
 

 Olay  
Marmaris Belediyesi’nce, orman sahası içinde kalan su isale hattı ve içme suyu deposu yapımı 

için; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin istenmiştir. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü de 

bu izin karşılığında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca Marmaris 

Belediyesi’nden bir bedel talep etmiştir. Belediye bu bedeli ödemek suretiyle izni almış; su 

deposu yapımı için ihale açmış, ihale sonucu en düşük bedeli teklif eden şirkete su deposu yapım 

işini ihale etmiştir.  

Ardından; Başhukuk müşaviri vasıtasıyla Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğretim üyelerine danışan; ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne konuya 

ilişkin görüş soran Belediye’ye; “Orman Yasası m. 17/3’te yer alan devletçe yapılan veya işletilen 

tesislerden bedel alınmayacağına ilişkin hükmün belediyeleri de kapsadığı; dayanağını 

anayasadan alan ve idari bir bütünün bir parçası olan belediyeye, mahalli ve müşterek nitelikteki 

bir hizmet tesisi için verilen izinden bedel talep edilemez” şeklindeki cevap verilmiştir. Belediye, 

bu gerekçeye dayanarak, Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvurmuş ve ödediği paranın iadesini talep 

etmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü ise işlemin “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olduğu, “Devlet” kavramına sadece 5018 sayılı 

Kanun’un ek(1) sayılı cetvelinde yer alan genel bütçeli kuruluşların girdiğini ileri sürerek, paranın 

iadesi istemini reddetmiştir.  

Mevzuat  

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  
Anahizmet Birimleri  
Madde 8 – İçişleri Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:  

(…)  

c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,  

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun  
Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, katma bütçeli ve 

tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve 

usulleri düzenlemektir.  

6831 Sayılı Orman Kanunu  
Madde 17/3: (…) su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama 

tesislerinin; (…) ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya 

yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre 

ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz. Bu izin 

süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler 

iznin sona ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. 

Söz konusu tesisler Orman Genel Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında 

kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç ve şartlarına uygun olarak 

faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden 

belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma 

süresi sonunda yapılır. Verilen izinler amaç dışında kullanılamaz.  



Sorular  

1. Olayda yer alan idarelerin idari teşkilat içindeki yerlerini tespit ediniz. Orman Bölge 

Müdürlüğü ile Orman Bakanlığı; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı; Muğla 

Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı ve Rektörlük ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasındaki 

ilişkilerin hukuki niteliğini ve kapsamını belirtiniz.  

 

2. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nce, belirli bir bedel karşılığında izin verilmesi işlemini maddi 

bakımdan tasnif ediniz. Sözkonusu işlemi unsurları yönünden inceleyerek -Belediyenin iddiası ve 

Orman Bölge Müdürlüğü’nün cevabını da dikkate alarak- işlemin hukuka uygun olup olmadığını 

belirleyiniz.  

 

3. Su deposu yapım işi ihalesi sonucunda akdedilen sözleşmenin hukuki niteliğini belirleyiniz. 

İhale ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda hangi yargı kolunun görevli olabileceğini çeşitli 

ihtimalleri göz önüne alarak tartışınız.  

 

4. Su deposu, isale hattı, orman ile üniversite binasının hukuki statüsünü tespit ediniz. Bu malların 

tabi olduğu hukuki rejimi kısaca açıklayınız.  

 

Cevaplar  
Olaydaki hukuki sorun/sorunları çözerken üç malzemeden yararlanmak gerekir:  

- Olayın verileri, - Mevzuat, - Teorik esaslar.  

Konunun özü Belediyenin ödediği bedeli geri istemesi üzerine talebinin kabulü gerekip 

gerekmediği noktasındadır. Mevzuatta, (6831 sayılı Orman Kanunu m. 17/3) “Devletçe yapılan 

ve/veya işletilenlerden bedel alınmaz.” şeklinde bir ifade yer alıyor. Bu durumda, belediye tüzel 

kişiliği ile devlet tüzel kişiliğinin özdeş olup olmadığını belirlemeye ihtiyaç var. Olayda 

çözülmesi gereken hukuki problemler, en yalın haliyle, şu şekilde ifade edilebilir: Belediyece 

ödenen paranın geri alınıp alınamayacağı; su deposu yapımı işinin ihale edilmiş olması hususu ve 

üniversite ile İçişleri Bakanlığı’ndan istenen verilen görüşün etkisi.  

