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İDARE HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI 

      22/12/2017 

KONULAR: 

- İdari işlemlerin Sona Ermesi: Kaldırma (İlga) 

- İdari İşlemin Unsurları: Yetki (Konu ve Kişi Yönünden Yetki), Amaç 

- İdareyi Etkileyen Temel İlkeler: İdarenin Kanuniliği, Bağlı Yetki-Takdir Yetsisi-Yerindelik Denetimi 

SORU 1: Ö, 10 yıldır MEB’e bağlı bir devlet okulunda öğretmenlik yapmaktadır. Bakanlık müfettişleri tarafından 

yapılan incelemelerde Ö’nün öğretmen olmak için gereken şartları taşımamasına rağmen atamasının yapıldığı, 

atama işleminin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. 10 yıl önce yapılan hukuka aykırı atama işleminin ilga edilip 

edilemeyeceğini ve geri alınıp alınamayacağını tartışınız. 

CEVAP 1: İdari işlemler ya kendiliğinden sona erer, ya idare işlemi ilga eder (kaldırır) yahut geri alır, ya da 

mahkemenin işlemi iptal ederek sona erdirebilir. Olayda bahsedildiği üzere idarenin bir idari işlemi kendisinin 

ilgası ya da geri alması söz konusu olduğunda, öncelikle işlemin genel düzenleyici işlem mi, yoksa birel işlem mi 

olduğuna bakmak gerekmektedir.  

Genel düzenleyici işlem, idarenin genel, soyut, kişilik dışı, objektif işlemleridir. Genel düzenleyici işlemler idare 

tarafından hukuka uygun olsun olmasın her zaman ilga edilebilir. Ve ilga, idari işlemle ilgili geleceğe yönelik olarak 

sonuç doğurur. Bu kapsamda genel düzenleyici işlemler idare hukukunda kazanılmış hak oluşturmazlar. Kural 

olarak genel düzenleyici işlemler hiçbir zaman geri alınamazlar. Geri alma söz konusu olduğu zaman, idari işlem 

kurulduğu tarihten itibaren ortadan kalkar. Genel düzenleyici işlemlerin geri alınması, işlemi baştan itibaren 

ortadan kaldıracağından, hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturacaktır. 

Birel işlemler ise, idarenin özel, somut, kişisel ve sübjektif nitelikli işlemleridir. Hukuka uygun birel işlemler eğer 

yararlandırıcı nitelikte ise, yani kişiye bir değer katıyor ise, kural olarak hiçbir zaman kaldırılamaz. Hukuka uygun 

birel işlem eğer yükümlendirici nitelikte ise, yani kişiye bir ödev, sorumluluk vb. yüklüyor ise, kaldırılabilir. Hukuka 

aykırı birel işlemler, ister yükümlendirici olsun, ister yararlandırıcı olsun, kural olarak kaldırılmak zorundadır.  

Olayı incelediğimizde, Ö’nün öğretmen olmak için gereken şartları taşımaması nedeniyle, işlemin hukuka aykırılık 

taşıması, idareye söz konusu işlemi kaldırma zorunluluğu getirmektedir. Bu nedenle idarenin Ö’nün atama 

işleminin ilga edilmesi gerekmektedir. 

İdari işlemlerin geri alınması ise, işlemin kurulduğu tarihten itibaren, tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması 

demektir. Hukuka uygun, yararlandırıcı idari işlemler kural olarak hiçbir zaman geri alınamaz. Yükümlendirici ise 

geri alınabilir. Hukuka aykırı birel işlemler eğer yükümlendirici işlemler süre sınırı olmaksızın baştan itibaren geri 

alınabilir. Eğer hukuka aykırı birel işlem yararlandırıcı nitelikte ise, kural olarak ancak idari dava açma süresi içinde, 

yani idari işlemin kuruluşundan itibaren 60 gün içinde geri alınabilir. Ancak, hukuka aykırı birel, yararlandırıcı 

işlemde, bireyin aldatması, hilesi söz konusu ise, ya da işlem yok hükmünde si, veyahut Danıştay içtihatlarında 

belirtildiği şekliyle açık hata söz konusu ise, idari işlem süresin olarak baştan itibaren geri alınabilir.  

Olayı incelediğimizde, idari işlemin hukuka aykırılığının sebebi konusunda bilgi bulunmamaktadır. Eğer Ö’nün 

memuriyete atanması işleminin hukuka aykırılığı Ö’nün hatası, hilesi, yokluk durumu veya açık hata nedeniyle söz 

konusu ise, idare işlemi baştan itibaren, tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte geri alabilir. Bu kapsamda memurun 10 

yıllık maaşı vb. ödemeleri iade etmesi söz konusu olacaktır. Ancak, olayda böyle bir durumdan bahsedilmediğine 

göre, idari işlem geri alınmak istenirse, ancak son 60 gün için bir geri alma durumu söz konusu olacaktır. Bu 

durumda Ö, son 60 gün içinde kendisine ödenen aylık vb. ödemeleri iade etmek durumunda kalacaktır. 

