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NOT: Sınav süresi 2 saat 30 dakikadır. Cevapların gerekçeli olması aranır. Kağıt sınırlaması yoktur. Başarılar dileriz. 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ulusal televizyon yayıncılığına imkan tanıyan karasal frekansları ilgili 

mevzuat uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) tahsis etmiştir. RTÜK, bu frekansların özel hukuk 

kişilerine tahsisi ve yayın lisansı verilmesi amacıyla ihale açmıştır. Yıllık kullanım ücreti karşılığında yapılan yayın 

lisansı ihalesini, en yüksek teklifi veren sekiz firma kazanmış, söz konusu firmalara frekans tahsisleri yapılmıştır. 

Lisans alan firmalardan (X) TV, yayına başlamadan önce vericilerin teknik olarak yayına elverişli olduklarını tespit 

eden BTK’dan usulüne uygun olarak güvenlik sertifikası almıştır. Ancak (X) TV’nin, kendi vericilerinin 

elektromanyetik şiddetinin mevzuatla belirlenen standartların üzerinde olması nedeniyle TRT’nin yayınlarında aksama 

ve yayın kalitesinde bozulmalar meydana gelmiştir. TRT’nin şikayeti üzerine Valilikçe vericilerin faaliyeti 

durdurulmuştur. Durumdan haberdar olan RTÜK de aynı kuruluş hakkında, bir önceki aydaki brüt ticari iletişim 

gelirinin yüzde üçü oranında para ve yayın durdurma cezasına karar vermiştir. 

Diğer taraftan, üzerinde vericilerin bulunduğu (X) TV’ye ait olan arazi, imar planında çocuk parkı olarak gözükmesi 

sebebiyle ilgili belediye tarafından kamulaştırılarak çocuk parkına dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmıştır. 

Ardından Belediye, yayıncı kuruluşa gönderdiği yazı ile vericilerin iki gün içinde kaldırılmasını istemiştir. (X) TV ise, 

çocuk parkında vericilerin kurulu bulunduğu 100 m
2
’lik kısmın kendisine tahsis edilmesini talep etmiştir. Bu talep 

idare tarafından reddedilerek vericiler sökülmüş ve kullanılamaz hale getirilmiştir. (X) TV, kamulaştırma kararı ve 

dayanağı olan imar planının hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle idari yargıda dava açmış, her iki işlem de mahkemece 

iptal edilmiştir.  

Bu arada, Başbakanlık tarafından son dönemde alternatif tıp ürün ve uygulamalarından dolayı artan ölümler ve sağlık 

sorunlarını gerekçe gösterilerek söz konusu ürün ve uygulamaların anlatıldığı ve tanıtıldığı yayınların geçici olarak 

durdurulmasına karar verilmiştir. 

(Z) Siyasi Partisi kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen (A)’nın emekliliğe ayrılması üzerine, TBMM tarafından 

yapılan seçimde aynı siyasi partinin gösterdiği adaylardan (F) en çok oyu alarak RTÜK üyeliğine seçilmiştir.  

(Bu olay, Danıştay İDDGK E. 2007/ 1263, K. 2011/262 sayılı kararından esinlenilerek hazırlanmıştır.) 

İLGİLİ MEVZUAT 

 

6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 

 

Olağanüstü dönemlerde yayınlar 
MADDE 7 – (1) Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz 

zamanlarında da ifade ve haber alma özgürlüğü esas olup, yayın hizmetleri önceden denetlenemez ve yargı kararları saklı kalmak 

kaydıyla durdurulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasının 

kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir. 

 

Yayın Hizmeti İlkeleri 

Madde 8 – (1) ... Yayın hizmetleri;  

l) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik edemez. 

İdari yaptırımlar 

MADDE 32 – (2) ... bu Kanun(da) ... belirlenen ilke, yükümlülük veya yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcıları 

uyarılır. Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı hâlinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının 

ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 

birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon 

kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için on bin Türk Lirasından az olamaz. 

 

Görev ve Yetkiler 

Madde 37 – (1) Üst Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

h) Medya hizmet sağlayıcılarının sunduğu yayın hizmetlerinde ve platform, multipleks, altyapı işletmecileri ile verici tesis ve 

işletim şirketinin sunduğu hizmetlerde bu Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya yayın lisansı şartlarına 

uyulmaması hâlinde gerekli müeyyideleri uygulamak. 

 



Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan  iddetinin Uluslararası Standartlara Göre 

Maruzı yet Limit Değerlerinin Belirlenmesı   Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

g) Güvenlik sertifikası: Her bir sabit elektronik haberleşme cihazının uluslararası kuruluşlarının belirlediği standart değerlerine 

ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulduğunu göstermek üzere işletici ve işletmeciye verilen belgeyi, 

ö) Sabit elektronik haberleşme cihazı: Hücresel mobil sistemlerinin verici, verici/alıcı cihazları ile Radyo-TV vericileri dahil 

olmak üzere, 10 kHz - 60 GHz frekans bandında sabit olarak kurulup çalıştırılan verici, verici/alıcı cihazları ile bir mahalde 

elektronik haberleşme hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılan mobil verici, verici/alıcı cihazlarını ifade eder. 

 

Güvenlik sertifikası 
MADDE 7 – (1) İşletici ve işletmeci bu Yönetmelik hükümlerine göre sabit elektronik haberleşme cihazı için EK-1’de yer alan 

Güvenlik Sertifikasını almakla yükümlüdür. 

 

Limitlerin aşılması halinde uygulanacak işlem 
MADDE 19 – (1) Kurum veya Kurumca yetkilendirilmiş  kuruluşlarca yapılan ölçümlerde; sabit elektronik haberleşme cihazının 

elektromanyetik alan şiddetinin, 16 ncı maddede yer alan; 

a) Tek bir cihaz için izin verilen limit değerin üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde işletici ve işletmeciye söz konusu limit 

değerleri sağlaması için tebliğ  tarihinden başlamak üzere 10 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetim ve 

ölçümlerde uygunsuzluğun devam ettiğinin tespit edilmesi halinde ise 23 üncü maddenin birinci ... fıkrası hükümleri uygulanır. 

İdari yaptırımlar 

MADDE 23 – (1) ... 7 nci maddenin ikinci fıkrası, ...19 uncu maddede belirtilen hükümlerin ihlali halinde sabit elektronik 

haberleşme cihazının faaliyeti uygun şartlar sağlanıncaya kadar Kurum (BTK) tarafından veya Kurumca yapılan bildirim üzerine 

mülki amirler eliyle durdurulur. 

 

SORULAR 

1) a- Olayda yer alan idareleri tespit ederek Türk İdare Teşkilatı içindeki yerlerini gerekçeli olarak açıklayınız.          

(10 puan) 

b- Başbakanlık ile TRT tüzelkişiliği arasında ne tür bir hukuki ilişki olabilir? Tartışınız. (5 puan) 

2) a- BTK tarafından “güvenlik sertifikası” verilmesi, (5 puan) 

b- RTÜK tarafından “yayın lisansı” verilmesi, (5 puan) 

    İdarenin hangi faaliyetine girmektedir? İdarenin faaliyetleri ve bu faaliyet içindeki rolü bakımından açıklayınız.  

