlemler, genelde kişiler bakımından dokunulmaz, değiştirilmez haklar yaratmaz.  Birel nitelikli işlemlerin 

de yürürlükten kaldırılması mümkündür. Birel işlemler, düzenleyici işlemlerin aksine, muhatabı için bir hakkın 

doğumuna yol açan nitelikte olabilir. Bu sebeple, düzenleyici işlemlerin yürürlükten kaldırılması konusunda bir 

sınırlama söz konusu değilken, birel nitelikli işlemlerin yürürlükten kaldırılmaları, hukuka uygun olup olmamaları, 

kişiler için hak doğurmaya elverişli işlem niteliğinde olup olmamaları bakımından farklılık arz edebilir.  
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Hukuka uygun, kişiler için bir hakkın doğumuna yol açmış birel işlemler, kural olarak kaldırılamaz. Hukuka uygun birel 

işlemler ancak, karşı işlem olarak adlandırılan bir işlemle belli durumlarda sona erdirilebilir. Öğrencinin disiplin cezası 

ile öğrencilik statüsünden çıkarılması, ya da memurun disiplin cezası veya resen emekli edilmesi suretiyle memurluk 

statüsünden çıkarılması, kanunda yer alan sebeplerle sürücünün ehliyetinin alınması gibi. Bu tür karşı işlemlerde, 

işlem, tıpkı yürürlükten kaldırma gibi, geleceğe etkili olarak sonuç doğurur. Ancak sonuçları itibariyle aynı olsa da, 

karşı işlemle yürürlükten kaldırma işlemi mahiyetleri gereği farklı işlemlerdir. 

Hukuka aykırı olan birel idari işlemler, kural olarak her zaman yürürlükten kaldırılabilir. Hatta bu idare için bir 

görevdir. Ancak ilgilileri bakımından lehe olan hukuki durumlar ortaya çıkarmış, hukuka aykırı nitelikteki idari 

işlemlerde, bu durumların dikkate alınması gerekir. İlgilisi için lehe yaratılan hukuki durumun, belli şartlara bağlı 

olarak korunması gerekmektedir.  

Kazanılmış hak kavramı, idare hukukunun en tartışmalı konularındandır. Kazanılmış hak, hukuken korunan menfaat 

olarak tanımlanabilir. Düzenleyici işlemler kişiler bakımından bir hak oluşturmaz. Dolayısıyla düzenleyici işlemlerde 

idare her zaman değişiklik yapabilir. Hakkı oluşması için birel işlem gerekir. Şart işlemlerde ise, statünün kendisi 

kazanılmış hak iken, statünün içeriği kazanılmış hak değildir. Örneğin memur atama işlemi bir şart işlemdir ve ilgilisine 

memurluk statüsü kazandırır. Ancak bu statünün içeriğindeki emeklilik süresi, izin süresi, disiplin cezaları gibi konular 

kazanılmış hak teşkil etmez. İdare tarafından her zaman değiştirilebilir. Subjektif işlemler ise kişi veya nesnenin 

özellikleri de işlem içeriğine etki ettiğinden özel hukuktaki kazanılmış hak kavramına en yakın durumu ifade eder. Bir 

öğrencinin sınavda aldığı not, vergi mükellefinin uzlaşma ve muafiyeti, kendileri bakımından kazanılmış haktır. 

D. İdari İşlemlerin Geri Alınması 

İdari işlemlerin geri alınması onun yapıldığı tarihten itibaren hukuki hayattan silinmesi, çıkarılması demektir. Geri 

alma işlemi, idarenin önceki işlemini geçmişe etkili olarak ortadan kaldıran yeni bir idari işlemdir. Dolayısıyla geri 

alma ile yürürlükten kaldırma arasındaki temel farklılık da zaman bakımından etkisidir. Yürürlükten kaldırma işlemi, 

geleceğe yönelik etki yaratırken, işlemin geçmiş dönemdeki hukuki etkisini, sonuçlarını korur. Geri alma işlemi ise 

önceki işlemi geçmişe yönelik olarak yürürlükten kaldırmakta, işlem hiç yapılmamış gibi işlemden önceki hukuki 

duruma dönülmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle geri alma, idari işlemin mahkeme kararıyla iptal edilmesi ile aynı 

hukuki sonucu doğurur. Ayrıca, geri alma, tıpkı mahkeme kararıyla iptal işleminde olduğu gibi, ancak hukuka aykırı 

işlemler bakımından söz konusudur.  

Bir işlemin idare tarafından geri alınması iki şarta bağlanmıştır: İdari işlemin hukuka aykırı olması ve idari işlem için 

öngörülen dava açma süresinin geçmemiş olması gerekir. Her şeyden önce, kişiler için yararlandırıcı, lehe hukuki 

durum yaratır mahiyetteki işlemlerin geri alınması, dava açma süresi ile sınırlandırılmaktadır. Hukuka aykırı olduğu 

iddia edilen idari işlemleri için ön görülmüş genel dava açma süresi 60 gündür. Bu süre idari işlemlerin geri 

alınmasında da geçerlidir. İdari işleme karşı dava açılmış olası durumunda, dava süresince de, idari işlem geri 

alınabilir. İdari işlemin geri alınmasında süre sınırlandırılması getirilmesi, ilgilisi için lehe durum yaratan işlemler 

bakımından söz konusu olup, ilgilisine yükümlülük yükleyen işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda, süre şartına 

bağlı olmaksızın işlem geri alınabilir.  

İdari işlemin geri alınması öncelikle, yetkide ve usulde paralellik ilkesi çerçevesinde, işlemi yapmış makam tarafından, 

işlemin yapılmasındaki usulü izlemek suretiyle yapılabilir. Ancak idari işlem hiyerarşik üst amir tarafından da geri 

alınabilir. 

Yargıtay, kararlarında, “yokluk ile mutlak butlan halleri hariç ve kişinin gerçek dışı beyanı veya hilesi” halleri hariç 

olmak üzere, idari işlemin geri alınmasını dava açma süresine bağlamıştır. Danıştay ise, dava açma süresi dışında 

tuttuğu haller arasında Yargıtay’dan faklı olarak idarenin açık hatasını da kabul etmektedir.  

İdari İşlemin Kaldırılması ve Geri Alınmasına İlişkin Değerlendirme 

İdari İşlemin Yürürlükten Kaldırılması İdari İşlemin Geri Alınması 
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Geleceğe yöneliktir. İşlemin hak yarattığı ifade ediliyor 
ve bir kısım hukuki durumlar korunuyorsa işlem 
kaldırmadır. 

Geçmişe yöneliktir. Geri alma ile birlikte, işleme bağlı 
diğer hukuki işlemlerin, sonuçların ortadan kaldırılması 
gerekir.  

Hukuka uygun genel düzenleyici işlemler her zaman 
kaldırılabilir. Hukuka uygun birel idari işlemler, ilgilisi 
bakımından bir hak doğurduğundan, kaldırılamaz. Ancak 
karşı işlem şeklindeki bir idari işlemle, kaldırma 
niteliğinde sonlandırılabilir. 

Hukuka uygun genel düzenleyici işlemler geri alınamaz. 
Hukuka uygun birel idari işlemler, ilgilisi bakımından bir 
hak doğurduğundan, geri alınamaz. 

Hukuka aykırı nitelikteki işlemler, ilgilisinin durumu 
gözetilmeksizin, her zaman kaldırılabilir. Hatta bu idare 
için bir görevdir. Bu tür bir işlemde ilgilinin kusuru 
yoksa,  kaldırma nedeniyle oluşan zararın idarece 
tazmini gerekir. 

Hukuka aykırı nitelikte bulunan ve ilgilisi için lehe hukuki 
durum yaratan işlemler, ancak dava açma süresi içinde 
geri alınabilir. İlgilisinin hilesi, yanlış beyanı, sahte belge 
kullanımı ve idarenin açık hatası hallerinde dava açma 
süresi sınırı uygulanmaz. Bu tür işlemler her zaman geri 
alınabilir. Bu tür bir işlemde ilgilinin kusuru yoksa,  geri 
alma nedeniyle oluşan zararın idarece tazmini gerekir. 

Hukuka aykırı idari işlemin ilgilisi lehine yarattığı hukuki durum ancak, işlemin kamuyu, üçüncü kişileri 
etkilemeyecek nitelikte olması ve ilgilinin iyi niyeti durumunda korunabilir ve bu durumda kaldırmaya ilişkin 
sınırlama getirilebilir. Muhatabı için lehe hukuki durum yaratmış olmakla birlikte, kamuyu doğrudan 
ilgilendirmeyen, kamu düzeni ve kamu güvenliğini etkilemeyen bir işlem söz konusu olduğunda, işlemin 
oluşmasında ilgilinin kusuru yoksa, işlem yürürlükten kaldırılmamalıdır.  

 

III. İDARENİN SÖZLEŞMELERİ 

İdare yürütmekte olduğu kamu hizmetlerini sözleşme imzalamış olduğu özel kişilere yaptırabildiği gibi ihtiyaç 

duyduğu mal ve hizmetleri de sözleşme yoluyla elde etmektedir. Sözleşme esas itibariyle bir özel hukuk kavramı 

olmasına rağmen, idare hukuku uygulamasında bu hukukun özelliklerinden etkilenerek kendine has bir hal almıştır. 

İdarenin tasarrufları genellikle tek yanlı olmakla beraber, idare gerçek ve tüzel kişilerle karşılıklı irade beyanına 

dayanan değişik nitelikte farklı sözleşmeler yapar. Bu sözleşmelere idarenin sözleşmeleri denir. 

İdare tarafından yapılan sözleşmeler her zaman “idari sözleşmeler” olmaz. İdarenin özel hukuk kişileri gibi yaptığı 

özel hukuk sözleşmeleri de vardır. Bu ayrımın yapılmasının amacı sözleşmelere uygulanacak hukuku ve ortaya 

çıkacak uyuşmazlıkların çözüm yerinin belirlenmesini sağlamaktır. 

İdari sözleşmeler idare hukukunun hükümlerine tabidir ve çözüm yeri idari yargıdır. İdarenin özel hukuk sözleşmeleri 

ise özel hukuk hükümlerine tabidir ve çözüm yeri adli yargıdır. Son yıllarda idari sözleşmelerin uygulama alanı çok 

daralmıştır. Neredeyse kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerine inhisar etmiştir. Üstelik bunlara yönelik tahkim yolu da 

açılmıştır. Ancak bu durum idari yargının iş yükünü azaltmamıştır. Çünkü idarenin özel hukuk sözleşmeleri her ne 

kadar özel hukuk hükümlerine dahil olsa da, bu sözleşmelerin hazırlık aşamasında yapılan iş ve işlemlere idare 

hukukunun hükümleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla idare hukuku sadece idari sözleşmelere değil, imzalanıp 

uygulanıncaya kadar olan idarenin özel hukuk sözleşmelerine de uygulanmaktadır. 

1. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri: BK m.1 e göre sözleşme tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirlerine uygun 

olarak açıklamalarıyla kurulur. Bu tür sözleşmeler özel norm niteliğindedir ve taraflar için bağlayıcıdır. İdarenin eşit 

iradesiyle katıldığı ve özel hukuk hükümlerinin uygulandığı sözleşmeler için dahi idare tam bir serbestiye sahip 

değildir. İdare bir özel hukuk sözleşmesi hazırlarken dahi uyacağı pek çok usul kuralı vardır. Ayrıca idare sözleşme 

yapacağı kişiyi de tam bir serbesti ile seçemez. İhale mevzuatı hem idari sözleşmelere hem de idarenin özel hukuk 

sözleşmelerine uygulanır. Özel hukuk sözleşmelerinde sözleşme yapılıncaya kadar oluşan aşama tamamen idare 

hukukuna tabidir. İhale kararına göre imzalanmış özel hukuk sözleşmeleri ise  adli yargıya tabidir. İdarenin yaptığı 

araç-gereç satın alınması, taşıma, her çeşit yaptırma, bayındırlık işleri sözleşmeleri, abonman sözleşmeleri Türk 

hukukunda özel hukuk sözleşmeleridir. 

2. İdari Sözleşmeler: İdarenin hukuk kurallarına göre yaptığı sözleşmelerdir. Danıştay’a göre idarenin kamusal 

yetkilere dayanarak yaptığı sözleşmelere idari sözleşmeler denir ve idari yargıya tabidir. İdari sözleşmeler genel 

olarak kamu kurum ve kuruluşlarının özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ya da kamu tüzel kişileri ile kamu hizmeti ile 
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ilgili yaptığı sözleşmelerdir. İdari sözleşmeler genel olarak katılmalı (iltihaki) sözleşme şeklinde görülür. Yani 

hükümleri idare belirler, taraflar arası müzakere olmaz, karşı taraf sözleşmeyi ya imzalar ya da imzalamaz. Yani idari 

sözleşmeler tek yanlı bir işlem niteliğindedir. İdari sözleşme nitelemesi kanun koyucu tarafından açıkça 

yapılabileceği gibi, sözleşmelerin değerlendirilmesi suretiyle yargı organı tarafından da yapılabilir. Yargı organları 

idari sözleşmelerle idarenin özel hukuk sözleşmelerini birbirinden ayırmak için bazı ölçütler getirmişlerdir. Bunlar; 

- Organik şart: Taraflardan biri kamu idaresi, kurumu veya kuruluşu yani idare olmalıdır. Her ne kadar idare 

yetkilendirse dahi özel kişiler arasında yapılan sözleşmeler her ne sıfatla olursa olsun idari sözleşme olarak kabul 

edilemez. 

- İşlevsel şart: Sözleşmenin konusu devamlı bir kamu hizmetinin yürütülmesi ve amacı kamu yararı olmalıdır. Yani 

idari sözleşmelerde karşı taraf “kamu hizmetinin görülmesine katılmalıdır”. Bazı araç gereçleri sağlamak ya da bazı 

işleri yaptırmak idarenin özel hukuk sözleşmesi sayılır. Bir kişinin kamu hizmetinden yararlanmasını sağlayan 

sözleşmeler de idari sözleşme değildir. Örneğin abonman sözleşmeleri.  

- Maddi Şart: İdareye ayrıcalıklı ve üstün yetkiler tanınmış olmalıdır. Özel hukuk sözleşmelerinde taraflara eşit ve 

dengeli borçlar ve yükümlülükler yüklenir. İdare hukukunda ise, kamu yararı kişisel yarardan her zaman üstündür. 

Dolayısıyla idari sözleşmelerde idare bazı ayrıcalık ve üstün yetkilere sahiptir. Bunlar sözleşmeden önce ve sözleşme 

yapıldıktan sonra her aşamada söz konusu olabilir. Sözleşme hükümlerini tek yanlı değiştirme, sözleşmeyi feshetme 

gibi. Bu yetkiler kullanılırken idare karşı tarafın kusuru olup olmadığına bakmak zorunda değildir. Ancak idari 

sözleşmelerin bedeline ait hükümleri tek taraflı değiştirmesi mümkün değildir. İdari sözleşmelerde idarenin bu 

yetkilerinin yanında, sözleşmenin karşı tarafının da özel hukuk sözleşmelerinde olmayan bazı hakları vardır. Bunlar 

arasında bozulan mali dengenin yeniden kurulmasını isteme, idareden lehine kamulaştırma yapmasını isteme 

hakları gibi. 

İdari Sözleşme Türleri: Türk hukukunda görülen idari sözleşme türleri şunlardır. 

a. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri: İdare kendi görev alanında bulunan bir kamu hizmetini, bir özel kişiye 

(anonim şirkete) kendi adına işletmek (yarar ve riskleri kendine ait) ve ödemenin hizmetten yararlanandan alınmak 

üzere görevlendirilmesidir. En karakteristik özelliği, imtiyazın kamu hizmetinden yararlanandan alınan ücretle 

finanse edilmesidir. Ancak ücreti imtiyazcı değil, idare kamu yararı gözeterek tespit eder. İmtiyaz bu işlemlerdeki en 

eski modeldir. İmtiyaz sözleşmesi üç kısımdan oluşur; 

- Birinci kısım, bakanlar kurulunun imtiyaz sözleşmeleri için çıkardığı “genel şartnameye” uygun idarenin genel şartları 

içeren şartnamesinden oluşur. Bu şartname genel düzenleyici işlem niteliğindedir.  

- İkinci kısım, şartnameye uygun şekilde idare kamu gücünden kaynaklı yetkilerinden bazılarını imtiyazcıya devrine 

ilişkin hükümler içerir. Bu kısım  şart işlem niteliğindedir. Hizmet karşılığı alınacak resim, harç niteliğinde gelir tahsil 

etme, ücret alma ile ilgili yetkiler bulunur. Bunlar imtiyazcı ile idare müşterek bir tarife ile belirler. 

