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İDARE HUKUKU ALANI 

İdare hukuku, �daren�n hukuku �le eş anlamlı değ�ld�r. Kavramda yer alan �dare organ�k 

bakımdan b�r �dare değ�ld�r. Esasında, özetlemek gerek�rse; �dare hukukunu, �dar� faal�yetlere 

uygulanan özell�kl� hukuk olarak algılamak gerek�r. İdare Hukuku �dareye uygulanan hukuk 

değ�l, çünkü �dareye özel hukuk da uygulanıyor. Dolayısıyla �daren�n hukuku yaklaşımından 

z�yade �dar� faal�yetlere uygulanan hukuku anlamaya �drak etmeye çalışacağız. N�ç�n �dar� 

faal�yetlere uygulanan ayrı b�r hukuka �ht�yaç var onu anlamaya çalışacağız? Hang� �ht�yaçtan 

ortaya çıktığını anlamaya çalışacağız?  

B�r kurgu yapalım : Her şey 8 Şubat 1873’te kavramlaşmaya başladı. Bu başlangıç daha 

önce �dare hukuku yoktu anlamına gelmez. Ancak 8 Şubat 1873’den �t�baren, daha sonra 

bakıldığında, bu tar�h� b�r başlangıç göstererek ayrı b�r yaklaşım başlamıştı. Fransa’da bu 

tar�hden önce de ayrı b�r yargı düzen� vardı. Fransa’da �kt�darın normal mahkemelere tab� 

olmamak konusunda k� yaklaşımı b�r �dar� yargı kurumuna yol açmıştı. Ama bu yaklaşım sadece 

yargı yer� bakımından farklılık oluşturuyordu. 8 Şubat 1873’de, ş�md� artık Blanco kararı d�ye 

meşhur olmuş b�r kararla, Fransız uyuşmazlık mahkemes� “Agnês Blanco” d�ye b�r küçük kız 

çocuğu dem�ryolunda tütün taşımada kullanılan b�r vagonunun çarpmasıyla yaralanınca, 

bundan kaynaklanan tazm�nat davasının çözümünde faal�yet�n tab� olduğu hukuk sebeb�yle 

özell�k taşıdığından hareketle ayrı b�r hukuk (�dare hukuku) uygulanması gerek�r, bu b�r �dar� 

faal�yetten kaynaklanan sorumluluktur yaklaşımıyla �dare hukuku olarak gel�şecek b�r 

yaklaşıma �vme kazandırıyor. 

K�m�ler� �dare hukuku yaklaşımını ayrı b�r yargı düzen�n�n ortaya çıkardığı ürün olarak 

kısıtlı b�r şek�lde değerlend�r�yor. Ama esas meseley� faal�yetten kaynaklanan özell�kler �çeren 

b�r duruma uygun/uyarlanmış etk�l� b�r hukuk arayışı �ht�yacı olarak ele almak ve bunun hukuk 

s�stemler�nde nasıl g�der�ld�ğ�ne, çözüldüğüne �l�şk�n olarak tar�f etmek gerek�r. Bu bakış 

açısıyla her devlette, nasıl olursa olsun ortaya çıkan �ht�yacı g�deren yaklaşım vardır ve �dare 

hukuku başlığı altında bunu araştırmak, derlemek, etk�nl�ğ�n�, �şlerl�ğ�n� değerlend�rmek 

gerek�r. 

Dolayısıyla �dar� davalara ayrı mahkemen�n bakması, �dare hukukunun varlığının tek 

gösterges� değ�l veya �dare hukukunun ayrı mahkemeye bağlı olduğu anlamına gelm�yor. İdare 

Hukukunu �dar� faal�yetler�n ayrı b�r hukuk �h t�yacı, k�ş�ler arasındak� uyuşmazlıklara 

uygulanan hukuktan ayrı b�r hukuk �ht�yacı, ayrı kurallar gerekt�rmes�, ayrı b�r yaklaşım 

gerekt�rmes� şekl�nde ortaya çıkan b�r bütüncül boyutta ele alınması gerek�r.  



 

5 
 

Dolayısıyla bu bakış açısı İdare Hukuku sadece Fransız s�stem�nde ve ondan etk�lenen 

b�z�m g�b� ülkelerde bulunmaz, ayrı b�r �dar� yargı s�stem�n�n olmadığı ülkelerde de �dare 

hukuku vardır demekted�r. Böyle b�r hukuk alanında çalışacağız. Bu hukuk alanının kend�ne 

özgü n�tel�kler�, kend�ne özgü caz�p noktaları, kend�ne özgü şaşırtıcı, çel�şk�l� gözüken ve 

eleşt�r�len yönler� var. Bunları s�ze d�le get�rmeye çalışacağız. 

Esas amacımız bu konuları anlatırken bell� b�r vakıayı göstermekt�r. Bu alanı 

değerlend�r�rken sadece b�r b�lg� aktarımı yaklaşımı �ç�nde olmamayı başarmaktır. Mevcut 

düzenlemeler�n ayrıntılarıyla göster�lmes� olarak ortaya konulmaya çalışılırsa; �nsanın hayatı 

boyunca kavrayamayacağı kadar çok, gerekl� gereks�z b�lg�lerle doldurulmuş b�r alan şekl�nde 

karşımıza çıkar. Çünkü �dar� faal�yetler� �lg�lend�ren hükümler az veya çok her kanunda 

bulunmaktadır. Meden� kanunda sah�ps�z mallara �l�şk�n, herkes�n ortak kullandığı mallara 

�l�şk�n hükümlerden tutunda; t�caret hukukunda halka açık ş�rketlerle �lg�l� olarak �daren�n 

yetk�ler�n� düzenleyen hükümlere kadar ve tab� sadece �darey� düzenleyen hükümlere kadar 

�lg�l� mevzuat uzanmaktadır. Bunların her b�r�n� ayrıntılarıyla açıklamaya çalıştığınızda, teşk�lat 

şemasını ayrıntılandırmaya çalıştığınızda, buna �l�şk�n kanunları anlatmaya çalıştığınızda 

büyük b�r malumat yığınıyla uğraşır oluruz. Bu malumatı �dare hukukunun eğ�t�m�n�n esası 

kabul ed�p bunu anlatmak �sabetl� olmaz. Teşk�lat şöyled�r, başbakanlık böyled�r, bakanlıklar 

böyled�r, yerel yönet�mler şu şek�lded�r. Köy kanunundak� düzenlemeler şöyled�r.  Büyükşeh�r 

beled�yes� kanunundak� düzenlemeler böyled�r. İl özel �dares� kanunundak� düzenlemeler 

böyled�r. Bunlar k�taplarda yüzlerce sayfa alacak kadar ver� oluşturur. Evet bunlar vardır, b�rer 

vakıadır. Poz�t�f düzenlemen�n ortaya çıkarttığı düzenlemeler vardır. İdar� faal�yetler� 

düzenleyen çeş�tl� kanunlar ve d�ğer genel düzenley�c� �şlemler vardır. Ama eğ�t�mde bunlar 

odaklı bakılırsa altından kalkılamayacak kadar çok ve esasında öğren�ld�ğ�nde hemen esk�yecek 

b�lg�ye yönel�k b�r çalışma yapmış oluruz. N�ç�n? Çünkü �dare hareketl�d�r, çünkü hayat 

durağan değ�ld�r, sürekl� değ�şkenl�k yen�den kuruluş, gel�şme söz konusudur. İk�nc� sınıfta 

anlatılacak, etraflıca açıklanacak b�r kanun belk� s�z dördüncü sınıfa geld�ğ�n�zde değ�şm�ş 

olacaktır. Yer�nde durmayan, duramayan b�r hukuk alanının bell� b�r dönemdek� düzenlemes� 

�dare hukuku alanını �lg�lend�rmekle b�rl�kte, acaba bu �dare hukuku eğ�t�m�n�n ana konusunu 

oluşturur mu? Hayır.  

Hayır’ı ded�ğ�m �ç�n de bazı k�tapları öncel�kle bu yönden eleşt�receğ�m. Bakın bazı �dare 

hukuku k�taplarında k�tabın neredeyse yarısı kadar, üç yüz sayfa teşk�lat anlatılıyor. Teşk�latın 

bütün b�r�mler� anlatılıyor. Ş�md� bunları b�lmek gerekmez demek başka b�r şey, �dare hukukunu 

anlamak �drak etmek �ç�n �dare hukukuna bunlarla yaklaşılır demek başka b�r şeyd�r.  
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Amacımızı, �ş�m�z� şöyle tar�f edeb�l�r�z. İdare hukuku vakıadan yan� real�teden yola 

çıkarak hak�kat�, olması gereken� araştıran hareketl�l�ğe sah�p olmayı gerekt�ren hukuk dalıdır. 

Bu hareketl�l�k boyutunu görmeden, sadece vakıayı, olanı anlamaya, öğrenmeye, ezberlemeye, 

hafızada tutmaya yönel�k çalışılır �sek hareketl�l�ğ� tak�p edeb�lmem�z ve bunu tak�p etmeye 

yaranan az ve öz b�lg�y� �çselleşt�rmem�z mümkün olmaz. Esas mesele �dare hukukunun bu 

hareket eden boyutunu anlayab�lecek, �zleyeb�lecek, değerlend�reb�lecek hareketl� b�r b�lg�ye 

ulaşmaktır. Bunun metoduna ulaşmaktır. Bu hareketl� b�lg�ye ulaşab�lmek �ç�n de b�r sürü 

gerekl� gereks�z o alandak� düzenlemeler� �nceleyerek mantığını anlamaya çalışmak gerek�r. 

Teşk�lata �l�şk�n düzenlemelere, d�ğer kanun� düzenlemelerden gerekenlere h�ç bakmadan �dare 

hukuku yapılab�l�r den�lemez ama onlara bakılıp onlarda kalındığı zaman da �dare hukukunun 

gel�ş�m�n�, hareket eden boyutunu tak�p edeb�lmek mümkün olamaz. Bu yüzden, hem olanla 

�lg�lenmek hem de olana tab� olmadan, es�r olmadan, olanın �ç�nde kalmadan devam edeb�lmek 

gerek�r.  

Üzer�nde “uzlaşılmış” şey� anlamak gerekl�d�r ama yeterl� değ�ld�r. B�rçok şey uzlaşma 

�le yürütülüyor. Mesela b�z�m arkadaşlarımızın oturduğu maddeye sandalye demem�z b�r 

uzlaşmadır. Hep�m�z ona sandalye ded�ğ�m�z �ç�n veya benzer anlamda koltuk ded�ğ�m�z �ç�n 

ona üzer�nde anlaştığımız b�r anlamı ver�yoruz. Bu anlaştığımız anlamı verd�ğ�m�z c�s�mler 

bakımından onun anlatılab�lmes� mümkündür Ancak sosyal olaylardak� uzlaşma esasında 

dondurucu b�r şeyd�r. Hareketl� b�r alanı uzlaşma �le dondurursanız, kend�s� hareket eden b�r 

alanı s�z esasında kavrayamaz hale gelm�ş olursunuz. İdaren�n b�r faal�yet�n� bell� tar�fler ve 

hukuk� rej�mler, kurallardan �baret saymak suret�yle kend�n�z açısından dondurursanız; �dare bu 

faal�yete devam ederek başka esnemeler ve gen�şlemeler yaptığı zaman s�z buradak� uzlaşmanın 

çerçeves� �ç�n de hap�s kalmış, onu tak�p edemem�ş olursunuz. O yüzden bunu yan� �dare 

hukuku alanında “genel ve yaygın kabuller�” b�leb�lmek ama bu uzlaşmayı aşab�lecek de ufuk 

sah�b� olmak gerek�r. Yan� üzer�nde uzlaşılan noktayı anlayab�lmek �ç�n bu noktanın bütün 

sınırlarını �çerden ve dışardan anlamaya �ht�yaç vardır. Bu anlama esasında “ney�n üzer�nde 

uzlaşıldığını anlayab�lmek” �ç�nd�r. Yoksa onunla b�rl�kte uzlaşmak yan� sab�t kalmak �ç�n 

değ�ld�r.   

Bu �dare hukuku formasyonuna ulaştıktan sonra hem mevcut mevzuatı değerlend�rmek 

mümkün olab�l�r, hem de �ler�ye doğru �sabetl� tahm�nlerde bulunmak sözkonusu olab�l�r. 

Kanun� düzenlemey� doğuran �ht�yaç ned�r? �ht�yaca cevap ver�yor mu? zaman �ç�nde değ�şm�ş 

�se n�ç�n değ�şm�ş nasıl değ�şm�ş? �sabetl� değ�şm�ş m�? amaç bakımından daha farklı 

değ�ş�mler göstermes� gerek�r m�? veya �ler�de bu değ�şecek, şöyle olacak, böyle olacak d�ye 
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tahm�nlerde bulunacak donanımda olmak gerek�r. Bu da sadece b�lg� �le �lg�l� b�r şey değ�ld�r. 

Sadece anlamakla �lg�l� b�r şey değ�ld�r. Tekrar ed�yorum “hazmetmek” �le “�drak” etmek �le 

“kavramak” �le �lg�l� b�r şeyd�r. Anlamak her zaman kavramak değ�ld�r. O yüzden de �dare 

hukuku dersler�nde öğrenc�den sam�m� b�r ders tak�b� bekl�yoruz. Bu gayret� b�rl�kte 

göstereb�lmek �ç�n konuya �l�şk�n or�j�nal yaklaşımlar �çeren sorular, buna �l�şk�n katkılar 

beklent�s� �ç�nde olacağız. Dolayısıyla eğer tak�p ed�lmez �se sadece notlardan yararlanılarak 

çalışılırsa sınıf belk� geç�leb�l�r. Çünkü her sınavda (b�z�m sınavımızda mümkün olduğunca 

öyle yapmamaya çalışıyoruz) hâk�m savcılık sınavında, kaymakamlık sınavında, mal�ye 

müfett�şl�ğ� sınavında, her b�r�nde üzer�nde uzlaşılan ve yürürlükte olan kanunlara �l�şk�n 

k�taplardak� b�lg�ler soruluyor. Yan� kanun maddes� soruluyor. D�ğer türlüsünü değerlend�rmek 

objekt�f olarak çok mümkün olmadığı �ç�n öyle b�r sınava hazırlananlar bakımından madde 

b�lg�s� �sten�l�yor. Hatta mesela hâk�ml�k savcılık sınavında o kadar madde b�lg�s� �sten�l�yor k� 

kanundak� cümley� olduğu g�b� yazıp, b�r kel�mes�n� değ�şt�rerek, olumluyu olumsuza çev�rerek 

soru soruluyor. S�z b�l�yorsanız onun doğru cevabını bel�rl�yorsunuz. Bu şek�lde �ş 

objekt�fleşt�r�lmeye çalışılıyor. Yan� sınavlarda (hukuk fakültes� sınavı değ�l d�ğer sınavlarda)  

uzlaşılan ve yürürlükte olan malzemeye �l�şk�n b�lg� �sten�l�yor. Ama bu malzemey� elde etmek, 

b�r hukuk formasyonu elde etmek yolu değ�ld�r, b�r hukuk tekn�syenl�ğ� �ş�d�r. Öneml� b�r �şt�r, 

saygı duyulab�lecek b�r �şt�r, fakat gel�şt�r�c� b�r �ş değ�ld�r. Tâb� olucu b�r �şt�r. Ne değ�ş�rse onu 

öğreneceğ�n�z ve yer� geld�ğ�nde tekrayacağınız b�r �şt�r. Ama “önden g�tmen�ze” �mkân veren 

b�r �ş değ�ld�r. Malzemeye katkıda bulunmaya ve onu şek�llend�rmeye �mkân veren b�r �ş 

değ�ld�r.  İht�yaçlar çerçeves�nde gel�ş�rken değ�ş�rken ona katkı vereb�leceğ�n�z b�r �ş değ�ld�r. 

Tak�p etmek �le �lg�l�d�r. Halbuk� asıl gündem olanı hafızaya almak ve olanı tak�p etmek 

değ�ld�r. Bunu aşan boyutu vardır.  

B�r yargı kararı �le s�ze örnek vereceğ�m. Nasıl bu uzlaşmaya takılmamak gerekt�ğ�n� 

gösteren b�r karar : “Döv�zle Askerl�k” konusunda b�r AYİM kararı. 

Mevzuat gereğ� yurtdışında çalışanların döv�zl� askerl�kten yararlanab�lmeler� �ç�n 

yükümlülük dönem�nde yurt�ç�nde b�r sene �ç�nde altı aydan fazla kalmamaları gerek�yor. 

Olayda davacı Japonya’da �şç� olarak çalışıyor ancak �ş yer�n�n küçülme pol�t�kasından dolayı 

ücretl� �zne çıkarılıyor. Yurda gel�yor ve altı ay y�rm�dört gün Türk�ye’de kalıyor. Mevzuatta 

bel�rt�len süreler� aşmış olduğu gerekçes�yle (Türk�ye’de y�rm� dört gün fazla kalmış olması) 

yurt�ç�nde fazla süre kalmış olmasından dolayı döv�zle askerl�k hakkını kaybett�ğ�ne da�r �şlem 

yapılıyor. Buna karşı Asker� Yüksek İdare Mahkemes�nde (AYİM) �ptal davası açıyor. AYİM, 

Kanuna uygun g�b� görünen bu �şlem� yargılama sonucunda �ptal etm�şt�r.  Mahkeme bu 
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kararında Kanuna b�r anlam ver�yor. Kanunun anlamı kötüye kullanmaya engel olmaktır. 

Burada k�ş�n�n kalışı �şs�zl�k sebeb�yle değ�l, ücretl� �z�n sebeb�yled�r, kaldı k� y�rm�dört gün 

aşmış olmaya bağlanan döv�zle askerl�k hakkını y�t�rmek de orantılılığı aşan b�r yaptırım 

oluşturur gerekçeler�n� kullanarak, kanunun lafzına bağlı kalmadan, ruhunu anlamaya çalışarak, 

durumun gerekt�rd�ğ� hakkan�yet arayışını gösteren b�r karar ver�yor. 

Böyle b�r uyuşmazlığa b�r klas�k mantıkla bakarsanız, hukuk tekn�syenl�ğ� mantığıyla 

bakarsanız, çözümü net: o k�ş�n�n döv�zl� askerl�k hakkı taleb� redded�l�r. İç�n�z yansa da, 

hakkan�yete uygun görmesen�z de b�r çözüm bulamazsınız, kanun var, ben de mak�nayım 

kanunu kel�me be kel�me uygularım d�ye bakarsınız. Ama hukuk formasyonuyla bakarsanız, 

�sabetl� görülsün veya görülmes�n, daha kapsamlı ele alırsınız, varlık gerekçen�z anlaşılır. 

Bunu aşab�lmek �ç�n AYİM uzun uzun tartışmış, mevzuatı tartışmış, anlamını tartışmış ve 

şöyle karar verm�şt�r; 

“Davacının kes�n terh�s� hak etmeden önce, yan� henüz döv�zle askerl�k h�zmet�nden 

yararlanmak �ç�n gereken yükümlüğün devam ett�ğ� esnada, 1999’da b�r takv�m yılının 

yarısından toplam 6 ay 21 günü yurt �ç�nde geç�rm�ş �se de, 2001 yılından �t�baren de 

Japonya’da sürekl� oturma �zn�ne bağlı olarak bulunan davacının 1999 yılında fazladan yurt 

�ç�nde kalmasının, �ş yer�n�n ücretl� olarak zorunlu �zne çıkarmasından kaynaklandığı, 1998 

yılından �t�baren çalışma maksadıyla Japonya’da �şç� olarak bulunan ve döv�zle askerl�k 

h�zmet�nden yararlanmak �ç�n gereken yükümlülükler� devam ett�ğ� esnada (1999-2010 yılları 

arasında) 1999 yılı har�ç başka herhang� b�r takv�m yılında uzun sürel� olarak yurt �ç�nde 

bulunmayan davacının, yurt dışındak� �ş yer�n�n küçülme pol�t�kası uygulayarak kend�s�n� 

ücretl� olarak zorunlu �zne çıkarması neden�yle yalnızca b�r takv�m yılında yasada bel�rt�len 

süreden 21 gün fazla yurt �ç�nde kalmasının temel askerl�k önces�ndek� 15 günlük hazırlık süres� 

de d�kkate alındığında kes�n dönüş olarak da kabul ed�lmes�n�n mümkün olmadığı g�b�, bu 

sebeple tüm kazanımlarını kaybedecek şek�lde döv�zl� askerl�k h�zmet� kapsamından 

çıkartılmasının da ölçülülük �lkes�ne uyarlı olmadığı, bu �t�barla davacının döv�zle askerl�k 

kapsamından çıkartılarak, noksan h�zmet�n� tamamlatma �şlem�n�n hukuka aykırı olduğu 

anlaşılmakla, söz konusu �şlem�n �ptal�ne karar ver�lmes� gerekt�ğ� sonucuna ulaşılmıştır.” 

AYİM, böyle hareketl� b�r alana baktığı �ç�n kanunun açık hükmüne anlam verm�ş, adeta 

madden�n �çer�ğ�n� doldurmuştur. Leh�nde veya aleyh�nde düşünüleb�l�r ama kanunun 

sab�tled�ğ� unsurlara b�r “hareket” boyutu get�rmes� söz konusudur. Mahkeme hareketl� b�r 

alana bakıyor. AYİM bunun �ç�n ne yapıyor? kanuna b�r anlam ver�yor. Kötü n�yete engel olmak 

�ç�n get�r�len hükmü tesp�t ed�yor. Ve bu olayı bu hükmün kapsamı dışında değerlend�r�yor.  
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Dolayısıyla “hareket”� sağlayan b�r kanun b�lg�s� değ�l, onu aşan b�r şey, b�r hukukçu 

bakış açısı. Bu ayrı b�r değerlend�rmey�, anlamayı olayın durumunu tesp�t ett�kten sonra, 

mevzuatını tesp�t ett�kten sonra olaya �dare hukuku �lkeler�yle, �dare hukuku gerekler�yle, �dar� 

faal�yete hâk�m olması gereken �lkelerle bakab�lmey�, ele almayı gerekt�r�r. Çünkü �dare hukuku 

hep bu tür yargı kararlarıyla gel�şm�şt�r. Yargı kararları sayes�nde, �dare hukuku olarak 

�s�mlend�r�leb�lecek b�r kapsam netl�ğe kavuşmuş, yargı kararlarıyla �lkeler gel�şt�r�lm�ş, yargı 

kararlarıyla bu hukuk alanı hayatın gerekt�rd�ğ� şek�lde kapsamını hareketl� hale get�rm�şt�r.  

Başa dönecek olursak, bu uzlaşma, vakıa ve hareket kel�meler�yle yapılan açıklamalar 

k�taplardak� genel anlatımdan farklıdır. Bunu s�z�n nezd�n�zde sınamak �st�yorum. Çünkü �dare 

hukuku eğ�t�m� hususunda gel�nen noktada �sten�len formasyonun ver�lemed�ğ� b�r gerçek. 

Öğrenc�ler hukuku sadece b�r tekn�syenl�k olarak algılayıp, �dare hukuku bakımından daha sab�t 

ve bell� b�lg�ler almak taleb�ndeler. Öğrenc�ler; b�ze ney� çalışacağımızı, ney� 

ezberleyeceğ�m�z�, ney� sadece anlayıp öğreneceğ�m�z� göster�n, fazlasını b�zden �stemey�n 

d�yorlar. B�z de �natla hayır, bunu kend� �ş� �ç�n kanunu okuyan k�mse de yapar, kanun 

maddes�n� okur, anlar. B�z�m böyle yaklaşmamamız gerek�r. İy� b�r hukukçu olarak 

yet�şeb�lmen�z �ç�n, �dare hukuku alanında çalışacak olmasanız b�le, �dare hukukunun mantığını 

anlama �ht�yacınız vardır. Özel hukukta çok başarılı olab�lmek �ç�n �dare hukuku mantığını 

öğrenmeye �ht�yacınız var. İdare hukukunu eleşt�rmek, reddetmek, b�r hukuk dalı olarak 

zemmetmek �ç�n b�le bu mantığı anlamaya �ht�yacınız var. Üstel�k bu mantığı anlamak bunu 

kabul etmek demek de değ�ld�r. Uyuşmazlıkları ele alış, değerlend�r�ş, �şley�ş b�ç�m�n�, 

mekan�zmasını anlamak ve bu mekan�zmayı anlamak sayes�nde de �ler�ye yönel�k tahm�nlerde 

bulunmak �ç�n bu b�r gerekl�l�kt�r. Ders� tak�p etmek derse katılmak, ders sonrası derste 

anlatılanları müzakere etmek, araştırmak, hatta belk� de ders konusunu dersten önce çalışıp 

gelmek büyük b�r farklılık oluşturur. Akt�f metodu kullanan ün�vers�telerde, �ş�n abc’s� 

anlatılmaz ve ver�len okuma parçalarını okuyanlarla konular üzer�nde müzakere ed�l�r. Hatta 

öğrenc�ler yeterl� malzemey� okuyacak vak�t bulamadıkları �ç�n arkadaş grupları �ç�nde 

malzemey� toplayıp, okuyup b�rb�rler�ne anlatıyorlar. Aynı zamanda kulaktan da beslen�yorlar. 

O anlattıkları malzeme üzer�ne ders� d�nlemeye gel�yorlar. B�r konuyu anlayab�lmek �ç�n bazen 

çok yoğun saatler çalışıyorlar. Yan� günde b�r saat �k� saat değ�l, b�r konuyu anlamak ve �drak 

etmek bazen günde y�rm� saat çalışmayı gerekt�reb�l�r. Bu ezberlemek anlamında değ�l; 

anlayab�lmek, değerlend�reb�lmek �ç�n gerekeb�l�r. Bu şek�lde çalışan rak�pler�n�z olacaktır. Bu 

şek�lde yet�şen hukukçular var. Maalesef ülkem�zde değ�l. B�z kötüler �çeres�nde ülkem�zde en 

az kötü olanız. Ama bu konu öğrenc�n�n gayret� �le �lg�l� b�r şeyd�r. Bu şek�lde çalışan �nsanların 
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anlaması, tak�p edeb�lmes�, mutfağa g�reb�lmes� başka b�r şey böyle olmayanların onların 

ürünler�n� anlayıp tak�p edeb�lmeye çalışması, ger�den gelmes� başka b�r şeyd�r. O yüzden bu 

�ş büyük b�r emek �st�yor. 

İdare Hukukunu �dar� faal�yet eksen�nden açıklamaya çalıştık. Esk�den �dar� faal�yet� 

sadece �dare yer�ne get�rd�ğ� �ç�n �dare hukukunu �dareye uygulanan hukuk olarak tar�f etmek 

mümkündü. Fakat ş�md� �dar� faal�yetler�n tamamını �dare yer�ne get�rm�yor. Bazısında sadece 

denetç� bazısında da, zaten �dare değ�l, mecl�s veya yargı yapıyor. Mesela mecl�s �dar� 

faal�yetler yapıyor. Yargı organı �dar� faal�yetler yapıyor. Yargı organı hâk�mlere lojman tahs�s� 

yapıyor. Yazı �şler� müdürler�n� atıyor. Görevden alıyor. Adalet kom�syonu başkanları 

mübaş�rler�n hukuk� durumlarını görev yerler�n� bel�rl�yor. Bu faal�yetler �dar� n�tel�kte olduğu 

yargısal n�tel�kte veya yasama �şlev� şekl�nde olmadığı �ç�n yapanı �dare olmazsa b�le b�r �dar� 

faal�yett�r. Yargının yargısal olmayan faal�yetler�d�r. Mecl�s mesela, �dar� faal�yetler yapıyor. 

Mecl�se bağlı b�rçok yer vardır. Mesela Yalova’dak� otelden tutunda Göztepe’dek� sosyal tes�se, 

Yıldız’dak� sosyal tes�se, mecl�se bağlı saraylara, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı bunların 

heps�n� mecl�s �dare ed�yor. Bunlara eleman atıyor. Elemanları yükselt�yor. D�s�pl�n f��l� 

�şleyenlere d�s�pl�n cezası uyguluyor. Ayrıca mecl�ste çalışanlar var. G�zl� oturumlarda get�r 

götür �şler� yapab�lmes� �ç�n sağır d�ls�z elemanı b�le var. Bunları �st�hdam ed�yor. Ayrıca kend� 

�ç�nde yönet�m faal�yetler� var. Mecl�s�n �ç�ndek� düzenlemeler var. Burada mecl�s�n yasama 

n�tel�ğ�nde olmayan �şlev�nden kaynaklanan �dar� faal�yetler� var. Bu da b�r �dare hukuku 

konusu olarak gündeme gel�r. Dolayısıyla �dare hukuku alanını düzenleyen �dar� faal�yet 

kavramı sadece �daren�n faal�yetler�nden �baret değ�ld�r. Hatta �daren�n her faal�yet� de �dar� 

faal�yet değ�ld�r. İdare bazen özel hukuk k�ş�s� g�b� davranır. Özel hukuk k�ş�s� g�b� faal�yet 

yapar. Özel hukuk k�ş�s� g�b� k�ralama yapar. Özel hukuk k�ş�s� g�b� satın alma sözleşmes� yapar. 

O zaman da �dare hukukunun uygulanması değ�l, özel hukukun uygulanması söz konusu olur. 

Dolayısıyla ne �daren�n yaptığı her faal�yet �dar� faal�yett�r ne de �dar� faal�yetler sadece 

�dare tarafından yapılab�l�r.  

B�r adım daha �ler� g�del�m. Artık yoğun olarak özel k�ş�lere �dar� faal�yet yaptırılıyor. 

Mesela telekomün�kasyon alanında f��len telekomün�kasyon h�zmet�ne b�zzat sunan h�çb�r �dar� 

kurum yoktur. Ama telekomün�kasyon alanında çalışan bütün büyük ş�rketler �mt�yazcı 

ş�rketlerd�r.  Türk Telekom �mt�yazcı ş�rket olarak özel k�ş�ye gördürülüyor. Turkcell �mt�yazcı 

ş�rket olarak bu ş�rketle yapılmış �mt�yaz sözleşmes� kapsamında faal�yet� yürütüyor. İdar� 

sözleşme yan� b�r �mt�yaz sözleşmes� söz konusudur. Dolayısıyla özel hukuk k�ş�ler� bu 

faal�yetler� yürütüyor. Mesela at yarışı yapma �ş�n� �dare TJK’ne b�r �mt�yaz olarak verm�şt�r. 
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M�ll� p�yango mesela artık �dare kend�s� yapmıyor, özel k�ş�ye bırakmıştır. Dolayısıyla �dare 

günümüzde �dar� faal�yetler� özel k�ş�lere sözleşme �le yaptırarak kend�s� sadece denetleme 

konumuna geçmekted�r. Mesela EPDK, gazetelerde okumuşsunuzdur yakın zamanda “on altı 

doğalgaz ş�rket�n�n abones� olan şu kadar k�ş�den fazla para tahs�l ett�ğ�n�” tesp�t ederek onlara 

ger� ödeme mecbur�yet� get�rm�şt�r. Dolayısıyla �dare, �dar� faal�yetler� b�zzat yapmaktan çıkıp, 

bu faal�yetler� özel k�ş�ye yaptırır şek�lde b�r gel�şme görülüyor. İler�de bu durum ters�ne de 

döneb�l�r. Kısaca, �dar� faal�yet ded�ğ�m�z şey organ�k bakımdan mutlaka b�r �dare tarafından 

yapılır değ�ld�r.  

İdar� faal�yetler�n meşrulaştırıcı kavramı kamu yararı kavramıdır. İdar� faal�yetler�n 

üstün kamu güç kullanmasının hukuk� temel�, kamu yararı �ç�n bu üstün statüye �ht�yaç 

duyuluyor olmasıydı. B�r çok noktada “kamu yararı özel yarardan üstündür” yaklaşımı durumu 

çözüyordu. Kamu yararı �le özel yarar karşılaşırsa kamu yararı daha üstündür. İdar� faal�yetlere 

hâk�m olan tek yanlılık �daren�n tek yanlı davranab�lme gücü, �daren�n üstünlüğü, �daren�n 

hareket� bakımından bağımsızlığı hep kamu yararı gerekçes� �le gerekçelend�r�l�yordu. Son on 

yıldır kamu yararı kavramı anlayışı değ�şmeye başladı. B�r kere artık den�l�yor k�, kamu 

yararının özel yarardan üstün olduğu nasıl den�leb�l�r. Eğer b�r hak �se özel k�ş�n�n hakkı söz 

konusuysa, b�r haktan daha üstün b�r şey yoktur. Kamu yararı b�r hakkın �hlal�ne �mkân vermez. 

Kamu yararı özel yarar artık b�r h�yerarş� olmaktan çıkıp b�rb�r�n� tamamlar hale gelm�şt�r. Hatta 

mal� konularda; kamu yararı ded�ğ�m�z şey �daren�n daha fazla gel�r sağlaması demek değ�ld�r. 

Kamu yararı ded�ğ�m�z şey gerek�rse �daren�n özel k�ş�ye para vermes�d�r. Hakkı olan tazm�natı 

vermes�d�r. Dolayısıyla �dare parasal bakımdan kar edecek d�ye özel k�ş�den mükellef 

olduğundan daha fazla verg� alması, özel k�ş�n�n malına el koyması, özel k�ş�n�n faal�yet�ne 

engel olması h�çb�r zaman kamu yararı gerekçes�yle meşrulaşamaz. B�r hak varsa kamu yararı 

da bu hakkın �hlal�ne gerekçe göster�lemez. Üstel�k o hakkın korunmasında kamu yararı vardır. 

Bu yüzden �daren�n mal� yararı kamu yararı değ�ld�r. Bu anlayış değ�ş�m� �daren�n b�rçok 

üstünlüğünü, uygulanış b�ç�m�n�, kabulünü değ�şt�rd�.  

Buna �laveten b�r de Avrupa Hukuku boyutu �dare hukukunu etk�led�. Avrupa hukuku 

“rekabet”� esas aldığı �ç�n kamu hukuku üstünlükler� b�r çok yerde ger�led�. İdareye �hale 

yaparken, �daren�n ş�rketler� �le özel hukuk ş�rketler� arasında farklılık yapılmayacağını �fade 

ed�yor. Kend� ülken�n ş�rket�ne farklılık get�remezs�n, demekted�r. Genel ekonom�k yarar denen 

b�r kavram dışında rekabet esası get�r�yor. Yan� Avrupa Hukukunun �darey� de özel ş�rketlerle 

eş�tleşt�r�c� yaklaşımı vardır. Ayrıca AİHMn�n kararlarıyla get�rd�ğ� açılımlar öneml� etk�ler 

doğurdu. Dolayısıyla �dare hukuku çok hareketlend�. Tar�h hızlı akmaya başladı. İdare hukuku 
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hızlı değ�şmeye başladı. Aynı duruyor g�b� gözüken hukuk� kavramların anlamı ve kapsamı 

değ�şt�. Yan� kamu yararı y�ne kamu yararı ancak on sene öncek� kamu yararı, hatta b�r sene 

öncek� kamu yararı, hatta altı ay öncek� kamu yararı �le ş�md�k� kamu yararı anlayışı arasında 

hareketl�l�k neden�yle b�r fark oluşmaya başladı. Dolayısıyla s�z böyle b�r yaklaşımda 

olmazsanız, bu gel�ş�m �vmes�n� �zlemezsen�z, bundan sonrak� gel�ş�m� tak�p edeb�lmekte 

zorlanırsınız. Bunun sadece b�r k�taptak� tanımına bağlı kalırsanız. O k�tap yazıldıktan sonrak� 

gel�ş�mler� öğrenemezs�n�z. Bu adeta deprem g�b�d�r. Depremde nasıl b�rb�r�yle b�rl�kte sallanan 

deprem frekansıyla b�rl�kte sallanan b�nalar yıkılmıyor, sab�t duranlar asansör kovası olanlar, 

aynı oranda sallanmayanlar yıkılıyorsa bu da böyle b�r şeyd�r. S�z b�r b�lg� �le sab�t 

duruyorsanız, o sab�t durmak dalgalanmalar karşısında yıkılmayı get�r�r. O dalgalanmaya 

�nt�bak edeb�lecek b�r yaklaşıma �ht�yaç vardır. Ders malzemes�n� çeş�tlend�rmek gerek�r. Asıl 

olarak okunanlar, d�nlenenler hakkında der�n düşünmek gerek�r.  

İdare hukuku alanında Anayasa mevzuat bakımından öneml� b�r kaynaktır. Hatta 

Georges Vedel’�n “�dare hukukunun anayasal temeller�” makales�n�n başlığı klas�kleşm�şt�r. 

Yan� �dare hukukunun temeller�, d�ğer bakış açısıyla başlıkları Anayasa’da yer almaktadır. 

Teşk�lata �l�şk�n, eş�tl�k �lkes�ne �l�şk�n, kamu h�zmetler�ne �l�şk�n, kamu mallarına �l�şk�n 

Anayasa’da b�r sürü düzenleme vardır. Anayasa Hukuku, Anayasa �le �lg�len�r. Ancak Anayasa, 

sadece Anayasa Hukukuna malzeme vermez. Anayasa Hukuku, bütün hukuk dallarını 

�lg�lend�ren çerçevey� ç�zer. İdare Hukukunda bütün başlıklar Anayasa’dır. N�ç�n? Çünkü 

kanunla değ�şmes� �stenmeyen ana �lkeler b�r ülkedek� konsensüse göre Anayasa’da maddeleş�r. 

Ormanların korunması mesela Anayasa’da maddeleşm�şt�r. N�ç�n? Ormanlarla �lg�l� yapılaşma, 

tarla açma baskısına karşı kanunla esneyeb�lme �mkânı gelmes�n bu alan Anayasal korumada 

olsun d�ye Anayasa’da düzenlenm�şt�r.  

Kamu h�zmetler�ne g�rmedek� eş�tl�k ve h�zmet�n gerekt�rd�ğ� n�tel�k dışında n�tel�k 

aranmama �lkes� kamu personel�n�n temel �lkes�d�r. Anayasa 70. maddede �fades�n� bulmuştur. 

Çünkü kamu h�zmet�ne g�rerken h�zmet�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kler dışında başka n�tel�kler 

aranarak; sadece bell� �nsanlara, bell� kes�mlere, sadece torp�ll�lere özgülenmes�n d�ye bu yol 

terc�h ed�lm�şt�r. Toplumdak� herkes, her renk kamu h�zmetler�ne g�reb�ls�n, yan� �dar� teşk�lata 

personel olarak g�reb�ls�n d�ye bu şek�lde düzenlenm�şt�r. Dolayısıyla bazı şeyler�n Anayasa’da 

yer alması o noktada toplumunu geçm�ş� �le geleceğ�ne �l�şk�n tasarımla �lg�l� f�k�r de ver�r. 

Devlet�n sosyal, ekonom�k, s�yas� geçm�ş�n�n Anayasa’da �zler� vardır. Okumasını b�lenlere 

satır aralarından yola çıkarak, Anayasa’dan yola çıkarak buna er�şeb�l�rler. Bu okuma tecrübe 

b�r�k�m� �le olur. Yaşla �lg�l� değ�ld�r. O tecrübe b�r�k�m�n� yansıtab�len b�r Anayasa kend� 
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amacına göre b�r düzenleme yapmıştır. O yüzden Anayasa tartışmaları hep günceld�r, hep 

gündemded�r. Anayasa aynı zamanda b�r sosyal uzlaşmayı göstermel�d�r/sağlamalıdır. Sosyal 

uzlaşmanın temel metn�n� göster�r. Dolayısıyla sosyal problemler�n olduğu toplum 

katmanlarının b�rb�r�nden habers�z, hatta b�rb�r�yle çatışır b�r halde olduğu durumlarda �dare 

hukukunun başlıklarının Anayasa’da olması ayrıca b�r önem taşır. Ve Anayasa’nın o 

uzlaşmazlıkların çözümüne yönel�k değ�l, çözümünü mümkün kılacak hukuk� mekan�zmaların 

�şlemes�ne müsa�t b�r alt yapı oluşturması önem taşır. Yan� Anayasalar sorun çözmez ama 

çözmeye yönel�k hukuk� boyuta �l�şk�n alt yapı oluşturur. Çapı dar b�r su borusundan çok su 

�ht�yacı gerekt�ren şehr�n sularını geç�rmezs�n�z. Dar b�r elb�sey� ne kadar uğraşırsanız uğraşın 

kend�s�nden daha büyük beden g�yen b�r k�mseye g�yd�remezs�n�z veya o elb�se g�y�l�rse 

sökülür, yırtılır. Dolayısıyla böyle b�r şey, alt yapı oluşturur. O yüzden Anayasa sürekl� müracaat 

ed�lecek anlamını ve kapsamını değerlend�r�lecek b�r atıf noktasıdır.   

Anayasallık bloğu sadece Anayasa’dan �baret değ�ld�r. Hukukun genel �lkeler� d�ye, 

Uluslararası Mahkemeler�n�n, AİHM’n�n, Anayasa Mahkemes�’n�n d�ğer yargı yerler�n�n 

ortaya koyduğu kavramlar vardır. Örneğ�n, Fransa’da �dar� yargının Anayasal güvenceye sah�p 

olduğuna yargı kararıyla karar verm�şlerd�r. Anayasa’da buna �l�şk�n hüküm olduğundan değ�l. 

Anayasa’yı anlayab�lmek �ç�n de onu yorumlayan hususlara bakmak gerek�r. Anayasa 

Mahkemes� yorumluyor ve Anayasa maddes�ne b�r anlam ver�yor.  O anlamı vermes� o 

Anayasa’nın hareketl�l�ğ�n� sağlayan kısmını anlamak �ht�yacımız vardır. Bu malzeme de 

öneml� b�r malzemed�r. Buna ulaşacak malzemeye �ht�yacımız vardır. Anayasa’nın son hal�ne 

nasıl ulaşılır? Esk� maddeler�ne nasıl ulaşılır? Değ�ş�kl�k ne anlama gel�r? Bunları 

değerlend�rmek gerek�r..  

B�r d�ğer kaynak da “Kanun”lardır. İdare hukukundak� kanunlar öğrenc�ler�n gözünü 

korkutacağı b�r düzeyded�r. İdare Hukukunun maalesef bütün kanunlarla �lg�s� kurulmaktadır. 

Yan� b�r Meden� Hukuk gündeme geld�ğ�nde, Borçlar Hukuk anlatıldığına kanunlar bell�d�r. 

T�caret Hukukunu anlatırken T�caret Kanunu ve çevres�ndek� b�rkaç tane Kanun n�speten böyle 

ele avuca sığan b�r malzemey� oluşturmaktadır. Fakat İdare Hukukuna �l�şk�n �nanılmaz 

malzeme vardır. Başlığını öğrenc�n�n anlayamadığı İdare Hukukunu �lg�lend�ren kanunlar var. 

“Menaf�� Umum�yeye Müteall�k İmt�yazat Hakkında Kanun” mesela başlığını anlayab�l�yor 

musunuz? Maddeler� de evvelen, san�yen, sal�sen d�ye g�d�yor. Ve yürürülükted�r. Kamu 

h�zmet� �mt�yazlarını konu alan b�r Osmanlı dönem� kanunudur ve hala yürürlükted�r. Örneğ�n 

Taş Ocakları N�zamnames� Maden Kanunu �le yen� değ�şt�. Bu n�zamnameye göre b�r Osmanlı 

altını yaptırım vardı. Uygulamada b�r Osmanlı altınının gramı günlük altın f�yatı �le çarpılıp 
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ceza öyle ver�l�yordu. İdare hukuk �le �lg�l� düzenlemeler b�rkaç kanunla sınırlanamayacak 

derecede çok ve çeş�tl�d�r. 

 

I. İdare Hukukunun Temel İlkeler� 

İdare hukukunun alanına �l�şk�n dün b�r şeyler söylemeye çalıştık ve �dare hukukunun 

d�ğer hukuk dallarıyla farkını göstermeye çalıştık. Bununla b�rl�kte �dare hayatının hızlı 

değ�şmes�, teknoloj�k gel�şmelerle �daren�n gündem�n�n değ�şmes� ve sosyal hayattak� 

yen�l�klerle �daren�n de yen� gündemler� oluşması neden�yle hukuk�l�k arayışının nasıl haraketl� 

b�r zem�nde olduğunu bel�rtmeye çalıştık. Dolayısıyla hukuk devlet�n�n b�r gereğ� olarak 

�daren�n hukuk�leşmes�, sürekl� hukuka bağlı kalması ve hukukun etk�s�yle �nsan hakları 

�hlaller�n�n, yanlışlarının, hukuka aykırılıklarının g�der�lmes�n�n �dare hukukunun temel 

problemler� olduğuna �şaret ett�k. İdarey� meşrulaştırmak değ�l, �daren�n her yaptığına hukuk� 

b�r zem�n oluşturmak değ�l, �daren�n daha �y� denetleneb�lmes� amacına uygun olarak 

hukuk�l�ğ�n etk�l� b�r şek�lde uygulanab�lmes� �ç�n �dare hukukun hareketl�l�ğ�ne �ht�yaç 

olduğunu �fade ett�k.  