1. Teşkilat soruları cevaplanırken üç yönden değerlendirme yapılması isabetli olur:  

 

Soruda yer alan hukuksal varlıkların:  

Kamu tüzel kişiliği var mı?  

Merkezden yönetim mi, yerinden yönetim mi?  

Kamu kurumu-kamu idaresi-kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu ayrımında, bu üç 

türden hangisinin kapsamına dahil edilebilir?  

 

Bu kapsamda:  

Orman Bölge Müdürlüğü: Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatıdır. (Teklere anlatılan 

derste Orman Bakanlığı'nın mı yoksa Orman Genel Müdürlüğü'nün mü bir teşkilat birimi 

olduğunda tereddüt edilmişti). Orman Bölge Müdürlüğü'nü içinde olduğu tüzel kişilikten 

hareketle idare teşkilatındaki yerini belirlemek gerekir. Orman Genel Müdürlüğünün Orman 

Bakanlığı ile arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir. Zira Orman Bölge Müdürlüğü’nün dahil  



olduğu tüzel kişilik (Orman Genel Müdürlüğü) ile Bakanlığın dahil olduğu tüzel kişilik (Devlet) 

iki ayrı kamu tüzel kişileridir.  

Orman Genel Müdürlüğü: Tüzel kişiliği olduğundan hizmet bakımından yerinden yönetim içinde 

yer alır. Kamu kurumudur. Bu durumda Bakanlıkla aralarındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir.  

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü: İçişleri Bakanlığı’nın ana hizmet birimidir. Bakanlık 

teşkilatı içinde yer alır. Bakanlık devlet tüzel kişiliği içindedir, ayrı kamu tüzel kişiliği bulunmaz, 

aralarındaki ilişki hiyerarşidir.  

Muğla Belediyesi: Belediyelerin ayrı kamu tüzel kişiliği vardır. Mahalli idaredir, kamu idaresidir, 

İçişleri Bakanlığı ile aralarındaki ilişki idari vesayet ilişkisidir.  

Rektörlük: Üniversitenin ayrı kamu tüzel kişiliği vardır. Bir kamu kurumu olup hizmet 

bakımından yerinden yönetim içindedir. Fakülte Rektörlük içinde bir idari birim olup, ayrı tüzel 

kişiliği bulunmamaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Rektörlük arasında “bir çeşit 

hiyerarşi” vardır. Zira uzmanlık gerektiren işlerde üst makam tam bir hiyerarşiye sahip değildir. 

Fakültenin faaliyetlerinin içeriği Dekanlık tarafından belirlenirken, Rektörlük daha genel nitelikte 

birtakım belirlemeler yapacaktır. Bu bakımdan, Rektörlüğün derslerin içeriğini hiyerarşi ilişkisine 

dayanarak belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Aralarında idari ve mali bakımdan hiyerarşi ilişkisi 

bulunmaktadır.  

2. İdari işlemler maddi bakımdan tasnif edildiğinde, “genel”, “birel” ve “karma” olmak üzere üç 

gruba ayrılmaktadır. Genel işlemler kendi içinde “genel düzenleyici” ve “genel karar” olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Birel işlemler de, “birel koşul” ve “birel öznel” işlem olmak üzere iki ayrı 

kategoride incelenmektedir.  

 

İzin işlemi: İşlemlerin maddi bakımdan tasnifine göre, birel koşul işlemdir. Özel yararlanma 

ilişkisini kurmaktadır.  

Olayda Belediyenin iddiası, kendi tüzel kişiliğinin de “devlet” kavramı kapsamında 

değerlendirilmesi ve bu durumda ödenen paranın iade edilmesi gerektiği yönündedir. Orman 

Bölge Müdürlüğü’nün cevabı ise, belediyeler, ilgili cetvelde sayılmadığından “devlet” idaresine 

dahil olmadığı ve belediyece ödenen paranın iade edilemeyeceğidir. Belediye, Kanundaki 17/3 

maddesinde yer alan “Devlet” kavramı içinde değerlendirilebilir mi?  