- Üçüncü kısım ise sübjektif işlem niteliğinde olan idarenin imtiyazcıya sağlayacağı mali çıkarlarla ilgili 

yükümlülüklerini oluşturur. Sözleşmenin bu kısmı bir gerçek sözleşmedir. Yani tarafların karşılıklı iradeleri ile saptanır. 

Buna göre imtiyaz sözleşmelerinin ilk iki kısmında idare tek taraflı değişiklik yapabilirken, üçüncü kısım olan mali 

yükümlülüklere ait kısımın bedele ilişkin hükümlerini tek yanlı olarak değiştiremez. Günümüzde su dağıtımı başta 

olmak üzere çok farklı konularda imtiyaz sözleşmeleri uygulanmaktadır.  

İmtiyaz sözleşmelerinde diğer idari sözleşmelerden farklı olarak idare tek taraflı fesih hakkı kullanamaz. Bunun için 

mahkemeye başvurmak zorundadır. Ancak tek taraflı fesih yetkisi sözleşme ile idareye verilebilir. İmtiyaz sözleşmesi 

ile kamu hizmetinin özel kişiye gördürülmesi idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İmtiyazcı görevini yerine 

getirmediğinden üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan idare sorumludur. Özetle imtiyaz sözleşmelerinin özellikleri 

şunlardır; 
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- Sözleşme ile belli bir kamu hizmetinin özel kişi tarafından kurulması ve işletilmesi veya kurulmuş bulunan 

kamu hizmetinin işletilmesi söz konusudur. 

- İmtiyazcı kamu hizmetinden yararlanandan aldığı ücret ile finansman sağlar. (En karakteristik özellik) 

- İmtiyazcı kamu hizmetini kendi adına yürütür. Yani oluşacak kar ve zarar imtiyazcıya aittir. 

- İmztiyaz sözleşmeleri uzun süreyi kapsar. 

b. İltizam Sözleşmeleri: Kamu hizmetinin önceden kararlaştırılan bir bedel karşılığı özel hukuk kişisi tarafından kendi 

adına yürütülmesidir. Ayırt edici üç unsuru vardır; 

- Bir kamu hizmetinin işletilmesinin özel kişiye verilmesi 

- Hizmetin yürütülmesi için gerekli her tür yapı ve teçhizatın idare tarafından karşılanması 

- Kamu hizmetini yürütmek isteyen özel kişinin idareye bir karşılı ödemesi 

İltizam, imtiyaza yakın bir uygulamadır. Ancak iki noktada ayrılır; iltizamda gelir üzerinden idareye önceden 

belirlenmiş bir bedel ödenir  ve hizmet için gerekli teçhizat tamamen idareye aittir. Örneğin bazı belediyeler emlak 

vergisi tahakkuk ve tahsilat işlemlerini özel kişilere devredebilmektedir. İltizam sözleşmesinin özelliklerini şöyle 

özetleyebiliriz; 

- Kurulmuş bir kamu hizmetinin yürütülmesi için söz konusu olur. 

- Mültezim idareye önceden belirlenmiş bir ücret öder. 

- İmtiyaz sözleşmesindeki gibi kamu hizmeti mültezim adına işletilir ve hizmet kapsamındakilerden alınan 

ücretle finanse edilir. 

c. Müşterek Emanet Sözleşmeleri: Bir kamu hizmetinin, hasar ve zarar idareye ait olmak üzere, onu işleten özel 

hukuk kişisine gelir üzerinden bir pay vermek suretiyle yürütülmesini sağlayana bir idari sözleşmedir. Hizmet idare 

adına yürütülür. Emanetçi sadece hasılatla ilgilidir. Hizmetin kurulması için gerekli yatırımlar idare yapar. Müşterek 

emanetçi sadece işletir (iltizamda olduğu gibi). Ancak farklı olarak işletmenin risklerini üstlenmez. İdarenin yapacağı 

ödeme önceden asgari tutarın garantilenmesi yoluyla bellidir. Emanetçi ise daha çok kazanabilmek için olabildiğince 

hasılatı artırmaya çalışır. Özellikle kültürel nitelikli kamu hizmetleri bu şekilde özel kişilere gördürülebilmektedir. Bu 

sözleşmenin özetle özellikleri şunlardır; 

- Kamu hizmetinin kurulması idareye aittir. Yatırımları idare yapar, hizmetin gerektirdiği tesisatı kurar. 

- Müşterek emanetçi yürütülen hizmet karşılığında elde edilen hasılattan belli bir pay alır.  

- Emanetçi hizmeti kendi adına değil idare adına yürütür, oluşacak zarara katılmaz. 

d. Kamu İstikraz (Borçlanma) Sözleşmeleri: Devletin genel giderlerini veya bazı ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 

parayı senet çıkartmak suretiyle halktan veya sermaye sahiplerinden borç almasını sağlayan sözleşmelerdir. Hisse 

senetleri, hazine tahvilleri, bono ve hazine bonoları gibi senet ve kıymetli evrakların alım satımı ile bu sözleşme 

yapılmış olur. Bu senetler haczedilemez, alanlar bunları para gibi kullanabilir ve teminat olarak gösterebilir. Uzun 

vadeli olan bu senetlerde kamu yararı gerektirdiği hallerde idarenin faiz indirimi, borç erteleme gibi bazı ayrıcalıkları 

vardır. 

e. İdari Hizmet Sözleşmeleri: Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde çalışan ve işçi statüsünde olmayan kamu 

görevlileri ile idarenin yaptığı hizmet sözleşmeleri, yargı içtihatlarına göre idari sözleşme sayılmaktadır. DMK da 

sözleşmeli personeli kamu görevlisi olarak kabul etmektedir. AY m.128 de asli ve sürekli nitelikteki kamu 

hizmetlerinde sözleşmeli personelin çalıştırılabileceğini hüküm altına almıştır. Sözleşmeli personelin memurlardan 

farkı sadece hizmet süresi, ücret ve sosyal haklar bakımından söz konusudur. Bunun dışında fark yoktur. Bu tür 

sözleşme ile çalışanlar iş kanununa göre çalışan işçilerden farklı bir kamusal statüdedir. Uyuşmazlık halinde iş 

mahkemelerine değil idari yargıya başvurulur. 

* AYM, 3996 sayılı yasa ile düzenlenen yap-işlet-devret sözleşmelerini kamu imtiyaz sözleşmesi olarak belirlemiştir. 

Anayasa’da ve kanunlarda yapılan değişikliklerle kanun koyucu bu sözleşmelerin özel hukuk sözleşmesi olduğunu 

hükme bağlamıştır. 

Sözleşmelerin Yapılma Usulü 
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İdare yaptıracağı ve gördüreceği işlerle alım-satım, hizmet, yapım, kira, taşıma, bayındırlık işleri için isteklilerle kural 

olarak sözleşme yapmak zorundadır. İdare sözleşme yapacağı kişiyi taam bir irade serbestisi içinde seçemez. Kamu 

yararı amacını gerçekleştirmek için en uygun kişinin belirlenmesi gerekir. Bu seçim “kamu ihalesi” denilen bir süreçle 

mümkündür. 

Türk hukukunda kamu ihalelerine ilişkin iki kanun vardır. Bunlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’dur. 2886 sayılı kanun eski olup, kamu harcaması ve kamu geliri söz konusu olduğunda eskiden sadece 

bu kanun hükümleri geçerli idi. Ancak sonradan kamu harcamaları ile ilgili olarak ayrı bir ihale kanunu çıkartılmıştır. 

Buna göre günümüzde kamuya gelir sağlamaya yönelik işlerde 2886 sayılı kanun, kamu harcaması yapılması 

gereken işlerde ise 4734 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Ancak her iki kanun için istisnalar da mevcuttur. Örneğin 

TOKİ’nin arsa satışları 2886 sayılı kanuna göre değil, kendi özel mevzuatına göre ihale edilir. Aynı şekilde köylere 

hizmet götürme birliklerinin yapacağı ihaleler 4734 sayılı kanuna tabi değil, mevzuattaki başka düzenlemelere göre 

yapılır.  

İdare her iki kanun kapsamında yapacağı ihalelerde genel ilkelere uygun hareket etmelidir. Bu ilkeler; açıklık, 

güvenirlik, rekabet, eşit muamele vb.dir. 

A. İhale Usulleri:  

1. 4734 Sayılı Kanuna Göre İhale Usulleri: 

a. Açık İhale Usulü: Tüm isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İhaleye katılmak için herhangi bir sınırlama yoktur. 

Temel ihale usullerinden ilki ve esas ihale usulüdür. 

b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık 

ihale usulünün uygun görülmediği mal veya hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım 

işlerinin belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılması mümkündür. Bu usulde önce bir ön yeterlilik ilanına çıkılır. 

Yapılan değerlendirme sonucu ön yeterliliği bulunanlarla ihale yapılabilir. Bu usulle yapılan bir ihalede ihaleye devam 

edecek aday sayısı 5’ten az olur veya teklif vere istekli sayısı 3’ten az olursa ihale iptal olur. Bu usul de temel ihale 

usullerinden ikincisidir. 

c. Pazarlık Usulü: Temel ihale usulü olan ilk iki usul dışında ancak belirli şartlarda başvurulabilecek bir usuldür. Bu 

şartlar şunlardır; 

- Açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması 

- Doğal afetler gibi ani ve beklenmeyen ya da idarece öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin 

ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması 

- Savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının 

zorunlu olması 

- Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması 

- İhaleye konu olan işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan 

nitelikte belirlenememesi 

- Yaklaşık maliyeti 195.205 TL’ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları söz konusu olması 

d. Doğrudan Temin: İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler doğrudan piyasa araştırması yaparak 

ihtiyaçların temin edildiği bir usuldür. Kanun koyucu doğrudan temini bir ihale usulü olarak görememektedir. Bunun 

uygulanacağı durumlar 4734 sayılı kanunun 22. Maddedinde sayılmıştır. Bu usulde idare piyasa araştırması yaparak 

en uygun bedelde mal ve hizmet almakla yükümlü olur. 

e. Tasarım Yarışmaları: İhale usulü olarak sayılmamaktadır. Mimarlık, mühendislik, kentsel tasarım projeleri gibi ilgili 

mevzuatta belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle jüri tarafından 

değerlendirme yapılacak olan yarışmalardır. 

2. 2886 Sayılı Kanuna Göre İhale Usulleri 
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a. Kapalı Teklif Usulü: Esas ihale usulüdür. Teklifler yazılı olarak yapılır. Kanunun 36-43 maddelerinde ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. 

b. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü: Kamu harcaması yapılması gereken mal ve hizmet alımları ile ilgili 

olduğundan artık diğer kanuna göre uygulanmaktadır. 

c. Açık Teklif Usulü: Her yıl genel bütçe kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulü ile 

yapılabilir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak yapılır. Ancak ihale saatine kadar kapalı olarak hazırlanan teklifler 

iadeli taahhütlü mektupla gönderilebilir ve değerlendirmeye alınır. 

d. Pazarlık Usulü: İdarenin teklif alma bakımından sınırlamaya tabi olmadığı usuldür. Yani idare şekle bağlı değildir. 

Yazılı veya sözlü olarak teklifleri alabilir. Bir veya birden fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alınıp, bedel üzerinden 

anlaşmak suretiyle yapılır. Bu usul ile yapılabilecek işler kanunun 51. Maddesinde sayma yoluyla belirtilmiştir. 

e. Yarışma Usulü: 4734 sayılı kanun kapsamına alındığı için uygulaması bulunmamaktadır. 

B. İdarenin Sözleşmelerinin Aşamaları (4734 sayılı kanun esas alınmıştır) 

1. Hazırlık Aşaması 

 

a. İhale Konusu İşin Tespiti ve Teknik Şartname: İdarece iş bir ihtiyaç olarak tespit edilir. Sonra da idari ve teknik 

şartname hazırlanır. Ya da gerekiyorsa hazırlattırılır. Şartnameler ihale dokümanının bir parçasıdır. Şartname özellikle 

bir hizmet veya ürüne yönelik hazırlanmalıdır. 

b. Yaklaşık Maliyet Hesabı ve Ödenek: 2886 sayılı kanundan farklı olarak 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler için 

bütçede ödenek yoksa ihaleye çıkmak yasaktır.  

c. İhale Usulünün Belirlenmesi: Özellikle ihale dokümanlarının hazırlanması açısından önemlidir. Usule göre 

hazırlanacak dokümanlar farklılık gösterir. 4734 sayılı kanun bakımından esas olan açık ihale usulüdür. 

d. İhale Dokümanının Hazırlanması (İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı): Seçilen ihale usulüne uygun olarak ihale 

dokümanı hazırlanır. İhaleler önceden ilan edilen ihale dokümanlarına uygun yapılmalıdır. 

e. İhale Onayının Alınması ve İhale Komisyonunun Kurulması: İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet cetveli, 

teknik ve idari şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer ihale dökümanları Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan 

onay formları doldurmak suretiyle ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin onayını takiben bir ihale 

komisyonu kurulur. Komisyon ikisi işin uzmanı olan ilgili dairenin 4 üyesi ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir 

personelden oluşur. Komisyon üye sayısı en az 5 veya tek sayı olmak kaydıyla daha fazla üyeden oluşabilir. Çoğunlukla 

karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu kullanan üyeler, gerekçesini yazmak zorundadır.  

f. İhalenin İlanı: İhale ilanı, ihale konusu işi isteklilere duyurma işlevi görür. Açıklık ilkesinin bir gereğidir. İhale ilanı 

seçilen ihale usulüne uygun olarak Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen şekilde yapılır. İhale dökümanları 

hazırlanmadan ihale yapılamaz.  

2. İhale Aşaması: İhale hukuki bir işlemdir. Organik bakımdan idari, maddi bakımdan ise şart işlem niteliği taşır. İdare 

şartlar gerçekleşince işi ihaleyi kazanana vermek zorundadır. İhaleye katılmak belli şartlara tabi kılınmıştır. İşin türü ve 

kuruluşun yapısına göre farklı parasal limitler belirlenir. İhaleye katılım için ekonomik ve mesleki yeterliliğin tespitine 

yönelik bilgi ve belgeler ilanda sayılmıştır. İlanda sayılan bilgi ve belgeler dışında herhangi bir belge istenemez. Kamu 
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ihalelerinde şeffaflığı ve tarafsızlığı sağlamak için kanunun 11. Maddesinde sayılanların ihaleye katılması 

yasaklanmıştır. (İhale yasaklıları, hileli müflisler, terör ve örgütlü suçlardan yada rüşvetten hüküm giyenler, ihale ile 

ilgili tüm kamu görevlileri ile bunların eşleri, üçüncü dereceye kadar kan, ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile tüm 

bunların ortakları ile şirketleri (AŞ’de %10 üstü ortaklık), ihale konusu işin danışmanlığını yapanlar, ihaleyi yapan idare 

ile bağı bulunan dernek, vakıf, birlik, sandık gibi kuruluşlar.)  

a. İhaleye Katılma: İlgililer ihale ve ön yeterlilik dökümanını bedelsiz olarak görebilirler. Ancak bu dökümanları ücret 

ödeyerek almak zorundadırlar. Doküman bedeli basım maliyetini aşmamalı ve rekabeti engelleyecek düzeyde 

olmamalıdır. İhale yapıldıktan sonra ihale dökümanında değişiklik yapılamaz. Zorunluluk halinde durum tutanakla 

tespit edilir ve önceki ilan geçersiz sayılıp yeni ilana çıkılır. İhale saatine kadar istekliler tekliflerini zarfla sunabilirler. 

Verilen teklifler zeyilname hariç geri alınamaz ve değiştirilemez. Teklifler hazır bulunanlar huzurunda açılır ve usulüne 

uygun hazırlanıp hazırlanmadıkları kontrol edilir. Uygun olmayanlar tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif tutarları 

açıklanır. Hiçbir teklif kabul veya reddedilemez. Belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. 

b. Tekliflerin Değerlendirilmesi: Eksik veya usule aykırı teklifler elenir. Bazı eksikliklerin tamamlanması için süre 

verilebilir. Nihayetinde usulüne uygun teklifler ayrıntılı olarak değerlendirilir. İncelemede uygun olmadıkları 

belirlenenler ile birim fiyat cetvellerinde aritmetik hata bulunanlar değerlendirme dışı bırakılır. İhale komsiyonu 

gerekli gördüğü durumlarda ihaleyi iptal edebilir.  Bu durumda iptal bilgisi tüm isteklilere bildirilir. Talep gelirse 

gerekçesi de bildirilir.  

c. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması: İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye verilir. 