Bu hususta �dare hukukunun çokça eleşt�r�len b�rb�r�ne zıt hususları gerçekleşt�rmekle 

uğraşan b�r yönüne �şaret etmek gerek�r: İdare hukuku, b�r yandan �daren�n yaptıklarıyla 

�lg�len�lecek, onun hukukunu oluşturacak; aynı zamanda �daren�n nasıl davranması gerekt�ğ�n� 

ve hukuka aykırılıkların neler olduğunu tesp�t etmeye çalışacak. Üstel�k sadece düzenlemelerle 

bu mümkün olamayacağı �ç�n, yargı kararlarının (elbette mevzuattan hareketle) bel�rled�ğ� 

�lkelerle bu hareketl�l�k sağlanacaktır. Bu yüzden �dare hukukunun temel�nde yargı kararların 

olduğunu bel�rtt�k.  

Ayrıca b�rçok k�tapta �dare hukukunun özell�kler�nden bahsederken, �dare hukukunun 

genç b�r hukuk dalı olduğu �ler� sürülmekted�r. İşaret ett�k k� aslında bu şek�lde �fade 

ed�lmes�n�n neden� �sm�n�n yen� konulmuş ve s�stemleşt�r�lm�ş olmasındandır; esasında �dare 

hukukunun b�r vakıa olarak toplumun kurulduğu, toplum hal�nde yaşanmaya başlanıldığı 

zamanlardan ber�, faal�yet olarak, çıkardığı sorunlar olarak var olduğu h�ç kuşkusuzdur. 

Örneğ�n, �ş hukuku genç b�r hukuk dalıdır den�ld�ğ�nde; esk�den ber� çalışmayla, çalışanla �lg�l� 

hukuk� �ht�lafların var olduğu ama meden� hukukun �ç�nden çıkartılarak b�r �ş hukuku başlığı 

altında s�stemleşt�r�lmes�n�n genç olduğu anlamı bel�r�r. K�taplardak� o tar�f� şöyle anlamak 

gerek�r: zaten var olan b�r şey� formüle etmek, yen� b�r çerçeveye almak, yen� kurallarla tekrar 

düzenlemek bakımdan �dare hukuku genç b�r hukuk dalıdır.  
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İdare hukuku �çt�hadı b�r hukuk dalıdır. Çünkü mevzuat olarak �dare hayatının gerekler�ne 

önceden yet�şeb�lmek mümkün değ�ld�r. İdare hukukunun gündem�n�, gündem�ndek� 

gel�şmeler� mevzuatın öngörmes� mümkün değ�ld�r. Oysa her yen� gündeme �l�şk�n alınacak 

kararların da mutlaka hukuk�l�k denet�m�nden geçmes� gerek�r. Öyleyse �dare hukukunun, b�r 

şek�lde çerçeves�n�n sürekl� gel�şmelere uyarlanması ve sürekl� güncellenmes� �ht�yacı vardır. 

Bu güncellenme de en hızlı yargı kararlarıyla olur. Ama d�kkat ed�l�rse, yargı kararları da her 

zaman uyuşmazlık çıktıktan sonra, uyuşmazlık üzer�ne ver�len kararlardır. Dolayısıyla önce, 

âdeta b�r uyuşmazlık çıkıyor olması ve bu uyuşmazlık üzer�ne yapılacak yargılama sonucunda, 

bundan sonra da benzer uyuşmazlıklar bakımından etk�l� olab�lecek, kararlar çıkması sürec�yle, 

�dare hukuku gel�şmekte, gündem� tak�p etmekte, hukuk�l�k altyapısını oluşturmaktadır. Anglo-

Saxon hukukunun b�rçok dalında hâk�m gel�şme ç�zg�s� bu şek�lded�r. “Case method” ded�kler� 

usulle da�ma yargı kararları odaklı gel�şme ve eğ�t�m gündeme gelmekted�r. Hukuk ve meslek 

eğ�t�m� daha çok yargı kararları üzer�ne prat�k çalışmalar yapılarak, bu yargı karalarının çıkış 

ve değ�şme şartları göster�lerek ve bu yargı kararlarından örnekler �şlenerek ver�lmekted�r. Kıta 

Avrupa’sında teor�k çerçeve ön plana çıkmakta ve elbette yargı kararlarıyla da gel�şmeler 

�zlenmekted�r, ama asıl ç�zg� düzenlemeler ve �lkelerd�r. Kısaca İdare hukuku da hareketl�l�ğ�n� 

yargı kararlarıyla sağlamaktadır. Yargı kararlarının verd�ğ� anlam ve gel�ş�m ç�zg�s� �zlenmeden 

konuların tak�b� mümkün değ�ld�r. 

İdare Hukukunun �daren�n hukuku olarak değ�l aslında �dar� faal�yetler�n hukuku olarak 

değerlend�r�lmes� gereğ�ne �şaret ett�k. Yan� �dare hukukundak� “�dare” esasında teşk�lata �l�şk�n 

değ�l, yoğun olarak faal�yetle �lg�l� b�r anlam �çermekted�r. Ama faal�yetle �lg�lenen hukuk 

elbette o faal�yet� yapan teşk�latı da �ncelemek zorundadır. İdare nasıl kurulursa daha az �ht�laf 

çıkar? Nasıl kurulursa kamu yararını gerçekleşt�rmek adına daha kuvvetl� olur? İk� çel�şk�y� 

gerçekleşt�rmeye çalışan b�r alan düşünün. B�r yandan �daren�n hukuka saygılı olması ve �hlal 

yapmayacak b�r hukuk� rej�me kavuşturulması �ht�yacı var. B�r yandan da ancak �daren�n 

yapab�leceğ� �şler �ç�n özel ve gerçek tüzel k�ş�lerden daha güçlü b�r �dare �ht�yacı var. Sadece 

kamu gücü olarak değ�l, mal� olarak da daha güçlü, d�ğerler�n�n yapamadığı şeyler� yapacak b�r 

�dare gerekl�d�r. Büyük yatırım �steyen, m�lyar dolarlık yatırım �steyen, faal�yetler� her ş�rket 

yapamaz. Uzun sürel� olarak bu kadar yüksek f�nansman mal�yet�ne katlanamaz. Fakat �dare 

bunu yapab�lecek güçte olmalıdır. Herkes, organ�ze b�r çete �le baş edemez, a�les�n� ve kend�s�n� 

koruyamaz. İdare her türlü s�lahlı gruptan, her türlü çeteden daha kuvvetl� olacak güce sah�p 

olmalıdır. Hem �dare çok kuvvetl� olmalı, hem de hukuka saygılı olmalıdır. İdare öyle 

kurulmalıdır k� hem kuvvet�nden eks�lme olmamalı hem de bu kuvvet� h�çb�r zaman kötüye 
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kullanmamalıdır. Bu güç �nsan haklarını �hlal eden b�r kuvvet olamamalıdır. Bu yüzden �k� zıt 

amacı b�rden gerçekleşt�rmeye çalışır, b�r yandan bu teşk�latın kuvvetl� kurulması d�ğer yandan 

bu kuvvet�n b�r sarhoşluğa yol açmaması şekl�nde b�r yaklaşım gerekl�d�r. O yüzden de teşk�latı 

anlatırken de göreceks�n�z �dar� teşk�lat çokluk �ç�nde b�rl�k şekl�nde kurulmuştur. Yan� teşk�lat 

çok sayıda tüzel k�ş�den oluşuyor. Bütün kamusal yetk�ler b�r k�ş�de, b�r makamda, b�r tüzel 

k�ş�de toplanmış değ�ld�r. B�nlerce kamu tüzel k�ş�s� var. Ancak d�ğer yandan da b�rçok 

parçadan oluşan b�r bütün oluşturmaya çalışılmıştır. Her şey merkez� �daren�n yetk�s�nde 

değ�ld�r. Her beled�yen�n kend�ne özgü görevler� ve yetk�ler� vardır. Her kamu tüzel k�ş�s�n�n 

kend�ne özgü görev ve yetk�ler� vardır. İdare, farklı karar mekan�zmalarına paylaştırılmış, farklı 

yönet�m organlarına bölüştürmüş durumdadır. B�r bütün olarak da topladığınızda gücünden 

eks�lmeyen, her şey� yapab�lecek potans�yele sah�p, b�r bütündür. Çokluk �ç�nde b�rl�k var. B�r 

yandan o çokluğu sağlamaya b�r yandan da o b�rl�ğ� sağlamaya çalışan b�r hukuk dalını 

düşünmel�s�n�z. N�ç�n? Çünkü faal�yet�n hukuk�l�ğ�n� sağlamak �sten�l�yor. Pek�, faal�yet�n 

hukuk�l�ğ� nasıl sağlanacak? O faal�yet� yapan veya yapılmasına karar veren veya denetleyen 

�daren�n kuruluşu da d�kkate alınarak hukuk�l�k sağlanmalıdır. Bu yüzden İdare Hukuku'nun 

öneml� b�r teşk�lat gündem� de vardır.  

Teşk�lat yanında �daren�n faal�yetler� gündeme gel�yor. Faal�yetler hukuk� rej�mler� 

neden�yle farklıdır. Bu farklılık faal�yetler� �fade etmek �ç�n kullanılan ter�mlerle de �fade ed�l�r. 

Kamu h�zmet�, Kolluk, Özend�rme ve destekleme, ve ş�md� b�r de regülasyon faal�yet� var. 

Özend�rme ve desteklemeye ş�md� b�r de köstekleme faal�yet� katıldı. Henüz bu m�syonunu 

�fade eden b�r ter�m kullanılmadı ama kullanılacaktır: Mesela bazı yerlerde �dare, özel k�ş�ler�n 

bazı �şler� yapmasını �stem�yor. Örneğ�n, İstanbul da fabr�ka kurulmasını �stem�yor. Ama 

�daren�n fabr�ka kurulmasını yasaklama yetk�s� bulunmamaktadır. Buna karşılık �dare başka b�r 

bölgede fabr�ka kurarsanız, elektr�k faturasının yarısını öders�n�z d�yerek, kalkınmada öncel�kl� 

yerler tesp�t ederek, numaralandırarak, k�ş� ve ş�rketler� bu yerlere g�tmeye, orada teşebbüste 

bulunmaya teşv�k ed�yor. Ancak İstanbul’da faal�yet yapmak �sted�ğ�n�zde, normal elektr�k 

f�yatının �k� katını bel�rl�yor k�, burada �malattan vazgeç�ls�n. Dolayısıyla s�z� İstanbul’da 

fabr�ka yapmaktan caydırıyor. İstanbul’da yaparsanız mal�yet� daha fazla olacak ve kar 

edemeyeceks�n�z veya daha az edeceks�n�z. Başka yerlerde yapmanızı özend�r�yor. Mesela özel 

okul yaparsanız beş yıl boyunca s�zden verg� almıyor. İhracat yaparsanız, �hracatta her �hraç 

ett�ğ�n�z mal karşılığında aldığınız yüz doların üzer�ne kend�s� de on beş dolar ver�yor. Yeter k� 

�hracat yap d�ye teşv�k ed�yor. Böyle çeş�tl� �mkânlar get�r�yor. K�m� zaman k�m� faal�yetler�, 

teşv�k etmede kamu yararı gördüğü �ç�n özend�r�yor, destekl�yor. Ş�md�ye kadar hep bu 
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yöndeyd�. Hayat hızla aktı ve h�ç �dare hukukunun gündem�nde olmayan b�r şey gündem�ne 

geld� ve ş�md� �sm� konuşulacak kıvama ulaştı: Bazı faal�yetler� de “köstekl�yor”. Bell� yerlerde 

yapılmasından caydırmaya çalışıyor. Kend�s�ne göre yönlend�rmeye çalışıyor. N�ç�n? Çünkü 

kamu yararı bunu gerekl� kılıyor. Örneğ�n İstanbul, yetm�ş m�lyonluk b�r ülkede y�rm� m�lyon 

�nsan bu şeh�rde toplanmıştır. Zaten burada bu �nsanların temel �ht�yaçlarını karşılama, barınma 

g�b� problemler var. Buraya daha fazla �nsan get�recek faal�yet olmasın d�ye faal�yetler �şs�zl�ğ�n 

yoğun olduğu bölgelerde yapılsın d�ye b�r kısmını özend�r�yor b�r kısmını da köstekl�yor. 

Özend�r�len yere g�d�ls�n d�ye bazen bazı bölgelerde faal�yet�n yapılmasını köstekl�yor. Bu 

yüzden �daren�n faal�yet�n hukuk� rej�m�n�n bel�rlenmes� önem ve öncel�k taşıyor. İdare keyf� 

olarak mı bunu yapacak? Bazısına yapacak bazısına yapmayacak mı? Yapmasının hukuk� 

gerekler� nelerd�r? Bunu b�r yönetmel�k çerçeves�nde yapab�l�r m�? B�r kanun� temele m� 

�ht�yacı var? Burada vereb�leceğ� destekler nelerd�r? Burada kullanab�leceğ� hukuk� araçlar 

nelerd�r?  

İşte bunun üzer�ne problem ortaya çıkınca çözümünün düşünülmes� gerek�yor. Yargı, 

karar verd�kçe, �ptal ett�kçe ve kararlarında gerekçeler ortaya çıktıkça nasıl b�r söz konusu 

alanın nasıl b�r hukuk� rej�me kavuşturulması gerekt�ğ� ortaya çıkıyor. Bu yüzden �dare hukuku 

alanında çıkan b�rçok kanunun b�r geçm�ş� vardır. Kanunlar k�m� zaman daha önce yargı 

kararlarıyla �ptal ed�lm�ş, eks�kler h�ssed�lm�ş, uyuşmazlık çıkmış alanlarda; uyuşmazlık 

çıkmaması �ç�n, yargı kararları tecrübes�nden hareketle bu alanı düzenleme amacıyla ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla o kararı, o kanunu okumak esasında geçm�şte buna yol açan 

uyuşmazlıklarda ver�len kararlara ve çözüm b�ç�mler�ne de bakmayı gerekt�r�yor. Çünkü bazen 

mahkemen�n çözdüğü sonucu beğenmeyen �dare, Bakanlar Kurulu'na b�r tasarı taslağı sunarak, 

yasamadan kanun� b�r temele kavuşmuş olarak yen� b�r hukuk� durum oluşturmasını �st�yor. 

Bazen de, tam ters�ne, yargı kararlarıyla oluşmuş hukuk� durumu, tereddüt olmasın d�ye 

vurgulayarak düzenleme metn�ne bağlayarak netleşt�rmek �st�yor. Dolayısıyla bu �şley�ş 

b�ç�m�ndek� mantığı d�ğer hukuk alanlarından az veya çok ayrılıyor. Belk� de bu yüzden �dar� 

uyuşmazlıkların çözümü bakımından herkes�n aynı kanaat� paylaşab�leceğ� sonuçlar 

çıkmamaktadır. Yargı da sonuçta �nsan unsuruyla hareket eden b�r organdır. Eleşt�r�leb�lecek 

kararları da gündeme gelmekted�r. Bazen �dare �m�ş g�b� karar ver�yor. Elbette bu hususta 

kamuoyunda tartışmalar çıkıyor. Böyle tartışmalar çıktığı zaman da b�rçok k�ş� hatta hukukçular 

nezd�nde bu ne b�ç�m hukuk dalı? Kes�n ve önceden tahm�n ed�leb�l�r sonucu yok! Üzer�nde 

uzlaşmak mümkün değ�l! İnsanların dünyaya bakışlarına göre karar verd�kler� sonuçlar ortaya 

çıkıyor! Hukuk böyle sübjekt�f b�r b�l�m dalı mı? Bunun objekt�fl�ğ� nerede? soruları canlanıyor. 
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İdare Hukukunun objekt�fl�ğ� usulünde, mantığında, metodundadır. Sonuç üzer�nde uzlaşmak 

h�çb�r zaman mümkün değ�ld�r. Eleşt�r�lerde gerçekl�k payı vardır. Gerçekten de hem faal�yet� 

yapanın hem faal�yet� denetleyen�n, burada rol alan aktörler�n b�lg� sev�yes�, kavrayış kapas�tes� 

dünyaya bakış tarzları ürünler�n� etk�lemekted�r. Bu yüzden �dare hukukunun, “saf” ve “meta 

jur�d�k” unsurlardan arındırılmış b�r alanı ve zem�n� kısıtlıdır. O yüzden �dare hukuku anlatırken 

bazen metodu perdeleyecek şek�lde o renkl� kısmıyla, sübjekt�f kısmıyla anlatmak r�sk� vardır. 

Bu duruma karşı sürekl� uyanık olmak gerek�r. Hem anlatan, hem d�nleyen bakımından bu 

böyled�r. İş�n sübjekt�f kısmını ayıklayıp, metoda �l�şk�n kısmının yan� objekt�f kısmının 

üzer�nde yoğunlaşacak z�h�nsel b�r süzgec� gel�şt�rmek ve da�ma kullanab�lmek gerek�r. Bu 

amaçla s�z�, kend�m�zden de korumak �ç�n, ağırlıklı olarak yargı kararlarını göstererek, onları 

değerlend�rerek, eleşt�rerek ders �şlemeye çalışacağız.  

 

A. Hukuk Devlet� İlkes� 

 “Hukuk Devlet�” �deal�n� gerçekleşt�rmek, hukuk devlet� olmanın gerekler�n� b�r �lke 

olarak her �şlem ve eylem�nde esas almak elbette �dare hukukunun temel n�tel�kler�ndend�r. 

Hukuk devlet� genel çerçeved�r. Devlet�n varlık sebeb�, hukuk devlet� f�kr�n� 

gerçekleşmes� yönünde uygun alt yapıyı oluşturmaktır. Hukuk devlet� özell�ğ�, tıpkı �y� �nsan 

olma vasfı g�b� b�r kere alınmakla veya Anayasa’da yazmakla, başkasının evet s�z hukuk 

devlet�s�n�z demes�yle olacak b�r şey değ�ld�r. Her ülke her gün, her �şlem ve eylem�yle hukuk 

devlet� olab�lme ve hukuk devlet� olarak kalab�lme sınavı ver�r. Bu sürekl� b�r sınavdır. Hukuk 

devlet� olmak; yaptığı �şlemlerden, eylemlerden, aldığı kararlardan, çıkarttığı kanunlardan, 

�nsanlar arası �l�şk�y� düzenleyen kültüründen yola çıkarak değerlend�r�lmes� gereken b�r 

durumdur. Hukuk devlet� olmak, (k�m� zaman hukuka saygılı olmak den�len husus) hukuka 

dayalı olmaktır. Aralarındak� fark; hukuk devlet� olmak esaslı b�r hukuk�leşt�rme f�kr�ne 

dayanır. Her şey� hukuk�leşt�rmekt�r. Hukuk� �l�şk�n�n her sübjekt�f boyutunu 

objekt�fleşt�rmekt�r. Eş�tl�k �lkes�n�n hâk�m olduğu b�r alanı oluşturmaktır. Dolayısıyla hukuk 

devlet�n� gerçekleşt�rmek veya hukuk devlet� olmaktan uzaklaşmak hususunda temel rol 

�dareded�r. Her kurumun hukuk devlet� kapsamında b�r rolü ve �şlev� vardır. Yasama, çıkarttığı 

kanunlar dolayısıyla; Anayasa Mahkemes�, Yasamanın çıkarttığı kanunları değerlend�r�rken; 

Anayasa Koyucu, Anayasa hükümler�n� düzenlerken; yargı, kararlarda bağımsız b�r organ 

olmasına rağmen kararlarında hukuktan bağımsız olmamak suret�yle, hukuk devlet� alanında 

kend�ler�ne yüklenm�ş m�syonu yer�ne get�r�rler. Bu “kutsal görev”(m�syon) hukuk devlet�n� 

gerçekleşt�rmekt�r. Yasamanın m�syonu, sadece düzenled�ğ� alandak� �ht�yacı g�dermek 
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değ�ld�r. Yargının m�syonu, sadece baktığı davada k� uyuşmazlığı g�dermek değ�ld�r. Bunların 

m�syonu, aynı zamanda hukuk devlet�n� gerçekleşt�rmeye ve korumaya katkıda bulunmaktır. 

Hukuk devlet�n�n yansımasını yargı kararlarında, düzenlemelerde, eylem ve �şlemlerde 

göstermekt�r. Bu hususta her gün bu sınavdan geçen esasında �dared�r. Çünkü �dare sah�p olduğu 

güç neden�yle, kend�s�ne kamu yararı amacıyla kullanması �ç�n tevd� ed�lm�ş güç neden�yle bu 

sınavı vermekted�r. Rousseau’nun açıklamasında, sosyal sözleşme gereğ� toplumun ona verd�ğ�, 

kend�s�ne h�zmet ets�n d�ye ona verd�ğ� güç aracılığıyla, yaptığı �şlemler�n her b�r�nde hukuk 

devlet�nden uzaklaşmak veya yakınlaşmak şekl�nde b�r sınav ver�r, �dare. Dolayısıyla her ülke, 

her gün �dares�yle hukuk devlet� sınavı ver�r. İdare hukuku ve �dare davranışları, bu sınavı 

hukuk sayes�nde veya �daren�n hukuka dayalı olması sayes�nde ver�r. Gel�şm�ş ülkelerde 

�dareler h�çb�r zaman hukuka aykırılık gerçekleşt�rmek denemez. Gel�şme ölçütü az yapmaktır. 

H�ç yapmamak amacıyla yola çıkıp az yapmaktır. Bu adeta b�r dev�n yürüyüşüdür. Dev 

yürürken bazen önündek� unsurları görmez, ezerek onlara zarar ver�r. Hukuk devlet� bu zarar 

görenler�n de zararının tazm�n ed�ld�ğ�, haklarının korunduğu, ez�lmes�n�n önlend�ğ�, hemen 

kurtarıldığı, kurtarılamıyorsa b�le b�r daha olmaması �ç�n �daren�n ders alab�leceğ� şek�lde 

tazm�nata mahkûm ett�ğ�, sorumlularının uzaklaştırıldığı b�r s�stem� gerçekleşt�rmey� gerekt�r�r. 

Dolayısıyla �dare bu sınavı hem az �hlal yaparak, mümkünse h�ç yapmayarak; hem de �hlal 

yaptığında hızlı mekan�zmalara sah�p olup bu mekan�zmalar sayes�nde �hlal�n zararlı 

sonuçlarını g�dererek ortaya koyar. Dolayısıyla hukuk devlet� ağırlıklı b�r �dare hukuku 

konusudur. Yan� hukuk devlet� olup olmamak konusundak� esas gündem, �dare hukukunun 

etk�l�l�ğ�ne, �şlerl�ğ�ne, sağlıklı olmasına ve güncel olmasına bağlı b�r husustur. Neden? Çünkü 

�hlal potans�yel� �dareden kaynaklanır. İdare vatandaş �l�şk�s�nden kaynaklanır. Vatandaş - 

vatandaş arasındak� uyuşmazlıkları çözen adl� yargı vardır. Ancak bu �l�şk�de b�r tarafın tehd�t 

kullanması, güç kullanması, daha b�r üstün yetk� kullanmaya kalkışmasına engel olmakta 

�daren�n görev�d�r. Dolayısıyla orada da b�r sapma olduğunda �dare �ş�n� yapmıyor demekt�r.  

Hukuk devlet� olab�lmek bakımından ağırlıklı problem, İdaren�n hukuka uygun davranıp 

davranmamasıdır. Sadece �daren�n davranıp davranmaması da değ�ld�r, b�r �hlal olduğunda hızlı 

çalışan b�r telaf� ed�c� mekan�zma var mıdır? Bu da öneml�d�r.  

 

B. Kanun�l�k İlkes� 

Ders k�taplarında �dare hukukuna hak�m olan �lkeler arasında b�r d�ğer �lke olarak 

“Kanun�l�k”ten bahsed�lmekted�r (İdaren�n Kanun�l�ğ� �lkes�). Bütün k�taplarda bu �lkelerden 

bahsed�l�yor. Bu �lkeye �l�şk�n açıklamalar yapılıyor. Kanun�l�k �lkes�n�n �lg�nç yansımaları 
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vardır. Bunu değerlend�rmek gerek�r. Kanun� �dare �lkes� d�ye �fade ed�lmekted�r. Öğret�de 

şöyle açıklanmıştır: İdaren�n eylem ve �şlemler� hem kanuna dayanmalı hem de bu eylem ve 

�şlemler kanuna aykırı olmamalıdır. İk� yönü �le gündeme get�r�l�yor. Bu �k� yönlü 

yaklaşımlardan, yukarıda hukuk devlet� ve �dare teşk�latının kuruluşunda da bahsett�k. Böyle 

çel�şk�l� ve zıt g�b� görünen ama esasında çel�şk�l� olmayan hedeflere �l�şk�n değerlend�rme 

yapmak gerek�r. Hem kanuna dayanmalı hem kanuna aykırı olmamalıdır. Bundan kasıt �daren�n 

güç kullanırken bu gücü kend�l�ğ�nden kullanamamasıdır. Temel�nde �dareye yetk� veren b�r 

kanun olması gerek�r. Bu noktaya �şaret ed�lmekted�r.  

Bunun anlamı aynı zamanda şöyle demekt�r: �dare hukukunda yetk�s�zl�k asıldır. Yan� 

kend�l�ğ�nden b�r yetk� yoktur. İdare durumdan vaz�fe çıkartamaz. Ancak b�r alanda 

yetk�lend�r�len �dare o alanda yetk� kullanab�l�r. Dolayısıyla tüzel k�ş�l�k meseles�nde olduğu 

g�b� b�r �dare ancak faal�yet alanıyla sınırlı faal�yet göstereb�l�yor. Yetk�s�zl�k asıl olduğu �ç�n 

ona mutlaka yetk� veren b�r met�ne �ht�yaç vardır. B�r kanuna �ht�yaç vardır. Bu anlamda, yetk� 

de çoğu zaman kanunu gerekt�r�r. Kanuna dayanmayan b�r yetk� olmaz. (Ama şu özell�ğe �şaret 

etmek gerek�r: K�m� zaman kanun doğrudan yetk� vermeyeb�l�r. Ancak doğrudan verecek 

mekan�zmayı göster�r. Mesela beled�ye kanunu beled�yelere yapmaları gerekl� olan �şlere �l�şk�n 

yetk�ler� verm�şt�r. Aynı zamanda halkın ortak ve genel �ht�yaçları �ç�n yen� görev alanları 

ed�nmeler�ne de �mkân verm�şt�r. Dolayısıyla beled�ye mecl�s� toplanıp da beled�yeye yen� 

görev alanı bel�rled�ğ�nde Beled�ye kanundan kaynaklanan genel yetk�s�n� onda da 

kullanab�lmekted�r. D�kkat eders�n�z burada o yetk� doğrudan kanunda yoktur. Ama kanunun 

bel�rled�ğ� b�r yetk�l� organın kararıyla o yetk� gündeme gelm�şt�r. Yan� temel�nde b�r kanun 

vardır.) Temel�n�n temel�nde veya doğrudan temel�nde b�r kanun vardır. Bu kanun�l�k �lkes�n�n 

b�r�nc� cephes�d�r.  

İk�nc�s�nde �se bu sefer ters�ne dönüyor. İdaren�n yaptığı faal�yet kanuna aykırı 

olmamalıdır. Dolayısıyla �daren�n yetk�s� var ama bu yetk�s�n� de kanuna aykırı 

kullanamayacaktır. Dolayısıyla kanun hem bu yetk�n�n temel�d�r hem de �hlal edemeyeceğ� 

şartları bel�rleyen sonudur. Çel�şk� g�b� değ�ld�r. Başladığı noktada, g�derken uyması gerekt�ğ� 

noktaları bel�rlemek bakımından gündeme gel�yor. Dolayısıyla kanun�l�k �lkes� çokça üzer�nde 

durulan b�r �lke olarak önem taşımaktadır. Kanunlarda bunun değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n 

hususlar vardır. Örneğ�n Barolar B�rl�ğ�’n�n yönetmel�kle hukuk fakültes� mezunlarına avukat 

olab�lmes� �ç�n avukatlık sınavında başarılı olması şartını get�ren yönetmel�ğ�n�n �ptal�nde ve 

hukuka aykırılığında kanun�l�k �lkes�ne atıfta bulunuyor. Avukatlık sınavını ancak kanunla 

get�r�leb�l�r. Barolar B�rl�ğ� mesleğ�n �lkes�n� düzenleyeb�l�r. Meslek mensuplarının uyması 
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gereken hususları düzenleyeb�l�r. Ama avukatlık sınavı g�b� b�r hususu b�r kanun� temel� 

olmadan genel yetk�s� kapsamında yapamaz. Yönetmel�k b�r kanun değ�ld�r. Ve yönetmel�ğe 

dayanarak böyle b�r yetk�y� kend�nde �hdas edemez. Fakat bu örnekler �dare hukukunun esneme 

kab�l�yet� bakımından s�ze farklı b�r f�k�r vermemel�d�r. Mesela UKAME �le �lg�l� Danıştay 

kararında UKAME’n�n hang� alanlarda yetk� kullanab�leceğ�ne �l�şk�n b�r düzenleme 

bulunmamasına rağmen, UKAME’n�n �şlem�n� (toplu taşıma h�zmet� �daren�n faal�yet�d�r) 

kamu yararı olduğu ve sürekl�l�k �lkes� gerekçeler�yle hukuka uygun bulunmuştur.  

“Toplu ulaşım h�zmet�n�n, kamu yararına, b�r gereks�n�m� karşılayan kamu h�zmet� 

n�tel�ğ�nde b�r faal�yet olduğu açık olup bu nedenle sürekl� ve düzenl� b�r b�ç�mde yürütülmes� 

esastır. Bu sürekl�l�k kamu h�zmet�n�n mutlak b�r şek�lde her an yürütülmes� anlamına 

gelmemekted�r. Kamu h�zmet�n�n yürütülmes� �le g�der�lecek olan gereks�n�m�n kend�n� 

h�ssett�rd�ğ� anda kes�nt�s�z olması esastır. 

Ulaşım Koord�nasyon Merkez� �lk olarak 5216 sayılı Yasa �le öngörülmüş değ�ld�r. 5216 

sayılı Yasadan önce uygulaması bulunan b�r koord�nasyon merkez� olup büyükşeh�r 

beled�yeler�n�n toplu taşıma h�zmet�n�n ve traf�ğ�n düzenlenmes�nde karar merc��d�r. Ulaşım 

koord�nasyon merkezler�n�n bu özell�ğ� ve ulaşım h�zmet�n�n sürekl�l�k arzeden b�r gereks�n�m� 

karşılayan n�tel�ğ� d�kkate alındığında 5216 sayılı Yasada görevler� bel�rlenm�ş olan bu karar 

merc��n�n, salt çalışma esas ve usuller�n� bel�rleyen �dar� b�r düzenleme bulunmaması neden�yle 

görev yapamayacak olması kamu h�zmetler�n�n sürekl�l�ğ� (kes�nt�s�zl�ğ�)ve �dar� fonks�yonunun 

sürekl� b�r devlet fonks�yonu olması �lkeler�yle bağdaşmamaktadır.” 1 

Gerekçe bu şek�lded�r. Mahkeme Kanun�l�k �lkes�n� esnetm�şt�r. Tamamen yok 

demem�şt�r, bağdaştırmıştır. Bağdaştırırken �daren�n faal�yetler�nden, bu faal�yete hâk�m olan 

�lkelerden yola çıkmıştır. Dolayısıyla kanun�l�k olmadan da �dare her şey� yapab�l�r anlamına 

gelen b�r meşruluk zem�n� oluşturmamıştır. Ve sonuçta mahkemen�n kararını bozarak ger� 

gönderm�şt�r. “Dengeleme m�syonunu” gerekçelend�rmek suret�yle, hukuk�l�k denet�m�ne 

(d�kkat ed�n! Kanun�l�k denet�m� değ�l) kanun�l�k �lkes�n�n kend� nezd�nde nasıl ele alındığını 

gerekçelend�rd�ğ� ve sonuçlandırdığını göster�yor.  

 

C. Eş�tl�k İlkes� 

Eş�tl�k �lkes� evrensel b�r �lked�r. Bütün ver�ler� �le b�rl�kte değerlend�r�lmes� gereken 

 
1 T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2007/8336 K. 2009/2995 T. 6.5.2009. 
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evrensel b�r �lked�r. Matemat�kte �k� kere �k� her zaman dört eder m�? Matemat�kte de �k� kere 

�k� her zaman dört etmez. S�stem�ne bağlıdır. Ondalık s�stemde �k� kere �k� her zaman dört eder. 

Dolayısıyla burada da eş�tl�ğ� değerlend�rmeye �l�şk�n b�r problem vardır. Eş�tl�k �lkes�n�n en 

bas�t yaklaşımı matemat�ksel eş�tl�k d�ye bakmaktır. Bunu anlamak kolaydır. Esas problem 

eş�ts�zl�k yaparak eş�tl�ğ� sağlamak anlayışını gerekçelend�rmekt�r. Mesela Anayasa’ya da ş�md� 

g�ren poz�t�f ayrımcılık meseles� var. Esk�den ber� bu gündeme gel�yordu. Fakat bunun 

Anayasal temel� olmadığı, Anayasa da eş�tl�k �lkes�ne aykırı olduğu şekl�nde yargı kararları 

çıkıyordu. Tal� Anayasa Koyucu bu poz�t�f ayrımcılığı Anayasa’ya dâh�l ett�. Yan� eş�tl�k 

�lkes�n�n temel�nde eş�tl�k �lkes�ne aykırı sayılamaz d�ye poz�t�f ayrımcılığı koydu. D�kkat 

edersen�z �st�sna değ�ld�r. Poz�t�f ayrımcılık eş�tl�ğe aykırı değ�ld�r. Yan� eş�tleşt�rmek �ç�n b�r 

davranış söz konusudur. Eş�tl�ğ�n anlamı bel�rleme hususunda tereddüte yer bırakmamak 

�ç�nd�r. 

Mesela bazı bu şek�lde yaklaşımlar vardır. TEOG sınavlarında kızlar daha az başarılı 

olduğundan eş�tleşt�r�c� b�r şey yapmak gerekt�ğ� düşünülerek 200 k�ş�n�n alınacağı b�r yabancı 

l�se sınavında kontenjanın 100 erkek 100 kız öğrenc� şekl�nde bel�rlenmes� örnek ver�leb�l�r. 

Erkek öğrenc�ler�n aldığı puan kend� aralarında yarışacaktır.  Ün�vers�te aşamasında �se tam 

ters�ne kızlar daha başarılı olmaktadır. Ün�vers�ten�n genelde �lk 10 bazen �lk 50 s�nde kızlar 

ağırlıklıdır. İşte mesela erkekler�n yoğun bulunduğu alanlarda kızlar �ç�n kota koymak veya 

kızların yoğun olarak g�rd�ğ� mesleklerde erkekler �ç�n kota koymak eş�tl�ğe aykırı olur mu? 

Bunu değerlend�rmek problem� var. Bunlar kolay eş�tl�k problemler� değ�ld�r. 

Bu durumda eş�tl�ğ� sağlamak �ç�n yapılan b�r eş�ts�zl�ğ� �sabetl� teşh�s etmek gerek�r. H�ç 

k�mse ben eş�tl�ğe aykırı davranıyorum dem�yor, eş�tl�ğ� sağlamak �ç�n eş�ts�zl�k yapıyorum 

d�yor. Eş�tl�ğ� sağlamak �ç�n farklı yerden başlatıyorum d�yor. Bu adeta 1400 metre koşularda 

koşucuları, köşeler� dönüşte katedeceğ� mesafeler� d�kkate alarak, başlangıç ç�zg�s�nde farklı 

noktalardan başlatmak g�b� b�r şeyd�r. İç kulvardan koşan d�ğerler�nden daha kısa mesafe 

koşmasın d�ye eş�tl�ğ� sağlamak �ç�n sporcular farklı yerlerden başlatıldığı ve aslında farklı 

başlangıç noktaları ve aynı b�t�ş ç�zg�ler� olsa da, yarışın bütününde aynı mesafey� kat etmek 

durumunda oldukları b�r gerçekt�r. 

İdare hukukunun en öneml� gündemler�nden b�r�s� de ney�n eş�ts�zl�ğe yol açtığını 

bulmaktır. Hang� noktada eş�ts�zl�k olacağını bulmaktır. K�taplar şöyle b�r formülle 

özetlemekted�rler:  “Eş�tl�k aynı şartlarda aynı şek�lde davranmaktır, farklı statüdek�lere farklı 

davranmak eş�tl�ğe aykırılık oluşturmaz”. Bu tanım her şey� çözmüş değ�ld�r. Aynı şartları 

taşıyanlara aynı şek�lde davranılacak ama aynı şartları eş�ts�z bel�rlenm�şse ne olacak? Bu 
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konulara değ�n�rken hep aklıma gelen b�r örnek var. Hava Harp Okuluna g�rmek �steyenlerden 

en ufak b�r göz rahatsızlığı olanlar okula alınmıyor veya okuldan derhâl başka h�zmetlere başka 

sınıflara geç�r�l�yor. Çünkü p�lotluk h�çb�r göz kusurunu kabul etmemekted�r. Ama aynı kuralı 

hukuk fakültes�ne get�rsen�z meşruluk zem�n� kalmaz, espr� olsun d�ye “zaten gözü 

bozulmamışsa yeter� kadar okumamıştır, asıl gözlüksüzler alınmasın” deneb�l�r.  Bu örnekten 

hareketle yükseköğren�me gözü bozuk olanlar alınamaz dersen�z eş�tl�ğe aykırı olur ama hava 

harp okulunda gözü bozuk olanlar alınamaz dersen�z eş�tl�ğe aykırı olmaz. N�ç�n? Çünkü 

farklılıkları haklı kılan sebepler var �se ve h�zmet gerekler�ne göre bel�rlem�şsen�z eş�tl�ğe aykırı 

olmaz. H�zmet gerekler�n�n gerekt�rmed�ğ� b�r şey� ararsanız, mesela, d�yel�m k� boy şartı 

get�rsen�z?  P�lotlukta belk� boyun h�çb�r önem� veya gereğ� yoktur deneb�l�r. Hatta bazı 

mesleklerde boyun kısa olması daha �y� b�r şeyd�r. Mesela b�n�c�l�kte k�losu ve boyu kısa olanlar 

ata yük get�rmeyenler terc�h ed�leb�leceğ�nden üst sınır get�r�leb�l�r. Belk� üst sınır get�rmek 

gerek�r, belk� de alt sınır get�rmek gerekeb�l�r. Bunu h�zmet gerekler�n�n ne kadar zorunlu 

kıldığına göre tartışmak gerek�r.   

Mesela çeş�tl� engeller� olanların da sembol�k olarak da olsa b�rkaç gün askerl�k yapması 

ve terh�s ed�lmes� g�b� konular gündeme geld�. İnsanların aynı zamanda �sted�kler� b�r şeye 

ulaşab�lmes� bakımından get�r�lm�ş olan şartların engelley�c� olması, h�zmet gerekler� zorunlu 

kılmıyorsa eş�tl�ğe aykırıdır. H�zmet�n gerekt�rd�ğ� şartlar konulab�l�r. Yan� k�ş�ye özgü şartlar 

konulamaz. Keyf� şartlar ancak aranab�l�r. Farklılık aramak �ç�n bu şartları taşımayanlar h�zmete 

elver�şs�zd�r d�yecek zorunlu hususlar olmalıdır. Böyle n�tel�kler olsa daha �y� olur yaklaşımıyla 

şart konulursa hukuka aykırı olur, zorunlu olduğu �ç�n aranan şartlar da eş�tl�ğe aykırılık 

olmayab�l�r. Hukukçular �ç�n boy şartı get�rsen�z h�zmet �le alakası olmaz. Şu boydan daha kısa 

olanlar daha uzun olanlar hukukçu olamaz desen�z h�zmet bunu gerekt�rmez. Ama h�zmet�n 

gerekt�rd�ğ� şeyler olab�l�r. Mesela görme engel� hukukçuluğa engel m�d�r? Hayır. Çünkü görme 

engell� olmalarına rağmen ben�m dönem�mde �k�z kardeşler b�r�nc� tamamladı. İlk planda sank� 

görme engel� aykırı gözükeb�l�r. Okuyamadan nasıl olur vs. g�b� düşüneb�l�rs�n�z. Ama �daren�n 

buna uyarlanması gerek�r. Ona �mkân sunmamak, mevcut �mkânlar ona uygun değ�l d�ye şart 

get�rmek eş�tl�ğe aykırıdır. Ona göre b�lg�sayar programı get�reb�l�rs�n�z. Ona göre sınav s�stem� 

�ç�n eleman ayırab�l�rs�n�z. Türk�ye’n�n önde gelen Anayasa Profesörler�nden b�r�s� görme 

engell�d�r. Dolayısıyla başka özell�kler bakımından da b�r şartın get�r�leb�lmes�ne eş�tl�ğe aykırı 

olmayacağını söylemek yetmez. B�r kademe daha �ler�ye g�derek h�zmet gerekler�n�n zorunlu 

kıldığı b�r şart ancak konulab�l�r şekl�nde bakmak gerek�r.  

Öyleyse eş�tl�k den�len, �lke çok bas�t gözüken, anlatıldığı zaman problem doğurmazmış 
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zanned�len bu �lke esasında çok yoğun problemler doğuran, b�rçok davada karar vermede 

gerekçe olarak kullanılan b�r �lked�r. Anayasal �lke olması, anayasada temel bulmuş olması da 

ayrıca öneml�d�r.  

Poz�t�f ayrımcılığın eş�tl�ğe aykırı sayılmayacağının Anayasa’ya yazılması da bu sebepten 

kaynaklanmaktadır. Anayasal �lke düzey�nde b�r yaklaşımı aykırı olmadığını göstermekt�r. 

D�kkat edersen�z eş�tl�k �lkes�n�n �st�snası poz�t�f ayrımcılıktır dem�yor. Eş�tl�ğe aykırı 

sayılamaz demekted�r. Dolayısıyla h�ç eş�tl�kten ödün verm�yor. Sadece eş�tl�ğ�n kapsamını 

bel�rlemek suret�yle farklılaştırıyor, gel�şt�r�yor, hukuk düşünces�n� berraklaştırıyor, madden�n 

uygulama kapsamını doldurarak bu hususta tereddüte mahal bırakmıyor (�mkân verm�yor).  

Kısaca bu �lkeler çok yönlü, çok taraflı kullanışlı �lkelerd�r. Hem yargının karar 

vermes�nde kullandığı �lkeler hem bell� b�r olayda haksızlık var mı yok mu bunu teşh�s etmeye 

yarayan �lkelerd�r. Çünkü bazen teşh�s etmek de zordur. Yan� “bunu yapab�l�r m� yapamaz mı”yı 

teşh�s etmek zordur. Değerlend�rmek gerek�r. Bunu teşh�s etmeye yarayan �lkeler hep eş�tl�kten 

yola çıkıyor. Teşh�s ett�ğ�n�z b�r aykırılığı gerekçelend�rmede y�ne eş�tl�l�kten 

yararlanıyorsunuz. Ve eş�tl�kle gerekçelend�rd�ğ�n�z bu davada kabul ett�reb�l�rsen�z �ptal kararı 

y�ne eş�tl�k �lkes� tartışmasıyla ve eş�tl�k �lkes�ne aykırılıktan çıkıyor.  

Yan� eş�tl�k her kapıyı açan tam b�r “maymuncuk” �lked�r. Durumu değerlend�rmede, 

anlamada, yan� başlangıçta faydalıdır. Orta düzeyde, gerekçelend�rme faydalıdır. 

Sonlandırmada yan� yargı kararı gerekçes� olarak kullanılab�l�r. Dolayısıyla bu eş�tl�l�ğ�n ne 

olduğunu �çer�ğ�n�n nasıl doldurulduğunu anlamakta başarılı olmak çok karar okumakla 

orantılıdır. Üzer�nde düşünme saat� �le orantılıdır. Okunulan k�tapla orantılıdır. Eş�tl�k ned�r 

d�ye oturup b�r on beş dak�ka düşünenle h�ç düşünmeden okuyan arasında yapab�l�rl�k 

bakımından da fark olacaktır. AYM’n�n mesela b�r kararı vardır. 60’lı yıllarda kadınların mülk� 

am�r, kaymakam olmamasına �l�şk�n �ç�şler� bakanlığı mevzuatındak� b�r kanundak� b�r hüküm 

dava konusu olmuştur. AYM uzun uzun tartıştıktan sonra; ülkem�z�n koşulları, ulaşım b�ç�mler�, 

k�m� yerlerde katırla ancak ulaşımın sağlanması, h�zmet�n gerekt�rd�ğ� özell�kler bu h�zmete 

kadınların alınmamasını eş�tl�ğe aykırı kılmaz, şekl�nde karar ver�yor. Daha sonra b�r dava 

olmadan anlayış değ�ş�yor. Yaklaşım değ�ş�yor. Belk� de şartlar değ�ş�yor ve kadınlara da mülk� 

am�r olmaya yönel�k �mkân açılıyor. Bu kararlara bakıldığında mesela kullanılan gerekçelere 

bakıldığında eş�tl�ğe aykırı gördüğü/görmed�ğ� yaklaşıma bakıldığında bunun hem konular 

bakımından yatay çeş�tl�l�ğ�ne bakıldığında hem de tar�h� bakımdan d�key çeş�tl�l�ğ�ne 

bakıldığında; ülkede hukuk düşünces�n�n bunu nasıl anladığı ve değerlend�rd�ğ� anlaşılır. Ve bu 

anlaşıldıktan sonra da yaklaşımı eleşt�r�leb�l�r. Daha hızlı gel�şmes� �ç�n hukuk� malzeme 
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üret�leb�l�r. Veya bu gel�ş�m b�ç�m� sağlıklı görüleb�l�r kavranılır ve bu gel�ş�m ç�zg�s� �ç�nde b�r 

hukuk� mücadele yapılacaksa bunun altı doldurulur.  