3) TRT ve (X) TV tarafından yürütülen faaliyetlerin hukuki niteliğini, faaliyetler arasında bir fark olup olmadığını da 

dikkate alarak gerekçeli şekilde açıklayınız. (10 puan) 

4) a- Olayda geçen “yayın lisansı”, “frekans tahsisi”, “imar planı”, “kamulaştırma kararı”, “Başbakanlık tarafından 

verilen geçici durdurma” işlemlerini maddi bakımdan tasnif ediniz. (10 puan) 

b- TBMM’nin RTÜK’e üye seçimi işlemini organik ve maddi anlamda tartışınız. (5 puan) 

5) “Başbakan”, “RTÜK üyeleri” ve “Vali’nin” personel statülerini açıklayınız. (5 puan) 

6) a- Yayın frekanslarının ve çocuk parkının hukuki niteliğini açıklayınız. (5 puan) 

b- (X) TV vericiler için çocuk parkından hangi yararlanma usulüne göre yararlanma talep edebilir? İdarenin bu talebi 

reddetmesinin hukuka uygun olup olmadığını tartışınız. (5 puan) 

7) a- Valiliğin “vericilerin faaliyetini durdurma” kararının hukuka uygun olup olmadığını idari işlemin unsurları 

bakımından tartışınız. (5 puan) 

b- Valilikçe verilen kararın hukuka uygun olduğu varsayıldığında, aynı gerekçeyle RTÜK tarafından da idari 

yaptırım uygulanmasının hukuka uygun olup olmadığını tartışınız. (5 puan) 

8) Başbakanlık tarafından verilen yayın durdurma kararının hukuka uygun olup olmadığını ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde değerlendiriniz. (10 puan) 

9) Belediye’nin vericileri kaldırması ve kullanılamaz hale getirmesi sebebiyle idarenin sorumluluğuna gidilebilir mi? 

Hangi hukuki esaslara dayanılabileceğini açıklayınız. (10 puan) 

10) Belediye, (X) TV’ye ait araziyi kamulaştırdıktan sonra henüz park alanına özgülemeden önce, başka bir İdare bu 

araziyi kamulaştırabilir mi? Açıklayınız. (5 puan) 

 

 



İDARE HUKUKU (TEK-İ.Ö.) 2012-2013 FİNAL SINAVI 

CEVAPLARINA VE YAPILAN HATALARA YÖNELİK 

DEĞERLENDİRMELER 

 

GENEL AÇIKLAMA 

 

1. Cevaplarınızda beklenen en önemli husus GEREKÇE’dir.  

2. Diğer bir beklenti ise hukuki bir dil kullanmanızdır. 

3. Ayrıca cevaplarınızın, gereksiz uzunlukta teorik bilgi verilmeden, kısa ve öz olması tercih nedenidir. 

4. Sınavda kâğıt sınırlaması yoktur. Sınav kâğıdınızın okunaklı ve düzenli olması rica edilir. Bu hususta 

en önemli beklenti, bir sorunun devamını farklı bir sayfaya yazmanız halinde bunun da 

belirtilmesidir.  

 

SORU 1-a) 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

1. Olayda yer alan idarelerin Türk İdare Teşkilatı içindeki yerlerini tespit ederken başlıca üç hususa 

değinilmesi gerekir. Bu hususları sırayla belirtmek gerekirse; 

a) Bu idarenin bir kamu tüzel kişiliği var mıdır? Bir tüzel kişinin kamu tüzel kişiliği haiz olması için 

kanunla ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak bir idari işlemle kurulması ve kamu gücü ve 

ayrıcalıklarını kullanmaya ehil olması gerekir. 

b) İdare, teşkilat içerisinde merkezden yönetime mi, yoksa yerinden yönetime mi dâhildir? 

Merkezden yönetime dâhilse, merkez (başkent) teşkilatı içerisinde mi, yoksa taşra teşkilatı içerisinde 

mi olduğu tespit edilmelidir. 

Yerinden yönetime dâhilse, yer bakımından mı yoksa hizmet bakımından mı yerinden yönetim 

kuruluşu olduğu tespit edilmelidir. 

c) Son olarak da, bu idarenin bir kamu idaresi mi, kamu kurumu mu ya da kamu kurumu niteliğinde 

meslek teşekkülü mü olduğu tespit edilmelidir. 

2. Olayda yer alan idarelere gelirsek, 

a) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK): BTK bir üst kuruldur, bağımsız idari otoritedir. Bu 

sebeple de kamu tüzel kişiliğini haizdir. Kamu tüzel kişiliği olduğu için merkezden yönetimden ayrı 

bir yere sahiptir. Belirli bir veya birkaç konuda hizmet ifa ettiği için de hizmet bakımından yerinden 

yönetim kuruluşlarına dâhildir ve bir kamu kurumudur.  

b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK): RTÜK de BTK gibi bir üst kuruldur ve bağımsız idari 

otoritedir. Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Belirli bir veya birkaç 

konuda hizmet ifa ettiği için de hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarına dâhildir ve bir 

kamu kurumudur.  

c) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT): TRT bir kamu tüzel kişisidir. (Tüzel kişiliği haiz olduğu 

sorunun b şıkkında da belirtilmiştir.) Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşudur ve de bir 

kamu kurumudur. 

d) Belediye:  Belediyeler devlet tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olan, birçok konuda 

hizmet verdiği halde faaliyet gösterdikleri alan belirli bir bölge ile sınırlandırılan ve bu nedenle yer 

bakımından yerinden yönetim kuruluşları kategorisinde yer alan bir kamu idaresidir.  

e) Başbakanlık: Başbakanlığın devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Bu sebeple 

merkezden yönetimin merkezî (başkent) teşkilatı içerisindedir.  

f) Valilik: Ayrıca “il özel idaresi” olarak belirtilmediği sürece “il” yahut “valilik”ten anlaşılması 

gereken “il genel idaresi”dir. Valilik, yani il genel idaresinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel 

kişiliği yoktur. Merkezden yönetimin taşra teşkilatına dâhildir.  



 

KAR ILA ILAN HATALAR 

1. Öncelikle en sık rastlanan eksiklik tüzel kişiliği vardır yazıp, kamu tüzel kişisi olup olmadığının 

belirtilmemesidir. Bir tüzel kişiliğin “kamu tüzel kişisi” olması önemli sonuçlar doğurur. Bu sebeple 

özellikle “kamu tüzel kişisidir” yazılması gerekir.  

2. Kamu idareleri sınırlı sayıdadır ve bunlar “Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy”dür. Başbakanlık 

ve Valilik birer kamu idaresi değildir, “bir kamu idaresi olan Devlete” dâhil birimlerdir. 

3. Mahalli idareler kavramıyla “yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları” yani belirli bir mahalde 

faaliyet gösteren idareler kast edilmektedir. Bu sebeple yerinden yönetim teşkilatına bir bütün olarak 

“ mahalli idare” ya da “mahalli yönden yerinden yönetim” ya da “mahalli yönden hizmet yönetimi” 

gibi verilen cevaplar yanlıştır. Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları mahalli idare 

değildir. 

4. Taşra teşkilatı merkezden yönetime dâhildir. Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları olan 

“belediye-il özel idaresi-köy” taşra teşkilatı olarak adlandırılamaz. Bunlar “mahalli idareler” ve 

“kamu idareleri” olarak adlandırılabilir.   

5. TRT Başbakanlığın ilgili, RTÜK ise ilişkili kuruluşu iken sınav kâğıtlarının birçoğunda bağlı-ilgili-

ilişkili kavramları birbirine karıştırılmış ve yanlış yazılmıştır. İdarelerin bağlı-ilgili-ilişkili kuruluş 

olup olmadığını yazmamak bir eksikliğe neden olmaz. (Yanlış yazanlardan da puan kırılmamıştır.) 

6. BTK ve RTÜK birer bağımsız idari otoritedir ve bağımsız idari otoritelerin ne merkezden yönetime 

ne de yerinden yönetime dâhil olmadığını söylemek doğru değildir. Bağımsız idari otoriteler de 

hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarına dâhildir. 

7. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, meslek mensuplarının oluşturduğu kamu tüzel 

kişileridir. RTÜK, BTK ve TRT kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları değildir. 

8. İdarelerin teşkilat içindeki yerleri tespit edilirken diğer idare veya idare birimleri ile aralarındaki 

hukuki ilişkinin (hiyerarşi-idari vesayet) tespit edilmesi gerekmez.  