Avantajlı teklif belirlenirken fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınır. İhaleyi kazanan kişiyi komisyon ihale yetkilisinin 

onayına sunar. Onaydan önce yetkili kişinin ve ikinci yüksek teklifte bulunanın ihale yasaklısı olup olmadığını araştırır. 

En geç 5 gün içinde onaylar veya gerekçesini de belirterek iptal eder. Yasaklılık varsa ihale iptal edilir. Onay sonrası 3 

gün içinde diğer isteklilere bildirim yapılır. 

3. İhaleye Yönelik Başvurular: İstekliler ihale sürecinde hukuka aykırı işlem ve eylemler neticesinde hak kaybına veya 

zarara uğradıklarını veya uğrama ihtimalleri olduğu gerekçesiyle öncelikle idareye şikayette bulunur. Şikayetin reddi 

halinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunurlar. Şikayet için süre durumun anlaşıldığı 

tarihten itibaren 10 gündür. Pazarlık usulünde ise 5 gündür. İdare 10 gün içinde inceleme yaparak karar alır. Karar 

isteklilere 3 gün içinde bildirilir. Kararın süresinde gelmez veya reddedilirse 10 gün içinde Kamu İhale Kurumuna 

başvuruda bulunulmalıdır. Kamu İhale Kurumu eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğine bakar. 20 gün içinde 

karar vermek zorundadır. KİK 3 tür karar verebilir. Ya düzeltme imkanı da yoksa ihalenin iptaline, ya düzeltici işlem 

yapılmasına, ya da hukuka aykırılık tespit etmediğinden başvurunun reddine karar verebilir. 

4. Sözleşme Aşaması: İdare ile ihaleyi alan istekli arasında bir sözleşme yapılması gerekir. Tüm ihaleler sözleşmeye 

bağlanmak zorundadır. Sonucun tüm isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. 

Pazarlık usulünde bu süre 5 gündür. Bu süre sonunda, ön mali kontrol gerekiyorsa bunun bitişinden itibaren 3 gün, 

gerekmiyorsa 10 gün içinde kesin teminat vermek suretiyle sözleşme imzalama hususu ilgiliye tebliğ edilir. Teminat 

ihale bedelinin %6’sı kadardır. Sözleşmenin imzalanması sonrası teminat iade edilir. İmzalanmazsa kişiye protesto 

çekilir ve teminat gelir olarak kaydedilir. İkinci kişi de sözleşme imzalamazsa onun geçici teminatı gelir kaydedilir ve 

ihale iptal edilir. İdarenin üstüne düşeni yapmadığı durumlarda kişi taahhüdünden vazgeçebilir ve geçici teminatı ile 

belgelendirdiği giderleri istemeye hak kazanır. Sözleşmeyi idare hazırlar ve ihale yetkilisi ile yüklenici imzalar. 

5. İdarenin İhale Süresinde Uygulayacağı İlkeler ***** SINAVDA ÇIKABİLİR ****** 

Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, 

ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak idarenin 

sorumluluğundadır. Bu ilkeleri inceleyelim; 

a. İhalede Açıklık (Şeffaflık/Saydamlık) İlkesi:  

- İhale öncesi ve sonrası tüm süreçte kamuoyunun denetimini sağlamak üzere KİK tarafından ihale sonuçları 

Kamu İhale Bülteninde yayınlanır. 
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- İhaleler hazır bulunan herkesin önünde açık olarak yapılır ve ihaleden elenenlerin talepleri halinde 

gerekçeleri bildirilmelidir. 

- Yeni kanunda yeterlilik kriterlerinin kapsamı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

- İhale sürecinde yasaklı personelin kendisi veya başkası adına ihaleye katılması önlenmiştir. 

b. Gerekçe İlkesi: 

- Komisyonda karşı oy kullananlar gerekçesini karar yazmak ve imzalamak zorundadır. 

- Ön yeterliliği bulunmayan adaylara gerekçesi yazılı olarak bildirilmelidir. 

- İhalenin iptali halinde derhal isteklilere bildirilir. İstekliklerden birinin talebi halinde iptal gerekçesi tüm 

isteklilere bildirilmek zorundadır. 

- İhale komisyonu kararlarını gerekçeli almak zorundadır. İhale yetkilisi de kararı iptal edecekse gerekçesini 

açıkça belirtmek zorundadır. 

c. Serbest Rekabet ve Tarafsızlık İlkesi: İdare ihaleyi en uygun şartlarla ve en uygun bedelle yapabilmesi için tarafsız 

olması ve istekliler arasında serbest rekabet ortamı oluşturması gereklidir. Bu da mümkün olduğunca çok kişinin 

katılması ve komisyon görevlileriyle isteklilerin hiçbir etki ve baskı altında kalmadan çalışması ile mümkündür. 

Kanunda ihale işlemleri sırasında “yasaklı fiil ve davranışlar” sayılmış, bunları gerçekleştirenlerin ihalelere katılmaktan 

yasaklama ve ceza kovuşturmasına uğraması öngörülmüştür. Ayrıca ihaleye katılamayacak olanlar da sayılmıştır. 

Ayrıca olur olmaz herkesin ihaleye katılmasını önlemek için ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik 

yeterliliklerin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler kanunda ayrıntılı olarak sayılmıştır. 

d. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Fiyatın Bulunması İlkesi: Piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif 

edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale yapılması esastır. 

e. Gizlilik İlkesi: Diğer ilkelerin hayata geçmesi için belli durumlarda gizlilik de bir ilke olarak kabul edilmiştir. İdare 

ihale öncesi her türlü fiyat araştırmasını yapıp, KDV hariç yaklaşık maliyeti belirler ve hesap cetvelinde gösterir. 

Yaklaşık maliyete ilanlarda yer verilmez ve istekliler ve diğer ilgililer açıklanmaz. 

6. Sözleşmenin Sona Ermesi 

a. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinin Sona Ermesi: 4734 sayılı kanuna göre mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 

2886 sayılı kanuna göre satım, kira, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işlerinin ihalesi sonucunda yapılan 

sözleşmeler özel hukuk sözleşmeleridir. Bu sözleşmeler sürelerinin bitmesi veya işin sözleşmeye uygun ifası dışında, 

idare veya yüklenici tarafından feshi yoluyla sona erdirilebilir.  

Yüklenici tarafından fesih: Yüklenici sözleşme yaptıktan sonra mücbir sebep halleri dışında mali acz içinde olduğu ve 

taahhütlerini yerine getiremeyeceği gerekçesi ile idareye bildirimde bulunduğunda, ayrıca protestoya gerek 

kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Yüklenicinin fesih talebi idareye ulaştığı anda sözleşme feshedilmiş sayılır. 

İdare Tarafından fesih: Sözleşmeler çoğunlukla idareler tarafından sona erdirilir. İdare; 

- Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, önceden belirlenmiş oranda gecikme cezası 

uygulayarak en az 10 gün süreli ihtara rağmen durum düzelmezse, 

- Yüklenici sözleşmenin uygulanması sırasında yasaklı fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilirse, 

- Yüklenici ölürse, 

- Yüklenicinin iflası halinde, taahhüdünü yerine getirememesi ve kanunda öngörülen şartlarda vekil tayin 

edilememesi halinde, sözleşme öncesi ve süresinde kanunda belirtilen yasak fiil ve davranışlarda 

bulunduğunun imzadan sonra tespiti halinde sözleşme feshedilir. 

Sözleşme kişiseldir. Gerçek kişinin ölümü halinde varislerine intikal etmez ve sözleşmeye aksi yönde hüküm 

konulamaz. Ancak idare uygun görürse varisler belli şartlarla sözleşmeyi devralabilirler. İdarenin fesih kararı 

yükleniciye tebliğ edildiği anda sözleşme feshedilmiş olur. 
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b. İdarenin İdari Sözleşmelerinin (İmtiyaz) Sona Ermesi: İdari sözleşmeler; sonradan çıkan kanun veya tüzüğün 

sözleşmeye son vermesi, idarenin tek taraflı tasarrufu ile sözleşmeyi feshetmesi, idarenin işe geçici el koyması, 

idarenin imtiyazı sona erdirmesi, idarenin imtiyazı satın alması (rachat), tarafların başvurusu üzerine mahkeme 

kararıyla sözleşmenin fesih edilmesi nedeniyle sona erer. Mahkeme kararı dışındaki fesih yolları idarenin kamu 

gücünden kaynaklanmaktadır. İmtiyaz süresinin bitmesi ile tüm tesis ve mevcut mallar bedelsiz olarak idareye 

sunulurlar. Kurulan tesislerin amortismanı henüz bitmemişse bedeli karşı tarafa ödenir. Sözleşme süresi 

uzatılmamışsa kendiliğinden sona erer. Fesih kararında karşı tarafın kusuru olabilir de olmayabilir de. İdare kusur 

olmasa da kamu hizmetinin yürütülmesi ve kamu yararı nedeniyle bu kararı verebilir. 

İmtiyaz sözleşmesinin feshi sadece mahkeme kararıyla olabilir. İdare imtiyaz sözleşmesini tek taraflı olarak 

feshedemez. İmtiyaz sözleşmesinin sona ermesini gerektiren hallerin varlığı halinde idare hizmetin yürümesini 

sağlamak için derhal işe geçici olarak el koyabilir ve sözleşmenin feshi için idare mahkemesine başvurur. İdarenin 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya idari sözleşmenin değişen koşullar altında yürütülememesi halinde özel kişi 

fesih için mahkemeye başvurabilir.  

İdare işin yürütülememesi halinde geçici el koyma yerine işi kendi üzerine de alabilir. Bu takdirde giderleri o kişiye ait 

olmak üzere hizmeti idare yürütür ya da başkasına yaptırır. İmtiyazcının kusuru geçici ise işe geçici el koyar. Geçici el 

koymada zilyetlik idareye geçmez, imtiyazcının hukuki durumu değişmez. Ancak imtiyazcının ağır kusuru varsa 

imtiyazın sona erdirilmesi yoluna gidilir. Bu durumda imtiyazcının tüm hakları düşer ve idare imtiyazın tamamına el 

koyar. İmtiyazdan doğan her şey idareye geçer. İmtiyaz sahibinin her tür hukuki hakkı ortadan kalkar. 

Rachat, özellikle imtiyaz sözleşmelerinde uygulanan sözleşmeye son verme şeklidir. İdare takdir yetkisini kullanarak 

imtiyazı satın almak suretiyle geri alır. Rachat idarenin tek yanlı bir tasarrufudur ve icrai işlem niteliğindedir. İdarenin 

takdir yetkisi söz konusu olduğundan uyuşmazlığa konu edilemez. Rachat yetkisinin uygulanabilmesi için sözleşmede 

yer almasına gerek yoktur. Rachat bedeli konusunda idare ile karşı taraf anlaşamazsa, bedeli idare takdir eder. 

 

BÖLÜM 4: İDARİ USUL (*** SORU GELEBİLİR***) 

I. GENEL İDARİ USUL 

İdari usul, idarenin faaliyetlerini yargısal usullere benzeyen “usul” kuralları ile idareyi klasik mekanizmalar dışında 

daha etkin bir şekilde denetleme ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. 

İdari usul, yürütme faaliyetinin yerine getirilme sürecinde karşımıza çıkan, somut ve kişiselleştirilmiş bir olaya “maddi 

hukuk”un uygulanma esas ve şartlarını gösteren kuralları ifade eder. İdare, idari usulü yürütürken maddi hukukun 

kendisine verdiği yetkileri kullanarak görevlerini yerine getirir. Maddi hukuk usule bağlıdır. Yani somutlaştırılması, 

somut vakalara uygulanarak güncelleştirilmesi için usulün ve usulde yer alan çeşitli somut safhalardan geçilmiş olması 

gerekir. 

İdari usul tek başına bir amaç değil, doğru karar ulaşmada bir araçtır. Ancak bağımsız bir işleve de sahiptir. Hedefi 

maddi hukukun somut alanda uygulanması, gerçekleştirilmesi, somutlaştırılması, soyut düzenlemelerden çıkarılıp 

uygulanabilir hale getirilmesidir.  

İdari usul kavramı Türk idare hukukunda bu konuda yerleşmiş bir teori olmadığından iki farklı anlamda 

kullanılmaktadır; 

- İlki idarenin irade açıklamasının dış dünyaya yansıma şekli yani idari işlemin şekil unsuru 

- İkincisi ise idari işlemin içeriğine yönelik usul yani iradenin oluşumuna ilişkin işlerdir. 

Sonuç olarak idari usul, bir idari faaliyetin hangi idari makam tarafından, hangi biçimde, hangi aşamalardan geçerek 

yapılacağını gösteren ve ne şekilde tespit edilebileceğini ortaya koyan kurallar bütünüdür. 

1. İdari Usulün Anlamı: İdari usul yargısal usulün ön safhasıdır. Dolayısıyla yargılama usulleri ile arasında belli bir 

uyum oluşması, belli ilkelerle birbirlerini tamamlamaları zorunluluktur. Ancak idari usul kuralları aynı zamanda kişisel 
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hak ve yükümlülüklerin içeriğini belirlediği için birer maddi idare hukukudur. İdari usulün ortaya çıkışında idarenin 

faaliyet alanlarının hukuk devleti ilke ve esaslarına göre şekillenmesi düşüncesi önemli rol oynamıştır.  

Gerçek anlamda idari usul, idarenin madde, zaman ve yer bakımından her türlü işlerini halletmeye yönelik hukuken 

düzenlenmiş faaliyetlerini ifade eder. İdari usul, birel işlemlerin yapılmasında yargılama usulünde kullanılan ilke ve 

esaslardan yararlanılması düşüncesine dayanır. O halde idari işlemin yapılışı sırasında idarenin ilgili kişileri çağırıp 

dinleyerek, onlara düşüncelerini bildirmek ve delillerini sunma fırsatı vermesi, böylece yargılama usullerine benzer bir 

takım usullerle maddi ve hukuki gerçeklere uygun karar verebilmek için kendi kendini denetlemesi anlamına 

gelmektedir. 

2. İdari Usulün Kodifikasyonu: Hukuk devleti anlayışı “usulün” önemini arttırmıştır. 20.yy’da idari usul kanunları 

bireyin korunmasına hizmet eden kanunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ise idari işlemin yapılış usullü 

genel bir idari usul kanunu altında düzenlenmemiştir. Birkaç özel düzenleme dışında (kamulaştırma, imar gibi) 

tamamen idarenin takdirine bırakılmıştır. 80 li yıllarda KHK’larla idari usule ilişkin bir takım düzenlemeler yapılarak 

kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi ve bürokrasinin azaltılması 

amaçlanmıştır. Son yıllarda idari usul kanunundaki en önemli gelişme Anayasa’nın 40/2.fıkrasına eklenen “devlet 

işlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmen zorundadır” hükmü ile 

2003 tarih 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’dur. 

3. Temel İdari Usul İlkeleri (***ÇIKABİLİR***) 

a. Re’sen Araştırma (Soruşturma) İlkesi: İdari usul asıl olarak kamu yararının sağlanmasına yöneliktir. Bu kapsamda 

idari yargılama usulünde olduğu gibi idari usulde de re’sen araştırma ilkesi kabul edilmiştir. İdari işlem yapma süreci 

ya idareye başvuru ile ya da idari makamın yasal yetki ve görev sınırları içinde re’sen başlar. Her iki durumda da usulü 

başlatmak idarenin takdirindedir. İdari makam yetkili olduğu konularda kendisine ulaşan irade açıklamalarını ya da 

dilekçeleri dayanaksızdır, meşru değildir gibi basit bir notla reddedemez. Görevi bilgileri değerlendirmek ve kararını 

delillere dayandırmaktır. İdari makam katılanların ileri sürdükleri iddia ve dilekçelerine bağlı olmaksızın araştırmanın 

kapsamını ve çeşidini belirleme konusunda takdir yetkisine sahiptir (Şekle bağlı olmama ilkesi). Bununla birlikte idari 

makam kararı etkileyecek her türlü hukuki imkanı, makul, ikna edici ve meşru her yolu kullanmak zorundadır. İdari 

makam hem yasal araştırma şartlarına ve ilkelerine uymalı hem de ilgilinin talebi doğrultusunda maddi gerçeği 

araştırmalıdır. Lehte ve aleyhte bütün durumlar gözden geçirilmesi, ölçülülük gibi temel ilkeler dikkate alınmalı, yasal 

ön şartlar dışında amaca uygunluk bakımından talep edilenler çok yönlü olarak değerlendirilmelidir. 

b. Usul Ekonomisi: Usulün şekle bağlı olmaması ilkesi, usulün hızlandırılması ilkesi ve usulün ekonomikliği 

beraberinde usul ekonomisi ilkesini getirir. Daha ekonomik, hızlı, adil ve doğru karar alınabilmesi için adımlar özenle 

seçilmeli ve gereksiz işlemlere yer verilmemelidir. 

c. Dilenilme Hakkı: Bir idari işlemden önce kişiye hukuki durumla ilgili kendi fikrini açıklama fırsatı verilmesi sadece 

idari usulde önemli bir hak değil, aynı zamanda olayları açıklığa kavuşturmada önemli bir araçtır. İdarenin özellikle 

takdir yetkisine sahip olduğu konularda dinlenilme hakkı çok önemlidir. Bu hak esas olarak hukuk devleti ilkesidir. 