Öyleyse eş�tl�k evrensel, genel geçerl�, �dare hukukuna yön veren, “maymuncuk” n�tel�ğ� 

olan, kapsamı deş�ld�kçe artan, üzer�nde tezler yazılan, sürekl� gen�şleyen ve özell�kle de, 

farklılıkları eş�tl�ğe aykırı olmaktan çıkartacak gerekçeler alanıyla d�kkat çeken b�r kavramdır. 

Farklılıkları meşrulaştırmakta da eş�tl�k kullanılır. Eş�tl�k farklılıklara engel olmaz, �mt�yazlara 

engel olur derler. İmt�yaz sağlayamaz ama farklılık sağlayab�l�r.  

 

II.  İdare Hukukunu Etk�leyen Anayasal İlkeler 

 

A. Sosyal Devlet İlkes� 

 

Sosyal devlet �lkes�n�n ne olduğunu ve özell�kler�n� Anayasa Hukuku ders�nden 

b�ld�ğ�n�z� kabul ed�yoruz. Dolayısıyla bunu b�ld�ğ�n�z� varsayarak devam edeceğ�z. İdare 

sosyal devlet �lkes�n� hayata geç�rmek üzere b�r takım tedb�rler almakta, bu tedb�rler� uygular. 

Bunun pek çok örneğ�n� günlük hayatınızda göreb�l�rs�n�z. Mesela �dare hukukunda, 

dezavantajlı gruplar ded�ğ�m�z; çocuklar, kadınlar, yaşlılar �ç�n b�r takım poz�t�f ayrımcılık 

den�leb�lecek �mkânlar ve ayrıcalıkların tanınması sosyal devlet �lkes�n�n b�r gereğ�d�r. Tab� 

sosyal devlet b�r Anayasal b�r terc�ht�r, Anayasa böyle b�r devlet yapısı terc�h ett�ğ� �ç�n sosyal 

devlet olunduğu kabul ed�l�r. Dolayısıyla sosyal devlet�n de nasıl b�r �dares� olması gerekt�ğ� 

sorusunun cevabını vermem�z gerek�yor.  

Sosyal devlet �lkes� gereğ� �daren�n, yukarıda �fade ed�ld�ğ� g�b� dezavantajlı gruplara 

fırsat eş�tl�ğ� tanıyacak b�r takım düzenlemeler yapması gerek�r. Kamu h�zmet�n�n kurulması ve 

�şley�ş�nde toplumun fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamaya yönel�k tedb�rler alması gerek�r. Öğret�m�n 

tamamen ücrets�z olması g�b�, ün�vers�te öğret�m�nde (b�r�nc� öğret�mde) h�ç harç alınmaması 

g�b� hayatımızı doğrudan �lg�lend�ren örnekler vardır. Bunlar sosyal devlet �lkes�n�n �dare 

hukukuna yansımalarıdır. Ayrıca beled�yeler�n mor çatı adı altında kadınlara yönel�k b�r takım 

faal�yetler yürütmekted�r. Hatta m�kro kred� adı altında kadınlara yönel�k h�zmet�, kadın 

�st�hdamını arttırmak, kadın �ş gücünü arttırmak, ekonom�ye kazandırmak �ç�n ger� ödemes�z 

veya uzun vadel� fa�zs�z b�r takım kred� olanaklarının sağlanması g�b� uygulamalar sosyal devlet 

�lkes�n�n �daren�n faal�yetler� olarak hayata geç�r�lmes�n�n örnekler olarak göster�leb�l�r. Bütün 

bunlar sosyal devlet olmanın gereğ�d�r. Bell� b�r yaşa kadar bütün vatandaşların sağlık 
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h�zmetler�nden ücrets�z yararlanması ve sağlık güvences�ne sah�p olması, �dar� faal�yetlere 

sosyal devlet �lkes�n�n yansımasıdır. Sosyal devlet�n ne kadar �şlevsel olab�leceğ�, �daren�n ne 

kadar sosyal b�r devlete dönüşeb�leceğ� hem b�r terc�h meseles� hem de b�r �mkân meseles�d�r. 

Fakat sosyal devlete yönel�k eleşt�r�ler de vardır. Ancak bu husus anayasa hukuku dersler�nde 

muhtemelen tartışılmıştır. Örneğ�n l�beral düşünce taraftarları veya savunucuları sosyal devlet�n 

�nsanı tembelleşt�rd�ğ�n�, çalıştırmadığını dolayısıyla da b�r takım sosyal �mkânlardan 

yararlanarak, toplum �ç�nde yaşamaya teşv�k ett�ğ� g�b� b�r takım eleşt�r�ler �ler� sürülmekted�r. 

Tab� k� bunlar bu ders�n konusu değ�ld�r. Sadece hatırlatmak �ç�n �fade etmekle yet�n�yoruz.  

 

B. Eş�tl�k İlkes� 

Eş�tl�k �lkes� �dare hukukunu etk�leyen Anayasal �lkelerdend�r. Anayasa’dak� bu ve d�ğer 

�lkeler adeta, �dare hukukunda somutlaşıp hayata dokunarak somut b�r �mkân hal�ne 

gelmekted�r. Bu nedenle Anayasal �lkeler bu ders boyunca çeş�tl� örneklerle anlatılmaya 

çalışılacaktır. Örneğ�n kamu h�zmet�ne g�rme hakkı vardır. Kamu h�zmet�ne her Türk vatandaşı 

g�reb�l�r. Dolayısıyla objekt�f olarak yapılmış düzenlemelere uygun n�tel�kler� taşıyan herkes�n 

kamu h�zmet�ne g�rme hakkı vardır, d�yerek eş�tl�k �lkes�ne atıfta bulunulmaktadır. Kamu 

mallarından yararlanma anlatılırken de eş�tl�k �lkes�nden bahsed�lmekted�r.  

Eş�tl�k �lkes�n�, Anayasanın 10.maddes� �le düzenlenen, kanun önünde eş�tl�k olarak 

anlıyoruz. K�ş�ler arasında d�l, ırk, mezhep c�ns�yet vb konularda herhang� b�r ayırım 

yapılmamasını �fade etmekted�r. Eş�tl�k �lkes�, Anayasa Mahkemes� kararları �le de kabul 

ed�ld�ğ� üzere, aynı hukuk� statü �ç�ndek� k�ş�ler�n aynı haklara sah�p olmasını �fade etmekted�r. 

Dolayısıyla, mutlak b�r eş�tl�kten değ�l aynı statüde �ç�ndek� bulunan b�reyler arasındak� 

eş�tl�kte bahsed�yoruz. Bu nedenle bazı dezavantajlı gruplara yönel�k poz�t�f ayrımcılık 

sağlayan düzenlemeler, k� bunlar Anayasa �le de kabul ed�lm�şt�r, eş�tl�k �lkes�ne aykırılık teşk�l 

etmez.  

 

III. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

A. Anayasa 

İdare hukukunun kaynakları, �dare hukukunun oluşumu ve �dar� kararlar alınırken veya 

�dar� faal�yeteler yürütülürken neler�n göz önünde bulundurulduğu ve �dare hukukunun nereden 

zuhur ett�ğ�ne �l�şk�n b�r meseled�r. Tab� k� �dare hukukunun öncel�kl� kaynağı Anayasa’dır. 

Anayasa’da �darey� �lg�lend�ren b�r bölüm vardır. İdare başlıklı b�r bölüm vardır. O başlıkta 
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�dareye �l�şk�n b�r takım düzenlemeler yapılmıştır. Mesela “Kanun� İdare” �lkes� vardır. “İdare 

kuruluş ve görevler�yle b�r bütündür, kanunla düzenlen�r” hükmü b�r Anayasal �lked�r. Keza 

�daren�n yargısal denet�m� b�r Anayasal �lked�r. Anayasa’nın 125. Maddes�, �daren�n tüm eylem 

ve �şlemler�ne karşı yargı yolu açıktır ve herkes dava açma �mkânına sah�pt�r, demekted�r. 

Bunların dışında da, �daren�n faal�yetler�n� �lg�lend�ren �lkeler ve düzenlemeler bulunmaktadır. 

Anayasa’nın 127. maddes� yerel yönet�mlere �l�şk�n, �dar� vesayete �l�şk�n ve merkez� yönet�me 

�l�şk�n genel yaklaşımı ortaya koyması bakımından öneml�d�r. Y�ne ded�ğ�m�z g�b� Anayasa’da 

�daren�n faal�yetler�n� �lg�lend�ren ve etk�leyen düzenlemeler vardır. Örneğ�n Anayasa’da 

özelleşt�rme ve devletleşt�rme başlıklı b�r madde vardır. Buna göre �daren�n hang� durumlarda 

özelleşt�rme yapab�leceğ�, hang� durumlarda devletleşt�rme yapab�leceğ�n� düzenlem�şt�r. 

Ayrıca olağanüstü hal �hlal�ne �l�şk�n hükümler vardır. Bunun g�b� �dare hukukunu �lg�lend�ren 

temel hükümler yan� Anayasal maddeler vardır. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, Anayasa 

hem öngördüğü �lkeler hem de doğrudan düzenled�ğ� alanlar �t�bar� �le �dare hukukunun temel 

kaynağıdır. 

B. Kanun KHK ve İdaren�n Düzenley�c� İşlemler� 

İk�nc� olarak, Anayasa’nın dışında, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler yer 

almaktadır. Tıpkı normlar h�yerarş�s�nde olduğu g�b� kaynaklar arasında da böyle b�r h�yerarş� 

�l�şk�s�nden bahsetmem�z mümkündür. Kanunlar, KHK ve �daren�n düzenley�c� �şlemler� vardır. 

İdaren�n Düzenley�c� �şlemler� �se tüzükler ve yönetmel�klerd�r. Ancak tüzük ve yönetmel�k 

�dare hukukunun hem kaynağı hem de �dare hukukunun b�r ürünüdür. Çünkü bu düzenley�c� 

�şlemler� üreten, �daren�n b�zat�h� kend�s�d�r. İdaren�n, tüzük ve yönetmel�k yaparken neler� esas 

alacağı bell�d�r. Anayasaya ve yasalara aykırı olmamayı esas alacaktır. Ama bunlar aynı 

zamanda b�r �dar� �şlemd�r. Dolayısıyla düzenley�c� �dar� �şlemler üret�c�ler bakımından veya 

�dare hukuku bakımından belk� b�r kaynak değ�ld�r. Çünkü �dare b�r yönetmel�k yaparken, tüzük 

yaparken Anayasa’ya ve kanuna bakacaktır. Ancak yönetmel�k ve tüzük, aynı zamanda 

uygulayıcılar bakımından İdare Hukukunun b�r kaynağıdır. Örneğ�n, öğrenc� d�s�pl�n 

yönetmel�ğ�n� YÖK yapmaktadır. YÖK bakımından yönetmel�k b�r kaynak değ�ld�r. Çünkü o 

yönetmel�ğ� hazırlarken nelere d�kkat ed�leceğ� bell�d�r. YÖK Anayasaya ve kanununa bakacak 

ve onlara uygun b�r yönetmel�k hazırlayacaktır. Ama aynı yönetmel�k ve aynı tüzük 

ün�vers�teler �ç�n �se b�r �dare hukuku kaynağıdır. Çünkü ün�vers�te öğrenc�ler�n�n davranış 

kuralları b�r d�s�pl�n �şlem� �le tesp�t ed�lmekte, d�s�pl�n düzen� ve uygulamaları bu kararlar �le 

sağlanır.  tes�s ederken o yönetmel�ğe uygun davranması gerekmekted�r.  

 



 

28 
 

 

C. Uluslararası Sözleşmeler 

 

İdare hukukunun b�r d�ğer kaynağı tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerd�r. Bu 

uluslararası sözleşmeler �dare hukuku alanında veya çok farklı alanlarda değ�ş�kl�kler yapmayı 

zorunlu kılab�lmekted�r. Mesela devlet gümrük b�rl�ğ� anlaşmasına taraf olduğunda,  

gümrüklere �l�şk�n bu anlaşmadan kaynaklanan b�r takım kurallar öngörmekted�r. İdare 

gümrükler� bu sözleşmeye uygun hale get�rmek zorundadır. Keza devlet�n tarafı olduğu başka 

uluslararası sözleşmeler, �dar� teşk�latta b�r takım değ�ş�kl�kler yapmayı gerekt�rmekted�r. 

İdaren�n de bu sözleşme kapsamında �lg�l� değ�ş�kl�kler� yapması gerekeb�lmekted�r.  

AB adaylık sürec� ve tarafı olduğumuz AİHS de �dare hukukumuzu etk�leyen uluslararası 

sözleşmelerd�r. Danıştay’ın da özell�kle AİHS ve sözleşme organlarının almış olduğu kararları 

b�lhassa referans aldığı mahkeme kararları bulunmaktadır. Demek k�, tarafı olunan uluslararası 

sözleşmeler �dare hukuku bakımından öneml� b�r d�ğer kaynak teşk�l etmekted�r.  

 

D. Örf ve Adet Kuralları 

B�r d�ğer tartışmalı mesele, acaba örf ve adet kuralları �dare hukukunda b�r kaynak olarak 

değerlend�r�leb�l�r m�? B�r kuralın örf ve adet kuralı olması �ç�n toplumda uzun süreden ber�d�r 

uygulanıyor olması gerek�r. Toplumda bu kurallara uymak konusunda b�r �nanç olması gerek�r. 

Ayrıca bu kuralların mevcut kanunlara aykırı olmaması gerek�r. Ve �y� olması gerek�r. Aks� 

halde o kurala örf kuralı d�yemey�z.  

İdar� yargıda, mahkemen�n önüne gelen b�r uyuşmazlıkta örf ve adet kuralına dayanarak 

b�r karar ver�leb�l�r m�? İdare hukukçularının büyük b�r kısmı örf ve adet kurallarının �dare 

hukukunun b�r kaynağı olamayacağını �ler� sürmekted�rler. Çünkü �dare hukukunun n�tel�kler� 

�t�bar�yle buna müsa�t olmadığını savunuyorlar. İdare hukukunda örf ve adet kurallarına eş 

değer anlama gelen �dar� teamüller�n b�r anlam �fade ett�ğ� bel�rt�l�yor. Bunun yanlış olduğunu 

düşünüyoruz. Çünkü �dare hukukumuzda da örf ve adet kurallarının hem poz�t�f hukukta hem 

de uygulamada b�r takım örnekler� bulunmaktadır. Örneğ�n Köy Kanunu’na göre köyler�n nasıl 

�dare ed�leceğ� bel�rt�lm�şt�r. Ancak bu kanunun b�r hükmüne göre nüfusu 150’n�n altında olan 

veya nasıl �dare ed�leceğ�ne da�r b�r düzenlenme bulunmayan köyler�n veya oradak� yerleş�m 

alanlarının, bugüne kadar nasıl �dare ed�lm�şlerse y�ne aynı şek�lde yönet�lmeye devam 

edecekler� �fade ed�lmekted�r. Dolayısıyla kanunla, b�r yerdek� mevcut b�r uygulama b�ç�m�n�, 
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b�r örf ve âdet� b�r hukuk kuralı olarak tanıyorsunuz. B�r başka örnek �se, meslek odalarına 

�l�şk�n b�r kanunlarda görmek mümkündür. Bunlar kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek 

kuruluşudur. Bunların üyeler� bulunmaktadır. Dolayısıyla üyeler� �le �l�şk�ler� ve üyeler�n�n 

üzer�nde hukuk� yaptırım uygulayab�lmeler� söz konusudur. Keza üyeler� arasındak� 

uyuşmazlıkları çözeb�lmekted�rler. Bunların mevzuatına göre; meslek odaları bu tür 

düzenlemeler yaparken veya karar ver�rken, o bölgedek� t�car� örf ve kuralları da esas 

alab�lmekted�r. Dolayısıyla böylece �dare b�r örf ve adet kuralını hukuk kuralı olarak kabul 

etm�ş oluyor.  

İdar� teamül hem oluşumu bakımından hem sonuçları bakımından farklı b�r şeyd�r. Çünkü 

�dar� teamül toplumdan zuhur eden b�r kural değ�ld�r. İdaren�n sürekl�l�k arz eden 

uygulamasıdır. Dolayısıyla burada bunu b�r örf ve adet kuralı �le eşdeğer saymak doğru değ�ld�r. 

Oluşumu bakımından b�r farklılık vardır. N�tel�ğ� bakımından b�r farklılık vardır. Örf ve adet 

kuralları hukukun kaynağı olab�l�rken, �dar� teamül kuralları olsa olsa �daren�n uygulamaları 

bakımından b�r kaynak teşk�l edeb�l�r. O nedenle �k�s� arasında b�r farklılıklar vardır. Mesela b�r 

kanunu uygularken �dare, örneğ�n öğrenc�lere �l�şk�n b�r kanunu varsayalım bütün öğrenc�lere 

aynı şek�lde uygulamışsa aynı şek�lde yorumlamışsa; �daren�n bu konuda b�r teamülü oluşmuş, 

�dare bu kanunu böyle uyguluyor den�l�r. Dolayısıyla böyle b�r teamül oluşması durumunda, 

s�ze de aynı teamülün uygulanmasını beklent�s� �ç�ne g�rers�n�z. Eğer �dare böyle b�r teamülden 

vazgeçerse bunu önceden �lg�l�lerle paylaşması gerek�r k� �nsanlar �daren�n artık bu teamülden 

vazgeçt�ğ�n� başka b�r uygulamaya geçt�ğ�n� anlamış olsun. Daha da enteresan olanı acaba 

�daren�n hukuka aykırı uygulamaları sürekl�l�k arz etse b�le b�r teamüle dönüşeb�l�r m�? 

B�r örnekle açıklamak gerek�rse; İstanbul’da çok sayıda, hakkında yıkım kararı olan b�na 

vardır. Ancak bunların hemen hemen h�çb�r� uygulanmıyor. İdare yıkım kararı alıyor, tutanak 

düzenl�yor, para cezasını kes�yor. Böylece �dare kanundak� yükümlülükler�n� yer�ne get�r�yor. 

Ondan sonra �dareye n�ye yıkmıyorsun d�ye sorulduğunda; araç gerec�m veya personel�m 

yeters�z veya yıkım �ç�n �hale açtım �haleye g�ren yok g�b� cevaplar alınmaktadır. Çünkü �dare 

vatandaşla karşı karşıya gelecek b�r �ş yapmak �stemeyeb�l�r. D�yel�m k� �dare İstanbul’dak� 

onlarca kaçak b�nayı yıkmazken s�z�n b�nanızı tesp�t ederek s�ze yıkmanız �ç�n otuz gün süre 

verd�. S�z de b�nayı yıkmadığınız takd�rde �dare yıkımı gerçekleşt�rmeye başladı. Böyle b�r 

durumda �dare hukukçularının da cevap veremed�ğ� sonuçlar ortaya çıkab�l�r. Dolayısıyla �dar� 

teamül ded�ğ�m�z şey de (aradak� farkı kaçırmamak gerek�r) b�r hukuka aykırılık yoktur. Sadece 

�daren�n ya takd�r yetk�s� çerçeves�nde ya da yasadak� b�r boşlukta veya yasanın yorumlanış 

tarzından kaynaklanan, süregelen düzenl� b�r uygulaması vardır. Burada b�r hukuka aykırılıktan 
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bahsetm�yoruz. İdare öyle b�r uygulamayı terc�h etm�şt�r. Kanuna da uygundur. Kanunu o 

şek�lde yorumlamıştır ve b�r teamül oluşmuştur. Kanunda b�r boşluk vardır o boşluğu �dare b�r 

teamül �le doldurarak devam etm�şt�r. Bugüne kadar da b�r hukuka aykırılık �dd�ası olmamıştır. 

Ama �k�nc� örnekte b�r hukuka aykırılık vardır. Ama devam eden, aynı şek�lde süregelen b�r 

hukuka aykırılık varken, h�çb�r �şlem yapmazken, b�r yaptırım uygulamazken, sonrasında b�r 

yaptırım kararı alması acaba savunulab�l�r b�r şey m�? meseles� var. Ancak bunun cevabını 

henüz �dare hukukçuları da vereb�lm�ş değ�ld�r. Sadece Danıştay’ın bu hususta b�r kararı vardır. 

Buna göre: Kamu personel�ne �l�şk�n b�r yönetmel�k aslında uygulanması gereken b�r 

yönetmel�kken uzun yıllar boyunca �dare tarafından h�ç uygulanmıyor. Daha sonra b�r memura 

uygulandığında Danıştay �dareye d�yor k�; sen bunu uygulamayarak aslında zımnen �lga etm�ş 

sayılırsın. Bugüne kadar uygulamadıysan da artık bu yönetmel�k zımnen �lga ed�lm�ş sayılır. 

Böyle b�r yorumla, böyle b�r yorum tekn�ğ� gel�şt�rerek yapılan �şlem�, (yönetmel�ğ�n uzun 

yıllar uygulanmadığı halde sadece b�r kamu görevl�s�ne uygulanmasına �l�şk�n kararı) hukuka 

aykırı bulmuştur.  

Ancak bu da b�r yorumdur. Çok eleşt�r�leb�l�r b�r yorumdur. Yan� �dare kend� açık 

�rades�yle b�r düzenley�c� �şlem� kaldırmadığı müddetçe �ptal etmed�ğ� müddetçe zımnen �lga 

d�ye b�r müessese kabul ed�leb�l�r m�? problem� çok tartışılab�lecek b�r meseled�r.  

Demek k� örf ve adet kuralları da �dare hukukunda okuyacağınız k�taplarda farklı görüşler 

olsa b�le �dare hukukunun kaynağı olab�l�r. Örf ve adet kuralları yanında �dar� teamüller �dare 

hukuku bakımından kaynak olab�l�r. Ama bunların her �k�s� eşdeğerde ve eş anlamlı şeyler 

değ�ld�r. Bunu değerlend�rmen�ze sunmuş olalım. 

 

IV. İDARE HUKUKUNUN BUGÜNKÜ GÖRÜNÜŞÜ 

A. Teknoloj�k Gel�şmeler 

 

İdare hukuku pek çok d�ğer hukuk dallarında olduğu g�b� hızlı b�r dönüşüm �çer�s�nded�r. 

İdare hukukunun temel kavramlarında ve faal�yetler�nde c�dd�, gözle görüleb�l�r ve somut b�r 

takım değ�ş�mler meydana gelmekted�r. Bu değ�ş�mler� tet�kleyen, etk�leyen b�r takım 

gel�şmeler vardır. Bunlardan ve bunların �dare hukukuna yansımasından bahsedeceğ�z.  

Öncel�kle hep�n�z gözleml�yorsunuzdur, hayatınızın b�r parçası hal�ne gelen, eknoloj�k 

gel�şmeler vardır. Pek�, teknoloj�ler�n �dareye yansıması var mıdır? Teknoloj�n�n yaygınlaşması 
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�le beraber kamu h�zmetler�ne yansıması vardır. Artık bazı kamu h�zmetler�n� bazı �dar� 

faal�yetler� teknoloj� üzer�nden yürütmek mümkündür. Örneğ�n hastane randevusu artık �nternet 

üzer�nden alınab�lmekted�r. Nüfus �dares�ndek� b�r takım �şlemler �nternet üzer�nden 

yapılab�lmekted�r. Görüldüğü üzere g�tt�kçe ve yoğun b�r şek�lde teknoloj�n�n hayatın b�r 

parçası hal�ne geld�ğ�n� görmek mümkündür. Hatta okul kayıtlarını b�le �nternet üzer�nden 

yapmak mümkündür.  

Bu, kamu h�zmetler�n�n yürütülmes�ndek� değ�ş�md�r. Bunu tet�kleyen şey �se 

teknoloj�d�r. Teknoloj� kamu h�zmetler�n�, �dar� faal�yetler� kolaylaştıran ve �nsan hayatını daha 

rahatlatan boyutlara sah�p olduğu g�b� b�r takım yönler�yle problemlere de yol açab�lmekted�r. 

Örneğ�n, elektron�k �mza d�ye b�r müessese vardır. Artık kamu kurumlularında kamu görevl�ler� 

elektron�k �mza kanunundak� prosedüre göre �şlemler�n� elektron�k �mza �le tes�s etmekted�rler. 

Bu da hayatı kolaylaştıran b�r şeyd�r. Yüzlerce belge �mzalamak zorunda kalan �darec�ler 

bakımından b�r kolaylıktır. Ama d�ğer taraftan öneml� �spat problem�n� de beraber�nde get�recek 

b�r uygulamadır. Çünkü acaba bu tür elektron�k �mzalara a�t hesaplar (hack)leneb�l�r m�? 

Yasadışı yollarla bu hesaplar ele geç�r�ld�ğ� zaman bunlara nasıl müdahale ed�l�r? Dolayısıyla 

da b�r taraftan elektron�k �mza uygulaması ya da elektron�k h�zmetler yaygınlaşırken d�ğer 

taraftan bunların yol açtığı hukuk� problemler de beraber�nde gelmekted�r. Ama bu hukuk� 

problemlere rağmen gün geçt�kçe elektron�k h�zmetler ya da teknoloj�k h�zmetler hayatımızda 

hızla artmaktadır.  

Hukukçuları çok �lg�lend�ren b�r başka uygulama �se UYAP den�len b�r s�stemd�r. Dava 

açmak �ç�n artık oturduğunuz yerden of�s�n�zden dava açab�l�yorsunuz. Belgeler�n�z� veya dava 

d�lekçes�n� s�steme yükleyeb�l�yorsunuz. S�z�n davanızda gelen cevap d�lekçeler�n� s�stemden 

göreb�l�yorsunuz. Yan� adl�yelere g�d�p gelmek g�b� b�r zorunluluğunuz azalıyor. Duruşma 

dışındak� �şler�n büyük b�r çoğunluğunu of�s�n�zden tak�p edeb�lmektes�n�z. Bunların sayısı her 

geçen gün aratarak hayatımızdak� her alana nüfuz ed�yor.  

 

B. Küreselleşme 

 İdare hukukundak� gel�şmeler� etk�leyen b�r başka husus �se Küreselleşme ded�ğ�m�z 

olgudur. Tab� burada küreselleşme �y�d�r veya kötüdür tartışmasına g�rmeyeceğ�z. Bu konumuz 

dışındadır ve bu konuda özell�kle s�yaset b�l�mc�ler�n yaptığı çok değerl� çalışmalar 

bulunmaktadır. B�z bu hususun sonuçlarına bakıyoruz. İdare hukukuna yansımalarına 

bakıyoruz. Bugün küreselleşmen�n �dare hukuku üzer�nde çok c�dd� etk�ler� vardır. Çünkü 

küreselleşme �le beraber, globalleşme �le beraber dünyadak� ekonom�k d�nam�kler, t�car� 
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�l�şk�ler ve s�yas� �l�şk�ler değ�şt�ğ� g�b� bu değ�ş�m �dareye de yansıyab�lmekted�r. 

Globalleşt�ğ�n�z zaman dünya ekonom�s�n�n b�r parçası hal�ne gel�yorsunuz. Bunun b�r parçası 

hal�ne geld�ğ�n�zde de o s�stem�n s�ze dayatmış olduğu b�r takım değ�ş�mler� yapmanız 

gerekmekted�r. Örneğ�n ülkem�zdek� özelleşt�rme uygulamaları var. B�r taraftan Dünya Bankası 

�le IMF �le �kt�sad� �l�şk�ler �çer�s�ne g�r�yorsunuz, OECD ülkeler� �le �l�şk�ler�n�z var ve bütün 

bu uluslararası kuruluşların s�ze dayatmış olduğu, s�ze empoze etm�ş olduğu b�r takım �dare 

hukukunu �lg�lend�ren düzenlemeler söz konusu olmuştur. Örneğ�n bu kurumlar; kred� vermek 

karşılığında �dar� yapıdak� bazı kurumları değ�şt�rmey� yen�den düzenlemey� gerekl� 

kılmaktadır. Ekonom�k yapıyı özerkleşt�rmek gerekeb�lmekted�r. Kamu yatırımlarını azaltmak 

�steneb�l�r. Kamu görevl�ler�n�n maaşlarını düşük tutmak g�b� b�r takım şeyler de 

dayatılab�lmekted�r. Bunun Türk�ye üzer�nde etk�ler�n�n azaldığını söylemek mümkündür. İşte 

bütün bunlar küreselleşme ded�ğ�m�z olgunun ülkem�ze ve �dare hukukunuza yansımasıdır. 

Türk�ye’dek� üst kurul den�len veya bağımsız �dar� otor�te den�len kurumların pek çoğu 

maalesef Türk�ye’n�n kend� �dar� tecrübes� �le �dar� gelenekler� �le gel�şt�rd�ğ� kurumlar değ�ld�r. 

Tam ters�ne globalleşmeler�n sonuçları olan b�r takım talepler�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla 

kurulmuştur. Bu nedenle de küreselleşmen�n de �dare hukuku üzer�nde etk�ler� vardır.  

 

C. Avrupa B�rl�ğ�’n�n ve AİHS’n�n İdare Hukuku Üzer�ndek� 

Etk�ler� 

Avrupa B�rl�ğ� sürec�nde, öncel�kle AB’n�n kamu yönet�m�ne �l�şk�n bel�rlem�ş olduğu b�r 

takım �lkeler vardır. Bu �lkeler Türk İdares� bakımından da geçerl� olması gereken ya da 

beklenen �lkelerd�r. Çünkü aday ülke olduğuna göre de Türk�ye’n�n bu �lkelere uyumlu b�r �dar� 

yapılanma �ç�ne g�rmes� beklenmekted�r. AB’n�n kamu yönet�m�ne �l�şk�n bel�rlem�ş olduğu 

�lkeler SİGMA den�len b�r projen�n sonucunda veya belgen�n sonucunda bel�rlenm�şt�r. Buna 

benzer �lkeler OECD tarafından da kabul ed�lm�ş �lkelerd�r. Örneğ�n güven�l�rl�k �lkes� ve 

öngörüleb�l�rl�k �lkes� kamu yönet�m�nde öneml� �lkelerd�r. Yan� b�reyler�n �dare �le g�rm�ş 

olduğu �l�şk�de �dareye güven duymaları, �dareyle �l�şk� �ç�ne g�rd�kler�nde karşılaştıkları 

durumları önceden öngörüleb�l�r olması bakımından öneml� b�r �lked�r. Dolayısıyla kamu 

yönet�m�ne �l�şk�n bel�rlenen bu �lkeler�n, AB üye ülkeler�n�n kamu yönet�m�ne egemen olması 

gereken bu �lkeler�n Türk İdares� bakımından da yol göster�c� mah�yette olduğunu söylemek 

gerek�r.  

Açıklık ve şeffaflık �lkes� öneml� b�r �lked�r.  İdare bütün uygulamalarında aldığı 

kararlarda karar alma sürec�nde şeffaf olması gerekmekt�r. Kamuoyunun �daren�n 
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faal�yetler�n�n nasıl yürütüldüğü konusunda, kararların nasıl alındığı konusunda b�lg� sah�b� 

olması gerek�r. Mesela kamu �haleler�ne �l�şk�n süreçte �haleler�n şeffaflıkla yürütülmes� 

gerek�r. İhale koşullarının önceden �lan ed�lmes� gerek�r. Hatta bazı büyük �haleler�n zaman 

zaman (en son 4G �hales�nde olduğu g�b�) canlı yayında yayınlandığını görüyoruz. Sürec�n nasıl 

�şled�ğ�ne da�r, kapalı kaplar ardında değ�l, kamuoyu denet�m�ne açık şeffaf b�r şek�lde 

yapılması gerek�r. Bu şeffaflığı sağlayacak en öneml� araçlardan b�r�s� de b�z�m hukukumuzda 

da kabul ed�lm�ş olan B�lg� Ed�nme Kanunu çerçeves�ndek� �dareden kanun sınırları �çer�s�nde 

kalan b�lg� ve belgey� �steme hakkının olmasıdır. İdare s�ze on beş gün �çer�s�nde talep ett�ğ�n�z 

b�lg� ve belgeler� vermek zorundadır. Bütün bunlar �darey� şeffaflaştıran açıklığa kavuşturan 

hususlardır. Bu nedenle açıklık ve şeffaflık da �dare hukukunun etk�leyen temel �lkelerden 

b�r�d�r.  Tab� burada şeffaflık �lkes� tüm �dar� faal�yetler �ç�n geçerl� olacaktır d�ye b�r kural 

yoktur. Bazı �dar� faal�yetler n�tel�ğ� gereğ� zaten g�zl� olmak zorundadır. Y�ne �halelerden örnek 

verecek olursak; �halelere çıkmadan önce yaklaşık mal�yet�n hesaplanması g�zl� tutulur. Çünkü 

tekl�f verenler�n tekl�f�n�n etk�lenmemes� gerek�r. Eğer bu önceden b�l�n�r ve paylaşılır olsa o 

zaman �haleden daha düşük tekl�fler alma �mkânı ortadan kalkmış olur. Bu nedenle bazı b�lg�ler 

n�tel�ğ� gereğ� g�zl� tutulab�l�r. Bu g�zl�l�kte de b�r kamu yararı vardır. Kamu h�zmetler�n�n 

yürütülmes� bakımından b�r gerekl�l�k vardır. Ama bunun dışında �daren�n yürüttüğü bütün 

faal�yetlerde �daren�n açıklık �lkes�ne şeffaflık �lkes�ne uygun davranması gerek�r.  

Hesap vereb�l�rl�k �lkes� y�ne b�r kamu yönet�m� �lkes� olarak kabul ed�lm�şt�r. Hukuka 

aykırı davranan b�r �daren�n hesap vereb�l�r b�r �dare olması gerek�r. İlg�l� sorunlar hakkında 

hem �dare hem sorumlular hakkında hukuk� yolların açık olması, �şlevsel olması gerek�r. İşte 

hesap vereb�l�rl�k büyük ölçüde �daren�n denet�m� �le �lg�l� b�r şeyd�r. İdare Türk�ye’de çok 

farklı yollarla denetleneb�lmekted�r. Örneğ�n, yasama organı, Cumhurbaşkanı Devlet 

Denetleme Kurumu vasıtasıyla �darey� denetleyeb�lmekted�r. Ayrıca kamuoyu denet�m� var. 

Bununla b�rl�kte son dönemlerde kurulmuş olan b�r kamu denetç�l�ğ� kurumu tarafından yapılan 

b�r denet�m vardır. Bunların heps�nden daha etk�l� olan b�r yargı denet�m� vardır. İdar� yargı 

tarafından �dare denetleneb�lmekted�r. İdaren�n hesap vereb�l�r b�r �dare olması gerek�r. Bu 

denet�m mekan�zmalarının her b�r�n�n ne kadar etk�l� olduğu tab� k� tartışılab�l�r. Ancak bütün 

bu yolların açık olması öneml� ve b�r anlam �fade etmekted�r. İşlevsell�ğ� uygulamaya yönel�k 

b�r problem olab�l�r. Bunu �y�leşt�rmek gerek�r. Bu aksaklıkları g�dermek gerek�r. Ama her 

hâlükârda �daren�n hesap vereb�l�rl�ğ�n� sağlayacak denet�m yollarını ve kontrol 

mekan�zmalarını açık tutmak, �şlevsel tutmak gerek�r.  
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Klas�k kamu yönet�m� anlayışıyla bağdaşmayan b�r �şletmec�l�k kavramı olan etkenl�k ve 

ver�ml�l�k kavramları günümüz kamu yönet�m� �ç�n kullanılmaktadır. Bu da çok tartışılab�l�r. 

Eleşt�r�leb�l�r. Çünkü pol�t�k b�r boyutu vardır. Kamu h�zmetler�n�n l�beral b�r anlayışla 

azaltılması, devlet�n küçültülmes� gündeme geleb�l�r. Etk�n b�r devlet�n, yan� küçük ama etk�l� 

b�r devlet�n m� olması terc�h ed�l�r yoksa kamu h�zmetler�n�n yaygın olduğu b�r devlet yapısı 

mı terc�h ed�l�r. Bu s�yas� b�r terc�ht�r. Ancak bugün artık kamu yönet�m�ne farklı b�r bakışı var. 

İşletmec� b�r mantıkla yaklaşım var. Kamu yönet�m�n�n kaynaklarının daha etk�l� kullanımı, 

daha �şletmec� z�hn�yetle bu h�zmetler�n yürütülmes�ne �l�şk�n b�r bakış vardır. Kamu 

h�zmetler�n�n özel k�ş�lere gördürülmes�n�n yaygınlaştırılması söz konusudur. Bunlar doğrudur, 

�y�d�r, kötüdür, faydalıdır d�ye üzer�nde uzun uzun konuşulab�l�r. Ama b�z�m yapacağımız şey 

bu değ�ld�r. Bu AB’n�n kabul ett�ğ� kend� ülke uygulamalarından b�r �lke olarak ben�msed�ğ� b�r 

�lked�r.  

Katılımcılık öneml� b�r �lke olarak kabul ed�lmekted�r. Hatta yönet�ş�m d�ye �fade ed�len 

�daren�n veya �dar� faal�yetler�n b�rl�kte yönet�lmes� d�ye b�r durum söz konusu olab�lmekted�r. 

Burada da b�reyler�n, �daren�n hem karar alma sürec�nde hem de �dar� faal�yetler�n 

yürütülmes�ne katılması söz konusu olab�l�r. Örneğ�n zaman zaman af�şler veya duyurular 

görüyorsunuzdur. Şu vakıf �le şu �dare arasında b�r �ş b�rl�ğ� �le b�r eğ�t�m projes� 

gerçekleşt�r�leb�l�yor. Bu b�r katılım yöntem�d�r. Özel hukuk k�ş�ler�n�n, s�v�l toplum 

örgütler�n�n �dar� faal�yetlere akt�f olarak katılmasını öngören b�r süreçt�r. Aynı şek�lde k�ş�ler�n 

�daren�n karar alma sürec�ne katılması da söz konusu olab�l�r. Örnek verecek olursak, ÇED d�ye 

b�r süreç vardır. Bu süreç çevre üzer�nde olumsuz etk�ler� olab�lecek b�r takım yatırımların 

denetlenmes�n� sağlamaktadır. Bu yatırımların l�stes� ÇED yönetmel�ğ�nde bel�rlenm�şt�r. 

Dolayısıyla bu yönetmel�k kapsamına g�ren b�r yatırım yapmak �stersen�z ÇED sürec�n� 

�şletmen�z gerek�r. Bu sürec�n aşamalarından b�r� de o bölgedek� vatandaşların ve s�v�l toplum 

örgütler�n�n katılımı �le toplantılar yapmaktır. Onlara açıklama yapmak, bunu �zah etmekt�r. 

Bunun karar üzer�nde mutlak b�r etk�s� yoktur. Çünkü burada karar verecek olan halk değ�ld�r. 

Ancak halkın karar alma sürec�ne katılması o yatırımı yapacak k�ş�ler�n halkın sorularına cevap 

vermes�, hesap vermes� yatırım bakımından öneml�d�r. Ama tab� katılım meseles� de gel�şm�ş 

demokrat�k ülkelerde çok olumlu sonuçlar vermekte ve faydalı olmakta �ken k�m� zaman da 

kötüye kullanılması söz konusu olmaktadır. Tab� kötü uygulamaların olması elbette k� katılımı 

anlamsız veya değers�z hale get�rmez.  

Ayrıca beled�yelerde kent konsey� d�ye b�r uygulama söz konusudur. Beled�yelerde kent 

konseyler� vardır. Beled�yeler�n kanunda yazılı olan, s�v�l toplum kuruluşlarının, 
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ün�vers�teler�n, send�kaların tems�lc�ler�n�n, kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı o kent�n 

yönet�m�ne �l�şk�n beled�yelere tavs�yelerde bulunacak kent konseyler� kurulmuştur. Bu da özel 

hukuk k�ş�ler�n�n �daren�n karar alma sürec�ne katılması bakımından, en azından danışma �şlev� 

�le sınırlı olsa da, önem taşıyan örneklerdend�r.  

Bütün bunlar demokras�n�n sadece seç�m zamanları �le sınırlı olarak değ�l, aynı zamanda 

�dar� faal�yetler yürütülürken, �dare karar alırken de b�reyler�n bu süreçlere katılmasını 

sağlayarak demokras� �lkes�n� gerçekleşmes�n� tem�n etmeye yarayan hususlardır. Tab� bu 

meseleler kamu yönet�mc�ler�n�n üzer�nde çok tartıştığı, konuştuğu şeylerd�r. Mesela bazıları; 

yönet�ş�m�n, �daren�n özel hukuk k�ş�ler� �le beraber beled�yey� yürütmes�n�n kap�tal�st s�stem�n 

b�r dayatması olduğunu, h�ç de demokrat�k olmadığını, çünkü gücü ve �mkânı olanların �dare 

üzer�nde etk� ederek �darey� karar almaya zorlayacağı şek�lde eleşt�rmekted�r. Çünkü olaylara 

tek taraflı bakmak eks�k kalab�l�r. Yönet�ş�m �y�d�r, katılım �y�d�r demek �le kalmamak gerek�r. 

Evet, �y�d�r ama eks�k tarafları var mı? Bu eks�kl�kler� nasıl g�dereb�l�r�z. Nasıl daha demokrat�k 

b�r katılım usulü sağlayab�l�r�z? sorularının cevabını vereb�lmek �ç�n de eks�kl�kler� de b�lmek 

gerek�r. O yüzden, evet bu kavramlar kabul görmüş kavramlar ve �lkelerd�r. B�z�m hukukumuz 

bakımından da b�r değer �fade eden �lkelerd�r. Ama bunların üzer�nde düşünmek ve tartışmak 

ve tartışmalardan da haberdar olmak gerek�r. 

AB sürec�n�n ve AİHS ve AİHM kararlarının �dare hukuku üzer�nde üç boyutlu b�r etk�s� 

olduğunu söylemem�z yanlış olmaz.  

B�r�nc�s� �dar� faal�yetler�m�ze b�r etk�s� vardır. İdaren�n kamu h�zmetler�, kolluk 

faal�yetler�, regülasyon faal�yetler� ve özend�rme ve destekleme faal�yetler� üzer�nde AB 

sürec�n�n ve AİHM kararlarının bel�rg�n etk�ler� vardır.  

İk�nc�s� �dar� teşk�latımıza öneml� b�r etk�s� vardır. Teşk�latımız b�r değ�ş�m geç�r�yor. Bu 

değ�ş�m sürec� üzer�nde çok öneml� b�r etk�s� bulunmaktadır.  

Üçüncüsü de, �dar� yargı s�stem�m�zde, �dar� yargılama usulümüz üzer�nde öneml� etk�ler� 

vardır.  

Dolaysıyla AB sürec�n�n ve AİHM kararlarının bu üç boyutlu etk�s�n�n �dare hukuku 

üzer�ndek� etk�s�n�n anlaşılması bakımından bazı hususlardan ve uygulama örnekler�nden 

bahsetmek gerek�r: 

Örneğ�n �dar� faal�yetler üzer�nde AB sürec�n�n etk�s�; mesela Türk�ye’de b�r kamu 

h�zmet� anlayışı vardır. Bu kamu h�zmet� anlayışına �l�şk�n b�r takım temel �lkeler vardır. Detaylı 

olarak anlatılacaktır. Ama AB’n�n kend�ne özgü gel�şt�rm�ş olduğu b�r kamu h�zmet� anlayışı 
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ortaya çıkmıştır. Topluluk ülkeler�n�n kabul ed�p uyguladıkları b�r kamu h�zmet� anlayışı ortaya 

çıkmıştır. Mesela kamu h�zmet� kavramı yer�ne genel ekonom�k yarar kavramını kullanılıyor. 

Genel ekonom�k yarar kavramı kamu h�zmetler�ne b�reb�r tekabül ed�yor mu etm�yor mu sorusu 

gündeme gelmekted�r. Mesela Kamu h�zmetler� rekabete açılmalı mı açılmamalı mı? İdaren�n 

tekel olarak yürütmüş olduğu faal�yetler azaltılmalı mı azaltılmamalı mı? Evrensel h�zmet d�ye 

b�r kavram ortaya atıldı. Evrensel h�zmet den�len şey ned�r? Uygulanab�l�r m�? bunun kamu 

h�zmet� teor�s� �çer�s�ndek� yer� ne olacak g�b� meseleler�n; heps� AB sürec�n�n AB hukukunun 

ürett�ğ� ve b�z�m hukukumuza da yansıyan konulardır.  

Devlet�n tekelleşmes�n� kıran, tekelleşmey� azaltan b�r süreçt�r. Tekelleşme bell� b�r 

faal�yet�n sadece kamu otor�teler� tarafından yürütülmes�d�r. Örneğ�n önceden 

telekomün�kasyon h�zmetler� sadece �dare tarafından tekel olarak yürütülmekteyd�. Ancak 

bugüne geld�ğ�m�zde artık bu h�zmet özel hukuk k�ş�ler� tarafından yürütülmekted�r. Böylece 

p�yasa serbestleşt�r�lm�ş oluyor. İdareden �z�n alarak kend� enerj�n�z� üreteb�l�yorsunuz. 