Sebep Unsuru: Niçin sorusunun yanıtı bu unsurdadır. Bu olayda konu unsuru da, sebep ile 

tartışılmalıdır. Birbirine tesiri var. İki türlü sebep vardır: maddi olay (kopya çekme vakası) ve 

hukuki gerekçe (kopya çekmenin ilgili düzenleyici işlemde bir disiplin fiili olarak düzenlenmesi).  

Bu durumda para alınmaması gerekirken para alındığı iddiası, işlemin hem sebep hem de konu 

unsuru yönünden tartışılmalıdır. Kanundaki “devlet” ifadesi, Belediye tarafından “idarenin 

bütünlüğü” ilkesi çerçevesinde kamu’yu ifade ettiği gerekçesiyle dayanak alınmış olabilir.  

Geri vermeme işleminin sebebi kanun hükmünde yer alan Devletçe ifade biçimi içine 

girmemesidir. Belediye girdiği ifade etmekte, delil olarak üniversite görüşü ile mahalli idareler 

görüşünü öne sürebilmektedir. Bunların bağlayıcı olup olmadığını tartışmak gerekir. Belediye 

tarafı Bakanlık görüşünün Devlet Tüzel kişiliği adına verilmiş olması sebebiyle bağlayıcı 

olduğunu iddia edebilir. İkinci aşamada ise, dahil olmadığı yorumu kabul edilirse, bu kanun 

maddesinde konunun haklı kılmadığı bir ayırım söz konusu olduğu için Anayasa'ya "eşitlik" 

gerekçeli aykırılık iddiasının ciddi kabul edilmesi gerektiğini öne sürebilir. Çünkü  



yaptıkları işin niteliği bakımından Devlet tüzel kişiliği ile Devlet tüzel kişiliğinin ormandan 

yararlanma bakımından farklı statülerde sayılmasını destekler bir husus bulunmadığı söylenebilir. 

Orman Genel Müdürlüğü ise, zaten ödemenin yapıldığını, belediyenin de bu şekilde saydığını 

gösterdiğini, destekler görüşlerin bağlayıcı nitelikte olmadığı, kanun hükmü çerçevesinde 

değişmedikçe bunu uygulamak durumunda olduğunu belirtebilir. Ormanlardan yararlanma 

hususunda zaten kamu yararı ve zaruret şartının bulunmasının esas ve ağırlıklı olarak kamu tüzel 

kişilerinin yararlanması şeklinde ortaya çıkabildiğini, bu durumda kamu tüzel kişileri arasında bir 

fark oluşturmanın da mümkün ve gerekli bulunduğunu söyleyebilir. Sonuç olarak ödenmiş olan 

kamu malından özel istisnai yararlanma bedelinin geri ödenmesi yönünde belediye talebinin 

kabulünü zorunlu kılan bir "sebep" olmadığı için işlemin sebep unsurunda ve red şeklinde ortaya 

çıkan konu unsurunda bir sakatlık görülmemektedir.  

3. Diğer sözleşmelerde olduğu gibi idarenin sözleşmelerinde de, karşılıklı iradelerin (idarenin 

iradesi ve diğer tarafın iradesi) birleşmesiyle oluşmaktadır. İdare, sözleşmenin karşı tarafını 

belirlerken özel hukuku kişileri gibi serbest seçim imkanına sahip değildir. Zaten idare hukuku 

daha az yetki, daha çok yetki diye özetlenen farklı konumları incelemesiyle açıklanmaktadır. 

İdare, ister idari sözleşme ister özel hukuk sözleşmesi olsun, âkit tarafı seçmek için kanunlarda 

düzenlenen usulü izlemek zorundadır.  