SORU 2: Çarşamba Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan T, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Mustafa 

Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde temizlik yapmakla görevlendirilmiştir. T, kampüste eğitim görmekte olan 

öğrencileri taciz ve tehdit etmiştir. Bunun üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi, T hakkında disiplin soruşturması 

başlatmış, gerekli incelemelerden sonra T hakkında “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmiştir. Sizce 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin T’ye disiplin cezası verme yetkisi var mıdır? Gerekçeli olarak açıklayınız. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.126: (…) kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu 

kurumdaki disiplin kurulu kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler (…) tarafından verilir. 

CEVAP 2: İdari işlemlerin hukuka uygunluğu, idari işlemin yetki, sebep, konu, amaç ve şekil unsurlarının tamamı 

bakımından hukuka uygun olması halinde söz konusu olacaktır. Yukarıdaki olayda, idari işlemin unsurlarından yetki 

unsuru açısından değerlendirme yapılması gerekmektedir. Yetki unsuru, idari işlemle ilgili irade açıklaması yapan 

idari makamın idari işlemi kuran irade açıklaması yapma imkanı bulunup bulunmadığını gösteren bir unsurdur. 

Yetki unsuru, kişi yönünden, konu yönünden, yer yönünden ve zaman yönünden değerlendirilmesi gereken bir 

unsurdur.  

Olaya bakınca, olayda bahse konu iki tane idari makam söz konusudur. Birisi, temizlik görevlisinin bağlı olduğu 

Çarşamba Belediyesi, bir diğeri ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi’dir. Her iki idari makam da idari işlem için irade 

açıklama yetkisine sahiptir. Bu halde kişi yönünden yetkisizlik söz konusu değildir. Her iki kurum da aynı coğrafi 

bölgede bulunduğundan yer yönünden de yetkisizlik durumu yoktur. Zaman yönünden yetkisizlik için ise, irade 

açıklaması yapan makamın açıklama esnasında yetkili olup olmamasıyla ilgili olup, olayda bu konuda bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak olayda konu yönünden bir yetkisizlik söz konusudur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 

görevleri kanunda belirtilmiştir. Aynı şekilde Çarşamba Belediyesi’nin de görev ve sorumlulukları kanunda bellidir. 

Temizlik görevlisinin bağlı olduğu kurum Çarşamba Belediyesi’dir. Devlet memurları kanunu m.126’da da disiplin 

cezasının memurun bağlı olduğu kurum tarafından verilebileceği açık olarak belirtilmektedir.  Çarşamba 

Belediyesinin personeline, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin disiplin cezası vermesi konu yönünden yetkisizlik 

niteliği taşımaktadır.  

Bir idari işlemde yetkisizlik söz konusu olduğunda, bunun hukuki sonuçları, hangi yönden yetkisizlik olduğuna göre 

değişkenlik göstermektedir. Yetkisizlik söz konusu olduğunda, bu yetkisizlik ya yasama, yürütme, yargı organlarının 

birbirlerinin alanlarına müdahalesi durumunda ortaya çıkan fonksiyon gaspı, ya idare ile hiçbir ilişkisi olmayan, 

olsa da bir idari makamı bulunmayan bir kimsenin, idari işlem yapması durumunda ortaya çıkan yetki gaspı, ya 

idare adına irade açıklamaya yetkili bir makamın, yetkisini aşarak, başka bir idari makamın alanına ilişkin idari 

işlem yapması anlamına gelen yetki tecavüzü, ya da idare adına irade açıklamaya yetkili bir makamın, iş bölümü 

kurallarına açıkça aykırı bir biçimde, başka bir idarenin/kamu görevlisinin görev alanına giren bir konuda işlem 

tesis etmesi anlamına gelen ağır ve bariz yetki tecavüzü gibi sakatlıklar ortaya çıkmaktadır.  

Yetki tecavüzü halinde, kişi yönünden yetkisizlik söz konusu olup, ilgili idari işlem iptal edilebilirlik yaptırımına 

tabidir. Fonksiyon gaspı, yetki gaspı veya ağır ve bariz yetki tecavüzü hallerinde ise konu yönünden yetkisizlik söz 

konusu olup, idari işlem yok hükmündedir. İdari işlemin iptal edilmesi halinde, işlem iptal edildiği tarih itibariyle 

geleceğe yönelik olarak sonuç doğurur. İptale tabi işlemler için ise belli bir dava açma süresi (60 gün) söz 

konusudur. Bu süre içerisinde dava açılmaz ise, iptale tabi işlem geçerli olacaktır. Yokluk halinde ise, idari işlem 

baştan itibaren geçmişe yönelik olarak sonuç doğurur. Herhangi bir süre sınırına tabi olmaksızın, işlem baştan 

itibaren yok sayılacaktır. 