Dolayısıyla kamu h�zmetler�n�n yürütülme usuller�nde, n�tel�ğ�nde b�r değ�ş�kl�k söz konusu 

olmaktadır. Önceden �daren�n emanet usulü �le yürüttüğü kamu h�zmetler�n� bugün 

özelleşt�rmelerle, k�m� zaman �mt�yaz vererek k�m� zaman tamamen o alandan çek�lerek özel 

hukuk k�ş�ler� tarafından yürütülmekted�r. Bu süreç kamu h�zmet�n�n sunulmasında ve 

n�tel�ğ�nde b�r farklılık meydana get�rm�şt�r. Bunlar kamu h�zmet� alanında bahsetm�ş 

olduğumuz örneklerd�r. Kolluk alanında da benzer durumlardan bahsetmek mümkündür. 

AB sürec�n�n ve AİHM kararlarının �dar� teşk�latımız üzer�nde de etk�s� vardır. Örneğ�n 

ülkem�zde Kamu İhale Kurumu kurulması, �haleler�n AB uyum sürec�nde AB müktesebatına 

uygun hale get�r�lmes� bu süreç �le �lg�l� b�r husustur. B�z de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

vardır. Ancak bu kanunun yeters�z olduğu, şeffaf olmadığı, eş�tl�k �lkes� bakımından probleml� 

olduğu, �hale �şler�n� denetleyen özel b�r kurum olmadığı gerekçes�yle eleşt�r�l�nce, �hale 

�şlemler�n� denetleyen, düzenleyen, daha özerk b�r kurum oluşturuldu. Kamu �hale Kurumu bu 

şek�lde kurulmuştur. Bütün kamu kurumlarının yapmış olduğu �haleler� bu kurum 

değerlend�rmekted�r. Yönlend�r�c� kararlar alab�l�yor. Düzenley�c� �şlemler yapab�l�yor. 

Dolaysısıyla da teşk�lat yapımızda b�r değ�ş�kl�k meydana gelm�ş oluyor.  

Türk�ye’de 2003-2004 yıllarında yerel yönet�mler reformu yapıldı. Beled�ye kanunu, �l 

özel �dares� kanunu tamamen değ�şt�r�ld�. Yerel yönet�mler üzer�nde merkez� �daren�n �dar� 

vesayet yetk�s� sınırlandırıldı.  

AİHM kararlarının �dar� yargılama usulü üzer�nde öneml� etk�ler� söz konusu oldu. 

Değ�ş�mler yaşandı. Örneğ�n �dar� yargılama usulünde savcı görüşünün taraflara tebl�ğ� d�ye b�r 
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zorunluluk yoktu. Hatta tebl�ğ ed�lm�yordu. Danıştay savcısı görüşünü heyete b�ld�r�rd�. AİHM 

bunun ad�l yargılama hakkının �hlal� olduğu yönünde karar vererek; savcı görüşünün 

mahkemen�n kararını etk�leyen b�r görüş olduğu ve bunun taraflara tebl�ğ ed�lmes� gerekt�ğ�n� 

�fade etm�şt�r. Tarafların görüşünün alınmamasının s�lahların eş�tl�ğ� �lkes�ne aykırı olduğu ve 

dolayısıyla bunun ad�l yargılama hakkını �hlal ett�ğ�ne karar verm�şt�r. Dolayısıyla bunu üzer�ne 

yapılan değ�ş�kl�k �le savcı görüşünün taraflara gönder�lmes� zorunluluğu kanuna eklenm�şt�r.   

Örneğ�n kamulaştırma mevzuatımız da, AİHM’n�n Türk�ye’y� çok sayıda davada 

tazm�nat ödemeye mahkûm etmes� net�ces�nde büyük ölçüde değ�şt�r�lm�şt�r. 

B�r taraftan paradoks g�b� gözükse de �daren�n küçülmes�, devlet�n küçülmes�, �dar� 

faal�yetler�n özelleşt�rme veya serbestleşt�rme g�b� yöntemlerle azaldığı görülmekted�r. Ancak 

bu, �dare hukukunun etk�s�n�n, kapsama alanının daraldığı anlamına gelm�yor. Tam aks�ne �dare 

hukuku bugün çok daha etk�l� b�r hukuk hal�ne gelm�ş bulunmaktadır. Özell�kle de regülasyon 

ded�ğ�m�z faal�yetle �daren�n faal�yetler�n�n ve �daren�n özel hukuk k�ş�ler�n�n faal�yetler� 

üzer�ndek� denet�m ve gözet�m yetk�s�n�n daha kapsamlı hale geld�ğ�n� görüyoruz. Dolayısıyla 

b�r taraftan �daren�n küçülmes�, faal�yetler�n�n n�tel�ğ�n�n değ�şmes� söz konusu �ken d�ğer 

taraftan bu, �daren�n küçülmes�yle veya kapsama alnının daralmasıyla aynı anlama 

gelmemekted�r. Böylece İdare hukuku da farklı b�r boyut ve �şlev kazanıyor. Kamu h�zmet� 

ortadan kalkmıyor ama kamu h�zmet�ne yen� kavramlar eklen�yor.  

Evrensel h�zmetlerden bahsed�l�yor. Kamu h�zmet� artık yeters�z kaldığı �fade ed�l�yor. 

Örneğ�n özel k�ş�ler tarafından yürütülen bazı faal�yetler vardır. Bu faal�yetler toplum hayatı 

�ç�n öneml�d�r. Özelleşt�r�lm�şt�r, serbest hale get�r�lm�şt�r �dare bunu yürütmüyordur. Özel 

k�ş�ler de bu faal�yetler� kar olmadığı �ç�n bell� yerlerde yürütmek �stemeyeb�l�rler. İşte �dare bu 

faal�yetler� evrensel h�zmet hal�ne get�rerek vatandaşların o h�zmete er�şeb�l�rl�ğ�n� 

sağlanmaktadır. Örneğ�n, ankesörlü telefon kurmak Türk�ye’de karlı b�r �ş değ�ld�r.  Dolayısıyla 

h�çb�r ş�rket böyle b�r faal�yet yürütmek �stemez. Ancak bunu �dare evrensel h�zmet hal�ne 

get�rd�ğ� zaman, evrensel h�zmet bedel� kes�nt�ler� yapılarak ve evrensel h�zmet bedel� bu 

ş�rketlere ödenerek o h�zmetler�n tüm ülke genel�nde sunulması sağlanmaktadır. Dolayısıyla 

evrensel h�zmet ded�ğ�m�z toplum hayatı �ç�n vazgeç�lmez olan, olmazsa olmaz b�r takım ortak 

�ht�yaçları karşılamaya yönel�k faal�yetler�n, h�zmetler�n karşılanab�lmes� �ç�n evrensel h�zmet 

tanımı yapılıyor. Bu evrensel h�zmet kapsamına g�ren faal�yetler özel k�ş�ler tarafından 

yürütülse b�le �daren�n b�r bedel karşılığı bunun o bölgelerde de sunulmasını sağlaması 

hedeflen�yor. Dolayısıyla �dare bu şek�lde kamu h�zmet�n� sonlandırmış olmakla beraber 

evrensel h�zmet uygulamasını get�rerek oradak� kamusal �ht�yaca duyarsız kalmamış olur. 
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Dolayısıyla �dare hukukundak� bu değ�ş�m veya gel�ş�m �dare hukukunun alanını daraltan, 

etk�s�z kılan b�r değ�ş�m değ�ld�r. Belk� reng�n� değ�şt�ren boyutunu değ�şt�ren ve çoğunluklu 

da kapsamını gen�şleten b�r etk� doğurduğunu söylememem�z yanlış olmayacaktır. 

  



 

39 
 

İDARENİN FAALİYETLERİ 

İdaren�n faal�yetler�n� ayırmak mı gerek�r, yoksa bunların heps�ne kamu h�zmet� demek 

m� gerek�r. Bunları değerlend�rerek gerçekten b�r tasn�f m� yapmak gerek�r, yoksa �daren�n 

yürüttüğü bütün faal�yetler kamu h�zmet� ded�ğ�m�z h�zmetten �barett�r sonucuna mı varmamız 

gerek�r. Kamu h�zmet� ded�ğ�m�z faal�yet, toplumun ortak ve genel b�r �ht�yacını tatm�n etmeye 

yönel�k sürekl� ve düzenl� faal�yetler olarak n�telend�r�l�r. Yan� �daren�n öyle faal�yetler� vardır 

k�, bunlar toplum �çer�s�nde özel k�ş�ler tarafından yeter�nce karşılanmayacağı zaman, toplumda 

b�r rahatsızlık meydana geleceğ� varsayılır. Örneğ�n ulaşım h�zmet�n� gereğ� g�b� 

karşılamadığınızda, bunun toplumun ortak ve genel b�r �ht�yacı olmasından dolayı toplumda b�r 

rahatsızlık ortaya çıkacaktır. Çok ana hatları �le bu tanımı yapıyorum. Çünkü kamu h�zmet�n�n 

tanımı konusunda da maalesef b�r uzlaşma yoktur. Çok farklı bakış açıları vardır. Bunlara daha 

sonra değ�n�lecekt�r. Ancak genel anlamı �le bakıldığı zaman, kamu h�zmet�nde, b�reylere 

topluma b�r �ht�yacı g�dermeye yönel�k b�r ed�m sunma vardır. İdare yol yaparak ulaşım 

h�zmet�n� karşılamaktadır. Beled�ye otobüsler� �le vs. b�r takım ulaşım �ht�yaçları karşılar. İdare 

hastane açarak sağlık �ht�yaçlarını karşılamaktadır. Hata ve hatta kamu h�zmetler�n�n boyutları 

veya �ht�yacı n�tel�ğ� toplumdan topluma zamandan zamana değ�şeb�leceğ� �ç�n de k�m� zaman 

g�y�m �ht�yacının karşılanması b�le �dare tarafından kamu h�zmet� olarak üstleneb�l�r. İdare yer� 

gelm�ş şeker üretm�şt�r. K�m� zamanda halk ekmek faal�yet�nde olduğu g�b� p�yasayı 

dengelemek amacıyla ekmek üret�m� yapmaktadır. İstanbul’da halk ekmeğ�n bulunması ekmek 

f�yatları bakımından c�dd� b�r denge unsurudur. Bu nedenle neler�n kamu h�zmet� olacağı, hang� 

�ht�yaçların �dare tarafından g�der�leceğ�n� yasa koyucu karar ver�r. Yasa koyucunun takd�r�nde 

olan b�r husustur. Ama bu da toplumun �ht�yaçları �le de orantılı b�r şeyd�r. 

Pek�, �dar� faal�yetler sadece b�r takım �ht�yaçlarımızı yan� ed�msel anlamda 

�ht�yaçlarımızı tatm�n etmeye yönel�k m�d�r? Hayır değ�ld�r. Mesela güvenl�k �ht�yacımız da 

vardır. İdare toplumda güven �ç�nde yaşamamıza yönel�k b�r takım faal�yetler yürütür. Kamu 

düzen� ded�ğ�m�z düzen� sağlamak �ç�n de �dare b�r takım faal�yetler yer�ne get�r�r. Bunun �ç�n 

denet�m kurumları kurar, kolluk ded�ğ�m�z teşk�latı oluşturur. Pol�s, jandarma ve özel güvenl�ğe 

kadar b�r takım denet�m mekan�zmaları oluşturur. İdare sadece can ve mal güvenl�ğ� değ�l 

bunun yanında sağlığı da korur. Örneğ�n, lokantaları, gıda üreten yerler� denetlemekted�r. Tar�h� 

geçm�ş veya gıda standartlarına uygun olmayan ürünler�n denet�m�n� yapıyor. İdare bunu 

yaparken de sağlığı korumak �ç�n yapıyor. Hatta �daren�n kollukla �lg�l� daha da sof�st�ke 

yetk�ler� vardır.. Dolayısıyla bunlar da ayrı b�r faal�yet türü müdür? Yoksa bunlar da kamu 

h�zmet�nden başka b�r şey değ�l m�d�r? sorusunu gündeme get�rmekted�r.  
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İdare zaman zaman toplumun çeş�tl� kes�mler�ne değ�ş�k amaçlarla ama en n�hayet�nde 

kamu yararı amacıyla b�r takım faal�yetler yürütmekted�r. D�yel�m k� ülkem�z�n ekonom�k 

bakımdan az gel�şm�ş bölgeler�nde �st�hdam oluşturmak amacıyla �dare yatırımları teşv�k 

etmekted�r. Örneğ�n bazı �llerde yatırım yapanlara elektr�k ücret�n�n �nd�r�m yapılması, verg� 

muaf�yet� tanınması, SGK pr�mler�nden bell� b�r süre muaf tutulması g�b� teşv�k ed�c� önlemler 

alınmaktadır. Ancak bu teşv�kler sadece ekonom�k alanlarla sınırlı değ�ld�r. Örneğ�n bazı 

kültürel faal�yetlerde veya kaybolmaya yüz tutmuş yerel sanatlarının canlandırılmasında b�r 

teşv�k uygulaması yapılab�l�yor. O �ş� yapacak olanlara fa�zs�z, uzun vadel� kred�ler �le 

destekleneb�lmekted�r. Bütün bunlar kamuya yararlı faal�yetler� gel�şt�rmeye yönel�k almış 

olduğu tedb�rlerd�r. Dolayısıyla bu faal�yetler�n de ayrı b�r faal�yet türü mü yoksa kamu h�zmet� 

m�d�r? Sorusunun başka b�r yönünü oluşturmaktadır. 

Son dönemlerde ortaya çıkan regülasyon den�len b�r faal�yet vardır. İdare özell�kle l�beral 

devletlerde serbestleşt�rme ve özelleşt�rme ded�ğ�m�z uygulamalar net�ces�nde pek çok faal�yet� 

özel sektörün faal�yette bulunmasına �mkân sağlayacak hale get�rm�şt�r. Daha önce de 

bahsett�ğ�m�z üzere elektr�k üret�m�m�n önceden �dare tarafından b�zat�h� tekel olarak 

sunulması söz konusuyken ş�md� mevzuata uygun b�r şek�lde gerekl� �z�nler� almak koşuluyla 

özel hukuk k�ş�ler� de elektr�k üret�m�ne katılab�lmekted�r. Dolayısıyla �dare uygulamalar 

net�ces�nde pek çok faal�yet� özel sektörün faal�yette bulunmasına �mkân sağlayacak hale 

get�rm�şt�r. İdare bu tür daha önce tekel n�tel�ğ�nde b�r kamu h�zmet� olarak yürüttüğü ya da b�r 

�dare faal�yet� olarak �fa ett�ğ� görevler� özel sektöre açmakla beraber burayı tamamen başıboş 

bırakmamıştır. Bu alanları düzenlemekte ve bu alanları denetlemekted�r. Buraları düzenlemek 

veya denetlemek �ç�n de çoğunlukla regülasyon kurumları ded�ğ�m�z ya da bağımsız �dar� 

otor�teler ded�ğ�m�z ya da denetley�c� düzenley�c� kurumla ded�ğ�m�z BDDK, SPK, EBTK g�b� 

kurumlarla teşk�latlanmaktadır. Ancak bu alanları düzenley�p denetlerken de o faal�yet�n 

n�tel�ğ�ne nüfuz eden n�tel�ğ�ne �l�şk�n b�r takım kurallar koymaktadır. Normalde b�r bakkalın 

da �dare tarafından denetlend�ğ�n� b�l�yoruz. Buradak� denet�m b�r takım kuralların uygulanması 

�le sınırlıdır. Bozuk gıda satılıp satılmadığı, h�jyen kurallarına uyulup uyulmadığına yönel�k 

dışsal b�r denet�m yapılmaktadır. Ancak toplum hayatı bakımından önem taşıyan özel hukuk 

k�ş�ler� tarafından yürütülen bazı faal�yetler �se, n�tel�kler� be toplum hayatı bakımından 

önemler� sebebe�yle daha yoğunb�r şek�lde düzenlenmekte ve denetlenmekted�r. Regülasyon 

den�len bu faal�yet �le öneml� ve hassas bazı özel hukuk k�ş�ler�n�n faal�yetler�n�n, daha yoğun 

şek�lde düzenlenmes� ve denetlenmes� öngörülmekted�r. Dolayısıyla �dare özelleşt�rd�ğ� bu 

alanlarda normal b�r denet�m�n ötes�nde, hem düzenl�yor, kural koyuyor hem de bunu 
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denetlemekte ve b�r aykırılık görürse yaptırım uygulamaktadır. Buna da acaba regülasyon adı 

altında farklı b�r faal�yet türü mü demek gerek�r yoksa bu da aslında kamu h�zmet�nden veya 

kolluktan farklı b�r şey değ�ld�r, b�r çeş�t kamu h�zmet� m�d�r demek gerek�r? Sorusunu 

gündeme get�rmekted�r.  

B�r de �daren�n planlama, öngörme değ�m�z b�r takım faal�yetler� vardır. Örneğ�n �dare 

beş yıllık kalkınma planı hazırlamaktadır. Önceden adı Devlet Planlama Teşk�latıydı. Ş�md� 

Kalkınma Bakanlığı oldu. İdare önümüzdek� beş yıl �ç�nde eğ�t�mden kültüre kadar, 

ekonom�den sanata kadar her alandak� kalkınma öngörüsünü, v�zyonunu ortaya koymaktadır. 

Bu kalkınma planlarının b�rer yıllık uygulama planları vardır. Bu b�r yıllık süre �çer�s�nde hang� 

hedeflere ulaşılacağını da �dare ortaya koymaktadır. Bu kalkınma planları kamu sektörü �ç�n 

bağlayıcı b�r öngörü n�tel�ğ�nded�r. Ancak özel sektör �ç�n b�r çeş�t referanstır. Örneğ�n �dare 

kalkınma planında bundan sonra ürün çeş�tl�l�ğ�n� arttırmak �ç�n farklı ürün yet�şt�renlere teşv�k 

vereceğ�n� d�yeb�l�r. B�r yatırımcı da bunu d�kkate alarak, kalkınma planında farklı ürün 

yet�şt�renlere teşv�k ver�lecekt�r d�yerek kend�s� �ç�n b�r yol göster�c� olarak göreb�l�r. Acaba bu 

alandak� bu tür öngörü ve planlamaları kamu h�zmet�n�n b�r parçası olarak görmek m� gerek�r 

yoksa Lütf� Duran hocamız g�b� farklı b�r faal�yet olarak mı görmek gerek�r.  

Son olarak, �daren�n bu faal�yetler� yer�ne get�reb�lmek �ç�n kend� �ç �şley�ş� vardır. Bu �ç 

�şley�ş� �ç�n b�r takım düzenlemeler yapar. Örneğ�n personel�n �z�nler�n� düzenler, kend� �ç 

�şley�ş�n� düzenler. Öz yönet�m ded�ğ�m�z kend� kend�n� yönetmes� kapsamında b�r takım başka 

faal�yetler yapar. Acaba bu faal�yetler de bahsett�ğ�m�z üzere ayrı b�r faal�yet kategor�s� olarak 

değerlend�rmek gerek�r. Yoksa bunları da d�ğerler� g�b� aynı torbaya atarak heps� kamu h�zmet� 

m�d�r demek gerek�r.  

İdare hukukunda bugünkü yaklaşım, bugün gel�nen noktada, �daren�n tüm faal�yetler�n�n 

ortak özell�ğ�n�n b�reylere ve topluma yönelm�ş olması ve b�rey�n ve toplumun ortak b�r 

�ht�yacını karşılamaya yönelm�ş olmasıdır. Dolayısıyla heps�n�n ortak amacı kamu yararı 

amacını gerçekleşt�rmekt�r. Kamu yararını sağlamaktır. Bu ortak özell�k bütün bu �dar� 

faal�yetlere egemen olan temel b�r özell�kt�r. Ancak bu faal�yetler arasında n�tel�kler� 

bakımından, konuları bakımından kullanılan hukuk� araçları ve usuller bakımından b�r takım 

farklılıklar vardır. Dolayısıyla bu farklılıkları d�kkate aldığımızda, n�tel�k ve konu bakımından 

da farklılıkları d�kkate aldığımızda �daren�n faal�yetler�n� alt başlıklar altında �ncelemek daha 

doğru b�r yaklaşım olab�l�r. Bu nedenle bugünkü �dare hukukunda �dar� faal�yetler�n kamu 

h�zmet� ve kolluk başlığı altında �ncelenmes� genel kabul görmüş b�r yaklaşımdır. Ancak bunun 

dışındak� özend�rme ve destekleme faal�yetler�n� ayrı b�r kamu h�zmet� olup olmadığı konusu 
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tartışılmaktadır. Bu b�r kamu h�zmet�d�r d�yenler veya kamu h�zmet� değ�ld�r ayrı b�r faal�yet 

türüdür d�yenler vardır. Ancak genel yaklaşıma göre �daren�n faal�yetler� bu �k� faal�yet türü 

olarak, yan� �dare kamu h�zmet� yürütür, kolluk faal�yet� yürütür. Dolayısıyla regülasyonu da 

kolluk faal�yet� olarak kabul eden b�r yaklaşım vardır. Bu nedenle bu hususlar göz önünde 

bulundurularak �daren�n faal�yetler� ele alınacaktır. 

Ayrıca �dare b�reylere b�r takım yükümlülükler get�reb�l�r. Örneğ�n askerl�k yükümlülüğü 

get�reb�l�r. Olağanüstü dönemlerde olağanüstü hal �lan ed�ld�ğ�nde sıkıyönet�m �lan ed�ld�ğ�nde 

b�reylere yönel�k b�r takım çalışma yükümlülükler� get�reb�lmekted�r. Para ve mal yükümlülüğü 

get�reb�lmekted�r. Örneğ�n olağanüstü hal �lan ed�ld�ğ�nde veya b�r yerde deprem olunca �ş 

mak�nasına �ht�yaç duyulduğunda �daren�n �st�mval ded�ğ�m�z b�r usulle özel k�ş�lere a�t �ş 

mak�nalarına el koyma yetk�s� vardır. İdare bütün bunları yaparken b�r takım yükümlülük 

get�rmekted�r. Bunlarda aslında sonuçları �t�bar�yle kamu h�zmet� gerçekleşt�rmeye yönel�k 

faal�yetlerd�r. B�zat�h� kend�ler� b�r kamu h�zmet� olmasa b�le net�cede b�r kamu h�zmet�n� 

sağlamaya yönel�k olarak get�r�len yükümlülükler ve sorumluluklardır. Yan� �dare askerl�k 

yapma yükümlülüğü get�r�rken savunma kamu h�zmet�n�n �fası amacıyla böyle b�r yükümlülük 

get�rmekted�r. İst�mval yükümlülüğü get�r�rken b�reyler�n olağanüstü hallerde korunması veya 

mal ve can güvenl�ğ�n� tes�s etmeye yönel�k faal�yetler� yürütmek �ç�n get�rm�ş olur. Dolayısıyla 

bu tür yükümlülükler de kamu h�zmet�n� �fa etmeye yönel�k yükümlülükler olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır.  

İdaren�n faal�yetler� kamu h�zmet�, kolluk, özend�rme ve destekleme d�ye çeş�tl� 

b�ç�mlerde açıklanmaktadır. Ayrıca regülasyon faal�yet� d�ye �s�mlend�r�len b�r faal�yet de var. 

Buna ek olarak �dare Borçlar Hukukuna tab� olarak b�r özel hukuk k�ş�s� g�b� de 

davranab�lmekted�r. Dolayısıyla �daren�n b�z� �lg�lend�ren kısmı borçlar hukuku k�ş�s� olarak 

faal�yet gösteren kısmı değ�l �dare hukukuna �l�şk�n boyutudur. 

 

KAMU HİZMETİ 

Kamu h�zmet�n� bel�rled�kten sonra, b�r parantez açmamız lazım, çünkü kamu h�zmet�, 

yan� bu �k� kel�me sadece faal�yet�n hukuk� rej�m�ne ver�len �s�m olmaktan çok İdare 

Hukukunun anahtar kavramlarından b�r�s�d�r. Kamu yararı da kamu gücü de anahtar b�rer 

kavramdır. Bu kavramlar çeş�tl� yerlerde boy göster�p �şlevler üstlen�yor. Farklı b�ç�mlerde 

ortaya çıkıyorlar. Bu da hukuk� bakımdan zor b�r düşünme alanı oluşturuyor.  

Kamu h�zmetler�n� gördüğümüzde bunun ‘b�r faal�yet�n hukuk� rej�m�n� �fade eden b�r 
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müessese olarak kamu h�zmet�’ m� yoksa �dare hukukunun başka alanlarında kullanılmış, farklı 

b�r anlam yüklenm�ş kamu h�zmet� ter�m� m� olduğunu anlamaya �ht�yaç vardır. Dolayısıyla 

“Kamu H�zmet�” geçt�ğ� her yerde aynı anlamda değ�ld�r. Geçt�ğ� her yerde b�r faal�yet� �fade 

etmek �ç�n kullanılmıyor.  

S�ze b�r örneğ�n� gösterey�m; Onar’dan başlayarak bahsedey�m. Sıddık Sam� Onar 

Türk�ye’de Kamu H�zmet� Ekolünün kurucularından b�r�d�r. İdare Hukukunun Umum� 

Esasları d�ye 3 c�ltl�k b�r k�tabı bulunmaktadır. Bu k�tabın bölümler�n� hep Kamu H�zmet� 

ter�m� �le �fade etm�şt�r. Mesela �daren�n teşk�latını anlatırken “Kamu H�zmet�n�n Teşk�latı” 

demekted�r. İdaren�n personel�n� anlatırken “Kamu H�zmet�n�n Personel�”, İdaren�n mallarını 

anlatırken “Kamu H�zmet�n�n Malları” demekted�r. Yan� neredeyse İdare eş�tt�r  Kamu H�zmet�, 

İdare  Hukuku eş�tt�r Kamu H�zmet� g�b� b�r �şleve sah�p olduğunu vurgulamıştır.  

Zaten �şe sosyoloj�k açıdan bakarsanız da, �daren�n neredeyse varlık neden� olarak, var 

olmasını doğrulayan kavram olarak Kamu H�zmet� tek başına öneml� b�r �şlev görmüştür. İdare 

ne �ç�n var? İdare, t�car� faal�yetler dışında k�ş�ler�n ortak ve genel �ht�yaçlarını g�dermek �ç�n, 

faal�yet göstermek �ç�n, yan� kamu h�zmet� sunmak �ç�n var olduğu den�le gelm�şt�r.  

Dolayısıyla Kamu H�zmet� b�r faal�yet�n, üstel�k �daren�n yaptığı bütün faal�yetler�n değ�l; 

yaptığı faal�yetlerden b�r tanes�n�n �sm� ve hukuk� rej�m�n� bel�rleyen kavram olmaktan çıkmış 

veya bu kavram hal�ne gelmeden önce, bu sev�yeye gelmeden önce b�rçok anlamla İdare 

Hukukunda �şlev görmüştür. İdare Hukukunun kend�s� Kamu H�zmet� Hukuku olmuştur. Kamu 

h�zmet� İdare Hukukunun çeş�tl� alanlarını açıklamak �ç�n gündeme gelm�şt�r.  

Kamu personel�ne ayrı b�r hukuk� rej�m vermen�n gerekçes� onun kamu h�zmet� personel� 

olmasından kaynaklanmaktadır. N�ç�n memurlar �şç�lerden farklıdır? Neden memurlar �ş 

hukukundan farklı b�r hukuk� rej�me sah�pt�r? Neden memurlarda �şveren-�şç�/h�zmet eden 

�l�şk�s� yok?  

Bunu açıklayab�lmek �ç�n; bunlar kamu h�zmet�n�n personel�d�r, patronu yönet�c�ler 

değ�ld�r; patronu m�llett�r bunlar Anayasaya ve kanuna göre faal�yet göster�rler yönet�c�ler� 

gel�p geç�c�d�r, esas olarak m�syonları böyled�r, ana gövdes�n� oluşturmak �ç�n korunaklı b�r 

hukuk� rej�m� vardır, görevler�ne hemen son ver�lemez bell� başlı bazı hakları vardır d�ye b�r 

hukuk� rej�m oluşuyor ve bu hukuk� rej�m�n meşrulaştırıcı kavramı Kamu H�zmet� personel� 

olmasıdır.  

Dolayısıyla Kamu H�zmet� sadece ş�md� anlatacağımız hukuk� rej�mden �baret değ�l; aynı 

zamanda b�r kavramdır. “Maymuncuk” n�tel�ğ�nde kavramdır. İdare hukukunun b�rçok alanını 
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dolaşan, farklı görünümlerde ortaya çıkan, farklı �şlevlerde ortaya çıkan b�r kavramdır. Bu kısım 

�nsanın gözünde canlanmazsa kamu h�zmet� ter�m�n� gördüğü her yerde başta �nd�rged�ğ� alan 

dışında b�r kapsam görünce şaşırtıcı olab�l�yor. Yan� b�r yandan anlatılan boyutuyla b�r kamu 

h�zmet� var d�ğer yandan k�taplarda yazan b�r kamu h�zmet� var. Ayrıca b�r de çeş�tl� hallerde 

karşımıza çıkan b�r Kamu H�zmet� var.  

Mesela: Anayasa’nın 70. maddes� Kamu H�zmetler�ne G�rme Hakkı ana başlığını taşıyor. 

Bu hükme göre “Her Türk  vatandaşı kamu h�zmetler�ne g�rme hakkına sah�pt�r”. Kamu 

H�zmetler�ne g�rme burada adeta b�r kamu personel� olma hakkına sah�pl�ğ� �fade ed�yor. 

Dolayısıyla bunun n�ç�n Anayasal güvenceye alındığı gündeme gel�yor. 

Kamu H�zmet�ne alınmada görev�n gerekt�rd�ğ� n�tel�klerden başka ayırım gözet�lemez. 

B�r kayırma yapılamaz. İdare �sted�ğ�n� seçemez; ancak h�zmet�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kler� arar. 

Kamu görevl�l�ğ� herkese açık b�r statü olduğu �ç�n b�r yeterl�k ve yarışma sınavı açmak gerek�r, 

personel� ancak böyle seçmek gerek�r. Ama buradak� Kamu H�zmet� tekn�k anlamda ş�md� 

anlatacağımız Kamu H�zmet� değ�l; �darey� anlatmak �ç�n kullanılmıştır. Yan� her Türk 

vatandaşı Devlet teşk�latına personel olarak g�rme hakkına sah�pt�r. Burada buna �l�şk�n b�r 

Anayasal güvence var. Dolayısıyla Kamu H�zmet� burada farklı b�r  �çer�kte kullanılmıştır. 

Ş�md� anlatacağımız şey �le buradak� Kamu H�zmet� aynı değ�ld�r. Hatta bazen b�r �şe ver�len 

önem� anlatmak �ç�n de Kamu H�zmet� �fades� kullanılmaktadır. Mesela Avukatlık Kanunu’nda 

“Avukatlık b�r kamu h�zmet�d�r” den�lmekted�r. Baktığınızda avukat serbest çalışıyor, kamuda 

görevl� değ�l, maaşlı b�r personel değ�ld�r. Ama yargının olmazsa olmaz b�r parçası olduğu �ç�n, 

avukat olmadan yargı eks�k olacağı �ç�n ve yargı s�stem�n�n �şleyeb�lmes� �ç�n mutlaka avukatlık 

�şlev�ne, m�syonuna gerek duyulduğu �ç�n adeta bu mesleğ�n kanunla düzenlenmes�ne  ver�len 

önem� göstermek �ç�n “Kamu h�zmet�” olduğu bel�rt�lm�şt�r.  

Baktığımızda tekn�k olarak Kamu Hukuku bakımından ve hukuk� rej�m bakımından b�r 

etk�s�n� görem�yoruz; Yan� kamu h�zmet� �se Kamu H�zmet� �lkeler�ne m� tab�d�r? Sorusu 

gündeme gelmekted�r. 

Avukat olmadan özell�kle ceza davalarında k�ş�ler�n sorgusunu yapamazsınız. K�ş�n�n 

avukatı yoksa baro ona avukat atar. K�ş�ler�n adl� yardımdan yararlanma �mkânı vardır. 

Dolayısıyla avukatın korunaklı b�r hukuk� statüsü bulunmaktadır. Bu statünün farklılaştırılması, 

ona b�r özel meslek olmasına rağmen yaptığı kamusal yararı olan faal�yet dolayısıyla özel b�r 

statü kazandırmaktadır. Kamu h�zmet� kavramı kullanılarak  avukatlık mesleğ�n�n önem� 

vurgulanmaktadır.  
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Ancak Avukatlık tekn�k olarak Kamu H�zmet� değ�ld�r. Yan� k�m� zaman kamu hukukunu 

kullanmak �ç�n get�r�len b�r kavram, k�m� zaman �dar� faal�yet� göstermek �ç�n get�r�len b�r 

kavram, k�m� zaman kamu hukukunun değ�ş�k konularını açıklamak �ç�n kullanılan b�r 

kavramdır. Ancak tekn�k olarak başka b�r b�r�mle karşılanamayacak esas �şlev� b�r �dar� 

faal�yet�n hukuk� rej�m�d�r. 

 İdar� faal�yet ded�ğ�m�z zaman  b�rkaç şeye �ht�yacımız vardır. B�r �dareye ve faal�yet� 

sürdürecek araçlara �ht�yacımız vardır. Ondan sonra bu faal�yet�n hukuk� rej�m�n� b�lmeye 

�ht�yacımız vardır. İdare hukukuna buradan başlıyoruz. Daha sonra �darey� tanımlamaya 

çalışacağız. Yan� sondan ger�ye doğru, daha sonra araçları tanıyacağız: �şlemler, eylemler, 

sözleşmeler...  Faal�yetten başlıyoruz.  

 İdaren�n çeş�tl� faal�yetler� vardır.  Bu faal�yetlerden hang�s�n�n olayda gerçekleşt�ğ�n� 

b�l�rsek, o faal�yete  hâk�m olan �lkeler� ve hukuk� rej�m� gündeme get�r�leb�l�r�z. Yapılan 

faal�yet�n hukuka uygun olup olmadığını değerlend�reb�lecek b�r zem�n bel�rlem�ş oluruz. 

Dolayısıyla gündem�m�z b�rkaç tane alternat�ften b�r�s� olarak “kamu h�zmet�”n� teşh�s etmekt�r. 

Kamu h�zmet�n�n hukuk� rej�m�n� bulmaktır. Bunun üç adımı var; üç toplu hukuk� boyutu 

vardır:   

B�r�nc�s�, kamu h�zmet�n�n kurulması ve kaldırılması �le �lg�l� boyutudur. Yan� b�r faal�yet 

ne zaman kamu h�zmet� olur?  Ne zaman b�r kamu h�zmet� olmaktan çıkar?   

Bunu b�lmeye �ht�yaç vardır.  Bunu b�lmeye �l�şk�n b�lg�lere �ht�yacımız vardır.  

İk�nc� boyut, b�r faal�yet kamu h�zmet� olunca, b�r şeye kamu h�zmet� dey�nce onun ne 

olduğuna �l�şk�n genel hukuk� �lkeler� b�lmekt�r. Faal�yet�n kamu h�zmet� olduğunu teşh�s 

ett�kten sonra buna hang� �lkeler hâk�m olacak? Buna �l�şk�n boyutu b�lmek gerek�r.  

Üçüncüsü ve güncel bakımdan çok öneml�s�, kamu h�zmet�n�n görülüş usuller�ne �l�şk�n 

�lkeler� b�lmekt�r. Yap-İşlet-Devret’ler, kamu h�zmet� �mt�yazları, emanet usulü, ş�md� 

PPP(publ�c pr�vate partnersh�p) ded�kler� kamu-özel ortaklığı usuller� gündeme gelmekted�r. 

Kamu h�zmet�n�n nasıl görüldüğüne �l�şk�n hukuk� rej�m� b�lmek gerek�r.  

Üçüncüsü çok güncel ve çok malzeme yüklüdür. Buna �l�şk�n çeş�tl� kanunlar mevcuttur. 

Bu üçüncüsüne �l�şk�n Osmanlı dönem�nden kalma kanun b�le vardır; s�z� etk�lemek �ç�n 

söylem�şt�m. B�r kanaat vermek �ç�n ne dem�şt�m? Hala yürürlükte olan  b�r kanun var. Menaf�� 

Umum�yeye Müteall�k İmt�yazat Hakkında Kanun.  

İşte bu kamu h�zmetler�n�n görülmes�ne �l�şk�n b�r usulü düzenleyen b�r kanundur. 

Dolayısıyla bu şek�lde b�r sürü malzeme vardır.  Ş�md� Yap-İşlet-Devret Kanunu var. Sağlık 



 

46 
 

Bakanlığı mevzuatında başka görünümler� de ortaya çıkan yasal düzenlemeler bulunmaktadır.  

B�rçok düzenlemen�n ortaya çıktığı, b�rçok uyuşmazlığın çıktığı, b�rçok yargı kararının 

ver�ld�ğ�, kend�ne göre �lkeler�n ortaya konduğu ve bu �lkeler�n de sürekl� gel�şt�ğ�, 

güncellend�ğ�, hatta kr�ze g�rd�ğ�, yen� yen�  usullerle zorlandığı, usuller�n alt usuller�n�n ortaya 

çıktığı b�r alandan bahsetmektey�z. Buna �l�şk�n, hukuk� rej�me �l�şk�n hukuk� b�lg� yan� kamu 

h�zmet�n�n kurulmasına ve kaldırılmasına �l�şk�n hukuk� b�lg� gerekl�d�r. Bu konuya çalışırken 

bu üç şey� b�lmek gerek�r. Bu üç basamaktak� �lkeler� b�lmek gerek�r. Bu b�lg�ler� toplasanız b�r 

A4 kâğıdından fazla b�lg� gerekt�rmez. Fakat bu b�lg�ler� yerl� yer�nde b�l�p kullanab�lmek 

üzer�nde b�r düşünmüşlük gerekt�r�yor. Yan� okumakla oluşab�lecek b�r şey değ�ld�r. Parçalara 

ayırıp parçaların üzer�nde b�r düşünmek gerek�r. Z�h�nde bu şek�lde ayırımları oluşturacak ve 

her b�r�n� ayrı ayrı çözecek b�r b�ç�mde antrenmanla alıştırmak gerek�r.  

Bu üç parçaya �l�şk�n çözücü b�lg�ye �ht�yaç vardır.  

 

I. Kamu H�zmet�n�n Kurulması ve Kaldırılması 

 B�r faal�yet�n kamu h�zmet� olup olmadığını teşh�s etmek meseles�d�r. Faal�yet ne zaman 

kamu h�zmet� oluyor? Ne zaman kamu h�zmet� olmaktan çıkıyor? Çünkü bu kamu h�zmet� 

hukuk� rej�m�n� uygulamak �ç�n elzem b�r şeyd�r.  

Kolluk faal�yet�ne kamu h�zmet� dersen�z baştan yol ayrımını kaçırmış olursunuz. 

Dolayısıyla sonra yazılanlar tutarlı da olsa olayı çözemez.  

 O halde ned�r Kamu H�zmet�?  

Buna �l�şk�n b�r b�lg�ye �ht�yacımız vardır. Bu b�lg�y� sınırlayarak �çselleşt�rmeye 

�ht�yacımız var. Bu da b�raz sonra göreceks�n�z esasında özetled�ğ�m�zde b�rkaç cümlel�k b�r 

şeyd�r. Ancak bu b�rkaç cümle �ç�n s�ze ş�md� bu �k� saat boyunca durmadan b�r şeyler 

anlatacağım. Sadece o b�rkaç cümle �ç�n anlatacağım. Sonra da o b�rkaç cümley� söyleyeceğ�m. 

Bu b�r�nc� aşamadır. 

İk�nc�s� �se kamu h�zmet� söz konusuyken ne olduğunu b�lmekt�r. Bunun �ç�n kamu 

h�zmet� �lkeler�n�, yan� hukuk� rej�m� anlatacağım. Çünkü b�r faal�yet kamu h�zmet� olduğunda, 

derhal gündeme gelen �lkeler� b�lmek gerek�r. Bu öneml�d�r. Çünkü bu �lkeler�n çoğu zaman 

�st�snaları vardır. İst�snaları anlayab�lmek �ç�n sab�t �lkeler� b�lmeye �ht�yaç vardır. Yan� �lkey� 

b�leceks�n�z k� �st�snanın geçerl� olup olmadığını �lke �le karşılaştırab�les�n�z. Bu da toplasanız 

3 tane �lked�r. K�m�s� beşe altıya çıkarıyor ama üç �lke olarak özetleneb�lmekted�r.  

Sonunda esas para kazanmanızı sağlayacak şey: kamu h�zmet�n�n görülüş usuller� 
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konusudur. Ülkem�zde çok canlı olan, dünyada çok canlı olan, çok �ht�laf çıkartan - mesela 

üçüncü köprü, Yalova geç�ş�, İzm�t Körfez geç�ş�- bunlar hep kamu h�zmet� görülüş usuller� �le 

�l�şk�l� konulardır. Türk Telekom özelleşt�rmes� g�b� bunlar da hep kamu h�zmet� görülüş 

usuller�n� �lg�lend�rmekted�r. Ş�md� adeta nerdeyse �dareler bütün dünyada (1980 sonrası 

yaygınlaştı Thatcher’la  İng�ltere’de başladı) kend� yatırımlarını kend� kaynakları �le, 

elemanları �le ve personel� �le yapmayıp, kamu h�zmet�n� özel k�ş�lere sözleşmelerle gördürme 

usulü �le �şlem yapıyor. Örneğ�n Avrupa’nın en büyük üçüncü haval�manı devletten para 

çıkmadan Yap- İşlet- Devret usulü �le yapılıyor. Şu kadar yıl sonra ver�lecek, şu kadar gel�r 

get�recek d�ye öngörülüyor. Bu kamu h�zmet� görülüş usulünün kamuoyu nezd�nde 

değerlend�rmeye sunulmasıdır. Aleyhte lehte görüşlerle b�rl�kte değerlend�r�lmeye 

sunulmasıdır. Ama bu anlamın �dare hukukunu �lg�lend�ren tekn�k boyutu kamu h�zmet� görülüş 

usulüdür.  

Hang� usule tab�d�r? İlkeler� nelerd�r? Hukuk� rej�m� ned�r? Somut b�r olayda buna 

uyulmuş mu uyulmamış mı? Bunun yapılış sebeb� ned�r? Bundan beklenen fayda ned�r? Hukuk� 

altyapısı ned�r?  

Bunlara �l�şk�n b�lg�ler� sunmak ve olayları gel�şmeler� bu b�lg�lerle b�rl�kte 

değerlend�rmek gerek�r. Esas olan bu üçüncü kısım görülüş usuller� meseles�d�r. Hareketl� alan 

bu üçüncü kısımdır. Bu kısım zorluyor hatta kamu h�zmet�n� kr�ze sokuyor. Yan� kamu 

h�zmet�n�n �lkeler�n� dönüştürmeye çalışıyor. Kamu H�zmet�n�n varlık sebeb�n� dönüştürmeye 

çalışıyor. Daha rekabetç�, daha t�car�, daha özel hukuka tab� faal�yetler hal�ne get�rme 

konusunda kred�törler�n taleb� neden�yle, f�nansman b�ç�mler�n�n beklent�s� neden�yle, b�r 

gel�şme yaşanıyor.  O yüzden hukuk s�stemler� değ�ş�yor. Buna Fransızlar önce teşh�s koydu: 

Amer�can�zat�on du dro�t ded�. Hukukun Amer�kanlaşması den�ld�. Sonra daha �lg�nç b�r kel�me 

get�rd�ler. McDonald�zasyon d�ye Hukukun McDonald sandv�ç� hal�ne gelmes�ne benzett�ler. 

Yan� kred� sah�b� d�yor k� ben�m beş m�lyar dolarım var bu beş m�lyar dolarımı b�r �şe 

yatıracağım; ama ben�m yatıracağım �şte şu şartların olması lazım: S�z�n Ülken�z�n yargısına 

tab� olmak �stemem d�yeb�l�r. Çünkü Yargı kend� ülkes�n� kayırab�l�r. Bu noktada Tahk�m 

gerek�r, uluslararası tahk�m gerekeb�l�r.  Bunu �steyen ülkeler, b�zde olduğu g�b�, 

Anayasalarında b�r değ�ş�kl�k yaparak kabul ed�yor. İdar� uyuşmazlıklarda sözleşmelerde 

tahk�m� get�r�yor.  

Onun üzer�ne Yap-İşlet-Devret sözleşmes� gereğ� haz�ne garant�s� olması şartı aranıyor. 