Ülkemizde bu hak daha çok disiplin hukukunda savunma hakkı çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu hak idareye 

ilgililerin hukuki düşüncelerini öğrenme, kendi kararını gerekçelendirilmesini gözden geçirme ve kararın hukuka 

uygun bir şekilde yapılasını sağlama bakımından faydalı olacaktır. 

d. Bilgi Edinme ve Belgelere Erişim Hakkı: Bu hak dinlenilme hakkının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. 

Demokrasi, hukuk devleti ve fırsat eşitliği ilkelerini temelinden alır. Bilgi edinme modern demokrasilerde saydamlığın 

ve katılımcılığı önemli ve hatta zorunlu bir aracıdır. Türkiye 2003 yılında kabul edilen 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

(BEHK) ile yasal dayanağa, 2010 yılında AY m.74 e eklenen “herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkına sahiptir” fıkrası ile anayasal dayanağa kavuşmuştur.  

BEHK, 5 bölümden oluşur. Kanuna göre bilgi edinme hakkı herkese tanınmıştır. Bu kapsama Türk gerçek ve tüzel 

kişiler, Türkiye’de ikamet eden/faaliyet gösteren yabancı gerçek/tüzel kişiler girmektedir. Ancak yabancıların bu 

kanundan faydalanması için iki şart gerekir; 
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- İlki isteyecekleri bilginin kendileri il veya faaliyet alanları ile ilgili olması 

- İkincisi ise karşılıklılık ilkesinin bulunmasıdır. 

Kanuna göre bilgi vermekle yükümlü olan idaredir. Ancak köyler kanun kapsamında değildir. Başvurular idarenin 

elinde bulunan veya görevi gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olmalıdır. Başvuru dilekçeleri yazılı 

olarak ve Türkçe yapılmalıdır. Başvuru olumlu sonuçlanırsa istenen bilgi ve belgeler mümkünse onaylı örnekleri 

başvuruda bulunana iletilir. Olumsuz sonuçlanırsa gerekçe belirtilerek bildirilmek zorundadır. Olumsuz cevapların en 

tipik nedeni belgelerin istisnalar kapsamına girmesidir. İstisnalar kapsamında girmeyen başvurular reddedilemez. 

Ancak daha önce yayınlanan bilgi ve belge olması halinde istem reddedilir. Bunlar dışında idarenin şu üş halde istemi 

olumsuz cevaplayabileceği belirtilmiştir; 

- Tamamlanmamış bir işlemle ilgili istemde bulunulması 

- Belli bir tarihte açıklanacağı veya duyurulacağı önceden belirtilmesine rağmen bilgi ve belgelerin kişiye 

verilmesi halinde kamu yararının zedelenmesi veya kişisel menfaatin oluşması, 

- Önceden cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar niteliğinde başvurular. 

İdare bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda kişiye sunar. Belgelerin onaylı kopyası verilir. Bu mümkün 

değilse, aslının incelenmesi ve not alınması; ses kaydı ile bilgi veya belgenin dinlenilmesi; görüntü kaydı ile bilgi veya 

belgenin izlenmesi sağlanır. İdare bilgi ve belgeleri sadece mevcut halleri ile başvuru sahibine iletir.  

Bilgi edinme hakkı mutlak bir hak değildir. Sınırlamanın kanuni düzenlemelerle yapılması gerekir. Bilgi edinme 

hakkının sınırları doğrudan BEHK’da, 13 adet istisna ile yer almaktadır. Bu hakkın kullanılabilmesi için “BİLGİ EDİNME 

DEĞERLENDİRME KURULU” oluşturulmuştur. Kurulun kamu tüzel kişiliği yoktur. 9 üyeden oluşur. Sekretarya 

hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir. Kişiler idarenin bilgi edinme talebini reddi halinde idari yargı yoluna 

gitmeden önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kurula başvurabilir. Kurul 30 gün içinde karar verir. Kurulun 

isteyeceği belgeleri ilgili idare 15 gün içinde göndermek zorundadır. Kurul kararları bağlayıcı değildir.  

e. Danışmanlık ve Hukuki Yardım: Hukuk devletinde hiç kimse bilgi yetersizliği sebebiyle herhangi bir kayba 

uğramamalıdır. İdare idari usulün yürütülmesinde bilgi edinme hakkının yanında kişilere danışmanlık hizmeti de 

sunmalıdır. Yani yol gösterme yükümlülüğü ve bilgilendirme yükümlülüğü vardır. 

f. Gerekçe İlkesi: İdari işlemin sebebi idareyi işlem yapmaya sev eden saiktir. Bu saik bir hukuki işlem olabileceği gibi 

bir olay da olabilir. İdari işlemin sebebi bir bakıma işlemin gerekçesidir. İdari makam gerekçe ile niçin, nasıl ve hangi 

şartlarda o işlemi yaptığını ve neden bir başka içerikte işlem yapmadığını ortaya koyar. Gerekçe işlemin sebebi il ilgili 

ilgiliye bilgi verir. Savunma hakkının vazgeçilmez bir parçasıdır. İdari işlemin maddi, hukuki ve kanuni dayanaklarını 

bilmek her bireyin doğal hakkıdır.  

Türk hukukunda gerekçe ile ilgili ayrı bir kanun bulunmamaktadır. Ancak mevzuatta idareyi gerekçe bildirmekle 

yükümlü tutan özel düzenlemeler vardır. 3071 sayılı dilekçe kanunu ile İYUK m.20 idareyi gerekçe açıklamaya 

zorlayan mevzuatlardandır. İdari işlem kanunlara uygun olmalıdır. Kanunilik ilkesi idari işlemlerin denetlenebilir 

olmasını, kararların gerekçeli olmasını ve bunun yazılı olarak tespit edilmesini zorunlu kılar. O halde gerekçe 

yükümlülüğünün temel dayanağı hukuk devleti ilkesidir. Gerekçe yükümlülüğünün fonksiyonları şunlardır; 

- İdari işlem sürecinde her olayın ciddi ve ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını, olay ve vakaların maddi ve hukuki 

temellerini kapsamlı bir şekilde ortaya konmasını sağlar. Böylece idare kendi kendini denetlemiş olur. Bu da 

idareyi sorumluluğa davet eder. 

- İşlemden etkilenen kişilere itiraz ya da dava yolu bakımından yol gösterir. 

- İşlemin hazırlanmasında idarenin dikkatli davrandığı, ihtimam gösterdiği, doğru ve objektif hareket ettiği 

konusunda önemli bir göstergedir. Muhatap böylece işlemin doğruluğuna ikna olur, motive olur ve olabilecek 

şüpheler giderilmiş olur. 

- Mahkemelerin denetim işlevine yardımcı olur. İdarenin ilgili olayları göz önünde bulundurup bulundurmadığı, 

hukuka uygun olmayan amaçlar için hareket edip etmediği, keyfi davranıp davranmadığı gibi kriterler 

denetlenir. 
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Gerekçe tam, uygun, yeterli, açık, anlaşılabilir ve tatmin edici olmalıdır. Bilinen mevzuata veya konulara değil, herkesi 

bilemeyeceği önemli hususlara dikkat çekilmelidir. Maddi gerçekler kısa ve açık bir şekilde ifade edilmelidir. Gerçek 

olmayan hususlar ve muğlak ifadelerden kaçınılmaldır.  

g. Başvuru Yollarının Gösterilmesi: İdari usulü sona erdiren idari işlemin yöneldiği kişi için gerek uygulama gerek 

bilgilendirme ve gerekse hukuk yollarına müracaat edebilme hususunda yeterince açık yol gösterici olma 

zorunluluğudur. İşlem metninde başvuru yollarının gösterilmesi işleme karşı nereye ve daha önemlisi hangi süre 

içinde başvuruda bulunulabileceğinin gösterilmesi kişinin kanuni haklarını kullanma noktasında kolaylık sağlar. 

Böylece kişinin uğrayabileceği mağduriyetler önlenmiş olur. Bu durum idarenin “kanunu bilmemek mazeret değildir” 

mazeretinin arkasına sığınmasını engeller ve idarenin hasım olmadığını gösterir.  

Bu ilke özel olarak savunma genel olarak dava hakkı ile ilgilidir. İlkenin temel amacı muhatabın bu haklarını 

zamanında doğru ve usulüne uygun olarak kullanabilmesidir. Bu ilke 2001 yılında hukukumuza anayasal ilke olarak 

girmiştir. Anayasa’nın 40/2.fıkrasına eklenen “devlet işlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 

başvuracağını ve sürelerini belirtmen zorundadır” hükmü ile. Maddede başvuru yollarının gösterilmesi yükümlülüğü 

salt idareye değil “devlet”e verilmiştir. Dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı erkleri de bu yükümlülük altındadır. Yani 

devlet yaptığı tüm işlemlerde başvuru yollarını belirtmek zorundadır. Yargı organları başvuru yollarını kanun 

maddeleri ile belirtmek suretiyle, idare ise işlemde varsa özel başvuru hakkına ilişkin usulü ve İYUK’un 11. 

Maddesinde düzenlenen genel başvuru hakkını belirtmelidir.  

Bilindiği üzere genel dava açma süreleri danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gün, vergi mahkemelerinde ise 30 

gündür. Danıştay, dava açma süresini başlatacak yazılı bildirimi ancak başvuru mercii ve süresini de gösteren yazılı 

bildirim olduğunu kabul etmiştir. İdari işlemlerde genel dava açma sürelerini içermeyen işlemlere yönelik dava açma 

süresinden sonra açılan davaları bu nedenle kabul etmiştir.  

4. Türkiye’de Genel İdari Usul İlişkilerine İlişkin Diğer Düzenlemeler 

a. 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik: 2003 tarihinde yürütlüpe 

girmiş bu mevzuat daha çok hediye alma yasağına yoğunlaşmıştır. İdari usul ilkeleri ile iyi yönetim ilkelerinin temel 

amacı Avrupa’da demokrasinin gerçekleşmesi iken, bizde daha çok yolsuzlukla mücadele aracı olarak algılanmaktadır. 

b. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

c. 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu: Mevzuatta “iyi yönetim” kavramı ilk kez bu kanunla yer almıştır. İyi 

yönetim ilkeleri düzenlenmiş, “haklı beklentilere uygunluk ilkesi” ilk kez yer almıştır. Bu Kuruma şikayet başvurusunda 

bulunabilmek için başvuru yollarının tüketilmesi gerekir. Başvuru süresi, red halinde tebliğ tarihinden itibaren, zımni 

red halinde ise, idareye başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde başlamak üzere 6 aydır. 

Dava açma süresi içinde yapılan şikayet başvurusu dava açma süresini durdurur. Kurum en geç 6 ay içinde inceleme 

ve araştırmasını tamamlar. Kararları tavsiye niteliğindedir.  

Şikayetin kurumca reddi halinde durmuş olan dava açma süresi yeniden başlar. Şikayetin kabulü üzerine kurumun 

tavsiye kararına rağmen 30 gün içinde herhangi bir işlem tesis edilmez veya eylemde bulunulmaz ise durmuş olan 

dava açma süresi kaldığı yerden devam eder. Eğer kurum 6 ay içinde şikayeti sonuçlandıramazsa durumu gerekçesiyle 

beraber ilgiliye tebliğ eder ve durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden devam eder.  

d. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: 2010 da Anayasaysa bu konuda hüküm eklenmiş ve 2016 da 

kanun kabul edilmiştir. Kanun 7 bölümden oluşur. Kanun ile veri koruma hukukunda önemli kavramlar hukukumuza 

girmiştir; açık rıza, anonim hale getirme, kişisel veri, veri sorumluluğu gib. Ayrıca kanun ile başbakanlıkla ilişkili özerk 

olarak “KİŞİSEL VERİLERİ KORUYMA KURUMU” adıyla yeni bir düzenleyici ve denetleyici kurum oluşturulmuştur. Kurul 

9 üyeden oluşur. 5 üye TBMM, 2 üye CB, 2 üye de bakanlar kurulunca seçilir.  

e. 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu: Kanun ile başbakanlıkla ilişkili “TÜRKİYE İNSAN 

HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU” kurulmuştur. Kanın ile getirilen yeniliklerden bir tanesi de mobing olarak adlandırılan 
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iş yerinde yıldırma fiilinin kamu-özel ayrımı olmaksızın hukuk sistemimizde ayrımcılık yasağını ihlal fiili olarak 

düzenlenmesidir. Kanunda belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere idari para cezaları öngörülmüş, 18. Maddede 

konusu suç teşkil eden insan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği takdirde kuruma bunlarla ilgili suç 

duyurusunda bulunma yetkisi verilmiştir. 

BÖLÜM 5: İDARİ FAALİYETİN KONUSU 

A. KAMU HİZMETİ 

Kamu hizmeti, AY’da “Devlet yada diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimi altında, 

genel ve ortak gereksinimleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş 

bulunan sürekli ve düzenli etkinliklerdir” diye tanımlanmıştır. Kamu hizmetinin ülkesel veya yerel olması, toplumum 

tamamını veya bir kısmını ilgilendirmesi onun kamu hizmeti olma niteliğini etkilemez. Kamu hizmeti günümüzde 

sadece kamu tüzel kişilikleri tarafından değil, idarenin gözetim ve denetimi altında özel hukuk kişileri tarafından ta 

yürütülebilmektedir. Özel kişiler tarafından kamu hizmeti yürütülmesi onu kamu hizmeti olmaktan çıkarmaz. 

1. Kamu Hizmeti Kurulması ve Sona Ermesi: Kamu hizmeti kanunla ya da kanunun açık iznine dayalı olarak idari 

işlemle kurulur. Kamu hizmeti kuruluşu kural olarak belli bir teşkilatın da kurulmasını gerektirdiğinden, idarenin 

kanuniliği ilkesi uyarınca kamu hizmeti teşkilatı da kanunla ya da kanunun verdiği açık izinle kurulur. Kamu hizmeti, ya 

kamusal ihtiyaç doğması ile ilk defa kurulur ya da kamu yararı gereği sonradan özel bir teşebbüsün 

devletleştirilmesiyle ortaya çıkar. Yine usulde paralellik ilkesi gereği kamusal ihtiyacın sona ermesiyle özelleştirilerek 

veya özel faaliyet haline getirilir. 

2. Kamu Hizmetinin Temel İlkeleri: Bunlar; süreklilik, uyarlama, eşitlik ve bedelsizlik 

a. Süreklilik: Kamu hizmetinin herhangi bir kesintiye uğramadan, düzenli, yeterli ve iyi şekilde yerine geririlmesidir. 

Ancak süreklilik, hizmetin her an sürmesi değil, ihtiyacı gidermeye yetecek sıklıkta yerine getirilmesidir. Örneği şehir 

içi ulaşımın gece yapılmaması ya da daha az sıklıkta yapılması. 

b. Uyarlama (Değişkenlik): Kamu hizmeti değişen toplumsal ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiye paralel olarak değişmek 

ve günün şartlarına ayak uydurmak zorundadır. Bu uyarlama sadece ortak ve genel ihtiyacı değil, ihtiyacın giderilme 

şeklini de kapsar. Örneğin geçmişte yangınlara tulumbacılar müdahale ederken, bugün modern itfaiye araçları… 

c. Eşitlik (Nesnellik): Kamu hizmeti idare tarafından tarafsız, herkese eşit şekilde sunulmalıdır. Elbette bahse konu 

eşitlik, objektif hukuk kurallarına uygun olarak aynı hukuki durumda bulunanlar arası bir eşitliktir. Örn. Lise mezunu 

olan birisinin hakim olamaması. 

d. Bedelsizlik (Meccanilik): Kamu hizmetleri meccanidir. Ancak günümüz değişen ve gelişen koşullarında kamu 

hizmetlerinin maliyetlerinin karşılanması, yeni yatırımlar yapılması ve bunların finansmanının sağlanması gerekçesiyle 

yararlanılan kamu hizmetlerinin karşılığı olarak katkı payı (fiyat değil) niteliğinde bir bedel alınmaktadır. Bu bedel 

içerisinde “kâr” olup olmayacağı tartışılmakta, AYM “bir kâr oranı esas alınabileceği” yönünde görüş bildirmektedir. 