Olayda ise aralarında hiyerarşik ilişki olmayan makamların birbirleri yerine geçerek işlem yapması, ağır ve bariz 

yetki tecavüzünün var olduğunu göstermektedir. Ağır ve bariz yetki tecavüzünün hukuki sonucu da işlemin yok 

hükmünde olmasıdır. Bu durum süre sınırı olmaksızın her zaman ileri sürülebilir ve bu halde işlem baştan itibaren 

geçersiz olacaktır.  

SORU 3: Sağlık Bakanlığından aldığı ruhsatla faaliyet yürüten Özel X Hastanesi, mevcut binanın kapasitesinin 

yeterli olmadığı gerekçesiyle A’ya ait taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı almıştır. A, söz konusu kamulaştırma 

işleminin hukuka aykırı olduğunu düşünmektedir. Sizce A iddiasında haklı mıdır? Kamulaştırma işlemi hukuka 

aykırı ise hangi unsur bakımından hukuka aykırılık vardır. Gerekçeli olarak açıklayınız. 

1982 Anayasası m.46: Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, (…) özel mülkiyette 

bulunan taşınmaz malları (…) kamulaştırmaya (…) yetkilidir. 

CEVAP 3: Yukarıda bahse konu Anayasa maddesinde kamulaştırma yetkisinin devlet ve kamu tüzel kişilerine ait 

olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Kamu tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişilerinden farklı olarak, kamu yararı gözeterek 

hizmet yapan, devlet bütünlüğü içinde yer alan, devlet yetkileri kullanan ve dayanaklarını doğrudan doğruya 
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anayasadan alan tüzel kişiliklerdir. Devlet en büyük kamu tüzel kişisi olup, anayasada belirtilen yerinden yönetim 

kuruluşları da kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Ancak olayda bahse konu Özel X Hastanesi bu anlamda bir kamu tüzel 

kişisi sayılamaz. Bu nedenle de Anayasa’nın 46. Maddesine göre kamulaştırma yetkisi bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla yaptığı kamulaştırma işlemi hukuka aykırıdır. Kamulaştırma işleminin hukuka aykırılığı kişi yönünden 

yetkisizlik nedeniyle söz konusudur. Çünkü Özel X hastanesi, idareye tamamen yabancı bir kişilik olup, idarenin 

görev alanına giren bir işlem gerçekleştirmiştir. Yaptığı kamulaştırma işlemi yetki gaspı niteliğindedir ve hukuki 

sonucu mutlak yokluktur. Mutlak yokluk söz konusu olduğunda, yokluğun ileri sürülmesi için mahkemeye gitmeye 

dahi gerek bulunmayacaktır. Bunun dışındaki yok hükmünde olma hallerinde ise, yok hükmüne ait kararı bir 

mahkemenin vermesi gerekmektedir. 

SORU 4: A, tamamı kaçak yapılardan oluşan bir yerleşim yerinde yaşamaktadır. Belediye, A’nın sahip olduğu bina 

hakkında “kaçak yapı” olduğu gerekçesiyle yıkım kararı almıştır. A ise söz konusu yerleşim yerinde bütün yapıların 

kaçak olduğunu, diğer yapılarak dokunulmazken sadece kendisine ait olan bina hakkında yıkım kararı alınmasının 

hukuka aykırı olduğunu iddia etmektedir. Sizce A iddiasında haklı mıdır? Haklı ise hukuka aykırılık işlemin hangi 

unsurundadır? Gerekçeli olarak açıklayınız. 

CEVAP 4: Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun tespiti için, işlemin yetki, sebep, konu, şekil ve amaç unsurları 

bakımından hukuka uygunluğunu incelemek gerekmektedir. Yetki unsuru, idari işlemin idare içerisindeki herkes 

tarafından değil, yalnızca kanunla belirlenmiş ve sınırlanmış makamlar tarafından yapılabilmesini ifade eder. Yetki 

unsuru, yer, kişi, konu ve zaman yönünden incelenir. Sebep unsuru, idareyi işlem yapmaya sevk eden saiki (etkeni) 

ifade etmektedir. Bu etken her zaman öncelikle kamu yararıdır. İdari işlemin hukuki sonucu, o idari işlemin konu 

unsurunu oluşturmaktadır. İdari işlemin konusu, mümkün ve meşru olmalı, genel kanun-özel kanun, yeni kanun-

eski kanun uygulamalarına dikkat etmeli, mevzuata uygun olmalı, sebep unsuruna uygun olmalı, yargı yerinin 

kararını etkisiz kılmak amacıyla yapılmamalı, geçmişe etki etmemeli, ölçülülük ilkesine uygun olmalı ve kazanılmış 

haklara saygılı olmalıdır. Şekil unsuru ise hem idari işlemin hazırlanış usulünü hem de var olan iradenin dış 

dünyaya yansımasını ifade eder. İdare hukukunda genel kural şekildir.  