Şu olması lazım, bu olması lazım, yoksa ben gelmem. O paranın gelmes�n� �st�yorsanız 

düzenleme yaparak onu get�r�yorsunuz. Böylel�kle, dünyada dolaşan para, f�nans, ülkelerdek� 
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kamu yatırımlarına ancak o ülken�n hukuku McDonalds sandv�çler� g�b� b�r standarda gel�rse o 

zaman gel�yor. O da kamu h�zmet� �lkeler� �le bu hukuk� dönüşümün bağdaşıp bağdaşmadığı 

problem�n� doğuruyor ve sürekl� değ�ş�kl�kler bu noktada gündeme gel�yor. Bu noktada �k� kere 

Anayasa Mahkemes� Yap-İşlet-Devret kanununu �ptal ett�. Sonra Anayasa değ�ş�kl�ğ� oldu. 

Sonra tekrar kanun çıktı. Yan� dolayısıyla bu Türk�ye’de der�nl�ğ� olan b�r tartışmadır. Hukuk� 

gel�ş�m� der�nl�ğ� olan b�r tartışmadır. Bunu böyle gayet renks�z olarak ortaya koymak gerek�r. 

Üçüncü olarak bunu ortaya koymaya çalışacağız. 

Ş�md� b�r�nc� problemden başlayalım: Kamu h�zmet� ned�r. Bu b�r�nc� problem önces� 

açtığımız parantez� tekrar hatırlatalım: kamu h�zmet� kavramı sadece ş�md� anlatacağımız haller 

�ç�n kullanılmıyor. Bunun dışında da kullanıldığı haller vardır. Dolayısıyla öncel�kle b�r �dar� 

faal�yet�n teşh�s� �ç�n kullanılan kamu h�zmet� kavramından bahsett�ğ�m�ze �şaret edel�m.  Başka 

�şlevler çerçeves�nde de kullanıldığı haller� göreb�l�rs�n�z onu ayırmak gerek�r. Anayasa’da 

farklı, kanunlarda farklı �çer�klerde kamu h�zmet� ter�m� geç�yor, bu ter�m�n tekn�k b�r kavram 

hal�ne geld�ğ� nokta �dar� faal�yett�r.  

İdaren�n faal�yet� ded�ğ�m�z zaman �daren�n yaptığı �şler ve eylemler gündeme 

gelmekted�r. İdare n�ç�n vardır? Ne yapmak �ç�n vardır? Yaptığı şeyde tab� olduğu hukuk ned�r? 

Hukuk devlet�n� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n yaptığı �ş� yaparken nelere tab� olması lazım, nelere 

d�kkat etmes� lazım? Bunu bel�rlemek gerek�yor. Çünkü �daren�n takd�r yetk�s�ne sah�p olması 

keyf� davranması demek değ�ld�r. İdare faal�yetler�n� yer�ne get�r�rken mutlaka bazı �lkelere 

bazı kurallara bazı hukuk� rej�mlere tab� olmalıdır. Dolayısıyla bu hukuk� rej�mler�n önceden 

düzenlenm�ş, �lkeler� bel�rlenm�ş olması gerek�r k� �daren�n bunu uygun davranıp 

davranmadığını hem �dare personel� hem de varsa bundan zarar görenler b�ls�n ve hukuk� 

mekan�zmayı çalıştırsın ve yapılan �şlen hukuka aykırı �se durdurmaya çalışsın, b�r �ptal davası 

açsın.  

Buna �l�şk�n b�r hukuk� rej�m var. Bu hukuk� rej�m�n �sm� kamu h�zmet�d�r. B�z�m ş�md�k� 

problem�m�z o hukuk� rej�me g�r�ld�ğ� anı tesp�t etmekt�r. 

Değ�ş�k �dare hukuku k�taplarındak� kamu h�zmet� tanımları �nceleyel�m. Kemal Gözler 

d�yor k�:  “B�r kamu tüzel k�ş�s� tarafından üstlen�len ve doğrudan doğruya onun tarafından 

veya onun görevlend�rmes� ve denet�m� altında b�r özel k�ş� tarafından yürütülen kamu yararı 

amacına yönel�k faal�yetler.”  

Tanımda, anlatıldıktan sonra bakıldığında, her durumu karşılayacak b�r açıklama var ama 

baştan anlamakta zorlaştıracak b�r yönü olab�l�r. Çünkü bakın burada ne d�yor? “b�r kamu tüzel 
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k�ş�s� tarafından üstlen�len” ya o görecek ya da özel k�ş� görecek “kamu yararı amacına yönel�k 

faal�yet”  

Buradak� problemlerden b�r�s� “kamu yararı” yan� b�r tanımda b�r b�l�nmeyen� başka b�r 

b�l�nmeyenle açıklamak meseles�d�r. Bu tanım bakımından zayıf olab�l�r. Buradak� b�l�nmeyen 

“kamu yararı” yan� “kamu yararına yönel�k” hususun ne olduğudur. Dolayısıyla tanım 

bakımından tam açmıyor; fakat bu alana �l�şk�n b�rçok şey� d�nled�kten sonra bu tanıma 

bakarsanız bu tanım aklınızda kalırsa konuyu çözmeye yarar. Dolayısıyla bu tanım sonradan 

bakışı karşılayan b�r tanımdır. O yüzden takd�r etmek gerek�r.  

Turan Bey’�n (Turan Yıldırım vd.) k�tabına gelel�m. “Kamu h�zmet�, kamu tüzel k�ş�ler� 

veya kamu tüzel k�ş�ler�n�n gözet�m ve denet�m� altında yer�ne get�r�len...” bakın b�r öncek� 

tanım �le aynı kısım var. Yan� sadece kamu tüzel k�ş�s� görecek değ�l; onun yanında onun 

denet�m� altında özel k�ş� de bu faal�yet� yer�ne get�reb�l�r, kısmını �k�s� de bu şek�lde verm�ş 

“...ve g�der�lmes�nde kamu yararı bulunduğu s�yas� organlar tarafından kabul ed�len kamu 

yararı kavramını kullanmış fakat b�r ek var s�yas� organlar tarafından kabul ed�len...” b�raz 

daha somutlaştırmıştır. 

Turgut Tan’a bakalım: “kamu yönet�m�n�n temel kavramlarından olan kamu h�zmet� kamu 

yönet�m�n�n uğraş alanının bel�rlenmes�ne yardımcı olan b�r kavramdır.” bu �şte en genel 

anlamı �le kamu h�zmet�d�r.  

Kamu H�zmet� dey�m� değ�ş�k anlamlarda kullanılmaktadır. Kamu H�zmet� k�m� zaman 

faal�yet, �ş, uğraş; k�m� kez de kamu kuruluşları anlamında kullanılır, buna değ�nd�k. Ama bu 

faal�yet� bel�rlemek bakımından b�raz daha malzemeye �ht�yaç var.  

B�rçok yazar mesela Baht�yar Beyler (Baht�yar Akyılmaz vd.) : “Yasama organınca kamu 

h�zmet� olarak n�telend�ren, �dare ya da onun denet�m ve gözet�m� altından özel k�ş�lerce kamu 

yararı amacıyla toplumun ortak ve genel �ht�yaçlarını tatm�n �ç�n yer�ne get�r�len faal�yete 

ver�len �s�md�r.” D�kkat eders�n�z bu da d�ğerler� �le aynı ortak ve genel �ht�yaç kavramı var.  

Bunların heps� doğru tanımlardır. Fakat s�ze söyled�m zanned�yorum hukukun en büyük 

problem� kend� �ç�nde doğru olup eks�kl�k �çerenler� bulmak veya �şlevsel olanı bulmaktır. 

Doğru ama b�r �ş�m�ze yarıyor mu, sorunu çözmeye yarıyor mu? B�z�m problem�m�z bu noktada 

bel�rmekted�r.  

B�r faal�yette ney�n kamu h�zmet� olduğunu b�lmek önem arz etmekted�r. Mesela saray 

p�dec�s�n� ele alalım saray p�dec�s� öğrenc�ler�n çokça g�tt�ğ� b�r p�dec�d�r. Saray p�dec�s�ne 

öğrenc�ler�n g�tmes�n�n sebeb�: öğrenc�lere �nd�r�m yapıyor, hazır p�deler yapıyor. Toplumun 



 

50 
 

ortak ve genel �ht�yacı ne? Yemek �ht�yacı toplumun ortak ve genel b�r �ht�yacıdır. İnsanlara 

daha az f�yatla ver�yor bunda kamu yararı var mı? Den�leb�l�r k� burada özel k�ş�, t�caretten 

z�yade kamu yararını düşünüyor. İdare denetlem�yor mu? Evet sağlığa uygun mu değ�l m� 

denetl�yor.  

O halde Saray p�de kamu h�zmet� yapıyor mu? bunu değerlend�rmek gerek�r. B�z ney� 

n�ç�n kamu h�zmet� olarak bel�rleyeceğ�z? Örneğ�n öğrenc� yemekhanes�nde yemek vermekle 

saray p�dec�s�n�n yemeğ� arasında b�r fark olab�l�r m�?  Hatta şöyle olsa saray p�dec�s� bazı 

günlerde öğrenc�lere bedava yemek verse kamu h�zmet� yapmış olur mu? Yan� baktığınızda 

topluma yararlı kamuya yararlı  g�b� görünüyor. Ortak ve genel �ht�yacı g�der�yor. Bu tanımlar 

saray p�den�n yaptığının kamu h�zmet� olmadığını, ün�vers�tede ver�len�n kamu h�zmet� 

olduğunu nasıl bel�rler? Faal�yet�n kend�s�ne baksak �k�s� de açlığı g�dermek değ�l m�? Öğlen 

yemeğ� �ht�yacını g�dermek, tab�� b�r �ht�yacı g�dermek! Dolayısıyla faal�yetten yola çıkamayız. 

 Keza fırıncılarla halk ekmeğ�n yaptığını; fırıncılar da kamu h�zmet� yapıyor demek 

mümkün müdür? O fırınlar çalışmasa gerçekten de ortak ve genel b�r �ht�yaç olarak problem 

olur. İnsanlar ekmeks�z duramaz. Ne kadar problem olur. Dolayısıyla kamu h�zmet� yapıyor 

den�leb�l�r m�?  

Kamu h�zmet� yapıyor ded�ğ�m�z anda hukuk� rej�m devreye g�recek ve çeş�tl� �lkeler 

gündeme gelecekt�r. Mesela kamu h�zmet� yapan k�ş� kend�l�ğ�nden �ş� bırakamaz. Bel�rlenen 

süreler �ç�nde çalışması gerek�r. B�r mal veya h�zmet� �sted�ğ�ne satıp �sted�ğ�ne satmamazlık 

edemez. Onun f�yatını kend� bel�rleyemez. İdare bel�rler. H�zmet� denetleyen �dare bel�rler. 

Kamu h�zmet� yürütenler�n b�rçok yükümlülükler� vardır.  

Acaba fırıncılar, saray p�de! Acaba bunlar kamu h�zmet� yükümlülükler�ne tab� tutulab�l�r 

m�? Kamu H�zmet� yükümlülüğüne tab� tutulab�lecek b�r faal�yet yapıyor olab�l�r m�? Bu 

faal�yet� yapıyorlar d�ye �dare onlara sen kamu h�zmet� yapıyorsun, İdaren�n kolluk denet�m� 

dışında denet�m�ndes�n, sen�n f�yatını da �dare bel�rler, kaça satacağını da �dare bel�rler, d�yeb�l�r 

m�? Problem burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tanımlar ney�n kamu h�zmet� olup ney�n 

olmadığını tek başına açmaya yaramıyor.  

Problem� çözmek �ç�n öyle b�r şey bulmalıyız k�, öyle b�r tekn�k bulmalıyız k�; b�r 

faal�yet�n kamu h�zmet� olup olmadığını hemen anlayab�lmel�y�z. Bu faal�yet kamu h�zmet� 

olmalı mı d�ye tartışab�l�r�z, bu n�ye kamu h�zmet� değ�l, kamu h�zmet� olmalı d�ye tartışab�l�r�z 

veya bu kamu h�zmet� olmaktan çıkartılsın d�ye tartışab�l�r�z o başka b�r şeyd�r. Ancak bu 

faal�yet tekn�k olarak kamu h�zmet� hukuk� statüsünde m�, onu anlayacak açıklamaya 
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�ht�yacımız var.  

Tanım onu anlamaya yaramıyor. Çünkü b�r faal�yet�n ortak ve genel sıfatı b�rçok �ht�yaç 

�ç�n kabul ed�leb�l�r. Mesela kamu yararı? B�ze göre kamu yararı olan s�ze göre olmayab�l�r.  

Kamu h�zmet� denet�m� �le kolluk denet�m� arasında fark vardır. Yan� saray p�de sağlığa 

aykırı mal satmasın d�ye yapılan denet�m kolluk denet�m�d�r. Saray P�de kamu h�zmet� yapıyor 

olsa, �daren�n yapacağı denet�m f�yat, gramaj, kalor� hesabı g�b� faal�yet�n esasına yönelen b�r 

denet�m olur. Sağlık bakımından b�r denet�m olmaz. Dolayısıyla oradak� denet�m de yanıltıcı 

b�r denet�md�r. Her t�car� faal�yet denet�me tab��d�r. Ama o faal�yetler�n denet�m� t�car� yönler�n� 

�lg�lend�ren b�r denet�m değ�l; kolluk bakımdan, ekonom�k kolluk bakımından, sağlık kolluğu 

bakımdan, genel �dar� kolluk bakımından b�r denet�md�r. Öyle �se sonda söyleyeceğ�m�z� fazla 

uzatmadan başta söyleyel�m, sonra üzer�nde tartışalım.  

Kamu h�zmet� gar�p b�r b�ç�mde, bütün bu açıklamalara rağmen tekn�k b�r yön �çer�yor. 

O tekn�k yön de şu:  b�r faal�yet�n kamu h�zmet� olab�lmes� demek o faal�yet�n b�r kısmının 

�dareye görev olarak ver�lmes� demekt�r. Bütün mesele �daren�n görmes� gereken b�r faal�yet�n 

ona görev olarak ver�l�p ver�lmemes�d�r. Yan� faal�yet�n ortak ve genel �ht�yacı g�dermeye 

yönel�k olması, o tatm�n ed�lmed�ğ� takd�rde huzursuzluk çıkacak olması, o faal�yet�n kamu 

yararı taşıyor olup olmaması g�b� hususlar önem taşımaktadır.  

Fakat b�r faal�yet� kamu h�zmet� hal�ne get�reb�lmek �ç�n değerlend�r�lmes� gereken 

unsurlar var. Faal�yet� kamu h�zmet� hal�ne get�ren tekn�k b�r aşama vardır. B�r faal�yet�n kamu 

h�zmet� olab�lmes� �ç�n o faal�yet�n yürütülmes� �dareye görev olarak ver�lmel�d�r. Faal�yet 

kanunla veya kanunun açık �zn�yle �dareye görev olarak ver�lmem�şse ne kadar öneml� b�r 

faal�yet olursa olsun kamu h�zmet� olma �ht�mal�n� y�t�r�r. Ancak b�r faal�yet �dareye görev 

olarak ver�lm�ş �se de sadece kamu h�zmet� değ�l aynı zamanda kolluk faal�yet� veya başka 

şeyler de olab�l�r. Ama kamu h�zmet� bakımından �lk şart faal�yet�n �dareye görev olarak 

ver�lm�ş olmasıdır.  

Mesela bakın öğrenc�ler�n ve personel�n öğlen yemeğ� �ht�yacı, İstanbul şartlarında herkes 

ev�ne g�d�p öğlen yemeğ� y�yemeyeceğ� �ç�n ve lokantalarda öğlen yemeğ� �ht�yacının 

karşılanması masraflı olacağı �ç�n, ayrıca öğrenc�ler�n gel�r düzey�ne bakıldığında ne kadar 

zeng�n b�r a�len�n çocuğu olursa olsun öğrenc� her zaman parasızlık potans�yel� taşıdığı �ç�n, 

öğrenc�n�n harcayacağı para meseles� olduğu �ç�n, ayrıca alacağı kalor� z�hn�n�n çalışması, 

eğ�t�m faal�yet�n�n sürdürülmes� bakımından önem taşıdığı �ç�n bu faal�yet �dareye görev olarak 

ver�lm�şt�r.  
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Dolayısıyla �dare burada, faal�yet�n masrafını çıkaracak b�r bedel değ�l; �st�smar 

ed�lmes�ne engel olab�lecek b�r bedel bel�rlemek şekl�nde b�r f�yat bel�rlemek durumundadır. 

Meccan�l�k kamu h�zmet�n�n �lkeler�nden olduğu �ç�n �dare bu faal�yetten kar etmek �ç�n bedel� 

yükseltt�ğ� takd�rde, b�r kamu h�zmet�n�n t�car� düşünce �le kar etmek amacıyla 

f�yatlandırılmayacağı �t�razı olacaktır. İdare yen� �lkelerdek� gel�şmeler çerçeves�nde ancak 

masraflarının b�r kısmına katılım �ç�n b�r karşılık alab�l�r. Yoksa kamu h�zmet�n�n temel �lkes� 

meccan�l�kt�r(bedavalılık). Kamu h�zmet�nden yararlanacaklara temel �ht�yaçlar bedava ver�l�r. 

Zaman �çer�s�nde bu �lke pörsümüştür. İk�nc� bölümde anlatacağım �lkeler çerçeves�nde çeş�tl� 

tartışmalara açılmıştır. Ancak kamu h�zmet�n�n temel özell�ğ� meccan�l�k olduğu �ç�n saray 

p�deden b�r şey talep edemezken �dareden talep etme yetk�m�z bulunmaktadır.  

Çünkü �dare b�r lütuf olarak değ�l b�r görev olarak kamu h�zmet�n� yer�ne get�r�yor. O 

faal�yet�n�n tab� olduğu b�r hukuk� rej�m var. O hukuk� rej�me aykırı davranmak hak ve yetk�s�ne 

sah�p değ�ld�r. İdare aykırı davrandığı takd�rde b�r talep hakkı, dava hakkı doğuyor. Bunun 

hukuk� rej�m�n� bel�rleyen kamu h�zmet�; faal�yet�n nasıl görülmes� gerekt�ğ� bakımından hem 

�dare hem de h�zmetten yararlananlar �ç�n b�r kr�ter bel�rl�yor. Hâlbuk� d�ğer�nde(saray p�de) 

geç�c� belk� b�r müddet sonra �nd�r�m�nden vazgeçeb�l�r. Dolayısıyla saray p�dey� �nd�r�me 

zorlayamazsınız. Ayrıca kalor� hesabı, dengel� beslenme, sebze, et,  tatlı denges�n� sağlamak 

kamu h�zmet�n�n yükümlülüğüdür. Ama d�ğer�nde böyle b�r yükümlülük yoktur. Bu durum 

k�ş�n�n kend� terc�h�ne bağlıdır.  

Halk ekmekte mesela, n�ye halk ekmek �dare tarafından yapılıyor? Esasında b�r yandan 

fırıncılık serbest b�r teşebbüstür. Ancak b�ryandan da hem f�yatları bel�rl� b�r oranda tutab�lmek 

hem de glütens�z ekmek veya farklı türlerde ekmek üret�m� gerekl� olab�lmekted�r. Örneğ�n 

Halk Ekmek çölyak hastalığı olanlar, değ�ş�k hastalıkları olanlar �ç�n fazla raf ömrü olmayan 

ekmekler� de çıkartıyor. Bunu normal fırıncılar çıkartmıyor. Çünkü her semtte b�rkaç tane 

çölyak hastası ya var ya yoktur. Fırıncılar onu t�car� bakımdan gerekl� görmüyor. Ama halk 

ekmek bunu çeş�tl� olarak çıkartıyor, f�yat olarak buna göre bel�rl�yor. Dolayısıyla b�r t�car� 

faal�yet olmaktan çok �daren�n 17 m�lyonluk b�r şeh�r ortak ve genel b�r �ht�yacı olan ekmeğ�n 

sadece t�car� �n�s�yat�fe bırakılmasının doğurab�leceğ� spekülasyon ve aksaklıkları g�dermek 

�ç�n fırıncıların yaptığı faal�yete paralel olarak �daren�n, kend�s�n�n de ekmek üretmes� şekl�nde 

b�r görev ed�nmes�ne yol açıyor. İdare b�r mecl�s kararıyla kend� kend�ne bu faal�yet� görev 

ed�n�yor.  

Dolayısıyla buradak� kr�t�k nokta:  

Ekmek üretmek kamu h�zmet�d�r dem�yoruz, yemek çıkarmak kamu h�zmet�d�r 
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dem�yoruz. Yemeğ�n, öğrenc�ler�n ve personel�n yemek �ht�yacının g�der�lmes�ne �l�şk�n kısmı 

�dareye görev olarak ver�ld�ğ�nde kamu h�zmet�d�r d�yoruz. D�kkat edersen�z b�r faal�yet�n 

kend�s� kamu h�zmet� değ�ld�r. İdareye görev olarak ver�len kısmı kamu h�zmet�d�r.  

Mesela ulaştırma, şeh�r �ç� ulaştırma (toplu taşıma) beled�yeye görev olarak ver�lm�ş 

kamu h�zmet�d�r ama şeh�rlerarası toplu taşıma �dareye görev olarak ver�lmem�şt�r. B�r t�car� 

faal�yett�r. Şeh�rlerarası toplu taşımada b�r sürü f�rma vardır. Bunların heps� rekabet 

çerçeves�nde kend� faal�yet�n� yapıyor, t�car� faal�yet yapıyor. Ucuz veya pahalı bell� saatlerde 

kalkıyor, müşter�s� olan saatlere yoğunlaşıyor olmayan saatlerde azalıyor. Ama beled�ye 

otobüsler�ne ve beled�ye otobüsler� �le b�rl�kte çalışan onların �çsel denet�m� altında çalışan halk 

otobüsler�ne bakın; müşter� olmasa da bel�rl� saatlerde kalması zorunludur. Müşter� olmasa da 

bu araçların durakların sonuna kadar g�tmes� ve her durakta durması gerek�r. Zarar ed�yor olsa 

da, bel�rl� anda eğer çalışıyor olması lazımsa, sabah bel�rl� saatlerde akşam bel�rl� saatlerde 

bazen b�r yolcu �le g�d�yor olsa b�le o faal�yet� yapmak durumundadırlar. Çünkü kamu h�zmet� 

olduğu �ç�n g�tmek zorundadır. F�yatları �dare (beled�ye) bel�rl�yor özel halk otobüsler� kend�s� 

bel�rlem�yor. Hatta artık para da almıyor halk otobüsü de olsa ücret� Ak-b�l �le tahs�l ed�yor. 

Hâlbuk� d�ğer toplu taşımaya bakın şeh�rlerarası toplu taşımaya tamamen b�r t�car� faal�yet 

olarak yürütülüyor.  

En n�hayet�nde b�r faal�yet�n kamu h�zmet� olab�lmes� �ç�n o faal�yet�n kamu yararına 

yönel�k olması, ortak ve genel �ht�yacı g�der�yor olması elbette öneml� b�r kr�terd�r. Ancak esas 

şey; Faal�yet�n b�r kısmının veya tamamının, b�r kısmı �se hang� kısmının, �dareye görev olarak 

ver�l�p ver�lmed�ğ�ne bakmak gerek�r. Dolayısıyla mevzuata bakmak gerek�r.  

İdareye görev olarak ver�lmek demek; �dare bu �ş�n sah�b�d�r, yapıcısıdır demekt�r. Bazen 

b�r faal�yet �dareye tekel olarak ver�l�r. Mesela esk�den Türk hava yolları tekel olarak �dareye 

ver�len b�r faal�yet �d�. Artık özelleşt�, başka hava yollarına da yetk� ver�ld�. Mesela yemek, 

tekel olarak yürütülen b�r faal�yet değ�ld�r. Sadece �dare verecek değ�l, bazen de o faal�yet� �dare 

kend� yöneld�ğ� k�ş�ler bakımından yapar, özel k�ş�lerle rekabet eder. Ama b�l�yorsunuz kamu 

h�zmet� �le rekabet etmek çok mümkün değ�ld�r. Çünkü kamu h�zmet� kâr amacı gütmez, hatta 

�lk ortaya çıkışı bedavadır. Mesela ş�md� kamu h�zmet� olarak s�z�n dışınızda vakıf 

ün�vers�teler�nde öğren�m görenler yılda belk� 10.000 TL’den fazla öğren�m ücret� ver�yorlar. 

S�z herhang� b�r öğren�m ücret� verm�yorsunuz, üstüne s�ze �dare okuyasınız d�ye para b�le 

ver�yor, burslar ver�yor. S�z yeter k� çalışasınız d�ye kütüphaneler� açık tutuyor, z�hn�n�z �y� 

çalışsın d�ye yemekler hazırlıyor, belk� b�r müddet sonra da anneler�n yaptığı g�b� ağza yed�rme 

serv�s�ne başlayacak, s�z okurken yemekle uğraşmayasınız d�ye yemeğ�n�z� kaşıkla 
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yed�recekt�r. Dolayısıyla kamu h�zmet� esasında bu tanımlarda yazdığından daha real�st b�r 

durumdur. Yan� d�ğer şeyler� söylemek �dare hukuku bakımından canlandırıcı olab�l�r, teşv�k 

ed�c� olab�l�r ama çok real�st b�r hukuk� rej�md�r.  

İnsanların takd�r�ne göre b�r faal�yet� kamu h�zmet� sayma �mkânı yoktur. Bu kamu 

h�zmet� olmalı demen�z ancak s�yas� �kt�dara oylarınız dolayısıyla, yönet�me katılımınız 

dolayısıyla b�r kamu h�zmet� yapma konusunda teşv�k ed�c� olab�l�r. Yoksa s�z�n takd�r�n�ze göre 

b�r şey kamu h�zmet� oluyor veya kamu h�zmet� olmaktan çıkmıyordur. Bu ortak ve genel 

�ht�yaç da b�r çeş�t �zaf�d�r. Buna k�taplarda en büyük örnek opera ve bale �ç�n get�r�l�yor. Opera 

ve bale; Avusturya'da aylar önces�nden b�let alınması gereken, b�let kalmama problem� 

yaşanılan özel b�r faal�yet, kültürel faal�yett�r. Ama Türk�ye'de b�let� bedava olmasına rağmen, 

mesela klas�k Türk müz�ğ� konserler� ayıp olmasın d�ye davet�yel�d�r. Davet�yeler de g�şede 

bedavadır. Dolayısıyla d�nlemeye g�denler olsun d�ye, sanatçı ve �şlet�m masrafları karşılansın 

d�ye bu faal�yet kamu h�zmet� hal�ne get�r�lm�şt�r. Yan� her zaman kamu h�zmet� çokça talep 

ed�len b�r alan değ�ld�r. Faal�yet çokça talep ed�lmese b�le toplumun geld�ğ� sev�yede olması 

gereken b�r faal�yet �se kamu h�zmet� hal�ne get�r�leb�l�yor.  

 

Cümlem�z neyd� kamu h�zmet� olmak, hukuk� sonuçları olan b�r �şt�r, b�r statüdür. 

Dolayısıyla sadece k�ş�n�n takd�r�ne bağlı b�r husus değ�ld�r. Ama ney�n kamu h�zmet� olup 

olmadığını bu alandak� �daren�n faal�yetler�n�n bel�rlenmes� bakımından eleşt�rmek öneml�d�r. 

Ama b�r kamu h�zmet� statüsüne g�rmek demek �dareye görev olarak ver�lmes� demekt�r. D�kkat 

ed�n �dareye görev olarak ver�lmek demek �daren�n b�zzat görmes� anlamına gelm�yor. 

Tanımlarda; “İdaren�n b�zzat gördüğü veya denet�m� altında özel k�ş�ye gördürdüğü” yan� �dare 

ya kend� elemanlarıyla araç gerec�yle bunu görecek, ya da kend� �çsel denet�m� altında özel 

k�ş�ye gördürecekt�r.  

İçsel denet�m: Kamu h�zmet�n�n yan� �daren�n kend�s�ne a�t faal�yet�n nasıl yer�ne 

get�r�leceğ�n� bel�rlemekt�r. Yan� bu sadece faal�yet� güvenl�k yönünden denetlemek değ�l; 

f�yatı, alınacak karşılığı bel�rlemek, saatler�n� bel�rlemek n�tel�ğ�n� bel�rlemekt�r. Dolayısıyla 

kamu h�zmet�n� özel k�ş�ye gördürmek, �daren�n kend�s�ne a�t b�r �ş� özel k�ş�ye gördürmes�, 

kend� yapması gereken b�r �ş� özel k�ş�ye gördürmes�d�r. Yoksa özel k�ş�ler alanına bırakılmış 

b�r faal�yet� özel b�r k�ş�n�n görmes� durumu değ�ld�r. O yüzden kamu h�zmet�n� gören özel k�ş� 

de kend� �steğ�ne göre değ�l �dareyle yaptığı b�r sözleşme veya b�r ruhsat �l�şk�s�yle kamu 

h�zmet� görülmes�ne katılab�lecekt�r.  
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Bu hususu yargı kararlarından b�raz �nceleyel�m. Her zaman usulümüzün şöyle olması 

lazım; teor�k açıklama, kanunlardak� görünümü, yargının algılayışı. Sonuçta yargı bu alanı 

gel�şt�ren aktördür. Yargı kamu h�zmet� alanına nasıl bakıyor bunu bel�rlemem�z gerek�r.  

Örneğ�n yargı d�yor k�; kamu h�zmet�n�n öyle tekn�k b�r boyutu var k� devlete görev olarak 

ver�lmes� h�kâye ben faal�yet�n n�tel�ğ�ne bakarım. Elektr�k, su �ht�yacının karşılanması, ulaşım 

g�b� n�tel�ğ� gereğ� herkes� �lg�lend�ren b�r faal�yet söz konusuysa bu faal�yet kamu h�zmet� 

n�tel�ğ�ne sah�pt�r2.  

Bu usulün savunucusu görüşler var. Bu alana en büyük karşı çıkış şu mantıktan gel�yor: 

�dare özel k�ş�n�n gördüğü b�r faal�yet�n toplum �ç�n önem taşıdığını tesp�t ett�kten sonra başka 

h�çb�r şey yapmadan onu kamu h�zmet� �lkeler�ne tab� tutarsa özel teşebbüse pranga vurmuş 

olur. Böylece �dareye müdahale yetk�s� verm�ş olursunuz, �daren�n her faal�yete müdahale 

etmes�ne �mkân verm�ş olursunuz, dolayısıyla bu doğru değ�l d�ye savunuluyor. Herkes�n 

burada farklı kanaatte olab�ld�ğ� b�r örnek göster�l�yor: “Taks�” esasında b�r özel faal�yet 

sayılmaktadır. Hatta taks� plakası b�lm�yorum tak�p ed�yor musunuz b�r m�lyon üç yüz b�n TL 

g�b� b�r rakama çıkmıştır. Çok da öneml� b�r t�car� �mkân ver�yor, ama taks�ler bazen yolcu 

almıyorlar. Hatta yağmurlu havalarda b�le yolcu almadıkları oluyor. Keza esk�den traf�ğ�n 

yoğun olduğu yerlere g�tm�yorlardı. İdare d�yor k� bu taks� toplumun ortak ve  genel b�r 

�ht�yacını g�der�yor kamu h�zmet� n�tel�ğ�nde sayılır dolayısıyla ben buna müdahale edeb�l�r�m. 

Yolcu almazsan plakanı �ptal edeceğ�m, almazsan şu ceza� yaptırımı uygulayacağım g�b� 

uygulamalara tab� tutab�l�yor. Dolayısıyla bunlara v�rtüel kamu h�zmet� den�lmekted�r. Kamu 

h�zmet� usuller�ne göre kurulmamış; ama kamu h�zmet� beklent�ler� �çer�yor.  

Bunu kabul ett�ğ�n�z takd�rde belk� hukuk düşüncen�ze uygun olab�l�r,  hatta �nsanlara çok 

da caz�p geleb�l�r. Elbette taks�ye n�ye kurallar konmasın? Taks� �sted�ğ�n� alıp �sted�ğ� yere 

g�derse olur mu? N�tek�m �daren�n, b�rçok t�caret erbabı bakımından p�yasaya sunulan malın 

h�zmet�n farklılaştırılamayacağına �l�şk�n koyduğu kurallar var. Ancak kolluk anlamıyla 

get�reb�lecek hükümlerle kamu h�zmet� anlamıyla get�r�lecek hükümler b�rb�r�nden farklıdır.  

Bu durumda düzen sağlansın d�ye taks�metren�n �şley�ş b�ç�m�nde kaç km de b�r para 

yazacağını �dare bel�rl�yor. Hatta her şey� �dare bel�rl�yor. Adeta den�l�yor k� taks� b�r kamu 

h�zmet�d�r. Ama taks� faal�yet� �dareye görev olarak ver�lmem�şt�r. İdaren�n bunu kend�s�n�n 

görmes� d�ye b�r şey yoktur. İdare denetl�yor mu? Evet. Toplum �ç�n önem taşıyor mu? Evet. 

Ortak ve genel b�r �ht�yaç mı? Evet. Böyle beş altı şeye baktığınızda kamu yararı var mı? Evet.  

 
2 Anayasa Mahkemes�, E. 1994/43, K. 1994/42-2, K. 9.12.1994, Resm� Gazete Tar�h�: 24.01.1995. 
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Ancak bütün bunlara bakarak b�r faal�yete kamu h�zmet� dersek, �dare yarın öbür gün her 

şeye kamu h�zmet� d�yeb�l�r. İdaren�n her şeye kamu h�zmet� d�yeb�leceğ� b�r hukuk� ortam da 

esasında temel hak ve hürr�yetlere �daren�n kontrolsüz müdahales� demekt�r. Normal teor� şunu 

d�yor: Eğer �dare b�r faal�yet�n kamu h�zmet� olmasını �st�yor �se, öncel�kle düzenleme 

yapmalıdır. Tıpkı halk otobüsler� meseles�nde olduğu g�b� düzenleme yapmalıdır. Şeh�r �ç� toplu 

nasıl taşımayı beled�yeye görev olarak ver�l�yor, nasıl halk otobüsler�n� ancak �dareden ruhsat 

alarak �daren�n bel�rled�ğ� f�yatla, �daren�n bel�rled�ğ� renklere boyayarak, �daren�n bel�rled�ğ� 

hatlarda çalışıyor ve hatta karşılığında b�r para alınıyorsa bunu da aynı şek�lde kamu h�zmet� 

hal�ne get�rmek gerek�r.  

Fransız Doktr�n�nde taks� kamu h�zmet� olamaz den�l�yor. Bunu b�raz daha gel�şt�rm�şler 

Chéneau d�ye b�r�s� çıkartmıştı.  Taks�lere get�reb�l�r, çünkü taks�ler kamu mallarını (yolları) 

kullanıyor, Yan� kend� dükkânında b�r �ş yapmıyor, genel yolları kullanıyor, traf�ğ� 

ağırlaştırıyor, kamu malından yararlanıyor. Bu yüzden taks� başkadır den�l�yor. B�rçok şeyde 

Fransa’dan es�nlen�yoruz. Bunun ulaştığı z�rve noktalar var. Mesela b�zde Fransa’dan önce 

oldu. Pera Palas satılıyor �d�. Pera Palas Agatha Chr�st�e’n�n falan da esrarlı günler geç�rd�ğ� b�r 

yerd�r. Tar�h� mob�lyaları var. Ama sonuçta b�r oteld�r. Burası �şyer� vesa�re olacaktı. Kültür 

Bakanlığı �le yaparsın yapamazsın problem� çıktı. İdaren�n böyle b�r yetk�s� olur mu? Sonuçta 

b�r otelc�l�k ş�rket� aldı, o tartışma sona erd�. Fransa’da daha gen�ş b�r tartışmaya yol açtı. 

Yazarların şa�rler�n oturduğu b�r kahvey� şeh�r merkez�nde artık �ş merkez� olarak daha fazla 

para yapıyor d�ye sah�b� sattı. Kahvey� kapatılıp yıkılıp yen�den yapılacağı zaman kıyamet 

koptu. Burada Fransa’nın ruhu var, hatırası var. Burada Jean Paul Sartre oturdu, burada şu 

şununla tanıştı, burada tak�pç�ler�yle konuştu vesa�re d�ye... Fransa kültür bakanı Lang (Jack) 

da �dar� b�r statü uydurdu. Çok da güzel uydurdu. Burası “hatıralarda yer� olan mekândır” özel 

teşebbüstür; Dolayısıyla mekânı değ�şt�remezs�n, satarsın; ancak kahve kapanamaz ded�. Ama 

onun üzer�ne tab� kıyamet koptu. Yan� bu �dare her şeye böyle müdahale edeb�l�r m�? İdaren�n 

kanunu olmadan burası “hatıralarda yer� olan mekân” burası şu burası bu olab�l�r m�? Eğer 

kültürel bakımdan korunması gereken b�r yer �se Kültür ve Tab�at Varlıkları Kanunu 

çerçeves�nde, b�zde olduğu g�b� onlarda da alınab�lecek yetk�ler var.  

Kamu h�zmet�n�n müdahale yetk�s�n� sınırlamak bakımından l�beral düşünce, v�rtüel 

kamu h�zmet� yaklaşımını kabul etm�yor. Uygulamada da Anayasa Mahkemes�’n�n ve 

Danıştay’ın b�r kaç kararı dışında böyle v�rtüel kamu h�zmet� alanını görmüyoruz. B�r şey kamu 

h�zmet� kurulması aşamalarına uyulmadan gösterd�ğ� yaygın fayda neden�yle kamu h�zmet� 

statüsüne kend�l�ğ�nden geçemez; ancak yasal b�r düzenleme �le bunu geç�rmek gerek�r. Böyle 
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b�r potans�yel doğurmaz den�leb�l�r. Doğurab�l�r ama bunun yasal b�r altyapısı olması gerekt�ğ� 

kanaat� var. Fakat b�rçok k�tapta bu v�rtüel kamu h�zmet�n� göreb�l�rs�n�z. V�rtüel kamu 

h�zmet�nden bahsed�l�yor.  

S�ze tekrar ed�yorum; buradak� bakış açısı, kamu h�zmet� l�stes�n�n doğru olup olmadığı 

tartışması değ�ld�r. Kamu h�zmet� l�stes� yanlış olab�l�r. Ama kamu h�zmet� statüsü �dareye üstün 

yetk�ler tanıyan b�r statü olduğu �ç�n, �daren�n kend� kararıyla bu statüye sokab�leceğ� faal�yetler 

olmaktan çıkartılması gereken b�r statüdür. O yüzden bunun b�r usule bağlanması gerek�r. 

Tekn�k b�r aşamaya bağlanması gerek�r. B�r aşamadan sonra kamu h�zmet� statüsüne g�rd�ğ�nde 

herkes�n hem f�k�r olması lazım k� �dare her �sted�ğ�ne her �sted�ğ� uygulamayı yapamasın.  

 Dolayısıyla yargı bu kamu h�zmet�n�n n�tel�ğ�ne bakarım d�yor uyuşmazlık çıkarsa ben 

karar ver�r�m d�yor. B�r başka davaya gelel�m:  

Bunda da benzer b�r kamu h�zmet� tanımı var. Bakın burada tam damardan b�r noktaya 

değ�nm�ş, baştan bütün tartışmayı ortadan kaldıran b�r şey söylüyor: “kamu h�zmet� kavramının 

bel�rs�zl�ğ� konusunda görüş b�rl�ğ� vardır”3.  

Böyle ded�ğ� zaman ne oluyor? Sank� hukuk� b�r statü b�rçok hukuk�  b�rçok yargısal 

sonucu olan, b�rçok madd� sonucu olan b�r statü  bel�rs�zl�ğ� konusunda görüş b�rl�ğ� vardır. 

Öyleyse bu bana göre böyle, sana göre böyle, mühür k�mdeyse ona göre nasılsa öyle g�b� 

sonuçlara götürüyor.  

Hukuk böyle olamaz.  Kavramın bel�rs�zl�ğ� konusundak� görüş; kavramın çok yerde baş 

göstermes� neden�yled�r. Başta ona d�kkat çekt�k. Her kamu h�zmet� geçen yerde aynı şeyden 

bahsed�lm�yor. Farklı şeyden bahsed�l�yor.  Teşk�lattan bahsed�l�yor, personelden bahsed�l�yor, 

�dare hukukunun görev alanından bahsed�l�yor d�ye vurguladık. Dolayısıyla faal�yettek� 

bel�rs�zl�k katlanılab�l�r b�r bel�rs�zl�k olmaz. 

“Bununla b�rl�kte kamu h�zmet� çeş�tl� b�ç�mlerde tanımlanmaya çalışılmıştır. En gen�ş 

tanımına göre kamu h�zmet� devlet veya d�ğer kamu tüzel k�ş�ler� tarafından veya bunların 

gözet�m� veya denet�m� altında genel ve ortak gereks�n�mler�n� karşılamak, kamu yararı ya da 

çıkarını...”  

Kamu çıkarı d�ye b�r şey ortaya çıkıyor;  

“Kamu yararı veya çıkarını sağlamak �ç�n yapılan  ve topluma sunulmuş bulunan sürekl� 

ve düzenl� etk�nl�klerd�r.” Yan� b�r t�caret alanı çok para get�rse kamu çıkarı var d�ye �dare 

 
3 Anayasa mahkemes�, E. 1994/71, K. 1995/23, K. 28.6.1995, R.G. Tar�h�: 20 Mart 1996. 
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burada ş�md� bu t�caret� ben yapacağım mı d�yecek? Bu tanım da bakın �şte d�ğer tanımlardan 

yararlanılmıştır. Çok şey söylerm�ş g�b� gözüken, �ş� yuvarlayan ve bel�rs�zleşt�ren ortak ve 

genel b�r tanımdan �barett�r.  

Hayatta hep böyle last�k kavramların b�r adım ger�s�n� görmek gerek�r. İsten�len yere 

çek�len kavramlarla düşünülemez, konuşulamaz, anlaşılamaz, münakaşa, münazara ed�lemez. 

Önce b�r kavramda anlaşmak lazım k�, sonra o kavramın �ç�n� doldurarak kend� görüşler�m�zle 

tartışmada gerekçe olarak kullanalım. Bana göre böyle, sana göre böyle… Hayır, böyle b�r şey 

değ�ld�r!  

Toplumsal yaşamın zorunlu gereks�n�mler�n� karşılayan h�zmetler n�tel�ğ� gereğ� kamu 

h�zmet� olarak görülmüştür d�yor. Ancak toplumsal yaşamın gereks�n�mler�n� her faal�yet 

karşılamaktadır. Toplumsal yaşamın zeng�nl�ğ� faal�yet çeş�tl�l�ğ�yle �lg�l�d�r. Gel�şmekte olan 

toplumlarda 5 b�n kadar �ş kolu varken gel�şm�ş toplumlarda 35 b�n kadar �ş kolu vardır. Her 

b�r� olmazsa onun gel�şm�şl�ğ� ve bulunduğu sev�ye bakımından b�r eks�kl�kt�r. Yan� şu olmazsa 

da olur d�ye bakarsanız bu yanlış b�r şey olur.  Mesela s�z�n �ç�n opera ve bale olmazsa da 

olur.  S�z belk� bununla yaşayab�l�rs�n�z; ama toplumda böyle b�r faal�yet olmaması toplumun 

kültürel çeş�tl�l�ğ� ve zeng�nleşmes� �ç�n b�r eks�kl�kt�r. S�z sevm�yor g�tm�yor olsanız  b�le 

toplum bakımından b�r kültürel eks�kl�kt�r. B�r ayakkabı tam�rc�s�n�n olmaması b�r eks�kl�kt�r. 

B�r gereks�n�m�n eks�kl�ğ�d�r. Dolayısıyla �şler�n önem�, eks�kl�ğ�, varlığı, �şlev�, zorunluluğu 

çok �zaf� b�r şeyd�r ve böyle bakılamaz. Tamam, ekmek su olmadan olmaz, elektr�k olmadan 

olmaz vs g�b� bazı şeyler� söyleyeb�l�rs�n�z. Ama b�r müddet sonra bazı şeyler olmadan y�ne 

olmayacağını h�sseders�n�z. Bu olmazlık sadece o anda yaşayamamanız, nefes alamamanız, 

ölmen�z hastalanmanız �le �lg�l� değ�ld�r. G�derek sıradanlaşmanız, kültürel bakımdan 

gel�şememen�z, hayatınızın rut�ne b�nmes�, kend�n�z� gel�şt�rememen�z, toplumda nefes 

alamayacak hale gelmen�z, bunların heps� de zorunlu gereks�n�mler�n ortaya çıkarttığı 

problemlerd�r. Dolayısıyla bunu böyle tar�f ett�ğ�n�z zaman bazı �şler bazı �şlerden daha 

öneml�d�r d�yorsunuz, b�r eks�kl�k ve yanlışlık çıkıyor.  

Bakın d�yor k� “düzenl�l�k ve sürekl�l�k kamu h�zmet�n�n öneml� öğeler�nden b�r�n� 

oluşturmuştur. Çünkü bunların yokluğu toplum yaşamını altüst eder...” hâlbuk� bu önce değ�l 

sonra gelen b�r şeyd�r. “B�r yörede bell� b�r toplum gereks�n�m�n� de karşılayab�l�r. Başka b�r 

anlatımla h�zmet�n ülkesel yöresel ve toplumun b�r kes�m� �ç�n söz konusu olması onun kamu 

h�zmet� olma n�tel�ğ�n� etk�lemez. Kamu h�zmet� kavramı gerek öğret�de gerek uygulamalarda 

devletçe ötek� kamu tüzel k�ş�ler�nce genel �dare esaslarına göre yürütülen h�zmetler alanının 

dışına taşan ve yayılan b�r kapsamı olduğu ve kapsamında g�tt�kçe gen�şled�ğ� de b�r gerçekt�r. 
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Çağdaş kamu h�zmet� kavramına g�ren h�zmetler yalnızca devlet etk�nl�kler�yle 

sınırlandırılamaz” Bu b�r yargı kararında olması eleşt�recek çok genel ve boş b�r �fade tarzıdır. 