9. Erkler ayrılığını göz ardı ederek “yasama” organı olan TBMM’nin “yürütme organı”nın merkez 

teşkilatı içerisinde olduğunu belirtmek fahiş bir hatadır. 

 

SORU 1-b) 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

1. Türk İdare Teşkilatı binlerce tüzel kişilikten oluşmaktadır ve bu yapı içerisinde bütünlüğü sağlamak 

için öngörülen hukuki araçlar “hiyerarşi ve idari vesayet”tir. Hiyerarşi tek tüzel kişilik içinde, 

kendiliğinden var olan, kanunla öngörülmesi gerekmeyen bir yetki iken, idari vesayet iki tüzel kişilik 

arasında söz konusu olabilir, istisnaidir ve “kanunla” öngörülmesi gerekir. Anayasada merkezi 

idarenin mahalli idareler (yani yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları) üzerinde idari vesayet 

yetkisi olduğu kabul edilmiştir. Başbakanlık devlet tüzel kişiliğine dâhildir, TRT’nin ise ayrı bir 

kamu tüzel kişiliği vardır. Bu iki tüzel kişilik arasındaki ilişki, eğer kanunla da bu ilişkiye yönelik 

düzenlemeler öngörüldüyse idari vesayet ilişkisi olabilir. (Bu soru için mevzuat hükmü verilmesi 

gerekli değildir. Zira sorunun içerisinde TRT’nin tüzel kişiliği olduğu belirtilmiş ve cevabı 

tartışmanız istenmiştir.)  

 

KAR ILA ILAN HATALAR 

1. Bu tip sorular için sadece “idari vesayet vardır”, ya da “hiyerarşi vardır” gibi gerekçesiz cevaplar 

yeterli değildir. 



2. Verilen cevaplarda TRT’yi mahalli idare olarak değerlendirip, bu sebeple merkezi idarenin idari 

vesayet denetimine tabi olduğunu belirtmek doğru değildir. Zira TRT bir mahalli idare değildir. 

3. İdari vesayetin hiyerarşiden farkını belli edebilmek için sadece farklı tüzel kişilikler arası ilişki 

olduğunun belirtilmesi yeterli değildir. “Kanunla öngörülmesi” gerektiğinin belirtilmediği cevaplar 

yeterli değildir.  

4. Sorunun cevabını tam olarak bilmemekten kaynaklanan “hiyerarşi benzeri bir idari vesayet”, “idari 

vesayet benzeri ilişki”, “hiyerarşi benzeri bir dış idari denetim” şeklinde verilen ve puanlayan kişinin 

hangisi doğruysa onu seçmesi beklentisini içeren cevaplar da yeterli değildir.   

 

SORU 2 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

a- BTK tarafından güvenlik sertifikası verilmesi: 

Bağımsız idari otorite olarak bilinen Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yürüttüğü 

faaliyet “regülasyon” yani düzenleme ve denetleme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu soruda 

beklenen cevap, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösterenlere BTK tarafından verilen 

güvenlik sertifikasını (bu yıl verilen dersler ışığında) KOLLUK kapsamında değerlendirilmesi 

olacaktır. Kolluk, kamu düzeninin sağlanması, korunması ve bozulduğunda geri getirilmesi 

amacıyla, bireylerin toplum içindeki tutum ve davranışlarının düzenlenmesi, gözetilip izlenmesi ve 

aykırı eylem ve durumların önlenmesi, kaldırılmasıdır.  

(GEREKÇELİ İZAH) İlgili mevzuatta, yönetmeliğin 7. maddesi gereğince işletmelere güvenlik 

sertifikası alma yükümlülüğü getirildiği görülmektedir. Olayda yürütülen faaliyet açısından 

değerlendirmek gerekirse; kolluk gözetim ve denetiminin gereği gibi yapılabilmesi için bazı 

faaliyetlere girişenlerin İdareden izin almaları gerekmektedir. Kolluk usulleri açısından serbestlik 

ilkesi veya yasaklamadan söz etmek mümkün değildir; bildirim usulü ise bu tür bir faaliyete 

başlamak bakımından yeterli görülmemiştir. Bu nedenle şartları taşıyan kurumlara BTK tarafından 

güvenlik sertifikası verilmesi izin usulü kapsamındadır. Yani söz konusu sertifikanın, elektronik 

haberleşme faaliyetinin ölçülülüğü ve zararsızlığını beyan eden bir belge olduğu anlaşılmaktadır. 

b- RTÜK tarafından yayın lisansı verilmesi: 

Bağımsız idari otorite olarak bilinen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yürüttüğü 

faaliyet “regülasyon” yani düzenleme ve denetleme faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu soruda, 

yine bir öncekinde olduğu gibi radyo ve televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösterenlere RTÜK 

tarafından yayın lisansı verilmesini (bu yıl verilen dersler ışığında) KOLLUK kapsamında 

değerlendirmek gerekir. 

(GEREKÇELİ İZAH) İlgili mevzuatta, 37. maddede RTÜK’ün görevlerinden biri de “… mevzuata 

aykırılık tespit edilmesi veya yayın lisansı şartlarına uyulmaması halinde gerekli müeyyideleri 

uygulamak”tır. Buradan da anlaşıldığı üzere, RTÜK tarafından idarenin kolluk faaliyeti kapsamında 

müeyyide uygulanabileceği ve yayın lisansına ilişkin şartların değerlendirileceği görülmektedir. O 

halde RTÜK tarafından yayın lisansı verilmesi, radyo ve televizyon yayıncılığında faaliyete 

başlanabilmesi için alınması gereken bir belge olup kolluk çerçevesinde verilen bir izin olarak 

değerlendirilecektir.  

KAR ILA ILAN HATALAR 



1. İdarenin faaliyetleri denildiğinde ilk akla gelecek kavram “kamu hizmeti” veya “kolluk”tur. Sınavda 

birçok öğrenci, ilgili kurumlar tarafından verilen güvenlik sertifikası ve yayın lisansını “idarenin 

işlemleri” kapsamında incelemiştir. Hâlbuki cevap olarak yukarıda izah edilen hususların ele 

alınması beklenirdi. 

2. Yine birçok öğrenci, RTÜK ve BTK tarafından yürütülen faaliyeti, “kendilerine görev olarak verilen 

ve toplumun ortak ve genel bir menfaatini giderdiği” gerekçesiyle kamu hizmeti olarak 

tanımlamıştır. Hâlbuki öğrencinin dikkatine sunulan mevzuatta söz konusu belgelerin kolluk 

kapsamında değerlendirilmesine imkân tanıyan ipuçları bulunmakta idi. Özellikle yayın lisansı için 

“iltizam, müşterek emanet, imtiyaz” şeklinde değerlendirmeler yapılmıştır ki, bunlar, ilgili konunun 

tekrar ciddi bir şekilde çalışılması gerektiğini gösteren hata örnekleridir. 

3. Öğrencilerimizdeki genel eğilim, faaliyete ilişkin bir paragraftan az olmayan temel bilgi yazmak ve 

soruya ilişkin kişisel değerlendirmeyi bir veya iki satırla “geçiştirmek” şeklindedir. Esasında 

öğrenciden beklenen, teorik bilgiyi olaya uygulaması, her bir soruya mahsus ve özgün gerekçeler 

hazırlayabilecek yeterliliğe sahip olmasıdır. 

4. Gerekçeli cevap, sınav kâğıdının değerlendirilmesinde oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu 

bakımdan, öğrencinin her soruda, sadece kitaplardaki bilgiyi sıralı düzende anlatmak yerine, hukuki 

kavramları kullanarak gerekçeleriyle birlikte izah etmesi beklenmektedir. 