3. Kamu Hizmetinin Çeşitleri:  

a. Tekel Niteliğinde olan kamu hizmetleri: İdarenin yanında özel kişiler tarafından yürütülemeyen kamu 

hizmetleridir. Adalet, milli savunma, dışişleri gibi. 

b. Tekel Niteliğinde olmayan kamu hizmetleri:  İdarenin yanında özel kişiler tarafından yürütülebilen kamu 

hizmetleridir.  

c. Milli Kamu Hizmeti: Bütün ülke çapında yürütülen kamu hizmetleridir. Örn. Eğitim hizmetleri. 

d. Mahalli Kamu Hizmeti: Belli bir coğrafi alanda görülen kamu hizmetleridir. 

e. İdari Kamu Hizmeti: Devletin varlık sebebini oluşturan geleneksel kamu hizmetleridir. Eğitim, sağlık, bayındırlık hiz. 

f. İktisadi (Ekonomik) Kamu Hizmeti: Devletin ekonomik müdahalesiyle karşımıza çıkan ve sosyal devlet anlayışıyla da 

gelişen devletin özel teşebbüsle aynı şekilde yürüttüğü ekonomik kamu hizmetleridir. 

g. Sosyal Kamu Hizmeti: Çalışma hayatı ile ilgili devletin verdiği kamu hizmetleridir. Örn. SGK 
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h. Bilimsel, teknik ve kültürel kamu hizmetleri: Tübitak, üniversiteler, devlet tiyatroları gibi. 

4. Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri: ***ARALARINDAKİ FARKLAR ÇIKABİLİR-ÖZELLİKLE İLTİZAM VE İMTİYAZ*** 

Kamu hizmetlerinin doğrudan idare tarafından kamusal yönetim biçimine göre yürütülmesi asıl ve olağandır. Ancak 

bu hizmetlerden özel yönetim biçimiyle gerçekleştirilmeye elverişli olanların, tüm sorumluluk idare üzerinde kalmak 

kaydıyla, onun gözetim ve denetiminde, belli yasal usullerle özel müteşebbislerce de yaptırılabilmesi mümkündür. 

Kamu hizmetlerinin görülüş usullerini şöyle sıralayabiliriz. 

a. İdare Tarafından Görülme (Emanet) Usulü: Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından kendi kaynakları, kendi 

personeli ve hizmet araç gereçleriyle kamu hizmetlerinin görülme usulüdür. 

b. Müşterek Emanet Usulü: İdarenin kamu hizmetini, kendi araç ve imkanları ile kurup, hasar ve zararı idareye ait 

olmak üzere, özel hukuk kişisine gelir üzerinden bir pay verilmek suretiyle, yapılan sözleşme karşılığında gördürmesi 

usulüdür. Sermayeyi idare koyar, teşkilatı kurar; özel kişi de bilgi ve becerisini kullanarak kamu hizmetini yürütür. 

Osmanlı zamanında deniz fenerlerinin işletilmesi bu şekilde idi. Günümüzde ise belediyeler, şehir tiyatrolarının 

işletilmesi için bu usule uygun sözleşmeler yapmaktadır. 

c. İltizam Usulü: İdare tarafından kurulmuş bir kamu hizmetinin, özel kişi tarafından bir sözleşme uyarınca 

görülmesidir. Günümüzde göl ve nehirlerle deniz kıyılarındaki hazineye ait dalyanlar ve volilerden yararlanmak, askeri 

birliklerin, okulların, beslenme ve giyimle ilgili ihtiyaçlarının sağlanması ve teslimi için yapılır. Mültezim, hizmeti kendi 

nam ve hesabına işletir. Kâr ve zarar da mültezime aittir. Hizmetten yararlanandan bir bedel alınır. 

d. Ruhsat Usulü: Tekel niteliğinde olmayan bir kamu hizmetinin, idare tarafından verilen izin üzerine özel kişilerce 

görülebilmesi usulüdür. Ruhsat usulü, idare ile özel kişi arasında idari sözleşme bulunmayan bir usuldür. Ruhsat, 

idarenin talep üzerine tek yanlı irade açıklamasıyla yaptığı bir şart işlemdir. Özel ilköğretim okulları, halk otobüsleri 

uygulaması, madenler, petrol ve jeotermal kaynaklar ve doğal mineraller bu usulle görülmekte olan işlerdir. 

d. İmtiyaz Usulü: Kamu hizmetinin, sermayesi, her türlü gider ve kazancı, zararı ve ziyanı kendisine (AŞ’ye) ait olmak 

üzere idarenin koyacağı şartlara göre ve sağlayacağı yetkiler ve menfaatler karşılığında özel hukuk kişileri tarafından 

kurulması ve işletilmesinin devredilmesi usulüdür.  

Bu usulün müşterek emanetten farkı; kamu hizmetini de özel kişinin kurması ve hasar ve zarara katlanma 

yükümlülüğünün bulunmasıdır.  

Devlet adına imtiyaz verme yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. Belediyelerde ise Bel. Meclisi kararı, Danıştay’ın görüşü 

ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile verilir ve süresi 49 yılı geçemez. İl özel idarelerinde ise İl Genel Meclisi yetkili 

kılınmıştır.  

- İdarenin Yetkileri: Denetleyebilir, gerekirse direktif ve emir verebilir, ek mali yükümlülükler getirebilir veya 

işin maliyetini yükseltecek ek masraflar yapılmasına neden olacak kararlar alabilir, sözleşme hükümlerinde değişiklik 

yapabilir; ancak sözleşmenin mali hükümlerini (bedele ait hükümlerini) tek yanlı olarak değiştiremez. İmtiyazı satın 

alabilir (rachat) ya da tamamen ortadan kaldırabilir. Elbette bu üstün yetkilerin dayanağı KAMU YARARI’dır.  

- İmtiyazcının Yetkileri: İdarenin üstün yetkilerini kullanarak imtiyazcının yükümlülüklerini artırıp, sözleşme 

hükümlerini yerine getirmesini, işi yapmasını imkansız kılar veya güçleştirir ise, bundan dolayı uğrayacağı zararı 

isteme hakkı ve yetkisi vardır. Bu yetkiler MALİ DENGE İLKESİ’nde yer alan İŞ BEDEL DENGESİ’ni korumak içindir. 

Ayrıca imtiyazcı idareden bazı taşınır malların, araç ve gereçlerin hizmetin kuruluşunda hazır bulundurulmasını; lehine 

kamulaştırma yapılmasını isteme hakkında da sahiptir. 

- Mali Denge İlkesi: Tarafların iradeleri ve istekleri dışında oluşan nedenlerden dolayı imtiyazcının 

yükümlülükleri fazlalaşır ve sözleşme hükümlerini yerine getirmede zorluklar doğar ve mali denge bozulur. Bozulan 

mali denge FAIT DU PRINCE ve IMPREVISION-ÖNGÖRÜLMEZLİK kurallarına göre tazmin edilir veya hafifletilir. 

o Fait Du Prince Kuramı: Koşulların idarenin sözleşme dışı işlemi ile bozulması/ağırlaşmasıdır. Sözleşme 

dışı genel-düzenleyici işlem ile imtiyazcının yükü artmışsa bu kuram uygulanarak, yani imtiyazcının zararı idarece 

karşılanarak mali denge tekrar sağlanır.   
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o Imprevision-Öngörülemezlik Kuramı: Sadece idari sözleşmelerde söz konusu olan bu kuramda, her 

iki tarafa da yüklenemeyecek ve taraflarca öngörülemeyecek nitelikte büyük ve köklü iktisadi değişiklikler yüzünden 

imtiyazcı sözleşmeyi, iktisaden yerine getiremeyecek hale gelmişse, bu kuram uygulanarak idare zararı paylaşır. 

Bunun için üç koşulun varlığı gerekir; - olağanüstü olaylar taraflarca öngörülemez olacak, - olaylar tarafların iradeleri 

dışında gerçekleşecek – olaylar sözleşmenin yürütülmesi koşullarını önemli oranda değiştirecek. İdarenin bu kuram 

gereği yaptığı yardım geçicidir. Olağanüstü durum sürekli hale gelirse ya sözleşme feshedilir ya da mevcut koşullara 

uygun yeni sözleşme yapılır. Mücbir sebeple imprevision aynı şey değildir. Mücbir sebepte akdin gerçekleşmesi 

imkansız hale gelir, imrevisionda ise akdin gerçekleşmesi imkansız olmaz, güçleşir. 

o Fait du prince ile imrevision arasındaki farklar: ilkinde idarenin karar ve işlemlerinden doğan bir 

zarar vardır; diğerinde iki tarafın kusuru yoktur ve öngörülemez bir olağanüstü durum kaynaklı bir zarar vardır. İlkinde 

imtiyazcının tüm zararı karşılanır, ikincisinde yardım hizmetin yürütülmesini mümkün kılacak ölçüde ve geçicidir, 

sınırlıdır. 

- İmtiyazcının Seçimi: İmtiyaz sözleşmesinde idare sıkı şekil şartlarına tabi olmayıp, bu kurallara bağlı 

olmaksızın müzakere yoluyla geniş bir takdir yetkisi ile imtiyazcıyı seçebilmektedir. Ancak bu durumda da idarenin 

uyması gereken kamu yararı, rekabet, eşitlik, açıklık gibi temel hukuk ilkeleridir. 

B. KOLLUK 

İdare, kamu düzenini sağlamak, korumak, bozulmasına engel olmak ve bozulduğu takdirde eski hale getirmek 

amacıyla kolluk faaliyeti yapar. Hukuki rejim bakımından, kolluk faaliyetinin kamu hizmetinden farkları şunlardır; 

- Kolluk faaliyeti doğrudan idare tarafından yerine getirilir. 

- İdare, kolluk yetkisini kullanmaktan vazgeçemez. 

- Kolluk faaliyetinin yerine getirilmesinde sözleşme yapamaz, sadece tek yanlı işlem ile yapılabilir. 

- Kolluk yetkisi, kamu hizmetlerini kolaylaştırmak veya iyileştirmek ya da devlete mali çıkar sağlamak 

amacıyla kullanılamaz. 

1. Kolluk ve Kamu Düzeni: Kolluk faaliyetinin amacı, kamu düzeninin korunması, bozulan kamu düzeninin 

sağlanması ve kamu yararının sağlanmasıdır. Kamu düzenini oluşturan unsurlar ise şunlardır; 

a. Güvenlik (Emniyet-Aşayiş): Bireylerin tehlike ve kazalara karşı korunmasını, can, ırz ve mal güvenlikleri bakımından 

huzur içinde bulunmaları gerekir. Trafiğin düzenlenmesi, sel, yangın ve deprem gibi doğal afetler öncesi ve sonrasında 

alınması gereken tedbirler, sınır güvenliği, ormanların, doğal hayatın, tarihi ve kültürel varlıkların korunması gibi. 

b. Dirlik ve Esenlik (Selamet-İntizam): Toplumun, günlük hayatın akışını engelleyen her tür düzensizlik, ses ve 

görüntü kirliliği, karışıklık ve kargaşadan korunmasını ifade eder. Örneğin kolluğu gece belli bir saatten sonra huzuru 

bozacak şekilde gürültü yapanları bundan men etmesi gibi. Dış cephe düzenlemesi de aynı kapsamda. 

c. Genel Sağlık: Toplumun bulaşıcı ve yaygın hastalıklardan korunması ve toplumsal yaşamın sağlıklı bir ortamda 

sürdürülmesidir. 

d. Genel Ahlak: AYM’ye göre ahlak “belli bir zamanda bir toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş 

bulunan ahlak kuralları ile ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan bir anlam” taşımaktadır. Bireylerin ahlak 

anlayışlarının dışa yansıması niteliğinde olan davranışları, toplumun dış maddi düzeni ile ilgili kabul edilir ve kolluk 

faaliyetine konu olur.  

2. Kolluk Çeşitleri:  

a. İdari Kolluk – Adli Kolluk: (***SORU GELEBİLİR***) 

- İdari Kolluk: Kamu düzenini korumak ve bozulmasına engel olmak ile görevli önleyici, engelleyici, koruyucu ve 

durdurucu kolluktur. Özellikleri şunlardır; 

- Görevi ve amacı kamu düzeninin bozulmasını önlemektir. Önleyici, engelleyici, koruyucu ve durdurucudur. 
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- Kanunun verdiği sınırlar dahilinde, silah kullanmaya varacak kadar zor kullanma ve zorlayıcı tedbirler almaya 

yetkilidir. 

- Kanunda açıkça olmadıkça kolluk işlemleri ile temel hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz. 

- Daima tek yanlıdır. Yani muhatabın iradesi dikkate alınmaz. 

- İdari kolluk işlemleri hak doğurucu nitelikte değildir. Her zaman geri alınabilir. 

- İdari kolluk kendiliğinden harekete geçer.  

- Kamu gücüne dayandığı için, bu iş özel teşebbüse bırakılamaz. 

- İdari kolluk personeli görevleri işe ilgili işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayısı Kanuna Tabidir. 

- İdari kolluk personeli idari makamın emri altındadır. Bu faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda 

çözümlenir. 

- Adli Kolluk: Kamu düzeni bozulduktan sonra, suç faillerini tespit etmek, yakalamak, delilleri toplamak, bunları adli 

makamlara teslim etmek suretiyle, bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmekle görevli kolluktur. Bu sebeple 

bastırıcı niteliktedir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikleri şunlardır; 

- Görevi ve amacı kamu düzeni bozulduktan sonra, suç faillerini tespit etmek, yakalamak, delilleri toplamak, 

bunları adli makamlara teslim etmektir. Bastırıcı niteliktedir. 

- Personel görevleri ile ilgili işledikleri suçlardan dolayı doğrudan doğruya Cumhuriyet savcıları tarafından 

soruşturulur. 

- Personel adli makamların emri altındadır. Bu faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir. 

b. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk 

- Genel İdari Kolluk: Bu faaliyet tüm ülke çapında kamu düzenini sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. 

Genel İdari Kolluk Makamları: Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanı, Valiler, Kaymakamlar, Bucak Müdürleri 

Genel İdari Kolluk Personeli: Polis, Jandarma, Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

- Polis: Ülkenin iç düzen ve emniyetini, sağlık, huzur ve esenliğini sağlamak; bireyleri, kişiliklerine ve mülklerine 

yönelik saldırılardan korumak maksadıyla idare tarafından alınan ve yürütülmesi müeyyidelerle desteklenen genel ve 

kişisel tedbirleri ve bu amaçla yerine getirilen hizmetlerin tamamını ve bu faaliyeti ifa eden teşkilat ve personelidir. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu m.8’e göre polis, idari, adli ve siyasi (MİT-CB’na bağlı) olmak üzere üç kısma 

ayrılmıştır.  

- Jandarma: Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, 

İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Jandarmanın görevleri adli, idari ve askeri olmak üzere üç başlık altında 

toplanmaktadır. Görev ve sorumluluk alanı; polisin görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye sınırları dışında 

kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. İllerde mahallin en büyük mülki amirine karşı sorumludur. 

- Çarşı ve Mahalle Bekçileri: Belediye sınırları içinde görev yapan, en büyük mülki idare amirinin emrinde, 

genel kolluğa yardımcı, silahlı bir emniyet görevlisidir. Amirleri, polis teşkilatında polis amirleri; jandarma bölgesinde 

jandarma komutanlarıdır. Adli kolluk faaliyetlerine ilişkin görevleri de bulunmaktadır. Genel olarak güneşin batma 

saatinden doğma saatine kadar görev yaparlar. 

- Özel İdari Kolluk: Mahalli idare kollukları ve diğer kolluklardan oluşur. Özel kanunla kurulup özel/spesifik/belirli ve 

özel ihtisas gereken görevleri yaparlar. 