Yan� çok doğru şeyler söylüyor ama çok boş �fadelerd�r. Yan� k�mse zaten buna karşı çıkmıyor. 

Dolayısıyla bunlar b�r sonuç verm�yor.  

Burada b�r şey yazılacaksa bunun çözücü b�r etk�s� olması gerek�r. N�ye kamu h�zmet� 

d�yorsun, n�ye dem�yorsun, yol ayrımı nerede? N�tek�m “Elektr�k üret�m� ve dağıtımı da b�r 

kamu h�zmet�d�r. Çünkü bu etk�nl�kler kamu yararına dönük toplumun ortak 

gereks�n�m�n�n  karşılanmasına yönel�k düzenl� ve sürekl� etk�nl�klerd�r” cümles� bugün 

yanlışlandı. N�ye yanlışlandı? Çünkü artık özel k�mseler de çeş�tl� ülkelerde, çeş�tl� rej�mlerde 

elektr�k üret�yor, satıyor, çünkü elektr�k t�car� b�r meta hal�ne gelm�şt�r. Esk�den elektr�k n�ye 

kamu h�zmet�yd�? Çünkü depolanamıyordu, ş�md� de depolanamıyor. Ayrıca elektr�ğ�n ortak 

b�r �ht�yaç olduğuna h�ç kuşku duyulmamaktadır. Ama elektr�k üret�m�, �let�m� ve dağıtımı, 

ancak �daren�n yapab�leceğ� büyük b�r f�nansman gerekt�r�yor. Barajlar, santraller, hatlar, 

d�rekler vb. araçlar gerek�yor. Elektr�k h�zmet�, bu kab�l�yet olmadıkça yapılab�lecek n�tel�kte 

b�r faal�yet değ�ld�r.  

Elektr�k kamu h�zmet� eleşt�r�leb�l�r. Çünkü önce �dareye kanunla görev olarak ver�lm�ş 

daha sonra 4628 sayılı kanunla elektr�k faal�yetler�n�n özel k�ş�lerce l�sans alınarak 

yapılab�lmes�ne de �mkân tanınmıştır. Bugün l�sans aldığınızda dağ başında b�le elektr�ğ� üret�p 

satab�l�yorsunuz. Örneğ�n, Hatay’da elektr�k üret�p Ed�rne’dek� fabr�kaya satab�l�yorsunuz. 

Devlet s�zden hatlardan geçme parası alıyor. Daha ucuzsa Hatay’dak� elektr�k üret�c�s�nden 

alıyorsunuz. Daha ucuzsa d�yel�m k� Çamlıhemş�n’dek�  elektr�k üret�c�s�nden alab�l�yorsunuz. 

Bu durum b�r anda gar�p b�r t�caret hal�ne geld�. Kamu h�zmet� n�tel�ğ� devam ed�yor mu 

etm�yor mu tartışılab�l�r. Ama elektr�k h�zmet� sadece ve sadece kamu h�zmet� olarak 

görüleb�l�r.  

Dolayısıyla şunlar n�tel�ğ� gereğ� kamu h�zmet�d�r, şunlar asgar� kamu h�zmet�d�r 

ded�rteb�lecek argümanlar azalıyor. Hatta kamu h�zmet� dışında olmaz den�len güvenl�k h�zmet� 

b�le özel güvenl�k ş�rketler� neden�yle ortadan kalktı. Amer�ka’nın skandalları gazetelerde 

yazıldı. ABD, Irak’ta Afgan�stan’da b�rçok �ş�n� kend� ordusuyla değ�l özel güvenl�k ş�rketler� 

�st�hdam etmek suret�yle para karşılığı adeta b�r tür lejyonerler ortaya çıkartarak yürüttü. 

Dolayısıyla t�caret mantığı; her şey� t�carete dönüştüreb�ld�ğ�, para kazanma usulü yapab�ld�ğ� 

�ç�n, n�tel�ğ� gereğ� kamu h�zmet� d�ye b�r l�ste prat�kte ortadan kalktı.  

B�z dünya görüşümüze göre d�yeb�l�r�z k�; şu h�zmetler olmadan topyekûn yaşam olmaz. 

Ama problem o h�zmetler olmasın problem� değ�l; o h�zmetler� �dare m� yapsın, yoksa özel 
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k�ş�lere m� bırakılsın. Bütün dünyadak� (Avrupa’dak� AB'n�n de kr�ter� de)  şu andak� akım her 

şey t�carette yapılab�l�r her şey t�caret potans�yel�ne dönüşeb�l�r. Bunun �ç�n de "serv�ce 

un�versel" (evrensel h�zmet) d�ye b�r kavram çıktı. Serv�ce un�versel yaparsınız �dare dıştan 

denetler, her şey� özel k�ş� yapar. İdare sadece düzenley�c�, denetley�c�, gerekt�ğ�nde ceza kes�c�, 

yaptırım uygulayıcısı konumuna geçer.  

Bu yaklaşımın temel�nde; İdare b�r şey yapmaz, �dare b�r şey yapmaya çalıştığı zaman 

n�tel�ks�z yapar, �y� eleman �st�hdam etmez, �daren�n yaptığı faal�yet pahalıya mal olur. Bu 

yüzden her şey� özel k�ş� yapsın şekl�nde b�r düşünce yerleşm�şt�r. 

 Dünya, kuraklık ve bolluk dönemler� g�b�, hukuk mantığı ve �kt�sad� anlayışlar 

bakımından dönemler geç�r�yor. Bundan öncek� dönemde �se “toplumun gel�şeb�lmes� �ç�n 

�dare sosyal devlet olarak ne kadar çok şey yapab�l�rse yapmalıdır. İnsanlarına fırsat eş�tl�ğ�n� 

sağlamalıdır. Herkese bedava kamu h�zmetler�yle, eş�tleşt�r�c� uygulama yapmalı ve toplumdak� 

gel�r dağılımının adalets�zl�ğ�n� g�derecek faal�yetler� yürütmel�d�r. İdare her �şe bakmalıdır. 

Suyu, elektr�ğ� her zorunlu �ht�yacı, �nsan olmanın asgar� şartı olan her şey� �dare para almadan 

sağlamalıdır. Bütün faal�yetler� �dare yapmalıdır.” şekl�nde b�r anlayış vardı; Ş�md� sosyal 

devlet kavramının b�le �ç� farklılaşıyor ve her şey t�car�leş�yor.  

Şu anda regülasyon konusunda anlatacağımız “Serv�ce un�versel” den�len kavram 

gel�şmekted�r. “Evrensel h�zmet” den�len yaklaşımla çözülmeye çalışılıyor. Örneğ�n, TV’de 

11880 g�b� b�l�nmeyen numaralar reklamlarını görüyorsunuz. Değ�ş�k art�stler çıkıyor reklam 

yapıyor. Ben� ararsan şöyle olur, acıktığınızda b�le aradığınızda en yakın lokantayı söyler, 

ç�l�ng�r� hemen gönder�r şekl�nde h�zmetler sunulmaktadır. N�ye reklam yapılıyor? Esk�den 

b�l�nmeyen numaralar 118 �d�. B�l�nmeyen numaraları aradığınızda az personel� olduğu �ç�n 

veya meşgule aldığı �ç�n saatlerce ulaşamazdınız. B�l�nmeyen numaralara ulaşmak öneml� b�r 

sorundu. İdare ş�md� bu �ş� t�car� ş�rketlere verd�. Bu t�car� ş�rketler ne kadar aranırsa o kadar 

para  kazanıyorlar. Parayı nerden kazanıyorlar? Bu ş�rketler, d�ğer telefon ş�rketler�n�n 

yaptığı  faal�yetlerden elde ett�ğ� kârlardan kes�len yüzdelerle oluşmuş evrensel h�zmet fonuna 

aktarılmış olan paradan, yaptıkları h�zmet kadar para çek�yorlar.  

Dolayısıyla b�l�nmeyen numaraları aradığınızda normalde b�r t�car� faal�yet yoktur. Ancak 

�dare bu h�zmet�; para kazanılacak b�r t�car� faal�yet hal�ne get�r�p, b�rb�r� �le rak�p ş�rketler�n 

ortaya çıkıp daha �y� h�zmet sunmak �ç�n reklam yapar hale get�rmek �ç�n bu özel faal�yet� d�ğer 

özel faal�yetlerden kest�ğ� paralarla oluşmuş pastadan pay alır b�r hale get�r�yor. Yan� 

t�car�leşt�r�yor. Böylel�kle ne yapıyor? Saf rekabetle çözmeye çalıştığı tamamen özelleşt�rd�ğ� 

tamamen l�beralleşt�rd�ğ� b�r p�yasada normalde kend� başına gel�r get�rmeyen �ştah 
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kabartmayan alanları Serv�ce un�versel �le �ştah kabartır, gel�r get�ren alanlar hal�ne get�r�yor. 

Bu serv�ce un�versel yan� evrensel h�zmett�r d�yor. Bu h�zmet kend� başına para kazanamaz; 

buna oluşturduğumuz fondan ş�rket�n yapmış olduğu faal�yet kadar para aktarırız, o da o parayı 

almak �ç�n ben� ne kadar ararsanız ben o kadar para kazanacağım d�ye reklam yapar.  

Bu alana para aktığı �ç�n: Arayın s�ze ne �st�yorsanız söyleyel�m, �st�yorsanız günlük 

burcunuzu söyleyel�m, �st�yorsanız traf�ğ�n açık olup olmadığını söyleyel�m, �stersen�z 

b�l�nmeyen numaraları söyleyel�m en yakın lokantayı benz�nc�y� söyleyel�m g�b� h�zmetler 

sunulmaya başlandı.  Böylece �dare 118 d�ye yaptığı gel�r get�rmeyen b�r faal�yet�, gel�r 

get�reb�len b�r faal�yet hal�ne dönüştürüyor. İdare özel k�ş�ler� kend� arasında yarıştırıyor ve 

�dare olarak da denetl�yor.  

Bu yöntem �darelere çok caz�p geld�. Yatırım bütçeler� azaldı. Verg�ler �daren�n bütçes�nde 

kaldı. Yan� başka �şlerde kullanılacak hale geld�. Yatırım bütçes� bakımından �dare de b�r yatırım 

yapmadan ‘şu kadar m�lyar dolarlık �ş yapıyoruz’ d�yecek noktaya geld�.  

Dolayısıyla l�beralleşme, kamu h�zmet�nde n�tel�ğ� gereğ� kamu h�zmet� kavramı 

meseles�n� sarstı. N�tel�ğ� gereğ� kamu h�zmet� esasında l�beral düşüncen�n ortaya çıkarttığı b�r 

kavramdır.  

Buna göre her şey kamu h�zmet� hal�ne get�r�lemez, az konuda n�tel�ğ� gereğ� kamu 

h�zmet� olan faal�yet var. Ancak onlar kamu h�zmet� hal�ne get�r�leb�l�r. Onlar dışındak�ler kamu 

h�zmet� yapılmışsa b�le b�r müddet sonra özelleşt�r�lmes� gerek�r. Fakat l�beral düşünce 

sanıldığından daha hızlı yayıldı. Adeta b�r “tsunam�” g�b� bütün dünyayı kapladı ve artık n�tel�ğ� 

gereğ� kamu h�zmet� olmayı da geçt�. Sonuçta, her şey kamu h�zmet� olmaktan çıkarılab�l�r 

hal�ne geld�.  

B�r devlet�n tar�h�, ekonom�k, sosyal geçm�ş�ne, ver�ler�ne, terc�hler�ne dayalı olarak 

kamu h�zmet� l�stes� var. Kamu h�zmet� olması gerekenler� bel�rlerken esasında �lk olarak 

Anayasadan başlamak gerek�r. Mesela Anayasa d�yecek k�; korunmaya muhtaç çocukları devlet 

korur. Dolayısıyla artık bu b�r kamu h�zmet� olarak, teşk�lat kurmayı ve faal�yet göstermey� 

gerekt�r�r. Bu gerekl�l�k; Anayasanın devlete verd�ğ� görevlerden başlayıp, kanunlarla devlete 

ver�len görevlerle devam ed�p sonra kanunların açık �zn�ne dayalı olarak (özell�kle yerel 

yönet�mlerde genel karar merc�ler�n�n) aldığı kararlarla gel�ş�r. Bu yüzden kamu h�zmet� olmak 

tekn�k b�r �şt�r.  

Ayrıca bunun sosyal boyutunun göz ardı ed�lmemes� gerek�r. Kamu h�zmet�n�n sosyal 

boyutu; onun sağlamasını yapmak bakımından öneml� tekn�k b�r �şt�r. Keyf� b�r �ş değ�ld�r. Yasa 
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koyucu veya mecl�s keyf� olarak b�r faal�yet�n kamu h�zmet� olup olmamasına karar vermez. 

Ülken�n �ht�yaçları, öncel�kler� kamu h�zmet� l�stes� bakımından öneml�d�r. Dolayısıyla kamu 

h�zmet� l�stes�n�n sosyal boyutunu öneml� kabul etmekle b�rl�kte, hukuk� rej�me g�tmey� tekn�k 

b�r aşama olarak kabul etmek zorundayız. 

 

II. Kamu H�zmet�n�n Sona Ermes� 

Ş�md� ters�nden bahsedel�m. B�r �ş�n anlaşılması ters�yle de ortaya çıkar, b�r faal�yet nasıl 

kamu h�zmet� olmaktan çıkar? Gar�p b�r b�ç�mde b�z�m ülkem�zde aynı kavramların kullanıldığı 

haller var. Hemen “özelleşt�rme” akla gel�yor. Fakat özelleşt�rme b�r kamu h�zmet�n� mutlaka 

kamu h�zmet� olmaktan çıkartan b�r usul değ�ld�r. Özelleşt�rmen�n aslında üç anlamı vardır;  

-İlk anlamı b�r kamu h�zmet�n� kamu h�zmet� olmaktan çıkartmaktır. Mesela Sümerbank 

bu şek�lde özelleşt�r�lm�şt�r. Sümerbank b�r fabr�kadır. İht�yacı karşılamak �ç�n kurulmuş öneml� 

b�r müessesed�r. Sümerbank kurulduğunda o dönemk� herkes�n hatıralarında, yazdıklarında şu 

var: ölüler� cenazeler� defnedecek kefen bez� bulunamıyorduk. Düşünün kefen bez�n�n 

bulunamadığı b�r dönemden geç�lm�şt�r. Bez üret�lm�yor. Özel teşebbüsün fabr�ka kurab�lecek 

sermaye b�r�k�m� yok. Dolayısıyla bunları hep �thal ed�yorsunuz. Zaman �ç�nde b�r anda zorunlu 

�ht�yaç hal�ne gelm�ş b�r �ht�yaç var. İşte böyle b�r kamu h�zmet�ne “n�tel�ğ� gereğ�” demek 

mümkün değ�ld�r.  

Kefen bez� bulamadığımız b�r dönem devlet Sümerbank kurmuş, fabr�kalar kurmuş, 

mak�nalar get�rtm�ş, elemanlar �st�hdam etm�ş, �şç�ler �st�hdam etm�ş ve üret�m yapmıştır. Fakat 

gün gelm�ş Türk tekst�l sanay� öyle gel�şm�ş k�, Sümerbank artık ondan daha kal�tes�z ve ondan 

daha pahalıya mal ed�yor hale gelm�şt�r.  

Üç yüz k�ş�yle yen� teknoloj�yle üreten özel sektör var. S�z �dare olarak üç b�n k�ş�yle esk� 

teknoloj�yle daha kötü üret�yorsunuz. B�r müddet sonra bakılmış k� zaten toplumda bez �ht�yacı 

sona erd�. Bunun üret�m�n� devam ett�rmeye gerek yok, bu üret�m aynı zamanda avantajlı b�r 

şey olmaktan çıktı.  

Esas bakış açısının böyle olması gerek�r. Artık ortak ve genel �ht�yacın rekabet kuralları 

çerçeves�nde daha kal�tel� daha ucuz karşılanma �mkânları ortaya çıkmıştır. Kamu h�zmet�n�n 

daha kal�tel�, daha ucuz, sadece �dare �ç�n daha masraflı olması değ�l, h�zmetten yararlanalar 

�ç�n de daha ucuz olması gerek�r.  

Burada özelleşt�rme demek; �daren�n o alanda üret�c� olmaktan, b�r kumaş üret�c�s� 

görev�nden sarfı nazar etmes� demekt�r. Nasıl olacak? Ters�ne b�r �şlemle olacak. Kamu h�zmet� 
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kanunla kurulmuşsa kanunla kaldırılacaktır.  

Burada şöyle b�r problem çıkmış: Her b�r kamu h�zmet�n� kanunla kurarken, 

Sümerbank’ın özelleşt�r�lmes� özelleşt�rme kanunu maddes�ne dayanarak yapılmıştır. Yan� 

kanunla yapılmamıştır. Özelleşt�rme yüksek kurulu bu kamu h�zmet� özelleşt�rmeye alınsın d�ye 

karar ver�yor. O h�zmet özelleşt�rmeye alınınca da �haleye çıkartıyor. Özelleşt�rme �şler� 

başkanlığı da �halede en yüksek bedel� verene h�zmet� devred�yor. Almanya falan özelleşt�rmey� 

yaparken daha �lg�nç yaptı. İşç�ler�n kıdem tazm�natları falan var d�ye satacağı bazı şeyler�n 

üstüne para verd�. Bulgar�stan da öyle yaptı. Rusya �se başarısız yaptı. Rusya’nın 

özelleşt�rmeler� neden�yle Rus ol�garklar çıktı. Aldığı fabr�kalardan büyük paralar kazanan 

(Abromov�ç vs. g�b�) m�lyarder Ruslar ortaya çıktı. Ama Almanya �y� hesapladı; alanı 

batırmayacak, ama alanı da devam ett�recek şartlarla satış gerçekleşt�rd�.  

Mesela Maltepe’dek� s�gara fabr�kasını alanlar fabr�kayı derhal kaldırtarak yer�ne 

�nşaatlar yaptı. Böylece verd�ğ� paranın kat kat fazlasını kazandı. Dolayısıyla kamu h�zmet�n�n 

esasında b�r de sosyal yönü olduğu �ç�n özelleşt�r�rken k�m� zaman regülasyon gereğ� “sana 

satıyorum ama bunu fabr�ka olarak devam edeceks�n, şu kadar sene �şç� çıkartmadan devam 

edeceks�n, kıdem tazm�natları sende olacak, şöyle yapacaksın böyle yapacaksın...” d�ye şartlar 

koymalıdır. Bazı ülkeler böyle yaptı, b�zde de sonradan uygulanmaya başladı. Bu durum, oldu! 

olmadı! Şekl�nde büyük tartışmalar doğurdu. Özell�kle 80’l� yıllar bunun tartışmalarıyla geçt�. 

Hatta böyle s�yas� tar�he geçen “köprüyü satarım/sattırtmam” tartışmaları oldu. Dolayısıyla 

özelleşt�rmen�n b�r kısmı kamu h�zmet�n�n sona erd�r�lmes� hususundadır. Artık �dareye �ht�yaç 

kalmadığının düşünüldüğü durumda gündeme gelmekted�r.  

Fakat özelleşt�rmen�n karıştırılması gereken �k�nc� b�r anlamı var. O da şu; mevzuatımız 

özelleşt�rmey� şunun �ç�nde kullanıyor:  B�r kamu h�zmet�, kamu h�zmet� olmaya devam ed�yor 

ama artık �dare tarafından değ�l özel k�ş� tarafından yürütülüyor. Mesela telekomün�kasyon hala 

kamu h�zmet� ama Türk Telekom’u artık �dare değ�l onun 20 senel�ğ�ne devrett�ğ� özel k�ş� 

görüyor. Burada da özelleşt�rmeden bahsed�l�yor ama burada d�kkat ed�l�rse faal�yet kamu 

h�zmet� olmaya devam ed�yor. Bel�rley�c� olan unsur y�ne �dared�r. Sadece kamu h�zmet�n�n 

görülüş usulü  özelleş�yor. Kamu h�zmet�, �daren�n kend� araç gereç ve personel�yle 

görülmes�nden, özel k�ş�n�n araç gereç ve personel�yle görülmes�ne gel�yor. Mesela havaalanı 

yapmak buna örnek göster�leb�l�r. Burada �dare kend� görev� olan, havaalanını yapmak ve 

�şletmek �ş�n� şu kadar para karşılığında şu kadar sürel�ğ�ne devred�yor. İdare özel k�ş�ye; 

havaalanını yapacaksın, y�rm� sene çalıştıracaksın, y�rm� senen�n sonunda havaalanını �şler b�r 

halde bana devredeceks�n. Örneğ�n Yeş�lköy havaalanı �daren�n yaptığı b�r havaalanıydı. Daha 
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sonra TAV'A devrett�.  Sab�ha Gökçen’� başka b�r konsors�yuma devrett�.  

Böylel�kle �dare kamu h�zmet� görülüş usuller� kısmında anlatacağımız, özel k�ş�ler 

yönet�m�yle kamu h�zmetler�n�n görülmes�n� sağlıyor. Bunda �daren�n bekled�ğ� menfaatler 

ned�r? Ona ayrıca değ�neceğ�z. Ney� bel�rlem�ş oluyoruz? Özelleşt�rme kamu h�zmet�n�n her 

zaman sona er�ş� �ç�n kullanılan b�r ter�m değ�ld�r. Kamu h�zmet�n� sona erd�ren hal�, �daren�n 

o alandan el�n� çekmes� ve görevl� olmaktan çıkartması şekl�nde olur. Eğer esk� usul olsaydı 

şöyle olacaktı; kamu h�zmet�n� �dareye görev olarak veren kanun maddes� ortadan 

kaldırılacaktı. Ama bu ş�md� Özelleşt�rme Kanununa dayanarak �dar� kararlarla yapılıyor. İdare 

artık kend�s�ne a�t b�r �ş� yapmaktan çıkıyor. İşte hava yollarında da böyle oldu. Dem�ryollarında 

da yakında aynı durumun gündeme geleceğ� konuşuluyor. Dem�ryollarında özel ş�rketler�n yük 

ve �nsan taşımacılığı konusunda �dare şöyle yapacak; ben dem�ryolunun sah�b�y�m artık 

dem�ryolu taşımacılığını ben yapmayacağım. Tıpkı taks�ler�n dolmuşların özel otomob�ller�n 

yolun üzer�nde g�tmes� g�b� dem�ryollarında da özel k�ş�ler�n �şlett�ğ� trenler taşımacılık 

yapacak �dare sadece dem�ryolunu düzenleyecekt�r.   

 

III. Kamu H�zmet�n�n Hukuk� Rej�m� 

İdaren�n faal�yetler�nden kamu h�zmet�n�n hukuk� rej�m� konusundayız. Kamu h�zmet�n� 

üç değ�ş�k safhada anlatıyoruz ded�k. Üç öneml� başlığı var kamu h�zmet�n�n. Ara b�rçok 

başlıkları var, değ�n�lecek b�rçok hususları var ama önce temel noktaları ortaya koymak lazım. 

İlk problem, b�r faal�yet�n ne zaman kamu h�zmet� rej�m�ne tab� olduğunu bulmaktır. Kamu 

h�zmet� hukuk� rej�m� hukuksal sonuçları olan b�r durumu ortaya koyduğu �ç�n, kamu h�zmet� 

olmak ya da olmamak konusunda ver�lecek karar b�r hukuk� rej�m�n gündeme gelmes�n� 

sağlayacak karardır. Dolayısıyla kamu h�zmet� olma anını, kamu h�zmet� olmaktan çıkma anını 

bel�rlemeye �ht�yacımız var. Ve bunun k�ş�den k�ş�ye değ�şmemes� lazım. B�r hukuk� rej�m 

sonucunu doğurduğu �ç�n, buna göre uyuşmazlıklar çözüleceğ� �ç�n, uyuşmazlık çözümünde 

kullanılacak malzemey� vereceğ� �ç�n bu noktada b�r b�lg�ye ve �şler b�r kr�tere �ht�yacımız var. 

K�tapların bu konudak� tar�fler�ne baktık, yargı kararlarındak� tar�flere baktık: ¨Toplumun ortak 

ve genel �ht�yacı g�der�lmed�ğ� takd�rde toplumda sıkıntı doğuracak �ht�yaç¨, ¨Kamu yararına 

yönel�k faal�yetler¨ g�b� açıklamalar var. Bunların heps� doğru, ama �şe yarama bakımından 

eks�kl�k �çer�yor. Çünkü bunlar kullanılarak b�r şey hakkında kes�n karar vermek mümkün değ�l. 

Bu değerlend�rmey� yaptık. Kes�n kararı vereb�lecek aşama, bu ver�ler neden�yle yasa 

koyucunun b�r faal�yet� kamu h�zmet� statüsüne alması olarak değerlend�r�leb�l�r. Bu statüye 

almak da ¨bu artık kamu h�zmet�d�r¨ demek şekl�nde değ�l, şu veya bu şek�lde dolaylı b�r 
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b�ç�mde bazen kend�s�n�n de yaptığı şey�n sonucunu �drak ed�p etmed�ğ�n� tereddüt ett�recek b�r 

b�ç�mde, faal�yet�n b�r kısmını veya tamamını �dareye görev olarak vermes�. Kolluk, kamu 

h�zmet�, özend�rme ve destekleme g�b� b�rkaç faal�yet türünden b�r�s� olab�l�r ama b�r kere d�ğer 

özel faal�yetlerden ayıran nokta �dareye görev olarak ver�lmes�. Ama tekrar ett�k, ne ded�k, 

sadece �dareye görev olarak ver�len kamu h�zmet� değ�l, kolluk da var, özend�rme-destekleme 

de var. Dolayısıyla onları da anlattıktan sonra bunların arasındak� farka değ�nmek lazım. Ama 

sonuçta ya b�r kanun, ya kanunun açık �zn�ne dayanılarak b�r �dar� �şlemle b�r kamu h�zmet� 

kuruluyor. Kamu h�zmet�n�n böyle kurulmasının tekn�k gerekler� de var. Çünkü b�r kamu 

h�zmet� kurduğunuz zaman ona bütçeden b�r pay ayırmanız lazım. O kamu h�zmet�n� görecek 

belk� b�r kamu tüzelk�ş�s� kurmanız lazım. Onun �ç�n eleman �st�hdam etmen�z lazım. Bunların 

heps�; kadro, bütçe, tüzelk�ş�l�k hep kanunla olab�lecek şeyler. Dolayısıyla b�r faal�yet�n kamu 

h�zmet� hal�ne gelmes�, önces�nde ve sonrasında b�r hazırlığı gerekt�ren ve �daren�n yer�ne 

get�receğ� b�r �ş.  

İdare kamu h�zmetler�ndek� anlayış gereğ�, haftaya göreceğ�m�z özel k�ş�ler tarafından 

görülme usulü gereğ�, bunu �çten denet�m altında özel k�ş�ye de gördüreb�l�r ama kend�s�n�n 

görmemes� kamu h�zmet� olmaktan çıkartmaz. Tek problem, görev�n kend�s�ne ver�lmes�, 

kend�s�ne ver�lm�ş bu görev� b�r başkasına gördüreb�l�yor olması. Bunlara değ�nd�k. Ş�md� 

geld�ğ�m�z nokta mantık� bakımdan bunu tak�p eden b�r nokta. Pek� kamu h�zmet� hukuk� 

rej�m�ne g�rd�ğ�nde ne oluyor? Bunu s�ze anlatmak �ç�n, daha önce �zled�ğ�m�z yolu 

kullanacağız; b�raz k�taplarda yazanlardan bahsedeceğ�z, b�raz ben anlatacağım, sonra esas 

aradan çek�l�p yargı kararlarını s�ze sorarak değerlend�receğ�z. Yan� anlatacağımız bu �lkeler�n 

esasında b�r bütünlük �ç�nde hukuk hayatına etk�l� şeyler olduğunu göstermeye çalışacağız.  

 

IV. Kamu H�zmet�ne Hâk�m Olan İlkeler 

İlkeler b�raz soyut, ne �şe yaradığı konusunda soyut olarak bakıldığında �nsan z�hn� 

şaşab�l�r. Sonra �lkeler� sadece öğrenmek değ�l, �lkeler�n esas �şlev� sonuç doğurucu, hukuk� 

rej�m� bel�rley�c� etk�s� bunu göstermeye çalışacağız. Bu �lkeler öyles�ne bünyeye nüfuz etm�ş, 

genlere yerleşm�ş �lkeler k� yasakoyucu bazen b�r kamu h�zmet� alanını düzenlerken bu �lkeler 

dışında b�r düzenleme yapmayı düşünüyor �se, bu �lkeler�n hak�m olmasını düşünmüyor �se, 

terc�h etm�yor �se aks�n� açıkça kanunda düzenl�yor. Yan� o kadar hak�m�yet� olan �lkeler k�, 

kanuna bağlı �lkeler olmamasına rağmen kanunlarda ters�n�n düzenlenmes� gerek�yor. 

Dolayısıyla orada da b�r karışıklığa yol açmamak lazım. B�rçok kanunda bu �lkeler�n �st�snası 

olması �lkeler�n �şe yaramadığı, esk�de kaldığını değ�l; �şe yaradığını, kanunkoyucunun �st�sna 
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get�rmek �sted�ğ�n� göster�yor. Dolayısıyla �lkeler, hem düşünceye hak�m unsurlar, hem 

düşüncey� taşıyan araçlar, hem de poz�t�f hukuku etk�leyen, kanunlaşmayı etk�leyen yönler� var 

ve ayrıca yargı kararları da bunu önündek� olayı değerlend�r�rken, hükme bağlarken kullanıyor. 

Gerekçe olarak da kullanıyor.  

 

A. Sürekl�l�k İlkes� 

Bu �lkelerden �lk� çok kolayca nüfuz edeb�leceğ�n�z b�r �lke, sürekl�l�k �lkes�. Öncel�kle 

k�taplardan bakab�l�r�z yazarların nasıl değerlend�rd�ğ�ne. Turgut Tan, ¨kamu h�zmetler�n�n 

genel �lkeler�nde sürekl�l�k �lkes�¨ d�yor. Sürekl�l�k �lkes�, kamu h�zmetler�n�n öneml� 

�lkeler�nden b�r�s�. Buradak� sürekl�l�k yer�ne bazen devamlılık tab�r� de kullanılıyor. Bu 

sürekl�l�ğ�n en tab� görünümü bazı h�zmetler bakımından 7 gün 24 saat devam etmes�; �tfa�ye 

h�zmet�, ambulans h�zmet�, elektr�k-su �ht�yacının karşılanması g�b�. Dolayısıyla sürekl�l�k 

kel�me anlamı bakımından bunu gayet rahat karşılıyor. Den�leb�l�r k� b�r faal�yet kamu h�zmet� 

olduğunda sürekl�l�k �lkes�ne tab� olduğu �ç�n h�ç kes�lmeden devam etmes� lazım. Ama 

sürekl�l�k h�ç kes�lmeme anlamına gelm�yor esasında. Sürekl�l�k �ht�yaçlarının tatm�n� 

anlamına gel�yor. H�ç kes�lmeden devam etse b�le �y� n�tel�kl� değ�lse, mesela su kal�tel� 

değ�lse, k�rl� ya da zeh�rl� �se bunun sürekl� olarak ver�l�yor olması, sürekl�l�k �lkes�n�n yer�ne 

get�r�ld�ğ� anlamına gelmez. Sonra bazı faal�yetlerde de sürekl�l�ğ�n anlamını düşünmek lazım. 

Mesela eğ�t�m faal�yet�nde esk�den sabahtan akşama kadar süren hukuk eğ�t�m�n�n sabahtan 

akşama kadar sürmemes�, bell� b�r saatte kes�lmes�, sadece öğrenc� sayısı vs. sebeb�yle değ�l, 

b�r yandan da bu h�zmet� ver�len eğ�t�m çerçeves�nde �nsanların düşünmes�, araştırması, 

çalışması �ç�n boş b�r zamanı gerekt�rmes�n� de �çer�yor. Dolayısıyla bu da sürekl�l�k �lkes� 

�ç�nde değerlend�r�l�yor. Yan� sürekl�l�k, zaman bakımından b�r kes�nt�s�zl�k değ�l, �ht�yaçların 

tatm�n� bakımından b�r kes�nt�s�zl�k. İht�yacın tatm�n� nasıl b�r devamlılık arıyor �se, nasıl b�r 

sürekl�l�k arıyor �se bu sürekl�l�k �lkes�n�n kapsamı o şek�lde değerlend�r�l�yor. Dolayısıyla bu 

�lken�n üzer�nde düşündükçe yansımalarıyla, etk�ler�yle, kapsamıyla �lg�l� ver�ler çıkarıyoruz. 

¨Nasıl etk�ler¨ bakımından düşünel�m. Sürekl�l�k �lkes�, memurların, kamu h�zmet� sunan 

k�mseler�n mesa� saatler� bakımından devamlılığı da gerekt�r�yor. Bu çerçevede tartışılacak 

noktalardan b�r�s�, sürekl�l�k �lkes� çerçeves�nde memurlara grev hakkı tanınıp tanınmayacağı. 

Bu hususta �k� tane görüş hak�m olmuş:  

1) Kamu görevl�ler�ne grev hakkı tanınamaz. Çünkü d�ğer personelde, �şç�ler�n grev 

yapması, b�r anlamda haklarını alab�lmek �ç�n �şveren� zorlamak �ç�nd�r. Halbuk� kamu 

personel� grev yapsa, grev yapması kabul ed�lse, burada zarar görecek olan h�zmetten 
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yararlananlardır, �şveren konumunda olan �dare değ�l. Dolayısıyla burada grev hakkı olmaz, 

sürekl�l�k �lkes� grev hakkına engel olur d�ye düşünülmüş.  

Sonra yen� b�r bakış açısı gel�şm�ş ve denm�ş k�; 

2) Grev b�r eks�kl�ğ�n, b�r aksaklığın, b�r �ht�yacın başka türlü anlaşılmadığı �ç�n d�le 

get�r�lme yollarından b�r�s�. Bunu d�le get�rmek �ç�n grev yapmak esasında kamu h�zmet�n�n 

sürekl�l�ğ�n� etk�ler g�b� gözükse de, sürekl�l�ğ�n� sağlamak �ç�nd�r. Dolayısıyla sürekl�l�k 

�lkes�nde grev hakkı meseles� de bununla �lg�l� b�r şey. Ş�md� yen� anlayış grev hakkını 

sürekl�l�ğe engel görmüyor, n�ç�n? Grev yapıldığı zaman, kamu görevl�ler� de grev yaptığı 

zaman, bu aksaklık düzeleb�lecek b�r aksaklık �se, bunun düzelmes� ve n�tel�kl� olarak g�tmes� 

daha öneml�. Dolayısıyla sürekl�l�k �lkes�n� sağlamak �ç�n kamu h�zmet�n�n �şley�ş�n�n kes�lmes� 

sürekl�l�k �lkes�n�n b�r gereğ� olarak görüleb�l�yor. Dolayısıyla kavram zaman �ç�nde b�r boyut 

alıyor, b�r hareket kazanıyor. Sadece ¨devamlılık¨ d�yerek ¨24 saat kes�nt�s�z devam etmes�¨ 

şekl�nde tanımlar, dondurursanız, bunun �şlev�n� tak�p edeb�lmek mümkün değ�l. Bakın, �şlev� 

grev yasağıyla başladı, sonra grev yapılmasına �mkan tanınması gereğ�yle devam ett�. Tamamen 

farklı v�rajlar alıyor ve heps�nde de sürekl�l�k �lkes� esas hedef. Bu sürekl�l�k �lkes� gereğ� kamu 

h�zmetler�n�n görülmes�nde asl� ve sürekl� görevlerde memurlar �st�hdam ed�l�yor ve memur 

�st�hdamının sebeb� n�tel�kl� olarak faal�yet�n devam etmes�n� sağlamak. O yüzden memurlara 

hukuk� güvenceler ver�l�yor. B�r memur hemen atılamıyor çalışmıyor d�ye. Böyle gerekçelerle 

atılab�lmes� en az üç yıl alıyor. Amaç tembel� korumak değ�l, amaç memurun hukuk� statüsünü 

korumak suret�yle asl� ve sürekl� görevler�n kes�nt�ye uğramadan devamını sağlamak. 

Dolayısıyla kamu h�zmetler�n�n de kes�nt�ye uğramaması �ç�n kamu h�zmet�nde çalışan 

personele ayrı b�r hukuk� statü ver�l�yor. Ve kamu h�zmet�n�n personel� denmes�n�n �lk baştak� 

neden� de o. D�ğer �şç�lerden, özel beyaz yakalılardan farkı bunlara kend�ler� hak ett�ğ� �ç�n 

değ�l, yaptıkları �ş neden�yle, farklı b�r hukuk� statü vermek ve böylel�kle bu hukuk� statü 

çerçeves�nde kamu h�zmet�n� korumak. Dolayısıyla z�nc�rleme etk�ler var. Bu etk�ler arasında 

sürekl�l�ğ� gerçekleşt�rmeye yönel�k farklı hususlar var. Mesela bunlardan b�r�s� de sürekl�l�ğ� 

sağlamak �ç�n özel hukuk k�ş�ler� tarafından görülen kamu h�zmetler�ne get�r�len kurallar. Özel 

hukuk k�ş�ler�n�n sürekl�l�ğ� sağlamak �ç�n yapmakta oldukları faal�yet� kes�nt�ye uğramadan 

yapmaları gerek�yor. Halk otobüsler�n�n h�ç müşter�s� olmasa b�le güzergahını tamamlaması 

lazım, bel�rt�len saatlerde kalkması lazım sürekl�l�k �lkes� gereğ�. Aks� takd�rde müeyy�des� özel 

hukuk k�ş�s�n�n kamu h�zmet� yapmaktan çıkartılması. Sürekl�l�k müeyy�deye bağlanarak 

sağlanıyor.  
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S�ze b�r karardan bahsedeceğ�m. Kadınlara yönel�k, bazı h�zmetlere kadınların 

alınamamasına �l�şk�n kanun 1963'te Anayasa Mahkemes� önüne g�tm�ş, sonra hukuk� rej�m 

değ�şt� ama bu karar �lg�nç olab�l�r. Kararın �lg�l� kısmı şöyle: 

¨Kamu h�zmetler�n�n aksamadan yürütülmes� gerekt�ğ�nden kadınların vücut yapılarının 

elver�şl� olmadığı h�zmetler�n, her bakanlığın memurlarına a�t yasalarda göster�lmes�n�n 

Anayasaya aykırı b�r yönü yoktur.¨ (T. 25.10.1963, E. 1963/148, K. 1963/256) 

Anayasa Mahkemes� o zaman sürekl�l�k �lkes�n� kullanarak Anayasaya aykırılık 

bulmamış. Sonra da sürekl�l�k �lkes�ne aykırılık oluşturmadığını düşünerek bu konuda 

değ�ş�kl�kler olmuş kanunlarda. Buradak� esrarlı şey �lken�n gel�ş�m�, hareket�. B�rb�r�ne ters 

şeylere kaynaklık teşk�l etmes�. Bu öneml� b�r husus. Hukuk düşünces�n� kırılmalar, çatlamalar 

olmadan, kopukluklar olmadan sürekl� b�r b�ç�mde değ�şt�r�yor. Yan� sürekl�l�k �lkes� artık çöpe 

atılsın denm�yor, sürekl�l�k �lkes�n�n �çer�ğ� zaman �çer�s�nde değ�ş�yor b�r kırılma-çatlama 

olmadan. Bazen kr�ze g�r�yor, ama b�r sürekl�l�k �ç�nde sürekl�l�k �lkes� g�d�yor. Dolayısıyla 

böyle zamana dayanmış �lkeler hukuk düşünces� bakımından tartışma zem�n�n� oluşturuyor. Bu 

�lkeler� sadece tanımıyla değ�l, �şlevler�yle, geçm�ş sonuçlarıyla b�rl�kte değerlend�rmek 

gerek�yor. Böylel�kle �lke hazmed�l�rse, bunun hareket b�ç�m� �zleneb�l�yor. İler�ye yönel�k 

gel�şmes� �zleneb�l�yor.  

Sürekl�l�k �lkes� çeş�tl� kararlarda gündeme gelm�ş, b�r başka Anayasa Mahkemes� kararı, 

askerl�kle �lg�l�:  

¨Kamu h�zmetler�n�n kes�lmeden, aksamadan yürütülmes� gerek�r. Askerl�kle yükümlü 

olduğu halde bu yükümün gerekler�n� yer�ne get�rmem�ş k�mse kamu h�zmet�ne alınırsa, memur 

(olan k�ş�), kısa b�r süre sonra askere g�tmek üzere görev�nden ayrılmak zorunda kalacağından 

kamu h�zmet� kes�lmeden ve aksamadan yürütülemez olur.¨ 

 Anayasa Mahkemes�'n�n 1963 tar�hl� b�r başka kararı. Askerl�k yapma şartını aramak, 

h�zmet�n gerekt�rd�ğ� şartlardan b�r�s� m�d�r değ�l m�d�r d�ye Anayasa Mahkemes� önüne g�tm�ş. 

Anayasa Mahkemes� bunu Anayasaya aykırı bulmazken kamu h�zmetler�nde sürekl�l�k �lkes�n� 

kullanıyor. Anayasada, kanunda b�r temel� olmamasına karşın hukuk düşünces�ne o kadar 

hak�m olmuş b�r �lke k�, Anayasa Mahkemes� �ptal kararı ver�rken bu �lkey� kullanıyor. 

Dolayısıyla adeta Anayasal değerde b�r �lke hal�ne gelm�ş durumda.  

 

B. Uyarlama İlkes� 

Sürekl�l�k �lkes�nden sonra, sürekl�l�k �lkes�n� tamamlayan b�r başka �lkeden 
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bahsedeb�l�r�z. Buna farklı �s�mler ver�yorlar; değ�şkenl�k, uyarlama g�b�. Uyarlama �lkes� 

kapsamını �fade ed�yor. Uyarlama �lkes�, zamanın gel�şmes�yle kamu h�zmetler�n�n farklı 

görülüş usuller�n�n gündeme gelmes�yle uyarlanab�lmes�ne �mkan ver�yor. İlk olay şöyle 

gündeme gelm�ş Fransa'da. Yanlış hatırlamıyorsam Bordeaux şehr�nde Beled�ye kend�s�ne 

ver�lm�ş şehr�n sokaklarını aydınlatma görev� �ç�n b�r ş�rketle anlaşmış, kamu h�zmet� 

sözleşmes� �mzalanmış. O zaman elektr�k yok ve doğalgaz var. Ş�rket �nce doğalgaz borularını 

döşem�ş, sokak lambalarını yapmış, doğalgazı açacak kapayacak düğmeler� bel�rlem�ş, 

elemanlar �st�hdam etm�ş; hava karardığı zaman doğalgazla yakıtı gelen lambaları yakacak, 

hava aydınlandığı zaman da kapatacak ve 99 yıllığına bu h�zmet karşılığında bedel alacak 

beled�yeden. Fakat aradan b�r müddet geçt�kten sonra elektr�k yaygınlaşmış, daha n�tel�kl� 

aydınlatıyor. Ama b�r yandan da sözleşme var, ahde vefa �lkes� (pacta sunt servanda) var. Ne 

olacak? S�z taahhüt etm�şs�n�z, anlaşma yapmışsınız. İlg�l� yatırım yapmış. Ama anlaşma 

yaptık, eleman �st�hdam ett�, zarara uğrayacak d�ye elektr�kl� aydınlatma yaygınlaşmışken, daha 

kal�tel�yken, amacı daha �y� gerçekleşt�r�rken d�yel�m k� kalan 50 sene boyunca da doğalgazla 

g�decek m�y�z? Mahkemeye �nt�kal ett�ğ�nde buna çözüm olarak uyarlama �lkes� gelm�ş. 

Tamam, sözleşmeye uyma �lkes� var ama kamu h�zmet�n�n �ht�yaçların tatm�n� bakımından 

teknoloj�k gel�şmelere uyarlanması gerek�yor. Kamu h�zmet�n�n uyarlanması �dare bakımından 

b�r yükümlülük. Dolayısıyla uyarlanmayı �stemek ve beklemek sözleşmeye aykırılık sayılmaz 

ama k�ş�n�n maruz kaldığı zararı �dare tazm�n eder. Bu, ahde vefadan vazgeçmek değ�l. 

Sözleşmen�n konusu b�r kamu h�zmet� olduğu �ç�n, kamu h�zmet�ne de uyarlama �lkes� hak�m 

olduğu �ç�n sözleşme konusu olan kamu h�zmet�n�n görülme b�ç�m� teknoloj�k olarak 

değ�şt�kçe, sözleşmen�n de buna uyarlanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla �daren�n bunu 

�stemeye hakkı vardır, �lg�l�n�n de buna uymaya hakkı vardır. Ama ek mal� zararlarının 

tazm�n�n� �steyeb�l�r. Yapamayacak durumdaysa da sözleşme feshed�l�r ve yen� b�r�s�yle yapılır. 