SORU 3 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

TRT ve (X) TV tarafından yürütülen faaliyetlerin hukuki niteliği:  

1. TRT, Türk İdare Teşkilatında Yerinden Yönetim kategorisinde “hizmet bakımından yerinden 

yönetim” içinde bulunmaktadır. Ayrı bir kamu tüzel kişiliğini haizdir. Radyo ve televizyon 

yayıncılığı alanında faaliyet göstermektedir. Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve 

televizyon kurumudur. (Dayanak ve görevini Anayasa’nın 133. maddesinden almaktadır.) Söz 

konusu faaliyet, henüz özel hukuk kişileri bu alanda faaliyet yürütmeden evvel İdare tarafından radyo 

ve televizyon yayıncılığının görev olarak üstlenilmesi sonucu KAMU HİZMETİ şeklinde 

tanımlanacaktır. 

TRT tarafından yürütülen faaliyet, kamu hizmetinin görülüş usullerinden “emanet usûlü” olarak 

bilinen, idarenin kendi araç-gereç ve personeliyle kamu hizmetini görmesine bir örnek teşkil 

etmektedir. Farklı kaynaklarda (K. Gözler gibi), kamu kurumları tarafından yürütülen hizmetlerde 

görülüş usulü olarak “kamu kurumu usûlü” ifadesi kullanılmakta olup sınavda bu kavram da doğru 

cevap olarak kabul edilmiştir. 

2. (X) TV, özel hukuk kişisidir. İdare tarafından kendisine radyo ve televizyon faaliyetinin görülmesine 

ilişkin bir görev verilmemiştir. Mevzuatta özel hukuk kişilerine böyle bir görev verilebilmesine 

yönelik bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla olayda verilen televizyon kanalının 

yürüttüğü faaliyet, özel bir teşebbüsün ilgili kurumlardan (RTÜK – BTK) gerekli izinleri almak 

suretiyle “ticari bir faaliyet” şeklinde radyo ve televizyon yayını yapması örneğini teşkil etmektedir.  

İkinci bir ihtimal olarak, X TV’nin yürüttüğü faaliyet ruhsat usulüyle görülen ve kamu hizmeti olarak 

üstlenilmese bile kamu hizmeti olma istidadını taşıyan bir faaliyet olarak da adlandırılabilir. Bu 

durumda X TV tarafından yürütülen faaliyeti (her ne kadar günümüzde doktrin tarafından 

savunulmasa da) “virtüel kamu hizmeti” olarak tanımlamak mümkün olabilecektir. Bu soruda X 



TV’nin yürüttüğü faaliyeti yukarıdaki izah çerçevesinde virtüel kamu hizmeti olarak tanımlayan 

cevaplar da puanlamada dikkate alınmıştır. 

(FAALİYETLERİN FARKINA İLİ KİN GEREKÇELİ İZAH) Yukarıda da izah edildiği üzere, 

TRT, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında kamu yararına yönelik olarak toplumun ortak ve genel 

ihtiyacını karşılamakla görevli bir kamu tüzelkişisi olup kamu hizmeti yürütmektedir. Bu alanda özel 

teşebbüslerin de bulunması, TRT’nin kamu hizmeti yürütmediği anlamına gelmez. Bir faaliyet İdare 

tarafından kamu hizmeti olarak yürütülmekte iken, eş zamanlı olarak aynı faaliyetin özel 

teşebbüslerce de yalnızca ticari gaye ile yürütülmesine bir engel bulunmamaktadır.  

Sonuç olarak, (X) TV, TRT’nin aksine, ticari gaye ile kurulmuştur ve bu alanda (kolluk kapsamında) 

alınması gerekli olan izinleri almak suretiyle kendi nam ve hesabına televizyon yayıncılığı 

yapmaktadır. Bu faaliyetin (X) TV’ye kamu hizmeti olarak gördürülmesine yönelik bir yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle X TV’nin yürüttüğü faaliyeti kamu hizmeti olarak 

adlandıramayız.  

KAR ILA ILAN HATALAR 

1. Bu soruda, X TV’nin faaliyeti büyük oranda kamu hizmeti olarak ifade edilmiştir. Hâlbuki TRT 

dışında yayın yapan tüm radyo ve televizyon kanalları özel hukuk kişisi olup olayda bahsi geçen 

ruhsatları almak suretiyle ticari faaliyet yürütmektedirler. 

2. Yine X TV’nin yürüttüğü faaliyet için, İdarenin özel kişiler eliyle kamu hizmetini görmesi 

usullerinden müşterek emanet, imtiyaz, yap-işlet-devret usulleri açıklanarak yanlış cevap verildiği 

görülmektedir. 

3. Bir faaliyetin kamu hizmeti olup olmadığının tespitinde, söz konusu faaliyetin İdareye görev olarak 

verilmesi, idare tarafından bu faaliyetin üstlenilmesi ve toplumun ortak ve genel bir ihtiyacının 

giderilmesi kriterleri dikkate alınmalı idi. Ancak, TRT’nin (mevzuatta da buna yönelik bir düzenleme 

olmamasına rağmen) kendisine görev olarak verilen bir faaliyeti X TV aracılığıyla gördürmekte 

olduğu zannedilerek cevap verilmiştir. 

SORU 4/a 

CEVAPTA BEKLENEN HUSUSLAR 

1. İdari işlemlerin maddi bakımdan sınıflandırılması, söz konusu işlemlerin içeriklerine göre yapılan bir 

tasniftir.  Bu sınıflandırmada işlemler “birel işlemler”   “genel işlemler” ve bazen içeriğinde hem 

genel hem de birel nitelikte işlemler barındıran “karma işlemler” olarak tasnif edilirler.  

2. Genel işlemler gayri şahsi ve sürekli hukuksal durumlar yaratırlar. Genel işlemlerden genel 

düzenleyici işlemler “genel”   “soyut”  kişisel olmayan ve “uygulanmakla tükenmeyen”  bir 

niteliğe sahiptirler. Genel kararlar ise çoğu kez sürekli değil sürelidirler ve fakat genel kararı genel 

düzenleyici işlemden ayırmada kullanılacak asıl ölçüt, genel kararların “uygulanmakla tükenir” 

nitelikte olmaları, yani doğurgan olmamalarıdır. 

3. Birel işlemlerde ise hem konu hem de özne belirlidir ve ortaya çıkan sonuç sadece bir kişi nesne 

ya da olay için geçerlidir. Bu işlemler “birel- koşul” ve “birel-öznel” olmak üzere iki türlüdür. 

Birel koşul işlemler, bir kişi nesne ya da olaya ilişkin olarak yapılan ve genel bir hukuksal 

durumdan bir diğerine girme  onun içinde bulunma veya ondan çıkma sonucunu doğuran 

işlemlerdir. Birel öznel işlemlerde ise işlemin içeriğini ve kapsamını ilgilisinin özel durumları 

belirlemektedir. 



4. Belirtmek gerekir ki sorudan tam puan alan hiç kimse bu denli detaylı bir genel açıklama 

yapmamıştır. Çünkü öğrencilerimizden asıl olarak beklenen konuya ilişkin bilgilerinin olaya doğru 

biçimde uygulanması ve işlemlerin bu bilgiler ışığında tasnif edilmesidir. 

5. Bu açıklamalar ışığında “yayın lisansı” “frekans tahsisi” ve “kamulaştırma kararı” birel- koşul 

işlemlerdir.  Her biri bir kişi ya da nesneyi özel durumları dikkate alınmaksızın sınırları önceden 

belirlenmiş bir hukuki statüye sokmakta ya da bir statüden çıkarmaktadır. “İmar planı” karma 

işlemdir.  Çünkü hem bir bölgenin yapılaşma koşullarına ilişkin genel ve gayri şahsi düzenlemeler 

getirmekte hem de alanda yer alan parsellerin hukuki statüsünü değiştirmektedir. (Belirtmek gerekir 

ki imar planının düzenleyici işlem olarak nitelendiren kimselere de gerekçeleri doğru olmak 

koşuluyla puan verilmiştir.)  “Başbakanlık tarafından verilen geçici durdurma kararı” ise genel 

ve gayri şahsi bir düzenleme getirmekte ve geçici de olsa yürürlükte olduğu süre boyunca sonuçlarını 

doğurmakta ve uygulanmakla tükenmemektedir. Yani bir genel düzenleyici işlem niteliği 

göstermektedir. 