Amaç unsuru ise, idari işlemi yapan makmın/kamu görevlisinin söz konusu işlemden beklediği sonuçtur. İdari 

işlemin genel amacı kamu yararıdır. İdari işlemlerde kişisel, şahsi, duygusal, hissi amaç güdülmesi, siyasi amaç 

güdülmesi, üçüncü kişileri koruma amacı güdülmesi genel amaca yani kamu yararına aykırılık teşkil eder. Amaç 

unsuru dışındaki diğer unsurlar objektiftir. Ancak, amaca uygunluk sübjektif bir meseledir. Hakimin her olaya özgü 

olarak dikkatle irdelemesi gerekmektedir. Bu nedenle diğer unsurlar hakim tarafından re’sen dikkate alınırken, 

amaç unsuruna aykırılığın dikkate alınması için ilgili tarafça ileri sürülmesi gerekmektedir. Amaç unsuru söz konusu 

olduğu zaman hakim, idair işlemde bir art niyet olup olmadığını araştırır. Yani idari makam, kamu yararını bahane 

ederek kişisel bir amaca yönelmiş mi onu tespit etmek gerekmektedir. Çoğunlukla bu tespiti yapmak kolay 

değildir. Amaç unsurundaki hukuka aykırılığın diğer adı da “yetki saptırması”dır.  

Olayda, A’nın sahip olduğu binanın bulunduğu bölgedeki tüm binaların kaçak olmasına rağmen, sadece A’ya ait 

bina için yıkım kararı verilmesi, A’nın hukuka aykırılık iddiası üzerine, hakim tarafından amaç unsuruna aykırı 

bulunabilir. Her ne kadar metinde bu konuda net bir bilgi bulunmasa da, idarenin bu hukuki işlemde, kamu yararı 

adı altında kişisel bir amaç güttüğü sonucuna ulaşması söz konusu olabilecektir.  

SORU 5: Çarşamba Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla planladığı çevre yolu projesi 

kapsamında A’ya ait taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı almıştır. A, söz konusu çevre yolunun trafik 

yoğunluğunu azaltmayacağını, projede belirlenen yol güzergahının bu sorunu çözmeyeceğini, komşusu B’ye ait 

taşınmazın yol güzergahı açısından daha uygun olduğunu iddia ederek, taşınmaz hakkında verilen kamulaştırma 

kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştır. Sizce A iddiasında haklı 

mıdır? Siz bu davaya bakmakta olan hakim olsaydınız nasıl karar verirdiniz? Gerekçeli olarak açıklayınız.  

CEVAP 5: Bir idari işlemle ilgili, mevzuat idareye, bir sebebin gerçekleşmesi durumunda bir seçim şansı 

sunmuyorsa, yapılacak işlemi doğrudan emrediyorsa bu durumda bağlı yetki söz konusudur. Bağlı yetki varsa, 

idarenin takdir yetkisi yoktur. Ancak bu durum istisnadır. Mevzuat eğer bir işlem için, idareye emretmiyor, seçim 

şansı veriyorsa, ki genelde böyledir, idarenin takdir yetkisi söz konusu olur. Çünkü mevzuatta her şey detaylı bir 
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şekilde belirlenemez. Genel ilkeler belirlenin ve idareye bunlara uygun şekilde hareket etmek koşuluyla takdir 

yetkisi tanır.  

Olayda yol yapılmasında sebep unsuru trafik sorunudur. Çarşamba Belediyesi bu sorunu çözmek için alternatifleri 

değerlendirerek, bu alternatiflerden birisini seçmesi idarenin takdir yetkisi kapsamındadır. 

Anayasa’nın 125/4 maddesinde, “Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı 

olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve 

esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 

kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez” denilmektedir. 

İdarenin olaydaki gibi takdir yetkisini kullandığı durumlarda, yargı organı, yürütme/idare yerine geçerek idarenin 

takdir yetkisini denetlemesi yerindelik denetimi anlamına gelecektir ki, bu durum anayasaya aykırıdır. Bu nitelikte 

bir yargı kararı yasamanın yürütmenin alanına girmesi anlamına geleceğinden fonksiyon gaspı demek olacaktır. Bu 

nedenle A iddiasında haklı olmayıp, idare takdir yetkisi kapsamında kamulaştırma işlemi yapmıştır. Hakimin davayı 

reddetmesi gerekmektedir. 
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