D�kkat ed�l�rse uyarlama b�r anda �daren�n mızıkçılık yapması g�b� gözüken ama esasında kamu 

h�zmet�n� esas alan, tarafların hakları ve yükümlülükler�nden daha öneml� kamu h�zmet�d�r. 

Çünkü kamu h�zmet�nden yararlanan vardır. Yararlananın �ht�yacının g�der�lmes� öneml�d�r. 

Sürekl�l�ğ� sağlamak �ç�n değ�şkenl�ğ� de sağlamak gerek�r; dolayısıyla kamu h�zmet� 

uyarlanacak. Kamu h�zmet�n� uyarlama �lkes� sözleşmede yer almasa b�le sözleşmen�n konusu 

neden�yle, sözleşme �dar� sözleşme sayılır. İdar� sözleşmede de �daren�n tek yanlı olarak böyle 

şeyler� �steme hakkı vardır. Bakın b�r anda bu �lke bambaşka b�r hukuk düşünces� açıyor ve 

�dar� sözleşme den�len b�r kategor� ortaya çıkartıyor. İdar� sözleşme den�len kategor�de �dare ve 

özel hukuk k�ş�s�n�n yaptığı sözleşme özel hukuk sözleşmes� hükümler�ne tab� değ�l, bunun ayrı 

b�r hükmü var. Sözleşmen�n konusu kamu h�zmet� olduğu �ç�n �dar� sözleşme olduğundan, bu 
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sözleşmede �dare sözleşmede yazmasa b�le değ�ş�kl�k �steme yetk�s�ne sah�p. Bunun da çeş�tl� 

unsurları var. Bu unsurlarından en öneml�s� üçüncü k�ş�y� korumak, âk�t tarafı korumak �ç�n 

tazm�nat �steme hakkı. Uyarlanmanın ortaya çıkardığı ek mal� yükü �daren�n karşılaması. Bu 

sürekl�l�k �lkes� de �dar� sözleşmelerde değ�ş�kl�k yaptı. Onda da fa�t du pr�nce ve emprev�zyon 

denen �k� nazar�ye var. Onlar da ortaya çıkan mal� zararın b�r kısmının �dare tarafından 

üstlen�leb�lmes�ne �mkan ver�yor. Dolayısıyla dehşetl� etk�s� olan b�r �lke. Yen� �dare hukuku 

alanları çıkartıyor, yen� �dare hukuku konuları çıkartıyor ve bu konuları kend� �ç�nde gel�şt�r�yor 

uyarlama �lkes�. Öyleyse sürekl�l�k �ht�yaçların tatm�n�n� amaçladığı �ç�n, �ht�yaçların tatm�n� 

de o h�zmete �l�şk�n teknoloj�k gel�şmeler�n uyarlanmasıyla olab�leceğ� �ç�n tamamlayıcı b�r �lke 

olarak uyarlama �lkes� var. Uyarlanmazsa �ht�yacı da �y� tatm�n etmez. Bu özell�kle sağlık 

h�zmetler� bakımından çok öneml�. Sağlık h�zmetler�nde dünyada en hızlı gel�şme sağlık 

teknoloj�s�nde gündeme gel�yor. Artık b�yomed�kal denen b�r alanla sadece tıp mensuplarının 

değ�l, f�z�kç�ler�n, k�myacıların çalıştığı b�r alan hal�ne gel�yor. Dolayısıyla sağlık alanındak� 

gel�şmeler sürekl� olarak o kamu h�zmet�n�n görülmes� bakımından b�r gündem oluşturuyor: 

Yen� amel�yat araçları-gereçler�, yen� teknoloj�k tanı yöntemler�, b�l�msel bakımdan tedav� 

protokoller�. Dolayısıyla bunu uyarlama �lkes� hem tıp fakültes� eğ�t�m�n� uyarlamayı 

gerekt�r�yor, hem hastaneler� uyarlamayı gerekt�r�yor, hem de bu hastaneler�n bulunmadığı 

yerlerde teknoloj�k gel�şmelerden yararlanacak hastaların tedav�n�n olacağı yerlere götürülmes� 

gereğ�n� �çer�yor.  

¨Uyarlama �lkes�n�n b�r sınırının olması gerek�r m�?¨ problem� ortaya çıkıyor. Çünkü her 

�lçede bey�n amel�yatı yapacak standartları sağlamak mümkün değ�l. Her gel�şmey� aynı anda 

uyarlayacak �mkanlar mümkün değ�l. Bazı hastalıkların tanısını koyab�lmek �ç�n gereken 

laboratuvar k�tler� çok pahalı. O hastalığın görülme sıklığı da d�yel�m k� on m�lyonda b�r. Buna 

rağmen olacak mı olmayacak mı, uyarlama �lkes� nerede duracak? Buna �l�şk�n b�r düşünce 

gel�şm�ş ve şöyle denm�ş; teknoloj�k olarak uyarlayamasa b�le hastayı tedav�n�n olacağı yere 

götürmek uyarlama �lkes�n�n b�r gereğ�d�r denm�ş. O yüzden sağlık h�zmet�nden yararlananların 

yurt�ç�nde tedav�s� yoksa, yurtdışına götürülmes� ve orada tedav�s�n�n yapılması uyarlama 

�lkes�n�n b�r gereğ�. Yan� onu tedav� �ç�n, ona h�zmet� götürem�yorsan, onu tedav� ed�lecek yere 

götürme h�zmet�n� uyarlama gereğ� yapacaksın. Dolayısıyla uyarlama �lkes� sadece h�zmet�n 

görülmes� değ�l, n�tel�k bakımından da h�zmet�n görülmes�n�n bel�rlenmes� bakımından öneml�. 

Bunların heps� aynı zamanda talep hakkı ver�yor. İdareye talep hakkı ver�yor, personel�ne talep 

hakkı ver�yor, h�zmetten yararlananlara talep hakkı ver�yor. Anayasada b�r madde var, bu 

uyarlama �lkes�yle bağlantılı kullanılab�l�yor, fakat uyarlama �lkes�n�n sadece b�r kısmıyla 
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bağlantılı kullanılab�l�r. ¨Devlet�n �kt�sad� ve sosyal ödevler�n�n sınırı¨, 65. madde şöyle d�yor: 

¨Devlet, sosyal ve ekonom�k alanlarda Anayasa �le bel�rlenen görevler�n�, bu görevler�n 

amaçlarına uygun öncel�kler� gözeterek malî kaynaklarının yeterl�l�ğ� ölçüsünde yer�ne get�r�r.¨ 

¨Sosyal ve ekonom�k alanlarda¨ d�yor, yan� temel haklara �l�şk�n get�r�lm�ş b�r sınırlama değ�l. 

Kamu h�zmet� temel haklara �l�şk�n kısımlarda da gündeme geld�ğ� �ç�n sadece b�r kısmı �ç�n bu 

madde kullanılab�l�r. Yan� ¨mal� kaynaklarının yeterl�l�ğ� ölçüsünde¨ ve ¨öncel�kler� gözeterek¨ 

şekl�nde �k� kr�ter get�rm�ş. Dolayısıyla her faal�yet aynı şek�lde g�demez, mal� �st�krarı 

sarsab�l�r; öyleyse faal�yetler�n öncel�kler�n� bel�rleyeceks�n. Bunlara yönel�k de mal� 

�mkanların çerçeves�nde, yeterl�l�ğ� ölçüsünde yer�ne get�receks�n d�ye adeta kamu h�zmet�n�n 

uyarlanmasının bell� hususlardak� b�r sınırını get�rm�ş. Bundan sonrasında artık �dare sorumlu 

tutulamaz. İdare yapacağı uyarlamayı, öncel�klere göre, mal� kaynaklarının yeterl�l�ğ� �çer�s�nde 

yapacak. Bunu aşan noktalarda uyarlamayı gerçekleşt�rmed�ğ�n� söylemeyeceğ�n� bel�rlemek 

bakımından böyle b�r Anayasal sınır get�r�lm�ş. Çünkü uyarlamaya uymamak, sürekl�l�ğe 

uymamak, �dareye karşı açılacak tam yargı davalarında tazm�nat �stem�n� doğuruyor. Tazm�nat 

taleb�n�n �çer�ğ�n�n dolması bakımından nede uymuş, nede uymamış buna �l�şk�n bel�rleme 

yapma �ht�yacımız var. 

Ben üç �lke anlatacağım ama k�taplarda farklı sayıda �lkeler var. Mesela kamu h�zmet�n�n 

genel �lkeler� hakkında Turgut Tan şöyle d�yor: Kamu h�zmet�n�n genel �lkeler� den�r, sürekl�l�k, 

eş�tl�k, değ�şkenl�k ve uyumdur. Değ�şkenl�k ve uyum şekl�nde ortaya koymuş. Ancak yakın 

tar�hlerde bu klas�k �lkelere yen�ler�n�n eklend�ğ� görülmekted�r. Bu cümleden olarak katılma, 

şeffaflık, bas�tl�k, sorumluluk, ulaşılab�l�rl�k �lkeler�nden söz ed�leb�l�r d�ye �lkeler� çoğaltmış. 

Katılma, kamu h�zmetler�n�n görülmes�ne katılma, karar ver�lmes�ne katılma g�b� gündeme 

gelen �lkeler. Bunlar usule �l�şk�n hususlar. Şeffaflık �daren�n yaptıklarının alen� olması, 

�nsanların göreb�lmes�. Bas�tl�k, karmaşık hukuk� gerekler �çermemes�, herkes�n anlayab�l�p, 

katılab�leceğ� hususlar olması. Sorumluluk ve ulaşılab�l�rl�k de bununla �lg�l�. B�r başka yazar, 

Kemal Gözler de şöyle d�yor: Kamu h�zmetler�ne hak�m olan �lkeler, kamu h�zmet� kanunları 

den�r. Bu �lkelerden �lk�ne sürekl�l�k yer�ne devamlılık dem�ş Kemal Gözler. Devamlılık �lkes�, 

h�zmetler�n kanunların öngördükler� dışında kes�nt�s�z ve düzenl� olarak yürütülmes�n� öngören 

b�r �lked�r d�yor. Kanunlar ancak kes�nt�l� sayab�l�r d�yor. Değ�şeb�l�rl�k �lkes�n� bu uyarlama 

bakımından get�rm�ş, aslında adaptasyon. Buradak� problem değ�şeb�l�rl�ğ� değ�l, uymak �ç�n 

değ�ş�yor olması. Yoksa, mesela bu sözleşmelerde �dare başta aklına gelmem�ş b�r şey� 

uyarlama �lkes� gereğ� talep etse, mahkemen�n onu �ptal etmes� lazım. Çünkü burada �daren�n 

�dar� sözleşmey� değ�şt�reb�lme yetk�s� kapsamında �dare bunu, h�zmet�n uyarlanmasını 
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gerekt�ren teknoloj�s�nde ve görülüş b�ç�mler�ndek� değ�ş�kl�klere uyarlanma amaçlı olarak 

yapab�l�r. Yan� �dare tek başına değ�şt�remez, uyarlama mecbur�yet� neden�yle değ�şt�reb�l�r. 

Tarafsızlık �lkes�nden de bahsed�yor Kemal Gözler. Tarafsızlık �lkes� eş�tl�ğ�n doğal b�r 

sonucudur d�yor. Kamu h�zmet�n� yürüten personel kend� s�yasal, sosyal, d�nsel eğ�l�mler�n� 

dışa yansıtmamakla yükümlüdür d�yor. Ben b�raz sonra s�ze eş�tl�ğ� anlatacağım. Ben şurada 

düşüncen�z� sarsmak �ç�n bunun ters� b�r şey� s�ze söyleyeceğ�m, bakalım nasıl tepk� 

göstereceks�n�z. Kamu personel�n�n tarafsız olması başka b�r şey, tarafsız görünmes� başka b�r 

şey. Ş�md� değ�şt� mesela, ün�vers�te öğret�m üyeler� s�yas� part� kurucusu ve merkez karar 

yönet�m kurulu üyes� olab�l�yorlar. Baktığımızda tarafsızlık �lkes� çerçeves�nde olmaması 

lazım. Nasıl oluyor bu? S�yas� part�lere üye olamazlar, d�nsel terc�hler�n� gösteremezler, 

herhang� b�r düşünce grubuna taraf olduklarını gösteremezler şekl�ndek� yaklaşım eş�tl�k �lkes� 

yaklaşımı, esasında şöyle b�r kafa karışıklığını gerekt�r�yor; k�ş�ler tarafsız görünmek zorunda 

değ�l, tarafsız davranmak zorunda kamu h�zmet�nde. Böyle olduğu �ç�n de, tıpkı grevde olduğu 

g�b�, şöyle b�r anlayış daha etk�l� olab�l�r: B�r k�msen�n neye taraf olduğunu göstermes�ne �z�n 

vermek gerek�r k�, kamusal yetk�s�n� kullanırken o taraf olduğu duruma göre m� kullanıyor; 

b�r�s�n�n leh�nde m� aleyh�nde m� kullanıyor. Dolayısıyla esasında kamusal yetk�s�n� tarafsız 

kullanması gerekt�ğ� �ç�n, tarafg�r davranıp davranmadığını denetleyeb�lmek �ç�n taraf 

olduğunu göstermes�n� özell�kle teşv�k etmek lazım. Toplumun büyük b�r kısmı kamu görevl�s�. 

O zaman s�yasetten, hayattan, düşünce dünyasından bunların heps�n� çekecek m�s�n�z? Bunlar 

h�ç katılmayacaklar mı toplumdak� düşünce tartışmalarına? Burada esasında tam ters�ne b�r şey 

öne sürüyorum; tarafsız görünmes� değ�l, tarafsız davranması. Ve �dd�am da şu; b�r k�msen�n 

tarafsız davranıp davranmadığını anlayab�lmek, neye taraf olduğunu ortaya koymasına �mkan 

vermekle �lg�l�d�r. Çünkü neye taraf olduğunu gösteren objekt�f davranır veya kayırma 

yapıyorsa hemen anlaşılır. Dolayısıyla tarafsızlık bana göre b�r �lke değ�l. 

B�r d�ğer �lke, la�kl�k �lkes�. Bu la�kl�k �lkes� de kamu h�zmet�n�n evrensel �lkeler�nden 

b�r� değ�l. Tarafsızlıkla beraber olarak konmuş, ama mesela Fransa'yı esas olarak alıyor. 

Fransa’da Alsace-Lorra�ne bölges�nde d�n h�zmetler�n�n gereğ�n� devlet karşılıyor. Dolayısıyla 

d�n h�zmetler� olmaz demek de, olur demek de kamu h�zmet�n�n b�r gereğ� değ�l. İdare k�m� 

durumlarda d�n h�zmetler�n� alab�l�r; cenaze defn� dolayısıyla alab�l�r, k�m� durumlarda bell� b�r 

çoğunluğun �ht�yacını tatm�n etmek �ç�n alab�l�r, k�m� zaman da b�z�m ülkem�zde olduğu g�b� 

d�n� kontrol etmek �ç�n alab�l�r. Dolayısıyla bu b�r sadece kamu h�zmet� �lkes� değ�l. Başka b�r 

yaklaşım meseles�. 
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Her kamu h�zmet�n�n kanunla veya düzenley�c� �şlemlerle get�r�lm�ş b�r hukuk� rej�m� var 

ama b�z her b�r kamu h�zmet�n�n hukuk� rej�m�ne tek tek bakab�lmek durumunda değ�l�z, zaten 

zaman �çer�s�nde de değ�ş�r. Bunların hukuk� rej�m�n� bel�rleyen �lkelerden yola çıktık. Bu 

�lkeler her kamu h�zmet�n�n faal�yetler� sırasında bel�rley�c� olan, etk�l� olan �lkeler. Dolayısıyla 

başka b�rçok şeyden bahsedeb�l�r�z ama başka b�rçok şeyden bahsetm�yoruz, sadece etk�l�, 

hukuk� rej�m� bel�rley�c� olanlardan bahsed�yoruz. Bu bel�rley�c�l�kten kastett�ğ�m�z, bunlar 

öyles�ne bel�rley�c� k�, o kamu h�zmet�n�n hukuk� rej�m� oluşturulurken, ya bunlar çerçeves�nde 

düzenleme yapılıyor veya bunlara aykırı b�r şeye gerekl�l�k h�ssed�l�yor �se kanunla, �st�sna� 

husus düzenlemeye konu oluyor. Dolayısıyla buradak� bütün ver�ler kamu h�zmet� �lkeler�n� 

destekl�yor. Bu �lkeler 1900’lü yıllardan ber� denet�mden geçm�ş, zamanın sınamasından 

geçm�ş, yargı kararlarında kullanılmış, �ptal veya �ptal taleb�n�n redd� gerekçes� olarak 

kullanılmış olduğu �ç�n ş�md� hukuk� rej�m�n ana �lkeler� olarak alıyoruz. Dolayısıyla sadece 

sürekl�l�k ded�ğ�m�zde b�r kel�meyle açıklanab�lecek, b�r cümleyle kapsamı anlaşılacak b�r şey 

değ�l, hareketl�, �şlev� olan, sürekl� b�r yere g�ren, b�r şek�lde hem g�rd�ğ� yer� dönüştürüyor, 

hem kend�s� dönüşüyor. G�r�yor, sözleşmey� değ�şt�r�yor, �dar� sözleşme yapıyor. K�ş�ler�n grev 

hakkı meseles�ne g�r�yor, farklı görüşler arasında kend�s� de dönüşerek b�r noktada gerekçe 

oluşturuyor. Sürekl� olarak �dare hukuku konularında gündeme gelen ve karşılıklı beslenmeyle 

gel�şen ve zamana karşı koyab�len �lkeler. Zamana karşı koymayan, evrensel n�tel�ğ� olmayan, 

hukuk� rej�m� bel�rleyen hususları �lke d�ye yazıp öğrenmek esasında z�hn�m�ze b�r yük 

oluşturur. Öneml� olan o sınamadan geçm�ş �lkeler� bulmak. Bunlardan b�r�s� eş�tl�k. K�taplarda 

yazan bazı �lkeler�n de bu eş�tl�k �lkes� �ç�nde b�r alt başlık olduğu şekl�nde açıklama yapacağım.  

 

C. Eş�tl�k İlkes� 

Eş�tl�k adı üstünde kamu h�zmetler�n�n görülmes�nde de gündeme gelen b�r �lke. Fransız 

devr�m�nden kaynaklanan b�r mücadele kapsamı var. Eş�tl�ğ�n, kanun önünde herkes�n eş�t 

olduğuna da�r Anayasal temel� var. Kamu h�zmet� �lkeler� olarak da b�r eş�tl�k �lkes� var. Ama 

bu eş�tl�k, klas�k eş�tl�k �lkes�n�n Anayasal boyuttak� görünümünden farklı �şlevler� var. 

Öncel�kle kamu h�zmet�nden yararlananlar bakımından ele alalım. Kamu h�zmet�nden 

yararlananların eş�t olmasına �l�şk�n b�r boyutu var. Eş�t olması ne demek? Yan� herkes o kamu 

h�zmet�nden yararlanacak. Kamu h�zmet�nden yararlananlardak� eş�tl�ğ�n b�r �şlev� var. Bunun 

probleml� noktalarına g�rersek, mesela, her genç ün�vers�te eğ�t�m� alamıyor, her genç �sted�ğ� 

fakültede eğ�t�m alamıyor. Bu, kamu h�zmet� bakımından eş�tl�ğe uygun mu, aykırı mı 

tartışılab�l�r. Orada eş�tleşt�r�c� yaklaşım nasıl? B�r genel ve ortak sınava alınıyor, bu sınavda 



 

74 
 

alınan puanlara göre yerleşt�r�l�yor. Ama burada eş�tl�k �lkes�n� eğ�t�m açısından b�r adım daha 

götürürsek çok esasında deş�leb�lecek noktaları var. Bu sınava g�renler arasında fırsat eş�tl�ğ� 

yoksa, o sınava hazırlanma bakımından eş�tl�k yoksa, bu sınav esasında eş�tleşt�r�c� m� d�ye 

değerlend�r�leb�l�r, b�r sürü problem çıkab�l�r. Ama eş�tl�k d�ye b�r kr�ter�m�z var ve eş�tl�ğe 

aykırı b�r uygulama olması bunun �ptal�n� veya tazm�natı gerekt�r�r. Ney�n eş�tl�ğe uygun-aykırı 

olduğuna bakmak gerek�r. Genel kabul ed�len şudur, h�zmet gerekler�n�n ortaya koyduğu 

farklılıklar yapılab�l�r ama k�mseye �mt�yaz sağlanamaz. Bunun da b�r sürü problem� var. 

Mesela Fransız hükümet�yle yapılan uluslararası anlaşma gereğ� Galatasaray Ün�vers�tes� 

kuruldu. GSÜ'nün kontenjanının yarısı genel sınavdan gelenler arasından alınıyor, yarısı da 

Fransız l�seler�nden ve Galatasaray l�ses�nde okuyanlar arasındak� sınavdan alınıyor. Bu eş�tl�ğe 

aykırı mı değ�l m�? Fransız l�seler�nde okuyanlara b�r �mt�yaz sağlanmış oluyor mu olmuyor 

mu? Bu farklılık eş�tl�kle açıklanab�lecek b�r farklılık mı? Hukuk s�stem� bakımından 

tartışılab�l�r. Eş�tl�k kamu h�zmet�nden yararlananlar bakımından öneml� b�r problem. Kamu 

h�zmet�n� sunanlar bakımından da eş�tl�k öneml�. N�tek�m Anayasanın 70. maddes� bunu 

güvence altına alıyor. ¨Kamu h�zmetler�ne g�rme hakkı her Türk vatandaşına tanınmıştır.¨ d�ye 

b�r�nc� cümles�nde eş�tl�ğ� gündeme alıyor. Farklılık oluşturab�lecek kısmı da madden�n �k�nc� 

cümles�yle güvence altına alıyor; ¨H�zmet�n gerekt�rd�ğ� n�tel�kler dışında n�tel�k aranmaz¨ 

d�yerek, özel şartlar konulup da bazı k�mselere �mt�yaz get�r�lmes�ne engel olunmaya çalışılıyor. 

Dolayısıyla herkes�n yararlanması bakımından eş�tl�ğ�n olması gerek�yor. Bu noktada eş�tl�ğ�n 

gerekler�nden b�r�s� tarafsızlıktır d�yeb�l�r�z. Ama buradak� tarafsızlığı, eş�tl�ğ� almakla ney� 

sağlamış oluyoruz? Memurlar kend� görüşler�ne göre s�yas� part� üyel�kler�n� vs. yapab�lseler 

bu esasında tarafsızlığa aykırı olur, h�zmetler� aksatır, baskı oluşturur dend�. Ama �şte öğret�m 

üyeler� �ç�n bu �mkan var, n�ye d�ğer memurlar �ç�n olmasın? Burada tek eş�tl�k �lkes�nde alınırsa 

tarafsızlık, h�zmetten yararlananlara karşı tarafsız davranmak öneml�. Tarafsızlık, h�zmetten 

yararlananlara eş�t davranmayı sağlamak �ç�n. Kayırma veya lehte çalışmaya engel olmak �ç�n. 

Bunun �ç�n de taraflı davranıp davranmadığını anlamaya gerek var. Taraflı davranıp 

davranmamak da kolay anlaşılacak b�r şey değ�l. Anlaşılmayı kolaylaştıracak b�r yöntem de, 

k�ş�n�n neye tarafsa çek�nmeden, legal b�r b�ç�mde taraf olduğu şey� ortaya koyab�lmes�n� 

sağlamak. Bu, taraflı davranmasına cevaz vermek değ�l. Taraflı davranmasın d�ye tarafını 

göstereb�lmes�ne �mkan vermek. Ama genel kabul böyle değ�l. Yavaş yavaş bu yöne g�decek. 

Nasıl kamu öğret�m üyeler�nden başladı; öğret�m üyeler� �ç�n öneml� değ�l m� tarafsız 

davranmak? B�r part� kurucusu, yönet�c�s� öğret�m üyes� öğrenc�ler bakımından, ders� vermes� 

bakımından b�r problem olur mu? Anlatmasında kend� part�s�n�n propagandasını yapmıyorsa, 

olması gereken şeyler� anlatıyorsa, farklı f�k�rler ortaya koyuyorsa, hang� part�ye üye olursa 
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olsun. Tam ters�ne b�r görüş b�ç�m�n� çok yoğun olarak anlatıp, adeta �bram ederek, adeta tek 

doğru budur, başka şey yazarsanız düşük not alırsınız g�b� b�r tavır �çer�s�ndeyse taraflı olduğu 

çok net b�r şek�lde ortaya çıkar. Dolayısıyla eş�tl�k �lkes� �ç�nde önem taşıyor tarafsızlık, eş�tl�k 

�lkes�n�n b�r gereğ�. Eş�tl�ğ�n de esas varlık sebeb� kamu h�zmetler�nden yararlananların 

eş�tl�ğ�n� sağlamak. Çünkü kamu h�zmet� �daren�n gerek�rse para almadan b�r �ht�yacı g�dermek 

�ç�n kamu yararına yaptığı faal�yetler. Zaten bu özell�ğ� neden�yle herkes� �lg�lend�r�yor. Herkes� 

�lg�lend�ren b�r faal�yet�n eş�tl�k �ç�nde kullanılması, sunulması, k�mseye �mt�yaz sağlanmaması 

öneml�. Eş�tl�k �lkes�n�n b�r d�ğer gerekçes� de, mesela la�kl�ğ� de eş�tl�ğ�n �ç�nde ele alab�l�r�z. 

K�mseye d�n�, v�cdan� kanaat� neden�yle farklı muamele yapılmaması eş�tl�k �lkes�n�n b�r 

gereğ�d�r. Dolayısıyla o da eş�tl�k �lkes� �ç�nded�r.  

Esas kr�t�k nokta meccan�l�k �lkes�. Kamu h�zmet�n�n kuruluşundak� en büyük önem 

meccan�l�k �lkes�ne ver�lm�ş. Meccan�l�k, bedels�zl�k demek. Karşılık alınmaması. Leyl� 

meccan� parasız yatılı demek. Böyle kel�meler esk�d�ğ� �ç�n bazen d�ğer kel�meler tam anlamı 

verm�yor. Meccan�l�ğ� tam olarak bedels�zl�k de karşılamıyor. 

Kamu h�zmetler�nde para alınmaması esasmış. Çünkü, madem k� ortak ve genel b�r 

�ht�yaç, mal� �mkanları yeterl� olmayan da o �ht�yacı karşılamak �ç�n ver�len h�zmetten 

yararlanması lazım. Dolayısıyla kamu h�zmet�n�n parasız olması gerek�r şekl�nde bakılmış ve 

meccan�l�k �lkes� uzun süre devam etm�ş. Zaten devlet verg�ler� kamu h�zmetler�n� sunmak �ç�n 

alıyor. Dolayısıyla k�ş�lerden aldığı parayla f�nanse ett�ğ� faal�yetler� yen�den k�ş�lere parayla 

satıp b�r tüccar g�b� kar etmes� beklenemez. Varlık sebeb� zaten bu h�zmetler� sunması. Bu 

h�zmetler� sunarken de toplum �ç�n önem kazandığını düşündüğü faal�yetler� kamu h�zmet� 

hal�ne get�rd�ğ� �ç�n, bunlar karşılığında b�r para almaması gerek�r d�ye bakılmış. Fakat sonra 

hayat bu şek�lde cereyan etmem�ş. Önce �kt�sad� hayat bunlardan b�r karşılık alınmasını 

başlatmış. Arkasından koşan �dare hukukçuları da, ¨tamam para alınıyor ama b�z y�ne 

meccan�l�k �lkes�n�n taraftarıyız¨ demeye başlamışlar. Sonra bakmışlar yakalayamayacaklar, bu 

sefer para alınmasının meccan�l�k �lkes�ne n�ç�n aykırı olmadığını açıklamaya g�r�şm�şler. 

İst�smara engel olmak �ç�n para alıyoruz. F�yat almıyoruz, mal�yet+kar almıyoruz. Yan� gerekl� 

gereks�z kullanılmasın d�ye. Hatta bazen eş�tl�ğ� sağlamak �ç�n para alıyoruz b�le den�lm�ş. 

Mesela boğaz köprüsünden bazıları her gün �k� kere geç�yor. Ama boğaz köprüsünün yapımı 

�ç�n verg�s� kullanılan bazıları ayda yılda b�r kere geç�yor. Dolayısıyla her gün geçenle ayda 

yılda b�r kere geçen arasında eş�tl�ğ� sağlamak �ç�n, her gün geçenden b�r para almak lazım. Bu 

esasında ¨Eş�tl�ğ� sağlıyorum, �st�smara engel oluyorum. Bunun karşılığında aldığım bedel 

h�çb�r zaman f�yat değ�l. Kar etmek �ç�n almıyorum¨ gerekçes�. Sonra bakmışlar k� �dare cayır 
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cayır da kar ed�yor. Mesela boğaz köprüsünün parasını b�rkaç yılda çıkardıktan sonra ş�md� 

darphane g�b� boğaz köprüsü para basıyor. Değ�l m�llet para vermemey� söylemek, yeter k� 

geçeb�ls�n d�ye boğaz köprüsünü günün her saat�nde yoğunluğunda kullanıyor. Sadece 

bayramlarda bedava oluyor. Bedava olduğu zaman da devlet şu kadar para kaybett� d�ye hesap 

yapılıyor. Nasıl açıklanacak bu? İdare hukukçuları buna şöyle d�yor; b�r para kazanılıyor ama 

bu kar değ�l, bu benzer yatırımları yapmak �ç�n alınan b�r bedel. Dolayısıyla bu mal�yet+kar 

usulüne göre alınan b�r şey değ�l, benzer yatırımlar �ç�n b�r tür f�nansman ve zaten eş�tl�ğ� 

sağlayıcı b�r şey. Bunun Jules Verne'�n keşfett�ğ� kom�k b�r �st�snası var. Jules Verne'�n b�r 

romanında, boğazdak� kayıkçıya kızmış ve kayık parası vermemek �ç�n Balkanlar, Rusya, 

Kafkasya, Karaden�z üzer�nden dolaşarak karşıya geçm�ş. Açıklamalardan b�r tanes� de bu. 

Paralı b�r şey yapıyorsak, parasız alternat�f�n� koyuyoruz. Yan� İstanbul-Ankara otoyolu var 

paralı ama İstanbul-Ankara arasında parasız alternat�f� de var. Dolayısıyla bu kamu h�zmet�n�n 

daha n�tel�kl� sunulması karşılığında alınan b�r para meccan�l�ğe aykırı değ�ld�r denm�ş. Ş�md� 

ama gerçek olan b�r şey var. Meccan�l�k başta olsa b�le ş�md� yok. Ama yok d�ye tamamen 

ortadan kaldırıp etk�s�zleşt�recek, �sten�len bedel�n alınmasına �mkan verecek b�r hukuk� rej�m 

de doğru değ�l. Dolayısıyla eş�tl�k �lkes�n�n altına çek�lm�ş. Eş�tl�k �lkes�n�n altında nasıl b�r 

faal�yet göster�yor? D�yor k�; en düşük gel�rl� k�msen�n yararlanmasına engel olab�lecek b�r 

bedel konulamaz. En düşük gel�rl�n�n yararlanma sıklığı d�kkate alındığında yararlanmasına 

engel olacak b�r f�yat konulamaz. Yan� �nsanca yaşayab�lmek �ç�n bell� b�r suya �ht�yaç var. Bu 

su, �lk kademede oldukça düşük b�r f�yatla ver�lecek. En düşük gel�rl� k�msen�n b�le 

ödeyeb�leceğ� b�r su f�yatı olacak. Ama bell� b�r m�ktarın üstü kullanımında kademe kademe 

artacak. Dolayısıyla �st�smara da engel olab�lecek. Hatta den�l�yor k�, en düşük gel�rl� k�msen�n 

mal� �mkanı çerçeves�nde yararlanamayacağı durumda b�r h�zmet olur �se, bunu �daren�n başka 

sosyal yardımlarla karşılayab�lecek �mkanı get�rmes� lazım. M�salen genel s�gortayı, sosyal 

yardımı get�rmes� lazım. K�ş�ler�n kamu h�zmetler�nden sırf karşılığı neden�yle yararlanamaz 

duruma düşmemes�n� sağlamak lazım. Düşerse eş�tl�k �lkes�ne aykırı olur. Dolayısıyla 

meccan�l�k esasında eş�tl�k koruması altında. Eş�tl�ğe aykırı olmayacak şek�lde h�zmetten 

yararlanmaya engel olmayacak şek�lde b�r bedel tesp�t� mümkün olab�l�r. Bu açıdan eş�tl�k �lkes� 

gündeme gelm�ş. Dolayısıyla eş�tl�k �lkes�n� b�rçok açıdan değerlend�rmek lazım. Eş�tl�k �lkes� 

çerçeves�nde çeş�tl� düzenlemeler� yapmak zorunda. Mesela b�zde de ş�md� engell�ler �ç�n 

yapıldı ama özell�kle batıda engell�ler �ç�n bütün otobüslere konulan s�stem var. Otobüs, 

engell�ler�n b�neb�lmes� �ç�n şoförün b�r düğmeye basmasıyla yana yatıyor, platform aşağı düz 

b�r b�ç�mde �n�yor, ondan sonra kapanıyor. Bunun �ç�n bekleme dak�kalarını d�kkate almışlar. 

B�zde mesela engell�ler �ç�n ayrı taşıma s�stem�yle bu g�der�lmeye çalışılıyor. Ama bu b�le 
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eş�tl�k bakımından tartışılab�l�r. Yan� �nsanlara farklı h�zmetler sunmak hayata, topluma 

katılmalarını engellemek de eş�tl�k �lkes� çerçeves�nde tartışılab�l�r. Ayrı b�r otobüs değ�l de aynı 

otobüs �ç�nde bütün otobüsler�n buna uygun olup olmaması gerekl�l�ğ�, kamu h�zmet�n�n eş�tl�k 

�lkes� çerçeves�nde düşünüleb�l�r. Dolayısıyla bu kavramlar üzer�nde alışılmadık talepler�n de 

formüle ed�leb�leceğ� b�r esnekl�kteler, hareket �ç�ndeler ve bunu karşılayab�lecek kapsamları 

var. Yoğun b�r tecrübe b�r�k�mler� var, yoğun b�r yargı kararı b�r�k�mler� var. Dolayısıyla bunlar 

üzer�nde düşünülmey� bekl�yor, �st�yor. Ve bunlar üzer�nde düşünüldükçe, bunlar üzer�nde 

yazılıp ç�z�ld�kçe �dare hayatının standartları değ�ş�yor. Sunduğu h�zmetler�n n�tel�kler� 

değ�ş�yor. Esk�den çok lüks gözüken, gereks�z gözüken faal�yetler�n yapılması artık �daren�n 

b�r mecbur�yet� hal�ne gel�yor, b�r lütuf olmaktan çıkıyor, b�r görev hal�ne gel�yor.  

Asker kararına bakalım; b�r�s� dava açmış. Kab�nde kullandığı telefon ücret� dört l�raymış 

o zaman. Asker� b�rl�klerdek� telefonlar �se �k� buçuk l�raymış, bu eş�tl�ğe aykırı d�yor. Burada 

uyuşmazlık şöyle, kontörlü telefonların bulunduğu yer bakımından f�yat farkı var. Davacı da 

d�yor k�, ben asker değ�l�m, dışardan telefon açarken dört l�ra ödüyorum, halbuk� tes�slerde �k� 

b�n beş yüz l�ra d�yor. Davacı kontörlü g�şe telefonundan yaptığı görüşme sırasında kend�s�nden 

ankesörlü telefonlara uygulanan ücretten daha fazla ücret alındığı, bunun yasal dayanağının 

bulunmadığı, asker� b�rl�klerdek� kontörlü g�şe telefonlarına farklı ücret uygulanmasının 

hukuka aykırı olduğu �dd�asıyla, farklı ücret alınmasına �l�şk�n �şlem ve dayanağının �ptal�ne 

da�r dava açıyor. S�z ne ders�n�z? (Sınıftan ver�len cevaplar üzer�ne) Sonuç olarak eş�tl�ğe 

aykırıdır d�yen de oldu, aykırı değ�ld�r d�yen de oldu. Gerekçe olarak kullanılan; ¨asker 

yoksuldur¨. Karşı gerekçe de ¨dışarıda daha yoksul k�mseler de var¨. B�r d�ğer gerekçe de 

¨alternat�f� yok, d�ğer telefonları kullanma �mkanı olmadığından sadece ankesörlü telefonları 

kullanab�l�r¨. Ş�md� d�ğerler�nden daha hukuk� b�r gerekçe bu. Çünkü fak�r olup olmama 

kr�ter�n� alsanız, gerçekten askerde de mal� gel�r� �y� olan k�mse olab�l�r, dışarda da daha mal� 

gel�r� az olan k�mse olab�l�r. Dolayısıyla bunu mal� gel�rle açıklamak bunu ne leh�nde ne 

aleyh�nde tam olarak desteklemez. Ama askerde başka telefon kullanma �mkanının olmaması 

gerekçes� hukuk� b�r gerekçe. Cep telefonu kullanma �mkanı yok, ş�md� sınırlı olarak ver�ld� 

gal�ba. Dolayısıyla tek alternat�f bu, dışardak�ler�n başka alternat�f� var. Ş�md� s�ze önce b�r 

yaklaşım b�ç�m�n� değerlend�rmen�ze sunayım; b�r şey� değerlend�r�rken kend� dünya bakış 

açımıza göre gerekçelend�rmeye g�rer �sek hukuk� olmaktan uzaklaşır, kabul ed�leb�l�r olmaktan 

çıkab�l�r�z. Şöyle yapmak lazım; bu eş�tl�k �lkes�yle �lg�l� tartışılan b�r husustur. Eş�tl�k �lkes� 

farklı statüdek�lere farklı uygulamayı mümkün kılar. Burada öneml� olan farklı statü saymayı 

gerekt�recek unsurlar taşıyıp taşımadığı asker� b�rl�kler�n. Bundan sonra da kend� gerekçen�z� 
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sunacaksınız. Burada b�r hukuk� değerlend�rmey� önce b�r hukuk� zem�ne oturtuyoruz, sonra o 

hukuk� zem�n �ç�nde tartışıyoruz. Burada öneml� olan şu, farklılık get�r�lemez değ�l, get�r�leb�l�r. 

Ama bu farklılığı haklı kılan unsurlar var mı? Çoğunlukla verd�ğ�n�z cevaplar tekn�k cevaplar 

değ�l, yan� ¨bana göre¨ d�ye başlıyorsunuz. Burada ver�lecek cevabı mümkün olduğu kadar 

hukuk� zem�ne oturtmak �ht�yacı var. Mahkeme de her zaman hukuk� zem�ne oturtab�l�yor değ�l 

ama bakalım ne dem�ş:  

¨Davalı �dare yaptığı �ş ve yürüttüğü h�zmetler�n karşılığı olarak alınacak ücretler� 

karlılık ve ver�ml�l�k �lkeler� doğrultusunda bel�rlemekte serbestt�r. Ancak �daren�n konuya 

�l�şk�n her türlü �şlem�n�n kamu yararı ve h�zmet gerekler� de d�kkate alınarak hukuka 

uygunluğunun denetleneceğ� açıktır. 

Davalı �daren�n hukuk� statüsüne ve aktarılan düzenlemelere göre, kontörlü g�şe 

telefonları önünde oluşan �zd�hamın önlenmes�, kullanıcıların kartlı ve jetonlu telefonlara 

yönlend�r�lmes� amacıyla kontörlü g�şe telefonlarından farklı ücret alınmasına �l�şk�n 

düzenleme yapılmasında kamu yararına, h�zmet gerekler�ne ve hukuka aykırılık görülmem�şt�r.¨  

Öncel�kle kontörlüyle d�ğerler� arasında b�r fark oluşturmasının mümkün olduğuna 

get�r�yor, burada b�r teşv�k sonucu vardır d�yor. Asker� b�rl�klerdek� meselede �se:  

¨Asker� b�rl�klerde yasa önünde eş�tl�k ancak n�tel�kler� benzer ve yasaların get�rd�ğ� 

kurallara uyarlık oranında söz konusu olab�l�r. K�m� vatandaşların başka b�r kurala bağlı 

tutulması haklı b�r nedene dayanmakta �se böyle b�r durumda yasa önünde eş�tl�k �lkes�ne ters 

düşüldüğünden söz ed�lemez. Başka b�r dey�şle eş�tl�k her yönüyle aynı hukuk� durumda 

bulunanlar arasında söz konusu olab�l�r. Bu nedenle Anayasa'da her Türkün hakkı ve ödev� 

olduğu bel�rt�len askerl�k h�zmet�n� �fa edenler�n yararlandığı asker� b�rl�klerdek� kontör 

ücretler�n�n farklı bel�rlenmes�n�n eş�tl�k �lkes�ne aykırılığından da söz ed�lemez.¨  

d�yor. Y�ne çok etraflı b�r hukuk� gerekçe olduğundan bahsed�lemez ama d�kkat edersen�z 

b�r hukuk� gerekçe var. 

D�ğer b�r kararda l�se mezunlarının alınacağı b�r sınava ün�vers�te mezunu g�rm�ş. 

Ün�vers�te mezunu g�r�p kazanmış, sözleşme �mzalamış, l�se mezunu değ�l ün�vers�te mezunu 

olduğu anlaşılınca sözleşmes�ne son ver�lm�ş. Bunun eş�tl�ğe aykırı olmadığı düşünüldüğünde 

l�se mezunlarına hayat hakkı tanınmaz d�ye düşünüyorum. B�r sürü h�çb�r şey öğrenmem�ş 

ün�vers�te mezunu var ön kapıdan g�r�p arka kapıdan çıkan. L�se mezunlarına ayrılan b�r �şe 

ün�vers�te mezunları başvurursa, l�se mezunlarının �ş alanı kapanmış olur. Dolayısıyla burada 

l�se mezunu aranmasının sebeb�, asgar� yeterl�l�kten z�yade l�se mezunlarına b�r �st�hdam 
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sağlamak d�ye bakıldığında eş�tl�ğe aykırı demek gerek�r. Neden eş�tl�ğe aykırı? Ün�vers�te 

mezunu hayd� hayd� o n�tel�ğ� �çer�yor ama ün�vers�te mezunlarına başka alanlar var, başka 

alanlarda yarışması lazım. Burada aynı düzeyde olmayan b�r�s�yle yarışmak eş�tl�ğ� bozan b�r 

şey. Sen l�se mezunu �le ün�vers�te mezununu aynı yarışa koyarsan tavşanla kaplumbağa 

h�kayes� g�b� olur, kaplumbağanın kazanma �ht�mal�n� azaltır. Kaplumbağanın da yaşaması 

lazım, ona da kamu h�zmetler�ne g�rme �mkanı vermek lazım. Bu alanda farklı f�k�rler olab�l�r, 

h�ç kuşku yok. Yargının da farklı f�k�rler� var. Yargının aynı konuda �k� farklı kararı var, 

ün�vers�te mezunları da hayd� hayd� g�reb�l�r, eş�tl�ğe aykırılık yoktur ded�ğ� kararları da var. 

Ama özell�kle adalet meslek yüksekokulu mezunları �le hukuk mezunları arasında böyle 

problemler var. Bazı hukuk fakültes� mezunları da �cra memuru, �cra müdürü olmak �st�yorum 

d�yor. Ama adalet meslek yüksekokulu mezunları �le olan eş�tl�ğ� bozduğu �ç�n adalet meslek 

yüksekokulu mezunlarının g�receğ� alana hukuk fakültes� mezunlarının g�rmes�n� hukuka aykırı 

gördüğü kararlar da var. 

 

V. Kamu H�zmet�n�n Görülüş Usuller� 

Kamu h�zmet�n�n yürütülmes�, h�zmetten yararlananlar, h�zmet� görenler ve h�zmetten 

etk�lenenler bakımından b�r hukuk� rej�m ve b�r bel�rg�nl�k gerekt�rmekted�r. B�r faal�yet�n 

kamu h�zmet� olarak kabul ed�lmes� b�r problem oluşturab�l�r ama bu problem�n uyuşmazlık 

doğuran ucu, kamu h�zmet�n�n yürütülmes� esnasında ortaya çıkmaktadır. Çünkü b�r faal�yet�n 

kamu h�zmet� olarak yürütülmes� ayrı b�r hukuk� rej�me tab�d�r. Dolaysıyla bundan kaynaklan 

bazı sorunlar vardır.  

Mesela bu sorunlardan �lk planda g�der�len, “rekabet” problem� oldu. AB’n�n de etk�s�yle 

kamu h�zmet�n�n yürütülmes�nde özell�kle “meccan�l�k” �lkes� b�r dönüşüm geç�rmekted�r. 