 

CEVAPTA YAPILAN HATALAR 

1. Genel açıklamanın çok az kağıtta yer aldığı görülmüştür. Ancak tek tek gerekçelendirilmek kaydıyla 

genel açıklama olmayan cevaplara da tam puan verilmiştir.  

2. Sadece işlemlerin niteliği yazılan fakat hiçbir gerekçeye yer verilmeyen kâğıtların oldukça fazla 

olduğu görülmüştür. 

3. İşlemlerin birçoğunun hazırlık işlemi olarak nitelendirildiği gözlemlenmiştir. “Geçici durdurma” 

olay dikkatli okunmadığından, “yayın durdurma cezası” ile karıştırılmış ve birel koşul işlem olarak 

etiketlenmiştir .  

4. Maddi bakımdan tasnifin ne anlama geldiği anlaşılmamış ve işlemin unsurlar bakımından 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 SORU 4/b   

CEVAPTA BEKLENEN HUSUSLAR 

1. İdari işlemler idarenin idare hukuku alanında yaptığı, tek yanlı, kesin ve doğrudan uygulanabilir 

nitelikteki hukuki işlemlerdir. Ancak iptal davasına konu olabilecek nitelikteki bu tür işlemler, 

yalnızca Anayasa'nın yürütme organı içinde öngördüğü yapısal "idare"ye özgü değildir. Yasama ve 

yargı organlarınca tesis edilmekle birlikte "yasama" ya da "yargı" fonksiyonuyla ilgisi olmayan ve 

tümüyle  "idare" işlevine ilişkin olarak yukarıda belirtilen tanıma uygun biçimde alınan kararların da 

idari işlem olarak kabulü gerekir.  

2.  TBMM yürütme içerisinde yer almaz. Yasama organıdır ve yaptığı işlemler organik olarak yasama 

işlemleridir. Ancak soruda bahsedilen işlem daha önce Danıştay incelemesinden geçmiş ve 

yasamanın “idare işlevi” ne ilişkin olarak tesis ettiği bir işlem olarak nitelendirilmiştir. (Karar hem 

derste gösterilmiş hem de internet sitemizde yayınlanmıştır ve hala mevcuttur.)  Soruda ise bu 

işlemin yasama organın tesis ettiği bir idari işlem olup olmadığının tartışılması beklenmiş ve gerekçe 

doğru olmak kaydı ile maddi anlamda “bu bir idari işlemdir” ya da “bu bir yasama işlemidir” diyen 

kişiler sorudan tam puan almışlardır.  

3. Yasama işlemi olarak nitelemenin gerekçesi,  kuvvetler ayrılığını benimsemiş olan Anayasamızda 

TBMM'nin görev ve yetkilerinin Yasama bölümünde düzenlendiği, bu haliyle TBMM Genel 

Kurulunun idari makam olarak düşünülmesinin mümkün olmadığı; ayrıca bu işlemin yasamanın 

idare hukuku alanında sonuç doğuran bir işlemi olmadığı, bu nedenle, "idari bir makam" olarak 

kabul edilemeyecek olan yasama organının RTÜK'e üye seçmesiyle ilgili aldığı kararın idari işlem 

olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı olabilir.   



4. İdari işlem olarak nitelemenin gerekçesi ise: yürütme erki içinde bulunan bir üst kurula kamu 

görevlisi atanmasına ilişkin TBMM kararının, idare fonksiyonuyla ilgili olduğu ve idare hukuku 

alanında sonuç doğurduğu olabilir. 

 

CEVAPTA YAPILAN HATALAR 

1. Yapılan en yaygın hata bu işlemin TBMM’nin RTÜK üzerinde idari vesayet yetkisi kullanması 

dolayısıyla tesis edilmiş bir işlem olduğu cevabı idi. TBMM’nin yasama organı olduğuna 

değinenlerin sayısının çok az olduğunu üzülerek vurgulamak gerekir 

2. Bir diğer hata TBMM’nin böyle bir yetkiye sahip olmadığı, bağımsız idari otoritelerin kendi 

organlarını kendilerinin seçtiği yönündeki değerlendirme idi. Hâlbuki ne mevzuatta böyle bir veri 

vardır ne de derste böyle bir şey anlatılmıştır.    

SORU 5 

CEVAPTA BEKLENEN HUSUSLAR.  

1. Bu olayda Başbakan, Vali ve RTÜK üyelerinin personel statüleri sorulmuştur. Bu soruda öncelikle 

sorulan kişilerin kamu görevlisi olup olmadığı değerlendirilmelidir. Olayımız bakımından kamu 

görevlisi olmadığı sonucuna varabileceğimiz bir kimse yoktur.  

2. Personel statüsü sorulduğunda şu altı kategoriden biri akla gelmelidir: “Memur”, “diğer kamu 

görevlisi”, “mükellef”, “fahri ajan”, “sözleşmeli personel”, “geçici personel”. İşçi kamu görevlisi 

değildir. Ancak Devlet Memurları Kanunu’nda bir istihdam biçimi olarak düzenlenmiştir.  

3. Anayasanın tanımına göre; devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre asli ve 

sürekli olarak yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri memurlar ve diğer kamu görevlileri 

eliyle görülür. Başbakan ve RTÜK üyeleri genel idare esaslarına göre asli ve sürekli olarak 

yürütülmesi gereken bir hizmeti yürütmektedir. Ancak bu iki kamu görevlisini memur olarak 

nitelendirmek mümkün değildir. Bir kere Başbakan ve RTÜK üyeleri mesleğe giriş bakımından 

memurlardan farklıdır. Seçim ve atamayla işbaşına gelirler. Kariyer ve liyakat ilkelerine tabi 

değildirler. Bu itibarla bunlar diğer kamu görevlisidir.  Vali de asli ve sürekli bir görev ifa eder. 

Ancak “tipik” memurlardan farklı olarak valilik belli derece ve kademeler sonucu gelinen bir kamu 

görevi değildir. Valiler kariyer ve liyakat ilkelerine tabi değildir. Vali 657 sayılı devlet memurları 

kanununda istisnai memurlar arasında sayılmaktadır. Bunun nedeni yukarıda sayılanlar ve buna ek 

olarak valiliğin bir meslek memurluğu olmamasıdır. Valilik istisnai memurluktur.  

 

CEVAPTA YAPILAN HATALAR 

1. Cevaplarda çoğunlukla personel statüsü ile ilgisi olmayan tanımlamalar yapılmıştır. (Geniş anlamda 

kamu görevlisidir, dar anlamda kamu görevlisidir gibi.) 

2. Valinin statüsü çoğunlukla geniş anlamda kamu görevlisi olarak tespit edilmiş; istisnai memur olarak 

ifade edildiğinde ise bu nitelendirmenin sebep ve sonuçları hakkında herhangi bir açıklamaya yer 

verilmemişti. Valinin seçimle işbaşına geldiğini ifade edenlerin sayısının oldukça fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. 

3. Başbakanın statüsü hakkında birbirinden çok farklı nitelemelere rastlanmıştır.  (Memur, fahri ajan, 

geniş anlamda kamu görevlisi, dar anlamda kamu görevlisi vs.) 

4. Genel olarak yanıtların gerekçesiz olduğunu vurgulamak gerekir. Memur olarak ya da başka bir 

başlık altında niteleme nedeninin ne olduğu, bu sonuca hangi verilerden ulaşıldığı konusunda hiçbir 

değerlendirme yapılmamış salt niteleme ile yetinilmiştir.  Çoğunlukla genel bir açıklama dahi 

yapılmamıştır. 