- Mahalli İdare Kollukları: 

o Belediye Zabıtası: Belediye başkanına bağlıdır. Beldede esenlik, huzur ve düzenin sağlanması ile 

görevli olup, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken 

emir ve yasakları uygular. Zor kullanma yetkileri vardır ancak silah kullanma yetkileri yoktur. 

o Köy Korucuları: Köy sınırları içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumak için her köyde en az bir 

köy korucusu olur. Köy ihtiyar heyeti tarafından tutulur ve köy muhtarınca en büyük mülki amire bildirilir. Amirin 

uygun görmesi ile atanır. 22-60 yaş arasında ve sabıkasız olmalıdır. Silahlı olup köy muhtarının emri altındadır. 

- Diğer Kolluk Personeli: 
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o Sınır Kolluğu: Sahil ve karasularımızın korunması SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’na, karasularımızın 

korunması ise KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’na aittir.  

o Çiftçi Malları Koruma Kolluğu: Bekçiler. Silahları devlet tarafından temin edilir ve kullanmaya 

yetkilidirler. 

o Orman Kolluğu: Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardan, ilgili Bakanlık 

ve Genel Müdürlükçe lüzum görülenler silahla donatılır. Bu orman memurlarının silah taşıma ve kullanma yetkileri 

vardır. Hem adli hem de idari görevleri vardır. 

o Gümrük Kolluğu: Gümrük Muhafaza Memurlarıdır. 

o Özel Güvenlik: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizm.Kan.m.4 ile illerde vali yardımcısı başkanlığında kurulan 

özel güvenlik komisyonunun izni ile kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde 

özel güvenlik birimi oluşturulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesidir. Eğitim ve öğretim 

kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik çalıştırılamaz.  

3. Kolluk İşlemleri ve Usulleri: Kamu düzeni sağlamak üzere kolluğu yaptığı işlemler; DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER ve BİREL 

İŞLEMLER şeklinde karşımıza çıkar.  

a. Düzenleyici İşlemler: Kamu düzeni sağlamak için öncelikle düzenleyici işlemler tesis edilir. Bu işlemler, kişilerin 

kolluk makamının iradesinden önceden haberdar olarak davranışlarını ayarlayabilmelerine imkan tanır. Bu gereklilik 

düzenli idare ilkesi gereğidir. 

b. Birel İşlemler: (***ÇIKABİLİR***) Bu işlemler, kamu düzenini sağlamaya yönelik kanunların ve düzenleyici kolluk 

işlemlerinin kişilere uygulanması niteliğindeki idari işlemlerdir. Çeşitleri ve usulleri şunlardır; 

- İzin Verme: Kişilerin faaliyetlerinin kamu düzenini bozup bozmayacağı önceden incelenir ve bozmayacağına 

kanaat getirilirse yetkili makam faaliyete izin verir. İzin belli şartların varlığına bağlanmışsa, gerekli şartlar sonradan 

kaybedilirse verilen izin her zaman kaldırılabilir. Örn, işyeri açma ruhsatı. 

- Bildirim Alma: Kişilerin belli bir faaliyeti yapmadan önce o faaliyetin kamu düzenine verebileceği zararı, 

idarenin önleyebilmesi ve gerekli tedbirleri alabilmesi için bildirimde bulunmalarıdır. Örn., dernek kurma, toplantı ve 

gösteri yürüyüşleri (48 saat önceden en büyük mülki amire bildirim) gibi. 

- Yaptırım Uygulama: İdare kamu düzenini sağlamak açısından mevzuatta öngörülen çeşitli kolluk 

yaptırımlarına başvurabilir. Örn. Bir faaliyeti yasaklayabilir, erteleyebilir, yapıldığı yeri kapatabilir, idari para cezası 

uygulayabilir, kaçak yapının yıkılmasına karar verebilir, ruhsat veya ehliyeti geri alabilir, araçları trafikten alıkoyabilir, 

mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verebilir vb. 

- Emir ve Uyarı: Bildirime tabi faaliyeti yerine getirilirken, kamu düzenini bozma eğilimi gösterilebilir. Bu 

durumda faaliyetin kamu düzenini bozmasını önlemek amacıyla kolluk, ilgililere bir şey yapmaları veya yapmamaları 

yolunda emir verebilir veya uyarıda bulunabilir. 

- Re’sen İcra ve Zor Kullanma: Kanunla yetki verilen hallerde kamu düzenini bozma eğilimi gösteren olaylar 

karşısında kolluk kendiliğinden harekete geçer. 

4. Kolluk Yetkisinin Sınırları: 

- Herşeyden önce kanuna dayanmak zorundadır.  

- Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine aykırı 

olmamalıdır. 

- Ölçülülük ilkesine aykırı olmamalıdır. 

- Kolluğun önleyici ve bastırıcı nitelikte olması, kamu düzeninin tehdit altında olduğu düşünülen her olaya 

müdahale yetkisi vermez. Müdahale için bir davranış veya faaliyetin kamu düzeni için tehlike teşkil ettiği hususunda 

yeterli delil olmalıdır.  

- Kolluk önleyici niteliği gereği, şüpheli davranış ve faaliyetlere müdahale eder. Ancak şüphe belirtilerinin 

müdahaleyi haklı göstermesi gerekmektedir. 

- Kolluk faaliyetleri aynı zamanda bir idari işlem olduğundan, idari işlemin tabi olduğu kanuni sınırlar geçerlidir. 
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BÖLÜM 6: İDARENİN TAŞINMAZ MAL DENETİMİ 

KAMULAŞTIRMA 

İdare kamu hizmetleri için, özel mülkiyet içinde bulunan bazı taşınmaz mallara ihtiyaç duyabilir. Bu gereksinin 

genelde “kamulaştırma” yoluyla yapılır. Kamulaştırma, idarenin ihtiyaç duyduğu taşınmaz malları kamu gücü 

kullanarak elde etme yetkisidir. AY m.46 devlete hem kamulaştırma hem de idari irtifak kurma yetkisi vermiştir. 

Kamulaştırmanın özellikleri şunlardır; 

- Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde yapılabilir.  

- Ancak devlet ve diğer kamu tüzel kişileri (idare) tarafından yapılabilir. 

- Kamu gücü kullanılarak yapılan tek taraflı bir idari işlemdir. 

- Kamu yararını gerçekleştirme amacıyla yapılabilir. 

- Kamulaştırma kanununa dayanılarak ve kanunda gösterilen esas ve usullere dayanarak yapılabilir. 

- Yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemi başlatılamaz. 

- Kamulaştırılan taşınmazın gerçek değeri peşin olarak ödenir. Ancak tarım reformu, büyük enerji ve sulama 

projeleri ile iskan projeleri, yeni ormanlar, kıyıların korunması ve turizmi gibi konulardaki kamulaştırmalarda beden 

en fazla 5 yıl taksitlendirebilir. 

- Kamulaştırma bedeli nakden ödenir. Ancak bazı hallerde “trampa ile ödeme” mümkündür.  

1. Kamulaştırma Benzeri Kavramlar 

a. Devletleştirme (Millileştirme): Anayasaya göre kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının 

zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Bu gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Özel teşebbüslerin 

devletleştirilebilmesi için şu üç şartın gerçekleşmesi gerekir; 

- Yapılan hizmet veya üretim ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmeli 

- Bu hizmet veya üretimin kontrol, rekabet, ikame veya başka yollardan sağlanma imkanı bulunmamalı 

- Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük zarar görmesi 

Devletleştirmenin özellikleri ise; 

- Ancak kamu yararının zorunlu kıldığı halde yapılabilir 

- Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler üzerinde yapılır 

- Konusu, bir özel teşebbüsün mülkiyetinin devlete geçirilerek kamu yararına tahsisidir. 

- Elde edilen malı değeri idarece ödenir 

- Kanunla yapılır 

- Yargısal denetimini ANAYASA MAHKEMESİ yapar 

b. İstimval (Rekizisyon): İdarenin ihtiyaç duyduğu taşınır malları olağanüstü dönemlerde kamu gücü kullanarak elde 

etmesidir. Özellikleri; 

- Kanuni bir dayanağı olmalıdır 

- İstisnaidir. Yalnızca olağanüstü dönemlerde başvurulabilir. 

- Malın değeri idarece ödenir 

- İdari işlemle gerçekleştirilir. İdari yargı denetimine tabidir. Bedele ilişkin anlaşmazlıklara ise adli yargı bakar 

c. Geçici İşgal: Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında ihtiyaç duyulan taş, kum, çakıl, kireç vb. maddeleri 

çıkarmak veya hazırlamak ya da bazı eşyaları depolamak amacı ile özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza idarece 

geçici olarak el atılmasıdır. Özellikleri; 

- Kanuni bir dayanağı olmalıdır. 

- İşgal geçici olmalıdır. 

- Hizmeti yapan idarenin, müteahhidin veya imtiyazcının talebi üzerine valilik kararı ile gerçekleşir 

- Sebebi idarenin giriştiği bayındırlık işidir. 

- Konusu, özel mülkiyette bulunan boş arsa ve arazidir. Konutlar ve bunlara bağlı araziler işgal konusu olamaz 

- İdare geçici olarak işgal ettiği arazi için tazminat öder. 
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- İdari işlemle gerçekleşir, idari yargı denetimine tabidir. 

2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları 

a. Yetki Unsuru: Kamu gücü gerektirdiğinden, ancak devlet ve kamu tüzel kişisi yapabilir. Kamu tüzel kişileri kendi 

görev alanlarına giren konularda kamulaştırma yetkisine sahiptir. Bir idare görev alanı dışında bu kararı almışsa konu 

yönünden yetkisizlik söz konusu olur. Belediyelerin kamulaştırma yetkisi yer bakımından sorumlu oldukları coğrafi 

alanla da sınırlıdır. 2457 sayılı YÖK kanunu vakıf üniversitelerinin kamulaştırma yapamayacaklarına dair hüküm 

getirmiştir. Kamulaştırma kanunu, kamu hizmeti yürüten özel kişiler lehine kamulaştırma imkanı vermiştir. Ancak bu 

durumlarda kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti idareye, kullanım hakkı özel kişiye geçer. Ayrıca bu işlem için buna 

yetki veren kanun hükmü bulunmalıdır. 

b. Şekil ve Usul Unsuru: Kamulaştırma ayrıntılı şekil ve usul kurallarına tabidir. 

c. Sebep Unsuru: Sebep, idareyi kamulaştırmaya yönelten nedenlerdir. 

d. Konu Unsuru: Konu unsuru, bir taşınmaz üzerindeki özel mülkiyetin sona ermesi ve o taşınmazın idarenin 

mülkiyetine geçmesidir. Taşınmaz malların bir kısmı veya tamamı kamulaştırılabilir. Kamu malları kamulaştırılamaz. 

e. Amaç Unsuru: Asıl amaç kamu yararıdır. 

3. Kamulaştırmanın Aşamaları:  

a. İdari Aşama: 

 

b. Adli Aşama: 

 

4. Mal Sahibinin Taşınmazına Yeniden Kavuşması: Bazı hallerde mal sahibi kamulaştırılan taşınmazına tekrar 

kavuşabilir. Bazen idare kamulaştırmadan vazgeçebilir. Bazen de mal sahibinin geri alma hakkı doğabilir. Ancak bu 

durumlarda mal üzerindeki bina, sabit tesisler ve ekili dikili şeylere verilen zarar kamulaştırma bedelinden düşülür. Bu 

konudaki uyuşmazlıklar adli yargıda çözülür. (taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde).  

Geri alma hakkı: Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinin üzerinden 5 yıl içinde idare tarafından kamulaştırma veya 

devir amacına uygun olarak hiçbir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis 

Yeterli ÖDENEK temini
"Kamu yararı" kararı 
alınıp onaylanması

Kamulaştırılacak 
taşınmazın 

belirlenmesi

Kamulaştırma kararı 
alınması

Öncelikle "satınalma 
usulü"nün denenmesi

Bedel tespiti ve 
belgelerle "Asliye 

Hukuk 
Mahkemesi"ne 

başvurma

Mahkemenin en geç 
30 gün sonrası için 

duruşma gününü ve 
dava belgelerini 

malike tebliğ etmesi 
(Malik 30 gün içinde 

idari yargıda iptal 
davası açabilir)

Duruşma gününde 
hakimin tarafları 
anlaşmaya davet 

etmesi

Hakimin, anlaşma 
olmazsa mahalde 

keşif ve bilirkisi 
yardımıyla 

kamulaştırma 
bedelini tespiti

Bedel ödeme 
makbuzunun hakime 
ibrazı ile, taşınmazın 
idare adına tesciline 

ve bedelin hak 
sahibine ödenmesine 

karar verilmesi
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edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları, kamulaştırma bedelini aldıkları günden 

itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ödeyerek, taşınmaz malı geri alabilir. 

5. Kamulaştırmanın Hüküm ve Sonuçları: Kamulaştırma ile taşınmazın mülkiyeti idareye geçer. Eski malikin taşınmaz 

üzerindeki bazı hakları kısıtlanır. Kamulaştırma malike dava hakkı tanır. Malik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilir. 

6. Kamulaştırmasız El Atma: İdarenin usulüne uygun bir kamulaştırma kararı olmaksızın ve geçici işgal koşulları da 

bulunmaksızın özel mülkiyette bulunan taşınmazlara el atmasıdır. Dolaylı kamulaştırma da denir. Bu işlem hukuka 

uygun veya hukuka aykırı olabilir. 

a. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma: İmar Kanunu, “arazi ve arsa düzenlemesi” başlıklı 18.maddesi ile, 

mücavir alanlarda belediyelere, bu alan dışında valiliklere, imar sınırı içinde bulunan arsa ve arazilerin %40’ina kadar 

olan kısmını herhangi bir bedel ödemeksizin Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) adı altında alma yetkisi vermiştir. Ancak 

bu DOP payları, ilköğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi 

umumi hizmetler veya bu hizmetlerle ilgili tesisler için kullanılabilir. 

b. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma: İdare tarafından gerçekleştirilmesine rağmen hiçbir yasal dayanağı 

bulunmadığı ve tamamen usul dışı olduğu için bir idari eylem olarak değil “haksız fiil/fiili yol” olarak nitelendirilir. 

Buna “fiili kamulaştırma” da denilmektedir. Bu uygulamadan doğan davalar adli yargının görev alanındadır. 

BÖLÜM 7: İDARENİN MALLARI 

KAMU MALLARI 

Bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde bulunan ve kamunun kullanımına/yaralanmasına veya kamu hizmetine tahsis 

edilen mallara kamu malları denir. Şunlar kamu malı sayılmaz; 

- Bir kamu tüzel kişisi tarafından kullanılan ancak özel mülkiyette olan mallar. Kiralanan kamu binaları gibi 

- Bir kamu tüzel kişisinin özel mülkiyetinde bulunan, ancak kamunun doğrudan kullanımına/yararlanmasına 

veya kamu hizmetine tahsis edilmeyen (kamu tüzel kişisinin özel malları) 

- Özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan mallar kamu malı sayılmaz. 

1. Kamu Mallarının Tasnifi: Kamu malları farklı nitelikteki mallardan oluşur. Bu nedenle bir çok açıdan sınıflandırmak 

mümkündür. Ancak burada sadece iki açıdan sınıflandırma incelenecektir; 

a. Kullanma/Yararlanma Açısından: Hizmet malları, orta mallar ve sahipsiz mallar olarak üçe ayrılabilir. 

- Hizmet Malları: Bir kamu hizmetine o hizmetin asli unsuru olacak şekilde tahsis edilmiş mallardır. Okul 

binaları, adliye sarayları, belediye binaları, demiryolları gibi. 

- Orta Malları: Kamunun doğrudan doğruya kullanımına/yararlanmasına tahsis edilen mallardır. Meralar, 

yaylalar, yollar, meydanlar, park ve bahçeler gibi. 

- Sahipsiz Mallar: Ayrıca bir tahsis işlemine gerek olmaksızın, doğal nitelikleri gereği kamunun doğrudan 

doğruya kullanımına/yararlanmasına açık bulunan mallardır. Kayalar, taşlıklar, denizler, kıyılar, taş ve tuz 

ocakları, yeraltı suları, madenler gibi. 

b. Kökenleri Açısından: Doğal mallar ve yapay mallar olarak ikiye ayrılır. 

- Doğal (tabii) Kamu Malları: İnsanlar tarafından özel olarak yapılmamış, doğada halihazırda bulunan mallardır. 

Denizler, göller, nehirler, dağlar gibi. 