 

Türk hukukunda, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 4. maddesine göre; “Bu Kanun kapsamında yapılan kamu 

sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere 

sahiptir.” Doktrinde bu hükme istinaden, Kanun kapsamında yer alan sözleşmelerin hukuki 

niteliğinin özel hukuk sözleşmesi olduğu kabul edilmektedir. Bu açıdan “su deposu yapım işi” 

ihalesi de Kamu İhale Kanunu’na tabi olduğundan, ihale sonunda akdedilecek sözleşmenin hukuki 

niteliği özel hukuk sözleşmesi olarak açıklanabilir. Ancak ihtimaller sorulduğu için şu hususu da 

tartışmak mümkündür: Sözleşmeyi idari hale getiren sadece konusunun kamu hizmeti olması 

değildir. Kolluk, kamu malları ve benzeri idari konularda yapılan sözleşmeler de bulunmaktadır. 

Burada bir kamu malı üzerinde, bir kamu tesisi yapılmaktadır. Bu tesisin yapımına ilişkin bir 

sözleşmede, sözleşme hükümleri içinde yer almasa dahi, idareye üstün yetkiler getirebilen bir 

konusu bulunmaktadır. Bu yüzden idari sözleşme niteliğinde olduğu hususu da 

gerekçelendirilerek söylenebilir.  

İdarenin ihale süreci akdettiği sözleşmelerin özel hukuk sözleşmesi olduğu genel olarak kabul 

göre bir husus olmakla birlikte, sözleşmenin niteliğine bağlı olarak bu sözleşmeden doğan tüm 

uyuşmazlıkların adli yargıda görüleceği söylenemez. Yargı kararlarına göre, sözleşme imzalanana 

kadar ortaya çıkan başta ihaleye ilişkin olmak üzere, uyuşmazlıklar idari yargıda görülmekte iken; 

ihale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar adli yargıda 

görülmektedir.  

4. İdareye ait mallar, kamu malı (kamusal mallar) ve özel mal olarak iki ayrımda incelenmektedir. 

İdarenin özel mallarına kural olarak özel hukuk hükümleri uygulanmakta ve doğan uyuşmazlıklar 

da adli yargıda görülmektedir. Buna karşılık, kamu mallarına kamu hukuku kuralları 

uygulanmakta ve uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir.  

Kamu malları, üçe ayrılır: hizmet malı, orta mal ve sahipsiz mallar. Hizmet malı, görülen 

hizmetin onsuz olmaz unsuru haline gelmiş ve o hizmete göre uyarlanmış mallardır. Dolayısıyla 

hizmette kullanılan her mal değil fakat hizmetin asli bir unsuru olan mallar, bu kategoride yer 

almaktadır. Orta mal ise, ortak ve genel kullanıma özgülenmiş mallardır. Ortak ve genel kullanım 

herzaman bir idari işleme bağlı olmadığından, bu yöndeki kullanıma tahsis kimi zaman 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sahipsiz mallar ise, sahibinin özel hukuk kişisi olamayacağı 

mallardır. Buna göre, soruda yer alan mallar şu şekilde tasnif edilebilir:  



 

 Su deposu, hizmet malı,  

 İsale hattı, hizmet malı,  

 Orman, sahipsiz mal,  

 Üniversite binası, hizmet malı.  

 

Kamu malları rejiminin temel özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:  

1. Kamusal Malların Devir ve Ferağ Edilemezliği (kamuya ait özel mallar devir ve ferağ 

edilebilir)  

2. Kamusal Malların Zamanaşımı ile İktisaba Elverişli Olmaması  

3. Kamusal Malların Özel Hukuk İşlemlerine Konu Olamaması  

 

a. Kamusal mallar üzerindeki özel kişiler lehine sınırlı aynî hakların kurulamaması  

b. Kira gibi özel hukuk sözleşmelerine konu olamaması (Kamusal mallardan yararlanma usulü, 

bir sözleşme biçiminde de olabilir ancak kamu malından yararlanma sözleşmesi bir özel hukuk 

sözleşmesi olmayıp, idari nitelikte bir sözleşmedir.)  

c. Kamusal malların tapu sicilinde tescile tâbi olmaması  

d. Kamusal malların haczedilememesi (Devlet tüzel kişiliğine ait özel mallar da haczedilemezken, 

diğer kamu tüzel kişilerine ait özel mallar haczedilebilir)  

 

4. Kamu Mallarının Kamulaştırmaya Konu Olamaması (Hem özel mallar hem kamusal mallar 

kamulaştırmaya konu olmazlar) 