5. Asli ve sürekli hizmetlerde görev alma özelliği yalnızca memurlara ait bir özellikmiş gibi bir 

yaklaşım içinde olunduğu gözlemlenmiştir. 

6. RTÜK üyelerinin emekli olduğu verisinden hareketle “emekli oluyorsa memurdur” şeklinde cevaplar 

oldukça fazlaydı. Oysa, emekli olmak sadece memurlara ait bir hak değildir.  

SORU 6-a 

CEVAPTA BEKLENEN HUSUSLAR 

1. Bu soru, yayın frekansları ve çocuk parkının, kamu mallarından hangi statüye dahil olduğunu 

belirlemeye yönelik bir sorudur.  

2. Beklenen cevaplama şekli: Kamu tüzel kişilerine ait mallar; kamu malları ve kamunun özel malları 

diye ikiye ayrılır. Kamu malları da kendi içinde hizmet malı, orta malı ve sahipsiz mal olarak 3 

grupta toplanmaktadır. Hizmet malları; bir kamu hizmetine göre uyarlanarak hizmete tahsis edilen, 

yapılan hizmetin ayrılmaz bir parçasını oluşturan, fiilen de hizmette kullanılan mallardır. Orta malı 

kamunun doğrudan doğruya kullanımına bırakılan mallardır. Sahipsiz mallar ise devletin hüküm ve 

tasarrufu altında olan, yani özel hukuk kişilerinin mülkiyetine konu olamayan mallardır. Olayımızda 

yayın frekansları, niteliği gereği kıt kaynak olmasından ötürü özel hukuk kişilerinin mülkiyetine tabi 

olamayacak mal kategorisinde değerlendirilmekte ve statü olarak sahipsiz mal statüsünde 

bulunmaktadır. Çocuk parkı ise, özel olarak çocukların kullanacağı şekilde yapılmış olup hizmete 

tahsis edilmesi nedeniyle hizmet malı kategorisinde değerlendirilmektedir. (Derste, çocuk parkının 

statü olarak hizmet malı mı orta malı mı olduğu hususunun tartışmalı olduğu belirtilmiş olduğundan, 

bu tartışmayı kendisi de yapanlara; doğrudan tespit yapmış olanlara göre daha yüksek puan 

verilmiştir.) 

CEVAPTA YAPILAN HATALAR 

1. Soru cevaplanırken, en çok yapılan hata, kamu malları statülerinden herhangi bir şekilde söz 

etmeden, doğrudan “frekans hizmet maldır, orta malı da çocukların kullanımına verildiği için orta 

malıdır” şeklinde tespit yapılmış olmasıdır. Tam tersi şekilde, kamu mallarını uzun uzun ve hatta 

şekil çizerek anlatan fakat ya olaydaki mallar hakkında herhangi bir niteleme yapmadan bırakan ya 

da anlattığı bilgilere rağmen, cevap olarak, sınava girenlerin büyük bir çoğunluğunun dediği gibi 

frekanslara hizmet malı, çocuk parkına da orta malı diyerek bırakanlar olmuştur. 

2. Yapılan bir diğer hata ise yayın frekansı verilmesi ve çocuk parkının hizmete tahsis edilmesini, işlem 

bakımından nitelemek olmuştur. Yani bunların mal statüsü değil, frekans tahsisi ve çocuk parkı 

tahsisinin ne tür bir işlem olduğunu belirlemeye çalışanlar olmuştur. 

SORU 6-b 

CEVAPTA BEKLENEN HUSUSLAR 

1. Bu soru kamu mallarından yararlanma usullerine ilişkin bir sorudur. Beklenen cevap şekli: Kamu 

mallarından yararlanma usulleri, genel ve özel yararlanmadır. Özel yararlanma ise kendi içinde özel-

kural (tahsise uygun) ve özel-istisnai (tahsisle bağdaşabilir) yararlanma olmak üzere 2’ye 

ayrılmaktadır. Genel yararlanma; bir maldan herkesin, serbest, eşit, sürekli ve ücretsiz bir şekilde 

yararlanmasını ifade eder. Özel yararlanma ise, maldan yararlanmak isteyenlerin izne tabi olarak, 

belli bir ücret karşılığında ve süreli olarak yararlanmasını ifade eder. Olayımızda (X) TV, parktan 

ancak özel-istisnai şeklinde bir yararlanma talebinde bulunabilecektir. Özel-istisnai yararlanmalarda, 

bu yararlanma tahsise uygun veya aykırı olmayan fakat tahsisle bağdaşabilir bir yararlanma şeklidir. 

Olay bakımından ise (X) TV’nin bu talebi, yani vericilerin çocuk parkına konulması, vericilerden 

kaynaklanacak radyasyon nedeniyle sağlık bakımından sorun oluşturabileceği için tahsisle 



bağdaşabilir bir yararlanma talebi değildir. Dolayısıyla, idarenin söz konusu yararlanma talebini 

reddetmesi hukuka uygundur. 

CEVAPTA YAPILAN HATALAR 

1. Bu soruyu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu doğru cevaplandırmıştır. Hata yapanlar ise yine 

yararlanma usullerini anlatmadan sadece tespit yoluna gitmiş veyahut hiç olaya dikkat etmeden 

parkın çocuk parkı olduğunu ve herkesin bundan genel olarak yararlanabileceğini belirterek, burada 

bir genel yararlanmanın söz konusu olabileceğini belirtmişlerdir. 

2. Yapılan bir diğer hata ise soruda idarenin talebi reddetmesinin hukuka uygun olup olmadığı 

sorulduğundan ötürü, yararlanma usullerine dair bilgi vermeden, bu soruyu işlemin unsurlarına 

ilişkin bir soru zannederek işlemin unsurlarını tek tek açıklayıp ona göre hukuka uygunluğunun 

belirlenmeye çalışılmış olmasıdır.  

 

SORU 7/a 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

1. Valiliğin “vericilerin faaliyetini durdurma kararı” işleminin unsurları bakımından hukuka uygun olup 

olmadığı sorusunda, işlemin beş unsuru (yetki, şekil/usul, sebep, konu, amaç) bakımından 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

2. Olaydaki veriler ve mevzuat birlikte incelendiğinde işlemin yetki ve şekil/usul unsurları yönünden 

hukuka aykırı olduğu görülmektedir. Diğer unsurlar bakımından ise herhangi bir sakatlık söz konusu 

değildir. 

3.  Yönetmeliğin 19. maddesi gereği, “elektromanyetik alan şiddetinin (…) izin verilen limit değerinin 

üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde işletmeciye söz konusu limit değerleri sağlaması için 

tebliğ tarihinden başlamak üzere 10 iş günü süre verilir. Bu sürenin bitiminde yapılacak denetim ve 

ölçümlerde uygunsuzluğu devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 23. madde … uygulanır.”  

4. Yönetmeliğin 23. maddesi gereği, “… 19. Maddede belirtilen hükümlerin ihlali halinde sabit 

haberleşme cihazının faaliyeti uygun şartlar sağlanıncaya kadar Kurum (BTK) tarafından veya 

Kurumca yapılan bildirim üzerine mülki amirler eliyle durdurulur.” 

5. Yukarıda yer verilen yönetmelik hükmü kapsamında, olayda (X) TV’nin elektromanyetik şiddetinin 

mevzuatla belirlenen standartlar üzerinde olduğu belirtildiğinden durdurma işlemin maddi ve hukuki 

sebebinin gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle sebep unsuru yönünden işlem hukuka 

uygundur.  

6. Ancak olayda, yönetmelikte durdurma işlemi için öngörülen izlenmesi gereken usulün (önce süre 

verilmesi, sürenin bitiminde uygunsuzluğun devam edip etmediğinin denetlenmesi) izlenmediği 

görülmektedir. Bu nedenle işlem şekil/usul unsuru yönünden hukuka aykırıdır.  