- Yapay (suni) Kamu Malları: Bazı kamu malları yapay olup, bunların kamu malı niteliği kazanması için tahsis 

işlemine ve bu niteliklerini kaybetmesi için çıkarma işlemine gerek duyulan mallardır. Yollar, köprüler, 

mezarlıklar, hava alanları, otoparklar gibi. 

2. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi: Bir malın kamu malı niteliği kazanabilmesi için önce bu malın 

hukuki işlemler veya maddi olaylar yoluyla iktisap edilmesi (kazanılması); sonra da kamunun yararına tahsis edilmesi 



48 
 

gerekir. İktisap, bir malı kamu tüzel kişisinin malvarlığına koyan hukuki bir işlem (satın alma, kamulaştırma) veya 

maddi bir olay (nehir yatağının değişmesi sonucu elde edilen bir taşınmaz) dır. Tahsis ise, beyan edici değil, inşai 

niteliktedir. Bir malın idare tarafından iktisap edilmesi, bu aşamada o mala kamu malı niteliği kazandırmaz. Bu 

aşamada o mal idarenin “özel malı” sayılır. Kamu malı niteliği kazanması için ayrıca onun kamunun yararına tahsis 

edilmesi gerekir. 

3. Kamu Mallarının Hukuki Statüsü ve Temel Özellikleri: 

- Kamu malları devir ve ferağ edilemez. Doğal kamu mallarında bu durum mutlaktır. Yapay kamu mallarında 

ise mutlak değildir. Tahsis geri alınınca, bu mallar devir ve ferağ edilebilir. 

- Kazandırıcı zamanaşımı zilyetlik yoluyla iktisap edilemez. 

- Özel kişiler lehine ipotek ve rehin gibi sınırlı ayni haklar kurulamaz. 

- Kira gibi özel hukuk sözleşmelerine konu edilemez. 

- Tapu siciline tescil edilemez. 

- Haczedilemez 

- Kamulaştırılamaz. (Kamunun özel malları da kamulaştırılamaz) 

- Vergi, resim, harç vb mali yükümlülüklere tabi tutulamaz. 

- Koruma altındadır. 

- Bunlarla ilgili yaşanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür. 

4. Kamu Mallarından Yararlanma: Kamu mallarından niteliklerine göre yararlanma biçimleri farklılık arz eder. Bazı 

mallardan genel, bazı mallardan ise özel yararlanılabilir. 

a. Genel Yararlanma: Kamu malının tahsis amacına uygun biçimde bundan herkesin yararlanabilmesidir. Yollarda 

yürüme ve araba kullanabilme, nehirlerde yüzebilme ve deniz kıyılarında dolaşabilme gibi. Genel yararlanmanın 

hukuki rejimine ilişkin ilkeler şunlardır; 

- Genel yararlanma serbesttir (serbestlik ilkesi). Önceden izin alma, sözleşme yapma, bildirimde bulunma yok. 

- Eşitlik ilkesi çerçevesinde, aynı statüde bulunanlar, bu mallardan eşit şekilde yararlanır. 

- Kural olarak bir karşılık aranmaz (meccanilik ilkesi). Ancak bazen harç ve resim niteliğinde bir miktar talep 

edilebilir. Köprü ve otoyollarda olduğu gibi. 

- Sürekli niteliktedir (süreklilik ilkesi) 

b. Özel Yararlanma: Kamu mallarının tahsis amacına uygun ya da tahsis amacıyla bağdaşabilir şekilde, ancak üçüncü 

kişilerin bu mallardan kısmen veya tamamen yararlanmasını önleyici nitelikte, mutlaka önceden izin almak ve bir 

karşılık vermek suretiyle geçici olarak yararlanma söz konusudur. Konusu daha çok hizmet mallarıdır. Özel 

yararlanmanın hukuki rejimine ilişkin ilkeler şunlardır; 

- Özel yararlanmalar serbest değildir. Önceden izin almak gerekir. 

- Eşitlik ilkesi geçerli değildir. Örneğin idarenin her talep edene büfe açma izni vermemesi gibi 

- Bir karşılık gerektirir. 

- Geçici (süreli) niteliktedir. 

BÖLÜM 8: İDARENİN PERSONELİ 

KAMU GÖREVLİLERİ 

1. Kamu Görevlisi Kavramı: Kamu görevlisi kavramı geniş ve dar anlamda kullanılmaktadır. Geniş anlamda kamu 

görevlisi kamu kesiminde görev yapan herkesi ifade eder. CB’dan muhtarlara ve işçilere kadar herkesi. Dar anlamda 

kamu görevlisi ise, devletin siyasi yapısını oluşturan organdaki görevliler ile kamu kesiminde özel hukuk hükümlerine 

tabi görevliler dışında kalan kamu görevlilerini ifade eder. 

2. Kamu Görevlilerinin Tasnifi: Kamu hizmetine alınmaları yönünden; kendi istekleri ile alınanlar, yükümlü olarak 

alınanlar (askerlik hizmeti) olarak ayrılabilir. Ücret yönünden; ücretli çalışanlar ile ücretsiz çalışanlar (seçimle gelen 

bazı görevliler; belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri gibi). Hizmet süresi yönünden; sürekli kamu hizmeti 

görenler ile süreli kamu hizmeti görenler. Kamu hizmetinin asli ya da yardımcı elemanı olma yönünden; hizmetin 
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asli unsuru olarak görev yapanlar ile yardımcı unsuru olarak görev yapanlar. Uygulanan hukuk yönünden; kamu 

hukuku/idare hukuku uygulananlar ile özel hukuk/iş hukuku uygulananlar. 

3. Devlet Memurları Kanunu (657 Sayılı DMK) ve Kamu Görevlileri: DMK m.1’e göre bu kanun, “Genel ve Katma 

Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge 

Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.” 

a. DMK’nın Temel İlkeleri: 

• Sınıflandırma İlkesi: DMK, bu kanuna bağlı çalıştırılan memurları 12 sınıfa ayırmıştır. (m.36) 

• Kariyer İlkesi: Bir memurun yıllar boyunca uzmanlaşma suretiyle ilerlemesidir. 

• Liyakat İlkesi: Kamu görevine girmeyi, ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona ermesini liyakat sistemine 

dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında memurları güvenliğe sahip kılmaktadır. (m.3/c) 

b. DMK’ya Göre İstihdam Şekilleri: Kamu hizmetleri tek tip personel ile yerine getirilemeyecek derecede değişik 

nitelik ve türdedir. DMK 3 istihdam biçimi (4. Olarak 4/C vardı ama bu yıl taşeron düzenlemesi ile kaldırıldı) 

öngörmüştür; 

• Memurlar (m.4/A): DMK’nın öngördüğü asli ve sürekli istihdam biçimidir. Memur olarak nitelendirilmek için 

aranan özellikler şunlardır; Kişinin kamuda, yani devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinde çalışması. Kişinin genel idare 

esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerini ifa etmesi. Hizmetin asli ve sürekli kamu hizmeti olması, yani kişinin 

kadroya bağlı görev yapması. 

• Sözleşmeli Personel (m.4/B): Sözleşmeli personel “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer 

alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai* hallere 

münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca 

belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye 

Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi 

sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” *İstisnai memurlar: Valiler, Büyükelçiler ve Bakan Yardımcılarıdır. 

• Geçici Personel (m.4/C): (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.) 

• İşçiler (m.4/D): Yukarıdakilerin dışında kalan ve sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle 

çalışan sürekli işçilerle, mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde geçici işçi 

pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. 

DMK m.5 “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört (üç) istihdam şekli dışında personel 

çalıştıramazlar.” 

3. Devlet Memurluğu Statüsü: 

a. Memurluğa Giriş: 

• Anayasal İlkeler: Kamu hizmetine girme hakkı, Anayasa’da siyasi hak ve ödevler bölümünde düzenlenmiştir: 

“Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.”. Serbestlik ilkesi, memurluğa girişin kişinin serbest iradesine ve 

isteğine bağlı olmasıdır. Eşitlik ilkesi, memurluğa girişte dil, ırk, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep vb.  

sebeplerle kişiler arasında ayrım yapılmamasıdır. Görevin gerekleri ilkesi ise, memurluğa girişte aranan genel ve özel 

koşullar dışında başka niteliklerin aranmaması anlamına gelir ve eşitlik ilkesinin tamamalayıcısıdır. 

• Kamunu Şartlar: DMK n.48’de genel ve özel şartlar olarak sayılmıştır; Genel Şartlar; 

o Genel Şartlar: Vatandaşlık, Yaş, Öğrenim, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlik, güvenlik 

soruşturması ve/veya arşiv araştırması ve mahkumiyet (kasıtlı suçtan 1 yıl üzeri ceza, affa uğramış olsa da anayasal 

düzene , devlet düzenine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, aklama, kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Taksirli suçlar memur 

olmaya engel değildir.) 

o Özel Şartlar: İki tanedir; 1- Hizmet gereği sınıf için 36 ve 41. Maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim 

kurumlarının birinden diploma almış olmak. 2- Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları 

taşımak. 
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b. Aday Memur Olarak Atanmak: Sınavlarda başarılı olanlar kurumlarınca aday memur olarak atanır. Adaylık süresi 

iki yıldan fazla olamaz. 

c. Asli Memur Olarak (Asaleten) Atanma: Adaylık süresi içinde eğitimde başarılı olanlar disiplin amirlerinin teklifi ve 

atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. (DMK 58/1) 

d. Göreve Başlama: Atama işlemi ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Memur bu bildirim sonrası DMK 62’de öngörülen 

süreler içinde görevine başlamak zorundadır. 

4. Devlet Memurlarının Ödevleri ve Yasakları:  

a. Devlet Memurlarının Ödevleri:  

• Anayasa ve kanunlara sadakat ödevi (m.6) 

• Tarafsızlık ve devlete bağlılık ödevi (m.7, AY m.68/5) 

• Davranış ve işbirliği ödevi (m.8-9) 

• Amirin Emrine Uyma Ödevi-Kanunsuz Emir (m.11, AY m.137): “Devlet memuru amirinden aldığı emri, 

Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 

bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin 

yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine 

getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” (DMK m.11/2-3) 

• Kılık kıyafet kurallarına uyma ödevi (Ek m.19) 

b. Devlet Memurlarının Yasakları: 

• Siyasi partilere girme yasağı (m.7, AY m.68) 

• Basına bilgi veya demeç verme yasağı (m.15) 

• Toplu eylem yasağı (m.26) 

• Grev yasağı (m.27) 

• Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı (m. 28): “Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na 

göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev 

alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak 

olamazlar. Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve 

benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 

ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan 

çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle 

yükümlüdürler.” (DMK m.28) 

• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı (m.29-30) 

• Gizli bilgileri açıklama yasağı (m.31) 

• İkinci görev alma yasağı (m.87) 

• Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı (2531 Sayılı Kanun): Ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde 

hizmetinde bulunduğu kuruma karşı, ayrılış tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kurumdaki görev ve faaliyet alanları ile 

ilgili konularda, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamaz, taahhüde giremez, komisyonculuk ve 

temsilcilik yapamaz. 

Memurların Dernek Kurması ve Derneklere Üye Olması: Dernek kurma ve derneklere üye olma Anayasal bir haktır. 

Memurlar da dernek kurabilir ve üye olabilirler. Ancak silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri spor amacıyla kurulmuş 

dernekler hariç, dernek kuramaz ve üye olamazlar. Memurlar vakıflara üye olabilirler. 

c. Devlet Memurlarının Hakları:  

• Hizmet (Çalışma) hakkı (m.45, AY m.46-70) 

• Uygulamayı isteme hakkı (m.17). Mevzuatın kendisi hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkı. 

• Güvenlik hakkı: (m. 18). “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, 

aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” (DMK m.18) 
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• Emeklilik hakkı (m.19) 

• Çekilme (İstifa) Hakkı (m.20) 

• Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı (m.21) 

• Sendika kurma ve üye olma hakkı (m.22, AY m.51) 

• İzin Hakkı (m.23): Yıllık izin, hizmeti bir yıldan 10 yıla kadar olanlara 20 gün, 10 yılın üzerinden olanlara 30 

gündür. Biriken iki yılın izinleri birlikte kullanılabilir. Öğretmenlerin yıllık izin hakkı yoktur. Sağlık izni, radyoaktif 

şartlarda hizmet veren personele, yıllık izne ek 1 ay sağlık izni verilir. Mazeret izni, kadın memura doğumda 16 hafta 

analık izni; çoğul gebelikte 18 hafta, emzirme için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni; memur 

babaya doğumda 10 gün babalık izni; kendisi, çocuğu evlenirse ya da yakını ölürse 7 gün izin verilir. Hastalık veya 

Refakat izni (m.105): Uzun süreli tedavi gerekiyorsa (kanser vb) 18 ay, diğer hallerde 12 ay hastalık izni verilir (raporla 

tabi). Görev sırasında kazaya veya saldırıya uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan memur, iyileşinceye kadar 

izinli sayılır. Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya bakmazsa hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş, çocuklar, 

kardeş ağır kaza geçirir veya tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanırsa, sağlık kurulu raporuyla 3 aya kadar refakat 

izni verilir. Gerekirse bir kez uzatılabilir. Aylıksız İzin (m.108): Refakat izni bitiminden itibaren 18 aya kadar, doğum 

yapan memura analık veya süt izni bitiminden, babaya ise doğumdan itibaren 24 aya kadar; üç yaşını doldurmamış 

çocuk evlat edinen memurlara 24 aya kadar; 5 hizmet yılını tamamlamış memura isteği boyunca 1 yıla kadar (en fazla 

iki kez); askerlik için ise askerlik süresi boyunca aylıksız izin verilir.  

• İsnat ve iftiralara karşı korunma hakkı (m.25) 

• Aylık (maaş) hakkı (m.146) 

5. Devlet Memurlarının Özlük Dosyası ve Yükselmeleri: 

a. Devlet Memurlarının Özlük Dosyası: Memurlar, TCKN ile tutulan personel bilgi sistemine kaydolur ve her biri için 

özlük dosyası tutulur. Dosyada memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim 

raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. 

b. Devlet memurlarının yükselmeleri: 

• Kademe İlerlemesi (Yatay İlerleme) (DMK 64): Kademe, derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu 

artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Onay mercii atamaya yetkili amirdir. Ancak bu yetki devredilebilir. 

Kademe ilerlemesi için DMK 64/2 ye göre memurun, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, bulunduğu 

derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması gerekir. Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan 

memurlara, bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

• Derece Yükselmesi (Dikey yükselme) (DMK 68): Memurun bulunduğu dereceden bir üst dereceye görev ve 

sorumluluğu da artarak yükselmesidir. Onay mercii atamaya yetkili amirdir. Derece yükselmesi için, üst derecede boş 

bir kadronun bulunması, içinde bulunduğu derecede en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış 

olması, yükselinecek kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması gerekir. 

6. Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi (Hizmet İçi Eğitim): Hizmet içi eğitim memurların yetişmelerini sağlamak, 

verimliliği artırmak ve daha ilerdeki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanan bir etkinliktir.  

7. Devlet Memurlarının Disiplin Soruşturması: Memurların, kurallara uymamaları nedeniyle kurum düzenini bozan 

fiillerine “disiplin suçu”, bu fiillere uygulanan idari yaptırıma “disiplin cezası”, bu kapsamda memur hakkında 

yürütülen soruşturmaya da “disiplin soruşturması” adı verilir. Disiplin suçu niteliğindeki bir fiil aynı zamanda ceza 

kanunları ile de suç sayılmış olabilir. Bu durumda memur hakkında ikisi birlikte yürütülür. 

Ceza kovuşturmasının bağımsızlığı ilkesi (m.125/son): “yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin 

genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.” 

Disiplin soruşturmasının bağımsızlığı ilkesi (m.131): “Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde 

kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını engellemez. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması 

veya olmaması haller, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.” 
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Danıştay Kararı: “… ceza yargılaması sonucu memur hakkında suçun unsurlarının oluşmaması veya suçun o kişi 

tarafından işlenmediğinin saptanması gerekçesi ile beraat kararı verilmişse, bu karar disiplin cezası verilmesinde de 

bağlayıcıdır. Ancak delil yetersizliği nedeniyle verilen bir beraat kararı disiplin cezası verilmesi konusunda mutlak 

anlamda bağlayıcı nitelikte değildir.” 

a. Disiplin Cezaları: DMK 125’de verilecek disiplin cezaları ve disiplin suçları düzenlenmiştir. Disiplin cezaları açısından 

DMK uygulamasında “kanunilik ilkesi” geçerlidir. Buna göre idare DMK’da yer alan disiplin cezalarından başka disiplin 

cezası veremez. DMK 125 e göre verilebilecek disiplin cezaları şunlardır; 

• Uyarma: Memura görevinde ve davranışlarından daha dikkatli olması gereğinin yazı ile bildirilmesidir. 