7. Yönetmeliğin 23. maddesi gereği, durdurma işleminde yetkili makam, BTK veya Kurumca yapılan 

bildirim üzerine mülki amirlerdir. Ancak olayda, TRT’nin şikâyeti üzerine Valilikçe vericilerin 

faaliyetinin durdurulduğu görülmektedir. Bu nedenle, -Kurumca bildirim olmaksızın- Valiliğin söz 

konusu işlemi tesis etmeye yetkisi bulunmamaktadır. Bu bakımdan işlem, yetki unsuru yönünden 

hukuka aykırıdır.  

8. Konu ve amaç unsurları ise, olaydaki veriler ve mevzuatta aksini düşündürecek bir husus 

bulunmadığından hukuka uygundur. 

 

KAR ILA ILAN HATALAR (7/a) 

 



1. Soru metninde belirtildiği gibi, cevapta işlemin unsurları bakımından bir değerlendirme 

beklenmektedir. Bu nedenle, işlemin unsurlarına hiç değinmeden hukuka uygunluk/aykırılık 

tartışması yapmak doğru ve yerinde değildir. 

2. Teorik bilgi eksikliği nedeniyle, soru doğru anlaşılmakla birlikte yanlış sonuçlara ulaşılmaktadır. 

İşlemin unsurları, yetki/şekil-usul/sebep/konu ve amaçtan ibarettir. İdari işlemin “yer, mekan, 

zaman” gibi unsurları bulunmamaktadır. 

3. 7/a sorusu kapsamında en sık yapılan hata yapılan işlemin sebep unsuru ile usul unsurunun birbirine 

karıştırılmış olmasıdır. İşlemin ortaya çıkması için izlenmesi gereken usul (olayda süre verilmemesi, 

denetim yapılmaması) sebep sakatlığı olarak değerlendirilmiştir. 

4. Yetki unsuru sakatlığını tespit etmek bakımından da önemli hataların yapıldığı görülmüştür. 

BTK’nın bildiriminin olmaması salt şekil/usul sakatlığı olarak değerlendirilmiştir. Oysa, BTK’nın 

bildirimi, işlem yapılırken uyulması gereken bir usulden ibaret olmayıp, BTK’nın bildirimi 

olmaksızın işlem hukuka uygun biçimde var olamayacağından, asıl olarak yetki unsuruna ilişkindir.  

5. Ayrıca, yukarıda açıklandığı üzere, işlemin konu ve amaç unsurlarında sakatlık bulunmamakla 

birlikte sürenin verilmemesinin işlemi konu bakımından hukuka aykırı kılacağı gibi yerinde olmayan 

değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür. 

6.  Soru, olaydaki veriler ve mevzuat hükümleri karşısında, soruya verilecek cevapta ihtimalli 

değerlendirme yapma gereği bulunmamaktadır. Bu nedenle, “süre verilmemişse”, 

“TRT’ninşikayetinden sonra Kurum’ca bildirim yapılmışsa” gibi ihtimalleri değerlendirmeye 

çalışmak, sorunun kapsamı dışında kaldığı gibi, zaman kaybına da neden olmaktadır. 

7. Ayrıca, yetki bakımından sakatlığı ifade temek için “yetki gaspı”, “yetki tecavüzü”, “yokluk” gibi 

kavramlar kullanılırken hata yapıldığı gibi, sorunun cevabı bakımından, sakatlığın ağırlığını 

belirtmeye de ihtiyaç bulunmamaktadır. 

 

SORU 7/b 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

1. Valilikçe verilen kararın hukuka uygun olduğu varsayıldığında, aynı gerekçeyle RTÜK tarafından 

yaptırım uygulanmasının hukuka uygun olup olmadığının sorulduğu bu soruda, esas itibariyle aynı 

fiil nedeniyle iki ayrı yaptırımın hukuka uygun olup olmadığı ile bu durumun hangi hallerde hukuka 

uygun olacağı tartışmasının yapılması beklenmektedir. 

2. İdari yaptırımlarda, ceza hukukundaki aynı fiilin iki defa cezalandırılamayacağı esası kural olarak 

geçerli olmakla birlikte farklı düzenleri korumak amacıyla kimi hallerde bir idari düzenlemeye 

aykırılık fiili nedeniyle iki ayrı yaptırımın uygulanmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

3. Nitekim yıl içinde ilgili konunun anlatıldığı derslerde, Danıştay’ın kamu görevlisi olan doktor 

hakkında (Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası tarafında) iki ayrı disiplin cezasının uygulanmasını 

hukuka uygun bulduğu kararına işaret edilmiş idi. 

4. Yukarıdaki bilgiler ışığında, olayda uygulanan yaptırımın iki ayrı düzeni koruma anacı taşıdığı 

savunulabilir. Zira, Valilik, elektromanyetik cihazların şiddetinin düzenlenmesi bakımından yaptırım 

uygulayabilecekken; RTÜK televizyonların yayın kalitesinin bozulmaması amacıyla kendisine kanun 

ile verilen yetkiyi kullanmak suretiyle yaptırım uygulayabilecektir. 

 

KAR ILA ILAN HATALAR (7/b) 

1. Soru metninde, (a) şıkkından farklı olarak, işlemin unsurları bakımından bir değerlendirme yapılması 

beklenmemekle birlikte, yukarıda tartışılan hususlara hiç değinilmeksizin (a) şıkkında açıklanan 

unsurlar tekrar edilmiş ve bu durum zaman kaybına neden olduğu gibi sorunun cevabından da 

uzaklaşılmıştır. 



2. RTÜK’ün yaptırım uygulama yetkisi, ilgili mevzuat karşısında ihmal edilmiş ve Kurul’un hiçbir 

şekilde yaptırım uygulayamayacağı ifade edilmiştir. 

3. Bu soru kapsamında sıklıkla karşılan hatalardan biri de, “valiliğin kararının hukuka uygun olduğu” 

nun bir varsayım olduğu göz ardı edilerek, bir önceki şıkta valiliğin işleminin hukuka uygun olduğu 

gerekçelendirilerek bu şıkta da zincirleme hata yapılması olmuştur. Bir başka ifadeyle, yerinde 

olmayan bir değerlendirme yapılarak “valiliğin işlemi hukuka uygun olduğundan RTÜK’ün işlemi 

hukuka aykırıdır” şeklinde iki şık arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. 

 

SORU 8 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

1. Başbakan tarafından verilen yayın durdurma kararının hukuka uygun olup olmadığının ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde değerlendirmesi istenen bu soruda, genel olarak 6112 sayılı Kanun’un 7. ve 

8. maddeleri kapsamında, Başbakan’ın işleminin kolluk faaliyetine hakim olan “ölçülülük” ilkesi 

(genel bir yasaklamanın mümkün olup olmadığı) kapsamında tartışılması beklenmektedir. 

2. 6112 sayılı Kanun’un “olağanüstü dönemlerde yayınlar” başlıklı 7. Maddesinde, kriz zamanlarında 

dahi ifade ve haber alma özgürlüğünün esas olduğu ancak milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı ya 

da kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın 

yasağı getirilebileceği düzenlenmiştir. 

3. Diğer taraftan, aynı Kanun’un 8. maddesinde yayın hizmetlerinin genel sağlığa zarar verecek 

davranışları teşvik edemeyeceği ifade edilmiştir. Bu hükme dayanarak yaptırım uygulama yetkisi 

Başbakan’a değil  RTÜK’e aittir.  (m. 32, 37) 

4. Yukarıda belirtilen hükümler kapsamında, alternatif tıp uygulamalarından dolayı artan ölüm 

olaylarının m.7 kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği dolayısıyla olayda Başbakan’ın 

geçici yayın yasağı işlemini tesis etmeye yetkili olup olmadığı tartışmasının yapılması aranmaktadır. 

5. Olayda şayet Başbakan’ın yetkili olduğu sonucuna ulaşılmış ise, uygulanan yasağın, işlemin sebebi 

ile orantılı olup olmadığının değerlendirilmesi de gerekmektedir. Olayda dikkat çeken husus, 

yalnızca sağlık sorunlarına yol açan alternatif tıp uygulamalarının değil, tüm alternatif tıp 

uygulamaları için yayın yasağı getirildiğidir ki bu durumun ölçülülük ilkesi kapsamında ayrıca 

tartışılması gerekmektedir. 

 

KAR ILA ILAN HATALAR (8. SORU) 

1. Cevaplarda yalnızca m. 7 yönünde değerlendirme yapılarak, m. 8 ve RTÜK’ün yaptırım uygulama 

yetkisi göz ardı edildiği görülmüştür. 

2. Olayda “Başbakanlık” tarafından uygulanan yasaktan bahsedilirken, mevzuatta “Başbakan veya 

görevlendireceği bakan”a yetki verilmesi çelişki olarak değerlendirilerek, işlemin yetki unsurunun 

sakat olduğu ifade edilmiştir. 

3.  Bazı cevaplarda kolluk faaliyetinin söz konusu olduğu bir uygulamada, ölçülülük ilkesine hiçbir 

şekilde değinilmediği gibi Başbakan’ın kanal kapatma yaptırımını uygulaması gerektiği belirtilmiştir. 

 

SORU 9 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

1. Olayın 3. paragrafının son cümlesinde belirtildiği üzere, X TV’nin açtığı dava neticesinde idare 

mahkemesi imar planı ve kamulaştırma kararını iptal ettiği (yani idarenin işlem ya da işlemlerinde 

hukuka aykırılık bulup X lehine karar verdiği) için HUKUKA AYKIRI İŞLEMDEN 

KAYNAKLANAN HİZMET KUSURU vardır.  



2. X TV’nin vericileri kaldırmaması nedeniyle bir kusuru SÖZ KONUSU değildir. Çünkü idare ne 

olursa olsun vericileri usulüne uygun sökmelidir. Oysa burada “ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE” aykırılık 

teşkil edecek bir sökme işlemi vardır. Bu hizmetin “KÖTÜ İŞLEMESİDİR”. Bu sebeple idarenin 

kusurunu azaltan ya da kaldıran bir hal de söz konusu değildir. (X TV’nin kusurunun olmamasına ve 

hizmetin kötü işlemesine hiç değinmeden şu cevabı yazanlara da, tam puan olmasa da puan 

verilmiştir: “Kaldırma kararı vermek çocukların sağlığı bakımından belki makuldür; ancak 

sökülmesi için çok kısa bir süre verip, sonra da kullanılamaz hale getirecek şekilde sökmek ölçülü 

değildir.” 

3. Öncelikle kusur sorumluluğu araştırıldığından ve kusur ile kusursuz sorumluluk bir arada 

olamayacağından olayda kusursuz sorumluluk söz konusu değildir. 

KAR ILA ILAN HATALAR 

1. a- Mahkeme kararından hiç bahsedilmeyen cevaplar verilmiştir.  

b- Karardan bahsedenlerin bir kısmı ise sorunun cevabını oraya bağlamamış, sadece olayı özetlerken 

mahkeme kararına değinmiştir. 

c- Bir kısmı ise İPTAL’i idare lehine bir karar gibi algılayıp, bunu, idarenin haklı olduğu, sorumsuz 

olduğu yönündeki cevabını desteklemekte kullanmış.  

2. Sadece kusursuz sorumluluğu esas alarak cevap verip kamulaştırma müessesesinin özel ve kendine 

özgün teorisini gözden kaçıranlar olmuştur.  

3. “Verici sökmek idarenin riskli bir faaliyetidir o sebeple kusursuz sorumluluk söz konusudur” 

diyenler bulunmaktadır. 

4. “Olayda kusursuz sorumluluk yoktur, o nedenle kusur sorumluluğu söz konusudur.” cevabını 

verenler vardır. 

5. “Olayda işlem değil eylem söz konusudur ve İYUK m. 13 uygulanmalıdır.” yazanlar vardır. 

6. “İdarenin haksız bir eylemi söz konusudur, bu bir haksız fiildir, FİİLİ YOLDUR, o sebeple idarenin 

ÖZEL HUKUK sorumluluğu söz konusu olup, adli yargı görevlidir.” yorumunu yapanlara 

rastlanmıştır  

7. “X TV kendisine verilen sürede vericileri kaldırmadığı için kusurludur, bu idarenin sorumluluğunu 

kaldırır ya da azaltır.” diyenler olmuştur.   

8. a) “Burada bir kamu hizmeti olmadığından kusursuz sorumluluk söz konudur. 

b) Hizmet kusuru olması için işlem ya da eylem olmalı, oysa burada bir kamu hizmeti görülüyor o 

sebeple kusursuz sorumluluktur” diye yazanlar olmuştur. 

9. Mevzuatta verilen m. 19 ve m. 23 ile cevaplamaya gidilmiş. Hâlbuki bu iki madde de limit 

değerlerin aşılmasıyla ilgili olup, vericilerin sökülmesiyle ilgili değildir. Mevzuata gidince, idarenin 

“bu maddelere göre sökme yetkisi hiç yok ki, kullanılamaz hale getirebilsin” denmiştir. Hâlbuki 

idare burada kolluk faaliyetinden kaynaklanan yetkisini kullanmaktadır.  

10. Bir sayfa boyunca kusur-kusursuz sorumluluk-azaltan/kaldıran haller TEORİK olarak anlatılmış, 

sonra altına bir cümle ile olayda bu sebeple kusur sorumluluğu/kusursuz sorumluluk vardır denmiş. 

11. Kusursuz sorumluluktur, X TV imtiyazcı şirkettir deyip, “fait du prince” ve “imprevision” ilkelerini 

anlatanlar olmuştur. 



12. “İdarenin idari sorumluluğu değil; cezai/mali/hukuki sorumluluğu vardır” diyenler olmuştur. 

10. SORU 

CEVAPTA ARANAN HUSUSLAR 

1. Kamulaştırma ancak özel hukuk kişilerinin malları üzerine yapılabilir. Oysa olayda taşınmaz 

belediyenin mülkiyetine geçmiştir. Dolayısı ile kamu tüzel kişisine ait bir mal söz konusudur. 

2. Soruda “ÖZGÜLEMEDEN ÖNCEKİ” aşama sorulduğu için burada belediyeye ait bir özel mal, yani 

İDARENİN ÖZEL MALI söz konusudur. Ancak ilk gerekçe ile kamu tüzel kişinin kamusal malını 

olduğu gibi, özel malını da kamulaştırmak mümkün değildir. 

3. Dolayısı ile bu malın kamulaştırılması mümkün değildir. Ancak KK m. 30 gereği İDARELER 

ARASI MAL DEVRİ (İMD) söz konusu olabilir.  

KAR ILA ILAN HATALAR 

1. Özel mülkiyet, özel mal ve İMD’den hiç bahsetmeyip, gerekçe de belirtmeden sadece şu cümleleri 

yazanlar olmuştur: “İdarenin kamu malları kamulaştırılamaz. Burada da kamu malı söz konusudur.”  

2. “İdarenin özel mallarına özel hukuk hükümleri uygulanır, o sebeple de kamulaştırılabilir” şeklinde 

cevap verenler olmuştur. 

3. Soruyla ilgili olmamasına rağmen sadece malikin geri alma hakkından bahseden cevaplar 

bulunmaktadır. 

4. Soruyla ilgili olmamasına rağmen sadece özel kişi lehine yapıla kamulaştırmadan bahsedilmiş 

cevaplara rastlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 