• Kınama: Memurun görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.  

• Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 

• Kademe İlerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memura bulunduğu kademede 

ilerlemesinin 1-3 yıl arası durdurulmasıdır. 

• Devlet Memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 

çıkarmaktır. 

b. Disiplin Suçları: DMK disiplin suçlarını saydıktan sonra disiplin suçlarında kıyasa izin vermiştir. Ancak idarenin bu 

konudaki yetkisinin sınırı, maddede geçen “nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemler” ibaresidir. 

c. Disiplin Soruşturması Usulü: Disiplin suçu işlediği iddia edilen memur için önce disiplin soruşturması açılır. 

Soruşturmayı cezayı vermeye yetkili amir veya merci doğrudan yapabileceği gibi, bir soruşturmacı da yapabilir. Ancak 

soruşturmacının memurluk görev ve derecesi, ilgili memurla üst ya da en azından aynı olmalıdır.  

Disiplin soruşturmalarında zamanaşımı çok önemlidir. Çıkarma hariç ceza türlerinde soruşturma açma, ilgili amirce 

fiilin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde; çıkarma cezasında ise, öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içinde 

soruşturma açılması gerekir. Her halükarda ceza gerektiren fiilin işleniş tarihinden itibaren iki yıl içinde disiplin 

cezasının verilmesi gerekir. Aksi halde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

Disiplin soruşturmasında bir diğer aşama memurun savunmasının alınmasıdır. Soruşturmayı yapan kişi veya kurul, 7 

günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan memur, sabunma 

hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Bir diğer önemli aşama ise soruşturma raporu hazırlanmasıdır. Raporda olayın gelişimi, savunmanın özeti ve fiil 

değerlendirilir.  

Bir diğer aşama da disiplin cezasını verme (karar) aşamasıdır. Soruşturma bitiminden itibaren; uyarma, kınama ve 

aylıktan kesme cezaları 15 gün içinde verilmelidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında soruşturma dosyası, 

15 gün içinde yetkili disiplin kuruluna tevdi edilmelidir. Kurul ise dosyayı aldığı günden itibaren 30 gün içinde kararını 

bildirir. Memurluktan çıkarma cezasında ise disiplin amirlerinin yaptığı soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı 

bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdi edilmesinden itibaren 6 ay içinde karar bağlanır. Disiplin cezası 

verilirken; 

• Suçun nitelemesi isabetli yapılmalı 

• Ölçülülük ilkesine riayet edilmeli 

• Tekerrür haline bakılmalı (Özlük dosyasında yer alan aynı suç bir daha işlenmişse, ceza bir derece ağır verilir.) 

• İndirim haline de bakılmalı (ödül ve başarılara) 

• Tek disiplin suçuna tek disiplin cezası verilmeli 

• Suçun memur tarafından işlendiği konusunda şüphe bulunmamalıdır. 

d. Disiplin Cezası Verme Yetkisi: Kural olarak, disiplin amirleri veya atamaya yetkili amirler disiplin cezası verebilir.  

• Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından. 

• Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, çalışılan kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra, 

atamaya yetkili amirler; il disiplin kurulu kararlarına dayanan hallerde ise valiler tarafından verilir. 
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• Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise, amirin bu yöndeki isteği üzerine, memurun bağlı olduğu kurumun 

yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.  

• ***ÖNEMLİ*** Kurulların ayrı bir ceza verme yetkisi yoktur. Yetkili amirin talep ettiği cezayı kabul veya 

reddederler. Disiplin cezası verme konusunda amire verilen yetki bağlı yetkidir. Yani devredemez. 

e. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları: Bu cezalara karşı “itiraz” ve “dava açma” olmak üzere iki türlü başvuru 

yolu vardır. İtiraz idareye, dava ise yargı mercilerine yapılır. Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin 

kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise yüksek disiplin kuruluna tebliğden itibaren 7 gün 

içinde itiraz edilmelidir. İtiraz mercileri, 30 gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz kabul edilirse, disiplin amirleri 

kararı gözden geçirerek, cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına 

karşı itiraz yolu öngörülmemiştir. AY m.129/3 gereği “disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz”. Buna 

göre tüm disiplin cezalarına karşı dava açılabilir. 

f. Disiplin Cezalarının Uygulanması ve Özlük Dosyasından Silinmesi: Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren 

hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini izleyen aybaşında uygulanır. 

Uyarma ve kınama cezaları uygulandığı tarihten itibaren 5 yıl, diğer ikisi ise 10 yıl geçtikten sonra, atamaya yetkili 

amire başvurularak özlük dosyasından silinmesi istenebilir. 

8. Devlet Memurlarının Cezai Sorumlulukları: Memur suç işlerse ceza kovuşturması 3 biçimde yapılabilir; 

a. Genel Kurallara Göre: Memurun memur sıfatıyla ilgisi olmaksızın, herhangi bir birey gibi suç işlemesi durumunda 

ceza kovuşturması ve yargılama adli makamlar tarafından doğrudan yapılır. 

b. 3628 Sayılı Kanuna Göre: Rüşvet, zimmet, irtikap, zimmete para geçirme, mal bildiriminde bulunmama veya 

gerçeğe aykırı bildirimde bulunma, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açıklama gibi suçlarda 3628 sayılı kanuna 

göre kovuşturma yapılır. Bu suçlardan dolayı C.Savcısı idareden izin almaksızın sanıklar hakkında doğrudan doğruya 

soruşturma başlatır ve durumu atamaya yetkili amire bildirir. 

c. 4483 Sayılı Kanuna Göre:  Bu kanun, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri 

suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri ve izlenecek usulü düzenlemektedir. 

• Kanunun Kapsamı: Bu kanunun uygulanabilmesi için 5 şart vardır; - Ortada bir suç olacak. – Suçu işleyen 

memur veya diğer bir kamu görevlisi olacak. – Suçu işleyen asli ve sürekli bir görev ifa ediyor olacak. – Suç bir görev 

sebebiyle işlenmiş olacak, - Ortada istisna hükümleri bulunmayacak. 

• Yetkili Merciin Suçu Öğrenmesi: İzin vermeye yetkili merci suçun işlendiğini, ihbar ve şikayet üzerine bizzat; 

C.Başsavcısı tarafından izin istemi üzerine; diğer makam ve memurlarla kamu görevlilerinin iletmesi üzerine; basın 

yayın organlarında çıkan haber üzerine öğrenebilir. 

• Ön İnceleme ve Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler: İlçede kaymakam; ilde ve merkez ilçede vali; 

bölge düzeyinde teşkilatlanan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapılan ilin valisi izin vermeye yetkilidir. Tüm 

belediye başkanları, il ve ilçe belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyeleri hakkında soruşturma iznini vermeye 

İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Bu izin yetkisi asıl görevde iken devredilemez. Ancak izne çıkarsa vekili yetkili olur. 

• Ön İnceleme Aşaması:  Soruşturma izni talebi üzerine yetkili merci “ön inceleme emri” verir. Ancak savcı 

kanun kapsamı dışında bir izin talebinde bulunmuşsa, yetkili merci ön inceleme yapmaksızın izin talebini reddedebilir. 

Ayrıca yetkili merci suçun işlendiğini ihbar ve şikayet üzerine, basından veya bizzat öğrenmişse “ön inceleme emri 

verir”. Bu karar geri alınamaz. Bu karara karşı iptal davası açılamaz. 

• Karar Aşaması: Ön inceme ile görevlendirilen kişiler, inceleme sonucunu bir raporla yetkili mercie sunar. Bu 

rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Karar gerekçeli olmalıdır. Yetkili bir merci 

tarafından verilmiş ön inceleme izni olmadan soruşturma izni verilemez. Soruşturma ancak verilen konu hakkında 

yapılabilir. Farklı bir konuda aynı soruşturma izni ile soruşturma yapılamaz. Hakkında inceleme kararı verilen kişi 

kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir.  

• Yargı Aşaması: Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi halinde kesinleşmesi ile veyahut da izin 

verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli C.Başsavcılığına 

gönderilir. İzin üzerine C.Başsavcılığı hazırlık soruşturmasının yürütür ve sonuçlandırır. 
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9. Devlet Memurlarının Mali Sorumlulukları: Memurlar, yürütülen idari faaliyetler nedeniyle, görevlerini yerine 

getirirken, hizmetin gereklerine veya statülerinin kurallarına aykırı hareket ettiklerinde üçüncü şahıslara ya da 

idareye zarar verebilirler. İdare, memurun zarar verici davranışlarından (eylem veya kaçınma) ya doğrudan zarar 

görür ya da üçüncü şahsa verilen zararı tazmin edeceği için dolaylı olarak zarar görür. Memur idareye bizzat zarar 

vermesi halinde bu zarardan, idareye karşı doğrudan sorumlu olur. Üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı ise idare 

aslen sorumlu, memur ise rücu sorumlusu olur.  

a. Devlet Memurlarının İdareye Karşı Doğrudan Doğruya Verdikleri Zarardan Dolayı Sorumlulukları (m.12): “Devlet 

memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından 

rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.”(DMK m.12/2). Yani memur bu zarardan doğrudan sorumludur. Ancak bu 

sorumluluğun doğması için haksız fiil unsurlarının mevcut olması gerekir; hukuka aykırı fiil, zarar, kusur, uygun 

nedensellik bağı. Bu halde sorumluluğun sujesi memurdur. Yani sözleşmeli personel ve işçiler bu maddenin 

uygulamasında memur sayılmazlar. 

b. Kamu Görevlilerinin Üçüncü Kişilere Verdiği Zararlardan Doğan Sorumluluk (m.13, AY 40/2 ve 129/5): “Kişiler 

kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel 

aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. …. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı 

saklıdır.”(DMK 13/1). Memurun görev kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlar, kamu görevlisine rücu hakkı saklı 

kalmak üzere, ancak idareye karşı idari yargıda; memurun hizmetle alakası bulunmayan, şahsi kusuru sebebiyle 

uğranılan zararlar için ise görevli aleyhine adli yargıda dava açılabilir.  

c. Kamu Zararından Sorumluluk ve Kamu Zararı Nedeniyle Rücu: Rücu ile ilgili temel ilkeler şunlardır; 

• İdare açısından takdir değil bağlı yetkidir. 

• Rücu hakkının kullanılmasında adli yargı yetkilidir. 

• Rücu ancak kişisel kusurun varlığı halinde mümkündür. 

• Zarar sadece hizmet kusurundan kaynaklanmışsa (kişisel kusur tespit edilememişse) rücu söz konusu olmaz. 

• Rücu sorumluluğu kamu görevlilerinin kasten ya da ağır ihmalle gerçekleştirdikleri zararlarda söz konusudur. 

10. Devlet Memurluğu Statüsünde Kısıntı Yapılan Haller:  

a. Kadronun Kaldırılması: Kadro açığı, kadrosu kaldırılan ancak memurluk statüsünden çıkmamış bulunan memurların 

durumunu ifade eder. Kadro açığı, dolu kadronun kaldırılması sonucu ortaya çıkar. Kadrosu kaldırılan memurlar, en 

geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Kurum içinde atama imkanı yoksa, başka 

bir kurumdaki kadroya atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilirler. Yeni kadroya atanana kadar eski 

kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.  

b. Görevden Uzaklaştırma: Kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen memur 

hakkında uygulanan bir ihtiyati tedbirdir. Görevden uzaklaştırma, hem disiplin soruşturması hem de ceza 

kovuşturması açılan memur hakkında uygulanır. Bu kararı vermeye yetkili organlar; atamaya yetkili amirler, bakanlık 

ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar. Bu kararın sonuçları şöyledir; 

• Uzaklaştırılan memur hakkında 10 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmalıdır. 

• Bu halde memurluk statüsü sona ermez, kadrosu ile ilişiği kesilmez. 

• Görevden uzaklaştırılan veya herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre 

içerisinde aylıklarının 2/3’ü ödenir. 

• Soruşturma sonuna kadar, memur hakkında kadrosu ve kadro unvanı değiştiren işlem tesis edilemez. 

• Soruşturmanın esenliği gerekçesiyle memurun başka bir yerde görevlendirilmesi yoluna gidilemez. 

• Görevden uzaklaştırma disiplin soruşturması nedeniyle ise, en çok 3 ay süreli olabilir. Ceza kovuşturması söz 

konusu ise kanunda bir süre öngörülmemiştir. Ancak memurun durumu belli aralıklarla incelenerek karar verilmesi 

gerekir. Yani idare, yargılamanın sonuna kadar görevden uzaklaştırma şeklinde bir karar alamaz. 

Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması ve Sonuçları: Soruşturmalar sonucunda yetkili mercilerce; 

• Memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenlerin 
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• Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenlerin 

• Hükümden evvel hakkındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanların 

• Memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenlerin 

haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, bu kararların kesinleşmesi üzerine kaldırılır ve memurun tedbir süresince 

alamadığı 1/3 oranındaki maaşları iade edilir. 

11. Devlet Memurluğu Statüsünün Sona Ermesi:  

a. Çekilme (İstifa): Memurun kendi isteğiyle ayrılma iradesini bağlı olduğu kuruma yazılı olarak iletmesi ve 

görevinden usulünce çekilmesidir. İstifa edince hemen görev bırakılamaz. Ya yerine atanan kişinin gelmesini bekler ya 

da ayrılma isteminin idarece kabulünü. Ancak yerine bir ay içinde atama yapılmazsa, memur amirine bildirerek 

görevini bırakabilir. OHAL, sıkıyönetim, savaş, seferberlik hallerinde memurun istifası kabul edilmedikçe veya yerine 

atanan kişi göreve başlamadıkça memur hiçbir şekilde görevini bırakamaz. Memur çekilme ile ilgili bu şartlara 

uymazsa süreli veya süresiz olarak devlet memurluğuna alınmaz.  

• Tüm kurallara uyarak çekilen 6 ay geçmeden,  

• Çekilmiş sayılan veya normal zamanda kurallara uymadan çekilen 1 yıl geçmeden, 

• Devir teslimle yükümlü olup bunu yapmadan çekilen 3 yıl geçmeden  

• OHAL ve diğer hallerde kurallara uymadan çekilen ise hiçbir zaman devlet memuru olamazlar. 

b. Çekilmiş sayılma: Bir memurun kanunda öngörülmüş koşullarının gerçekleşmesi halinde idarenin yapacağı bir 

işlemle memuriyetinin sona erdirilmesidir. Çekilmiş sayılma halleri şunlardır; 

• Mazeretsiz görevin terkedilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmeyen, 

• Başka bir göreve atanıp 15 gün+yol süresi içinde görevine başlamayıp ek 10 gün daha verilip, bu sürenin de 

sonunda göreve belge ile ispatlı bir sebep olmaksızın başlamayan, 

• Yabancı ülkelere izinli olarak gönderilip izin süresinin biriminde 15 gün+yol süresi içinde göreve başlamayan, 

• Aylıksız izin süresi biriminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde göreve dönmeyen 

memur çekilmiş sayılır. 

c. Devlet Memurluğundan Çıkarma (İhraç): Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma 

halidir. Ancak “devlet memurluğundan çıkarma” ile “meslekten çıkarma” birbirine karıştırılmamalıdır. Meslekten 

çıkarma cezası DMK’da bulunmamaktadır. Bazı özel personel kanunlarında yer almaktadır. Meslekten çıkarılan kimse 

başka bir alanda memur olabilir. 

d. Koşullarda Eksiklik (Nitelik Kaybı): Memurluğa alınma koşullarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan 

ya da bu koşullardan birini memurluk sırasında kaybedenlerin memurluğu sona erer.  

e. Emeklilik: DMK m.19 a göre memurlara tanınmış bir hak olup, emeklilik ile memuriyet sona erer. 

f. Bağdaşmazlık: Memurun memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etmesi halinde memurluğu sona erer. Örn. 

Milletvekilliği memurlukla bağdaşmaz. 

g. Ölüm: Memurluğu sona erdiren en doğal sebeptir. Çünkü memuriyet memur tarafından şahsen ifa etmekle 

yükümlü olunan bir hizmet olduğundan ölümle son bulur. 