İdaren�n kar amacı gütmemes�, aynı alanda çalışan ve kar amacı güden t�car� ş�rketlerle b�rl�kte 

b�r rekabet bozukluğu oluşturduğu düşünülmekted�r. Bu yüzden meccan�l�k �lkes�n�n rekabet 

bozukluğu oluşturacak b�r hukuk� rej�mden çıkarılması adeta gel�şmeler�n ana hedef� oldu ve 

b�r müddet sonra rekabet� sağlayıcı değ�ş�k unsurlarla b�rl�kte kamu h�zmet�n�n rej�m� de 

dönüşmeye başladı. Üstel�k eklemlenerek, farklı b�r b�ç�mde dönüştü.  

Bu dönüşüm, b�rb�r�nden farklı b�rçok gündem oluşturuyor. H�zmetten yararlananlar 

bakımından kamu h�zmet�n�n bu dönüşümü, onun t�car�leşmes� anlamına geld�ğ� �ç�n 

meccan�l�k �lkes�n�n ortadan kalkmasına yol açtığı �ç�n, adeta b�r t�car� faal�yet g�b� her faal�yet 

�dare tarafından görülmeye başladığı �ç�n, ayrı b�r problem ortaya çıkarttı.  
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Kamu h�zmet�n�n görülüş b�ç�m�nde yen� özell�kler ortaya çıktıkça memur rej�m�nde de 

değ�ş�kl�kler oldu. N�tek�m artık kamu personel� yer�ne sözleşme �le �şç� statüsünde alınan 

k�mseler çoğaldı. Mesela esk�den tamamen kamu personel�n�n olduğu t�caret ve sanay� 

odalarında ş�md� kanununda çalışanların h�zmet sözleşmes�ne tab� olduğu yazıyor. Ayrıca �dare 

değ�şmeye başladı. İdare özel hukuk k�ş�ler� şekl�nde kurulmaya başlandı. Ve farklı farklı 

görünümler ortaya çıktı. Dolaysıyla bu alanın üzer�nde düşünüldüğü takd�rde bu alanın 

z�nc�rleme etk�ler� olan b�rçok başlık vardır. İlk halkadak� etk�y� tesp�t etmek kolay ama üçüncü 

dördüncü halkalardak� etk�ler� tesp�t etmek �ç�n üzer�nde özel olarak durmayı gerekt�ren 

hususlar vardır. 

Kamu h�zmet�n�n �k� ana görülüş usulü vardır.  

Bunlardan b�r tanes� �daren�n kend� araç gereç ve personel� �le kamu h�zmet�n� görmes�d�r. 

D�ğer� �se kamu h�zmet�n�n özel k�ş�lere gördürülmes�d�r. İdaren�n kamu h�zmet�n� kend�s�n�n 

görmes� ve özel k�ş�lere gördürmes� şekl�nde �k�ye ayrılır. Bunların �k�s� b�rb�r�nden tamamen 

farklı hukuk� rej�me tab��d�rler. İdaren�n kamu h�zmet�n� kend�s�n�n görmes�n�n tekn�k b�r �sm� 

vardır. Buna emanet usulü den�r.  

Özel k�ş�ler�n görmes�n�n �se g�derek artan sayıda alt hukuk� rej�mler� vardır. Klas�kleşm�ş 

olanları var ayrıca sürekl� yen� yen� ortaya çıkanları var. Dolayısıyla öncel�kle bu ana başlık 

üzer�nden g�tmek gerek�r. Daha sonra �se ayrıntılara g�rmek gerek�r. N�tek�m bu ayrıntılara 

g�r�ld�ğ� zaman bazen �ç�nden çıkılamayacak derecede kend� �ç�nde der�nl�ğ� olan konular 

bel�rmekted�r. O yüzden bütünü görmek öneml�d�r. Bütüne baktığınız zaman kamu h�zmet�n�n 

görülmes�nde �k� çeş�t yaklaşım vardır. B�r�nc�s� �daren�n kend�s�n�n kamu h�zmet�n� 

görmes�d�r. İk�nc�s� �se kend� �ç denet�m� altında özel k�ş�ye kamu h�zmet�n� gördürmes�d�r.  

Kend� �ç denet�m� altında gördürmes�d�r. Bu faal�yet� sadece yasalara uyuyor mu? 

Güvenl�k kurallarına uyuyor mu? d�ye denetlemek değ�l. H�zmet�n sah�b� olarak �daren�n 

faal�yete yön vermes� anlamına gel�r. Yan� bu denet�m faal�yetten alınacak karşılığı bel�rlemek, 

faal�yet�n yapılacak b�ç�m�n� bel�rlemek, faal�yet�n standartlarını bel�rlemek g�b� �ç denet�m 

den�len b�r �şleve sah�pt�r. Bu öyle b�r kontrol k�, faal�yet� �dare adına yapan k�mseye tamamen 

yön vermek anlamına gelen b�r kontroldür. Sadece faal�yet�n emn�yet kurallarına uyup 

uymadığı değ�l, emn�yet kurallarına uyup uymadığını denetleyen zaten kolluk den�len �dar� 

faal�yetler�n başka b�r boyutu vardır. İdare özel k�ş�ler�n yaptığı d�ğer faal�yetler� de 

denetlemekted�r. Örneğ�n özel k�ş�ler sağlığa aykırı mal satıyor mu d�ye t�carethaneler� 

denetlemekted�r. Ya da traf�kte seyreden araçların kurallara uyup uymadığı şekl�nde onları da 

denetlemekted�r. Bu denet�m dış denet�md�r. B�r faal�yet�n topluma yansıyan yönünün 
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denet�m�d�r. Hâlbuk� burada �çten denet�mle, faal�yet�n sah�b� olmak sıfatıyla, faal�yet�n esas 

yükümlüsü olmak sıfatıyla, faal�yet� başkasına yaptırırken denetlemes� ve kend� gözet�m� altına 

alması söz konusudur. Bu günlerde (belk� son y�rm� sened�r, belk� önümüzdek� on sene daha 

ömrü olur mu b�l�nmez) bu alan çok gündemde ve gel�şmekted�r. Sürekl� kamu h�zmet�n�n özel 

k�ş�lere gördürülmes� konusunda yen�l�kler ortaya çıkmaktadır. Bu gel�ş�me bazı alanlarda önce 

doktr�ner olarak başladı. Doktr�ner olarak başladığında �dare özel k�ş�lere vers�n kend�s� 

denetles�n, sadece bell� �şlere baksın şekl�nde b�r bakış vardı. Ş�md� �se adeta �dare artık her 

şey� özel k�ş�lere gördürsün, her şey� kontrol ets�ne gelen b�r nokta vardır. Dolayısıyla kamu 

h�zmet�n� özel k�ş�ler yoluyla gördürme su anda revaçtadır. Ayrıca buna �l�şk�n yen� yen� usuller 

ortaya çıkıyor. F�nansman modeller� ortaya çıkıyor. Hukuk� rej�mler ortaya çıkıyor. Yen� gel�şen 

görülüş usuller�ne �l�şk�n kanunlar yapılıyor. Yen� yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bu yaklaşımlar 

yen� ter�mlerle karşılanıyor. Buna �l�şk�n yen� hukuk� rej�mler oluşuyor. Altında öbek öbek çok 

der�nl�ğ� olan, teferruatı olan hukuk� rej�mler ortaya çıktı.  

 

A. EMANET USULÜ 

Kamu h�zmet� görülüş usuller�n�n temel kırılma noktası; �daren�n kend�s�ne ver�len 

görev�, kend�s�ne görev olarak ver�len b�r kamu h�zmet�n� en klas�k şek�lde esasında kend�s� 

görmes� hususunda başlamaktadır. Çünkü �dare zaten bu kamu h�zmet�n� kurmak �ç�n vardır. 

Yan� TEK (Türk�ye Elektr�k Kurumu) kuruluyorsa adı üzer�nde elektr�k üret�m� dağıtımı �le 

�lg�l� b�r �ş yapmak �ç�n kuruluyordur. Dolayısıyla bu kurumun personel alımı da, yönet�c�ler� 

de, bütün araç gerec� de esasında elektr�k üretmek �letmek ve dağıtmak �ç�n vardır. Zaten 

�daren�n varlık sebeb� budur. Zaten �ç�ndek� personel�n �st�hdam sebeb� budur. Zaten k�ş�ler�n 

uzmanlığı budur. Dolayısıyla elektr�k üret�m�n� de �letmes�n� de dağıtmasını da �daren�n 

kend�s�n�n yapması beklen�r.  

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluyor �se buradak� geç�c� �şç�ler, mühend�sler, karar 

merc�ler�, bölge müdürlükler�, bunlar karayolları yapmak �ç�n vardır. Karayollarının nasıl 

yapılacağı, eğ�m�n nasıl ver�leceğ�, yoldak� hıza yönel�k olarak kazaları engel olacak tedb�rler�n 

alınması, ç�zg�ler vb. bunların her b�r�s� zaten uzmanlık gerekt�ren �şlerd�r. Zaten Karayolları 

Genel Müdürlüğünün varlık sebeb� budur.  

Bazen de b�r kamu h�zmet� kurulduğunda, kamu h�zmet� olmasının neden� olarak orada 

kurulmuş b�r teşk�lata görev olarak ver�l�yor. Mesela beled�yeye kanal�zasyonu yapmak da 

görev olarak ver�l�yor. Park ve bahçeler yapmak da ver�l�yor. Beled�ye zaten var ona kanunla 

b�r görev ver�l�yor. 
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Kamu h�zmet� ya var olan b�r tüzel k�ş�ye görev olarak ver�l�yor. Ya da sadece bu faal�yet� 

yapmak �ç�n b�r tüzel k�ş�l�k kuruluyor. Kanunla b�r ün�vers�te kurulması; zaten ün�vers�ten�n 

kamu h�zmet� olarak kurulması personel�yle, b�nalarıyla, bütçes�yle, her şey� �le b�zzat eğ�t�m 

h�zmet� yapmak �ç�n kurulması demekt�r. Dolayısıyla �lk plandak� beklent�, �ş�n mantığı, b�r 

kamu h�zmet�n�n kurulması ve �daren�n kend� araç gereç ve personel� �le bunu görmes�d�r.  

Bu usule ver�len �s�m “Emanet” usulüdür. D�kkat edersen�z özel k�ş�ler�n kamu h�zmet� 

görülüş usulüne ver�len �s�m değ�l, esasında özel k�ş�ler�n görülüş usulüne ver�len �s�m 

“emanet”  olsa daha mantıklı olur g�b� gözüküyor. Bu “emanet” usulü �daren�n kend� araç gereç 

ve personel� �le kamu h�zmetler�n� görmes�ne ver�len �s�md�r. Sonuçta emanet ded�ğ�m�z usul 

�daren�n kend�s�ne görev olarak ver�len kamu h�zmet�n� kend� araç gereç ve personel� �le 

yürütmes�d�r. Bu gayet bas�t b�r tanım olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat zaman �ç�nde problemler 

ortaya çıktı. Emanet usulünün acaba ded�rten alt unsurları, varyantları ortaya çıktı. Mesela 

İstanbul Ün�vers�tes� bahçes�n�n ve ün�vers�te �ç�ndek� yolların asfaltlama ve ağaç bakımını 

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� yapıyor. Şehzadebaşı Cam��n�n de dışına asılan yazıda; “Bu 

cam�n�n bakım ve tem�zl�ğ� Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından yapılmaktadır” d�ye yazıyor. 

Baktığınızda d�yanet �şler�ne ver�len b�r görev ve �ş�, büyükşeh�r beled�yes� yapmaktadır. Yan� 

faal�yet kend�s�ne görev ver�len �darece değ�l de b�r başka �dare tarafından yapılıyor. Burada da 

acaba kamu h�zmet�n�n görülüş usulüne “emanet”  demel� m�y�z? İdare b�r başka �dareden 

destek alarak, anlaşma yaparak, belk� b�r bedel ödeyerek �ş�n b�r kısmını ona yaptırdığında 

hang� usul gündeme gelecek? Bu b�r tereddüt doğurmuştur. “Emanet” usulü acaba kanunda 

kend�s�ne görev olarak ver�len kamu tüzel k�ş�s�n�n yapması mı? Yoksa b�r başka kamu tüzel 

k�ş�s�n�n de yapması emanet sayılır mı? 

a) İdarenin Kılık Değiştirmesi 

Bazen de �dare kamu h�zmet�n� görmek �ç�n kılık değ�şt�r�yor. Ş�md� böyle durumlar çok 

moda oldu. İdare özel k�ş� g�b� görünüyor. Mesela sosyal yardımların yapılmasını sağlayan �dare 

örgütlenmes� kanunla ve yönetmel�kle yan� FAKFUKFON ded�kler�m�z (sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma vakıfları) b�rer vakıf g�b� ortaya çıktı. Tıpkı vakıf g�b� asl�ye hukuk mahkemes�ne 

vakıf s�c�l�ne tesc�l ed�l�yorlar. Tıpkı b�r vakıf g�b� kuruluyor, vakıf g�b� çalışıyor. Vakıf 

çalışanlarının �st�hdam ett�kler� k�mseler memur değ�ld�r. Ama bu vakfın g�derler� bütçeden 

aktarılıyor. Bu vakfın mütevell� heyet� başkanı kanunla, yönetmel�kle bel�rlenm�ş o yer�n 

kaymakamı, müftüsü, mal müdürü g�b� k�mselerden oluşuyor. Baktığınızda �dare, ama kend�s� 

�dare g�b� gözükmüyor. Vakıf g�b� gözüküyor. Sank� yardıma muhtaç olan k�mselere yardım 

etmek �ç�n kurulmuş her hang� b�r vakıfmış g�b� sosyal yardım alanına o kılıkla çıkmıştır. B�r 
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�dare olarak çıkmıyor. B�r kaymakamlık olarak yapmıyor. Val�, kaymakam �ş�n başında ama 

baktığınızda kararı vakıf mütevell� heyet� olarak ver�yor. 

İdaren�n bu şek�lde ortaya çıkmasının sebeb�, �dar� usuller�n ağırlığının bazı faal�yetler� 

yer�ne get�r�rken uygun olmamasıdır. Mesela yardıma muhtaç olan k�mseye yardım yaparken, 

yardımın c�ns�n� bel�rlerken, bunun �dar� usullere belgelenmes� her zaman mümkün değ�ld�r. 

Örneğ�n yolda kalmış k�mseye b�let alıyorsanız b�let� esasında b�r evrak olarak oraya 

koyab�l�rs�n�z. Kömür alıyorsanız koyab�l�rs�n�z. Ama borcunu ödeyecek b�r k�mseye borcunu 

ödeyeb�lmes� �ç�n para ver�yorsanız, bunu nasıl belgeye bağlayacaksınız. Bunu kaymakamlık 

usuller�ne göre yaptığınızda daha sonra denet�mlerde problemler ortaya çıkıyor. Dolaysıyla bu 

yardımlar vakıf usulüne göre olsun, gerek�rse vakıflar genel müdürlüğü bunları denetles�n ama 

burada �dare vakıf g�b� davranmazsa bu alanın gerekt�rd�ğ� faal�yete uygun b�r faal�yet 

gösterm�ş olmaz. Dolayısıyla �dare y�ne kend�s� faal�yet� yapıyor ama baktığınızda kend�s� g�b� 

gözükmüyor. B�r özel hukuk k�ş�s� g�b� gözüküyor.  

Bunun çokça tartışılan b�r başka örneğ�, �dare ekonom�k alana g�rerken kılık değ�şt�rmes� 

�le görünüyor. Mesela THY uzun zamandır tartışılıyor. THY’y� Sayıştay’a denetleyeb�l�r m�? 

THY ben özel k�ş�y�m d�yor. Her ne kadar kuruluşu �daren�n �n�s�yat�f�yle ve parasıyla olsa da, 

her ne kadar uçuş hakları bakımından esk�den kalma �daren�n sağladığı �mkânlar varsa da b�r 

anon�m ş�rkett�r. Normal t�caret hukuk kurallarına tab�d�r. İdare, bu alanda �dare olarak, b�r tüzel 

k�ş�l�k olarak, kamu hukuku usuller�ne göre çıktığında “faal�yet göstermezm�ş” kanaat� olduğu 

�ç�n ş�rketler kurmaktadır. Hatta o kadar ş�rket kuruyor k�, beled�yeler b�rçok �şler�n� ş�rketlere 

yaptırmaktadır. İBB’n�n ş�rketler�ne ver�len �lg�nç b�r kısaltma �s�m vardır. Bu kısaltma aynı 

zamanda b�r şeyler �fade ed�yor. BİT yan� beled�ye �kt�sad� teşebbüsler� adı ver�l�yor. Beled�ye 

asfaltı bu ş�rketlere ver�yor. Kültür ve sanat �şler�n�, b�rçok yapacağı �ş� bu anon�m ş�rketler�ne 

yaptırıyor. Baktığınızda bu ş�rketler�n bütün sermayes� beled�yeye a�tt�r. Karar merc�ler� 

bakımından beled�yen�n personel�n�n karar merc�ler�nde olduğunu görüyorsunuz. Ama d�ğer 

taraftan b�r anon�m ş�rket var. Yan� �dare kılık değ�şt�rm�şt�r. B�r kamu tüzel k�ş�s� g�b� değ�ld�r. 

Hukuk� rej�m� değ�şt�rerek o �ş� görüyor. Dolayısıyla bu durumda da �dare kamu h�zmet�n� 

kend�s� görüyor d�yeb�l�r m�y�z? Burada da emanet usulü d�yeb�l�r m�y�z? 

Dolayısıyla �daren�n kend� araç gereç ve personel� �le faal�yetler� görmes� emanet usulü 

den�yor ama bu kadar bas�t değ�l, b�r sürü altına baktığımızda tereddüt doğurab�lecek farklı 

f�k�rler�n ortaya çıkab�leceğ� haller vardır.  
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b) Görev Verilen İdare Dışında Başka Bir İdarenin Kamu Hizmetini 

Yürütmesi 

Kend�s�ne görev ver�len �dareden başka �dare kamu h�zmet�n� görüyorsa y�ne emanet 

usulü mü d�yeceğ�z. Kamu h�zmet� kend�s�ne görev olarak ver�len �dare, özel hukuk k�ş�s� g�b� 

faal�yet� yürütürse y�ne emanet m� d�yeceğ�z.  

Bu usuller Fransa’da yoğun olarak gel�ş�p sonra zaman bakımından Türk�ye’ye geld�. 

Fransa’da kamu h�zmet� görülüş usuller� bakımından “emanet” usulünün altında b�r ayrım daha 

var. Kamu kurumu aracılığıyla görmek d�ye b�r ayrım var. Kamu kurumu aracılığıyla görmek 

b�r �daren�n sadece b�r faal�yet �ç�n kanunla kurulduğu zaman ver�len �sm� n�telend�r�yor. Yan� 

Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığından ayrılmış b�r tüzel k�ş�l�kt�r. N�ç�n 

ayrılmış çünkü sadece karayolu yapmak �ç�n kurulmuştur. Dolayısıyla karayolunu Ulaştırma 

Bakanlığı yapıyorsa bu emanett�r. Ama Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sırf bu �ş �ç�n 

kurulmuş olması kamu h�zmet�n�n kamu kurumu el�yle, kamu kurumu aracılığıyla 

yürütülmes�d�r, den�l�yor.  

Ancak b�z�m hukukumuzda kamu h�zmet�n� �ster görev ver�len kamu tüzel k�ş�s� yapsın 

�ster ayrı b�r tüzel k�ş�l�k olarak kurularak başka b�r �dare yapsın, �ster genel görevler� arasında 

bulunarak yapsın bu sonuçta �daren�n kend� araç gereç ve personel� �le görmekted�r ve bu da 

sonuç da emanet usulüdür. 

Emanet �şlerde �hale usulü g�b� yönetmel�kler göreb�l�rs�n�z. Bu emanet �şler�n b�r özell�ğ� 

de faal�yet�n kend�s� �dare tarafından görülür ama b�r parçası özel k�ş� tarafından yürütüleb�l�r. 

Mesela ün�vers�ten�n tem�zl�k �şler�n� yürüten k�ş�ler b�r �hale �le tem�zl�k h�zmet�n�n alınması 

şekl�nde yürütmekted�r. Burada eğ�t�m h�zmet�n� özel k�ş� görmüyor. Eğ�t�m h�zmet�n� �dare 

yapıyor fakat o h�zmet�n h�zmetle alakalı olmayan b�r parçasını özel k�ş�ye yaptırıyor. Buna da 

emanet �şler konusundak� yaklaşım den�l�yor. Yan� özel k�ş� var ama görülüş usulü tamamen 

özel k�ş�ye bırakılmamıştır. Sadece �daren�n kend� yaptığı b�r h�zmet�n bell� hususlarını özel 

k�ş�ye yaptırıyor.  

c) Emanet Usulünün Gerekliliğinin Önemi 

Bu usul gevşemeye başladı. Bırakılmaya başladı. Çünkü şöyle b�r problem çıktı. Her 

emanet yapılan �şte denet�m problem� ortaya çıktı. Standart problem� ortaya çıktı. İdare kend� 

kend�s�n� denetleyem�yor. İdare kend�s� b�r faal�yet� n�tel�kl� ve ucuza mal etme �ş�n� 

becerem�yor. Mesela Türk�ye Kömür İşletmeler�n� �dare olarak çalıştırsak hem b�rçok kaza 

gündeme geleb�l�yor, son standartları kullanamıyoruz hem de üç yüz k�ş� �le çıkacak kömürü 
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yed� b�n k�ş� �le çıkarıyoruz. Bunların altı b�n k�ş�s� masa üstünde saha �ç�nde b�n k�ş�s� maden 

de çalışıyor. Dolayısıyla üsttek�lere boşuna para ver�yoruz. B�r ton kömür ürett�ğ�m�zde dünya 

p�yasasındak� kömürden üç kat pahalıya mal ed�yoruz. Dolayısıyla kapatalım kazalar da olmaz, 

zarar da etmey�z düşünces� gündeme gel�yor.  

Dolayısıyla emanet �şler�ne fayda mal�yet bakımından bakıldığında �daren�n aleyh�ne 

gel�şen hususlar var. Emanet �şler�n yapıldığı �kt�sad� alanda �daren�n p�yasaya çıkardığı 

ürünler�n pahalıya mal ed�ld�ğ� düşünülüyor. Emanet usulü �le yapılan faal�yetler�n n�tel�kl� 

yapılmadığı düşünülüyor.  

Yan� ülkede sadece devlet hastaneler� olsa ve o hastanelere sadece memurlar, sosyal 

güvenceler� olanlar g�tse b�le, esk�den olduğu g�b� s�gorta hastaneler�ndek� g�b� hem çok sıra 

bekleyecekler, hem de gereğ� g�b� bakılamayacaktır. B�r günde yüz k�ş�ye bakan doktor 

hastalara yeter�nce vak�t ayıramayacaktır. Dolayısıyla bu faal�yet� özel k�ş�lere de verel�m onlar 

da yürütsün, böylece hastalar özel hastanelere de g�ts�n. Özel hastanelere h�zmet�n parasını 

verel�m daha ucuza gel�r. İdare hastane çalıştırmak yer�ne hasta başına özel hastanelere para 

ver�rse ve onlar hastalara bakarsa �dare �ç�n daha ucuza gel�r g�b� b�r yaklaşım var. Dolayısıyla 

emanet yıpranmış b�r usul olarak gözüküyor. Hâlbuk� öyle değ�ld�r.  

Emanet usulü esasında b�r ülken�n belkem�ğ�d�r. Mesela �dare olarak kömür �şletmen�z� 

pahalıya mal oluyor d�ye kapatırsanız, rak�p olmaktan çıkarsanız, dünyada ş�md� ucuz olan 

kömür çok pahalandığında ona mahkûm olursunuz. Mesela geçen hafta telev�zyonda vardı. 

Rusya �le enerj� alanında tahk�me g�tm�ş�z. Isınmamızın yüzde altmışını Rusya’dan 

sağladığımız doğalgaz �le sağlamaktayız. D�ğer ısınma usuller�n� tasf�ye etm�ş�z. Bütün 

şeh�rlerdek� yapılarda ısınma usulünü daha tem�z b�r yakıt d�ye doğalgaza dönüştürmüşüz. 

Ancak b�z doğal gaz çıkarmıyoruz. Evlerde soba kurulacak bacada bulunmamaktadır. Rusya 

doğalgazı keserse kışları Ukrayna’da olduğu g�b� tıkanıp kalab�l�r�z. Soba kuramayız, kömür 

tem�n edemey�z. Ağaç yakıtı bulamasınız, tezeğe zaten ş�md� el�n� süren yok, köylerde �nsan 

kalmamış, sonuçta yakıt olarak tezek de kullanamazsınız. Dolayısıyla bunların emanet usulü �le 

g�d�yor olması sadece b�r para veya mal�yet meseles� değ�ld�r. Aynı zamanda �daren�n hayatta 

kalmasının varlık nedenler�ndend�r. Hayata tutunab�lme neden�; rekabet neden�, b�r şeye bağlı 

olmamak meseles�d�r. B�r şey� tamamen bırakmamak meseles�d�r. Dolayısıyla emanet usulünün 

başka mantığında savunma gerekçeler� var. Her zaman bell� b�r usul yönüyle yapılıp �kna ed�c� 

argümanlar ortaya çıkmaktadır. Yan� emanet usulünü s�ze öyle anlatab�l�r�z k� b�r an önce bu 

emanet usulünü b�t�rel�m d�ye düşüneb�l�rs�n�z. Eğer süzgeçten geç�rm�yorsanız o zaman 

yanılmış olursunuz. Veya emanet usulünü göklere çıkararak anlatab�l�r�z. B�rçok buna �l�şk�n 
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kullanılacak argüman da var. Y�ne yanıltıcı olab�l�r.  

Dolayısıyla bu alanda �nsan tecrübes�yle, kend� araştırmasıyla, bakış açısıyla 

değerlend�rmes�, üzer�nde tefekkür etmes�, der�n düşünmes� ve kend�s� bakımından en azından 

sonradan değ�ş�leb�lecek b�r değer hükmü vereb�lmes� gerek�r. İk� yönde de ver�ler vardır. B�r 

�daren�n varlık sebeb� kamu h�zmetler� olduğuna göre �dare kamu h�zmetler�n� emanet usulü �le 

görmekten çıktığı takd�rde başkasının yaptığı kamu h�zmetler�ne tab� olur. Başkasının g�rd�s�ne 

tab� olur. O �şle �lg�l� tecrübes�n� yet�şm�ş elemanını y�t�r�r. Deprem olan b�r ülkede yeter�nce 

madenc�n�n olmaması hal�nde ortaya çıkab�lecek zararları düşünsen�ze! Yalova deprem�nde 

b�rçok sağ kurutulan k�msey� afad vs. den z�yade madenc�ler kurtardı. Madenc�ler�n tünel açma 

ve tahk�m etme tecrübes� olduğu �ç�n daha çok yardımcı oldular. Bu �ş sadece b�r �nsana bakmak 

meseles� değ�ld�r. Dolayısıyla b�r madenc�l�k tecrübes�ne, b�r damarına, bütün mal�yet�ne 

rağmen tutmak ve bunu emanet usulü �le görmek �le bunun mal�yet�n�n dünya p�yasasının �k� 

üç m�sl�ne çıkması arasındak� terc�hte b�rb�r�yle karşılaştıramayacağımız çok sayıda farklı 

unsur vardır. Farklı ver�ler vardır. Bu ver�ler� değerlend�rmek gerek�r. Yan� heps� değer� paraya 

çevr�l�p te hang�s� daha değerl� den�lemeyecek çok taraflı sonuçları vardır.

 

B. Kamu H�zmet�n�n Özel K�ş�ler Tarafından Yürütülmes� 

a) Özel Kişiler Niçin Kamu Hizmetinin Yürütülmesine Katılır? 

Özel hukuk k�ş�ler� kamu h�zmet�n�n yürütülmes�ne hayır yapmak �ç�n katılmazlar. Kamu 

yararı �ç�n katılmazlar. Çünkü özel hukuk k�ş�s� kar etme amacı güder. Özel hukuk k�ş�ler� hayır 

yapmaz d�ye b�r şey elbette yoktur. Ama hayır yapmak �st�yorsa bağışta bulunur veya vakıf 

kurar veya başka davranışlarda bulunur. Hatta daha sonra anlatacağız, özel k�ş�ler�n hayır 

yapmasını özend�r�c� �dar� faal�yetler vardır. Mesela özel k�ş� kamu yararına kurulmuş b�r vâkıfa 

bağışta bulunursa o yaptığı bağışı verg� matrahından düşüreb�leceğ� �ç�n verg� avantajı oluyor. 

Özel k�ş� bazen b�r m�lyon l�ra bağışta bulunduğunda �k� buçuk m�lyon l�ra verg�den 

kurtarab�l�yor. Dolayısıyla �daren�n özell�kle böyle teşv�k mekan�zmaları vardır. Ama özel k�ş� 

kamu h�zmet�n�n görülmes�ne b�r profesyonel �ş olarak katıldığı zaman kar amacı gütmekted�r.  

b) Devlet kamu tüzel kişisi niçin özel kişiye bunu gördürüyor? 

Şu argümanlar kullanılıyor. Bazı kamu h�zmetler�n�n yürütülmes� çok büyük b�r f�nansal 

kaynak gerekt�rmekted�r. Örneğ�n üçüncü havaalanının, üçüncü köprünün yapılması büyük 

kaynak gerekt�rmekted�r. Bu kaynağı �dare kend� bütçes�nden ayırdığı takd�rde o yıl k� programı 
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ve öncel�kler� şaşab�l�r. Böylel�kle �kt�sad� düzen bakımından bozukluk meydana gelecekt�r. 

Dolayısıyla �dare, h�zmet� özel k�ş�ye yaptırayım özel k�ş� f�nansmanını bulsun, �daren�n 

ceb�nden b�r para çıkmasın, özel k�ş� bu f�nansmanı get�rmes� sayes�nde b�r para kazansın, sonra 

da �dareye devrets�n d�ye düşünmekted�r. N�tek�m �daren�n bu bakış açısı, f�nansman yükünden 

kurtulmaktır. Örneğ�n Türk Telekom’u devretmes� çokça tartışıldı. Türk Telekom’u �dare 

özelleşt�r�rken yan� h�zmet�n özel k�ş�ler leh�ne özel k�ş�ler tarafından görülmes�n� sağlarken 

kend� �ç �şlem�nde şunu esas almaktadır:  

Bu esk� telefon hatları hızla esk�m�ş durumdaydı, yen�lenmes� gerek�yordu. Üstel�k f�ber 

kablolarla yen�lenmes� gerekmekteyd�. F�ber �nternet bağlantısı �le sadece ver� değ�l görüntü de 

geleb�lmes� �ç�n gerekl�yd�. Bunu da bütün Türk�ye’de yapmak b�r (know how) gerekt�r�yor. 

Yan� bunu herkes yapamaz. Sadece para meseles� değ�l aynı zamanda b�lg� gerekt�ren b�r 

meseles�d�r. Bunu bu alanda çalışan b�r ş�rkete verey�m, ş�rkete de 25 yıl boyunca onu �şletme 

hakkı verey�m. Ş�rket bunu yen�les�n, �şlets�n para kazansın.  

Ş�rket�n beş yılda kazanacağı anlaşılan paraya Türk Telekom özelleşt�r�ld�. Baktığınızda 

15 yıl boyunca ş�rket kar edecek. Ama d�ğer taraftan baktığınızda da �daren�n ceb�nden para 

çıkmadı, teknoloj�s� yen�lend�, yatırım mal�yet�n� b�r anda karşılamak durumunda kalmadı. Özel 

k�ş� bu 15 yıl boyunca kar eder hale geleb�lmek �ç�n yatırımı hızlıca yaptı. Böylel�kle yatırım 

zaman yayılmadan hızlıca gerçekleşt�. Ayrıca sab�t telefonlar da g�derek para kaybed�yor. 

Dolayısıyla bunu 20 yıl �ç�n versem b�le ben olsam kar etmezd�m, özel k�ş� kar ed�yorsa ets�n. 

Zarar ederse de zarar ets�n. İdare ben�m �ç�n teknoloj�n�n gel�şmes� öneml�d�r d�ye baktı. Ama 

sonuçta �dare bunu başarab�lse aldığı paranın dört m�sl� daha kar edecek. Dolayısıyla bu 

problem var. 

c)  Kamu Hizmeti Yürütmenin Özel Sektör Açısından Cezbedici 

Yönleri 

Özel k�ş�ler kamu h�zmet�n�n yürütülmes�ne kar etmek amacıyla katılıyor. Çünkü 

günümüzde dehşetl� b�r rekabet var. Kamu h�zmetler�n�n yararlanıcısı bell�d�r. Mesela kamu 

h�zmet� olarak elektr�k �ş�ne g�rd�ğ�n�zde veya telefon �ş�ne g�rd�ğ�n�zde b�rçok abonen�z 

olacaktır. Yen� abone ed�nmeyeceks�n�zd�r. Beş m�lyon abonel� b�r �şe g�receks�n�z. Dolayısıyla 

parayı yatırdığınızda pazarlama problem�n�z adeta yok g�b�d�r. En n�hayet�nde müşter�s� hazır 

b�r alandır. O yüzden özel k�ş� bu alana g�rmey� terc�h ed�yor. Örneğ�n özel k�ş� 20 m�lyar dolar 

yatırması gereken b�r �şte, bunun heps� ceb�nden çıkmayacak, devlet garant�s� �le kred� �mkânı 

olacak, bu parayı üç sene �ç�nde değerlend�rmeye başladığında bu paranın b�r kısmı �le banka 
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fa�z�n� ödey�p her sene de yarım m�lyar dolar kar etm�ş olab�lecekt�r. Y�rm� sene de bu çok �y� 

b�r para yapar ve üstel�k pazarlama problem� bulunmamaktadır. Ayrıca müşter� de artab�l�r. 

Yararlanalar da artab�l�r. R�sk oranı düşeb�l�r. Sonuçta parayı güvencel� b�r alana yatırmış olur.  

Bunun b�rçok ek problem� vardır. Mesela bunu özel k�ş� bu kadar parayı kend� mal 

varlığından ayıramıyor. Arada bankalar olması gerek�yor. Bankalar da para vermek �ç�n �dare 

güvences� arıyor. K�m� zaman yapılan �ş� ş�rket yapmazsa, parayı kötü harcarsa alıp başkasına 

vereb�lme hakkını alıyor. Hatta bazen f�nansmanı bankalar da sağlayamıyor. Ex�mbank ve 

benzerler�nde devlet kred�ler� olarak gündeme gel�yor. Mesela nükleer santral öyle yapılıyor. 

Dünyada sadece �k� tane nükleer santral yapab�len ş�rket var. İk�s� de nükleer santral yapma 

�ş�n� devletlerden alab�lmek �ç�n kend� devletler�nden kred� alıyorlar. Kend� devletler� o özel 

ş�rketler� destekl�yor. Nükleer santral� ben yapayım, sen benden yılda şu kadar enerj� almayı 

taahhüt et, ben de sana şu kadar yıl sonra nükleer santral� çalışır vaz�yette tesl�m edey�m.  

İdare, özel k�ş�ye kend�s�nden para falan �stemeyeceğ�n� b�ld�r�yor. Böylece �dare; b�r şey 

yapmadan, �şletmeden bu alandan para kazanacağı gözüyle bakmaktadır. Özel hukuk k�ş�s� de 

bende b�r “know how” var. Bunun �ç�n mutlaka �ş bulmam gerek�r gözüyle bakıyor. Bu faal�yet� 

artık dünyada yapab�len başka k�mse yok. Bu ek�b� dağıtırsam b�r daha toparlayamam ama bu 

mühend�slere, bu �şç�lere, bu “know how”a mutlaka b�r �ş bulmam, para kazanmam gerek�r. 

Dolayısıyla kend� f�nansmanımı sağlayarak dünyanın neres�nde nükleer santral yapma �ş� varsa 

g�d�p yapmak gerek�r d�ye düşünüyor. Özel k�ş� kend� devlet�n�n de desteğ� �le para kazanmayı, 

bu konudak� b�lg�y� el�nde tutmayı, tekel� el�nde tutmayı düşünüyor. Karşı taraftak� devletler 

�se; bu nükleer enerj� santral�n� yapacak eleman kolay kolay bulamam. Bunu bu özel ş�rkete 

verey�m, onları get�rey�m get�r�rken de sözleşmeye yükümlülükler koyayım. Kend� 

mühend�sler�m� yet�şt�rme şartı kopyayım. Kend� mühend�s�me b�lg�y� aktarma tecrübes� 

koyayım. Bakım onarım g�b� �şlerde kend� mühend�sler�me b�r kısmını öğretme mükellef�yet� 

koyayım. Hem yaptırayım hem de bu alanda daha da gel�şey�m. Bu alanda alab�ld�ğ�m� alayım 

d�ye bakıyor. Tarafların düşündüğü çok farklı çıkarlar var.  

Dolayısıyla bunların hang�s� stratej�k bakımdan daha doğru daha yanlış bunlar tecrübe 

b�r�k�m� �le olay b�r�k�m� �le geçm�ş uygulama b�r�k�m�yle, sak�n b�ç�mde �lg�len�lecek, karar 

ver�lecek b�r şeyd�r. H�çb�r zaman oturup da böyle �lk başta, bana göre den�lecek b�r �ş değ�ld�r. 

Bunun bütün özell�kler�n� b�l�yor musun? f�nansman �ş�nde çalıştın mı? Teknoloj� �ş�nde çalıştın 

mı? Bunun fayda ve zararlarına �l�şk�n ver�ler konusunda çok taraflı b�r ver� derlemes� yaptın 

mı? Üzer�nde zamana yayılı dayalı yayılmış örnekler�nden yola çıkarak modellemeler yaptın 

mı? İler� doğru projeks�yonlu hang� modeller yaptın. Bunları açıklamak gerek�r. Ondan sonra 
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bana göre demek gerek�r.  

Ama hukuk� boyutu; taraflar bunlarda karşılıklı fayda beklemeler�d�r. İdare g�derek daha 

çok b�r b�ç�mde bunu özel k�ş�lere vermek �st�yor. G�derek daha büyük �şler özel k�ş�lere 

ver�l�yor. Daha büyük �şler özel k�ş�lere ver�ld�kçe de hukuk� rej�m arayışları doğuyor. Mesela 

özel k�ş� y�rm� m�lyar dolar yatırıyor �se b�r uyuşmazlık çıktığında karşı taraf devlet olduğu �ç�n 

sen�n mahkemende yargılanmak �stem�yor. Uyuşmazlık �ç�n tahk�m yolunu �st�yor. İdare olarak 

y�rm� m�lyar dolarlık b�r f�nansman gels�n �st�yorsan mevzuatını değ�şt�rmek zorunda 

kalıyorsun. Gerek�rse Anayasayı değ�şt�r�yorsun. İdar� uyuşmazlıklarda tahk�me �mkân 

tanıyorsun. Sözleşmeler� buna göre yapıyorsun. Tahk�m� yapab�lecek hukukçu �st�hdam 

ed�yorsun. Yabancı d�le hâk�m tahk�m uyuşmazlıkları konusunda uzman k�ş�ler yet�şt�r�yorsun. 

Mesela Türk Telekom tahk�m�nde çalışan Türk Telekom’un avukatı, ş�md� b�r yönet�c�s�; 

(doktora yapmış b�r�s�) dört tahk�m� kazandı. Bu aynı zamanda, buna göre b�r yet�şme 

meseles�n� de gerekt�rmekted�r. Dolayısıyla özel k�ş�n�n kamu h�zmet� görmes�ne katılması �ç�n 

sab�t olmaktan çıkmış usuller var. Sınırlı değ�l, g�derek ortaya çıkıyor. Bazıları usul değ�l 

f�nansman yöntem� olarak gel�ş�yor. Bu sebeple, usulle f�nansman yöntem�n� ayırmak gerek�r. 

F�nansman yöntem� parayı garant� vermek �ç�n, f�nansmanın mal�yet�n� bel�rlemek �ç�n, 

f�nansman hareketler�n� bel�rlemek �ç�n var. Hukuk� alt yapı yan� hukuk� esas �se h�zmet�n 

�şley�ş�ne �l�şk�n alt yapıdır. İşley�ş�ne �l�şk�n alt yapılarda b�l�nen klas�k usuller var. Bunlardan 

�lk�; 

C. Kamu H�zmet�n�n Özel K�ş�ler Tarafından Yürütülmes� Usuller� 

a) Kamu Hizmeti İmtiyazi 

  Osmanlı son dönem�nde kaldırılan “kap�tülasyonlar” bunları �fade etmekted�r. Mesela 

şeh�r hatları Fransızların el�ndeyd�. Tünel �şletmes� Fransızlara a�tt�. Dem�r yolu yapımı 

Almanlara ver�lm�şt�. Hatta sözleşmede; c�varındak� tar�h� eserler� de Almanya’ya götüreb�lme 

�mkânı ver�ld�ğ� �ç�n dem�ryolu z�kzaklar ç�z�lerek yapılmıştır. Dem�ryolu çevres�ndek� tar�h� 

eserler değ�l, dem�ryolu tar�h� eserler�n çevres�nden geçm�şt�r. O yüzden de alman müzeler� 

b�z�m tar�h� sereler�m�zle doludur. Kamu h�zmet� �mt�yazı Osmanlının son dönem�nde 

güçlenm�şt�r.  

Çıkar �ç�n çalışan özel hukuk k�ş�s� s�z�n çıkarınızı da s�zden daha fazla düşünecek 

değ�ld�r. Dolayısıyla Osmanlının son dönem�ndek� bu kap�tülasyonlar Cumhur�yetle b�rl�kte 

kaldırılmıştır. Buna �l�şk�n Turgut Tan’ın çok esaslı b�r makales� bulunmaktadır. Osmanlı 

dönem�ndek� kamu h�zmet� �mt�yazlarını çok etraflıca tek tek �ncelem�şt�r.  
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Kamu h�zmet� �mt�yazı halen geçerl� b�r usuldür. Elektr�k alanında mesela yed� tane 

�mt�yaz vardır. Telekomün�kasyon alanında Türk Telekom’a ver�len �mt�yaz vardır. Turkcell 

kamu h�zmet� �mt�yazı gören özel hukuk k�ş�s�d�r. Avea kamu h�zmet� �mt�yazı gören b�r özel 

hukuk k�ş�s�d�r. Yan� bu ş�rketler �dareye a�t olan telekomün�kasyon �ş�n� kamu h�zmet� �mt�yazı 

�le bell� b�r süre görmek üzere almıştırlar. Örneğ�n 4,5 g �haleye çıktı. Tekrar b�r y�rm� senel�k 

daha almış oldular. B�rçok alanda kamu h�zmet� �mt�yazı vardır. Türk�ye’n�n gördüğü en büyük 

tahk�m davalarından b�r�s� Uzan’ların ÇEAŞ’a el konulması �le ortaya çıktı. Çukurova elektr�k 

b�r kamu h�zmet� �mt�yazı olarak Çukurova bölges�nde elektr�k �let�m ve dağıtım �ş�n� yaparken 

yolsuzluklar vs. oldu d�ye �dare kamu h�zmet� �mt�yazını süres�nden önce b�t�r�p el koydu d�ye 

kaç m�lyar dolarlık tahk�m uyuşmazlığı çıktı. Basında dönem dönem onların davlarını 

görüyorsunuz.  

Dolayısıyla bu uyuşmazlık kamu h�zmet� �mt�yazının uygulanması b�ç�m�nden ortaya 

çıktı. Sabancı elektr�k, (Enerj� SA) orada ürett�ğ� elektr�ğ�, elektr�k depolanamadığı �ç�n 

ÇEAŞ’a vermek �st�yordu. Enerj� Bakanlığı da ÇEAŞ’a fazla elektr�ğ� satın alma mecbur�yet� 

get�rd�. ÇEAŞ �se ben�m �mt�yaz sözleşmem de böyle b�r hüküm yok böyle b�r mecbur�yet 

get�rmezs�n�z ded�ğ�nde b�r uyuşmazlık ortaya çıktı. Çıkan uyuşmazlıktan Enerj� Bakanlığının 

taleb�n� kabul etmed�ğ� �ç�n ÇEAŞ’a el konuldu. B�r büyük f�nansman �mparatorluk böyle 

yıkılmış oldu. ÇEAŞ’a el konulunca bankaları battı. Bankalardak� �dd�a ed�len yolsuzluklar 

ortaya çıktı. İlg�nç b�r hukuk� olay ceza davası �le b�rl�kte ortaya çıktı. Köken�nde kamu h�zmet� 

�mt�yazının hukuk� rej�m� �ht�lafı var4.  

Kamu h�zmet� �mt�yazına böyle el konulup konulmaması bunun hukuka uygun olup 

olmaması g�b� b�r sorunu var. Güncel ve b�rçok z�nc�rleme etk�ler� �le b�rl�kte b�r mal� problem 

�çer�yor. O yüzden hukuk� rej�m öneml�d�r. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.  

Kamu h�zmet� �mt�yazı özel k�ş�ler�n kamu h�zmet�n� yürütmes� usuller�nden b�r�d�r. 

Esk�den ber� �şlenm�ş olan �lk usuldür. Osmanlı dönem�nden kalma bununla �lg�l� b�r kanun var. 

Bu kanun “Menaf�� Umum�yeye Müteall�k İmt�yazat Hakkında Kanun” dur. Menaf�� Umum�ye 

genel h�zmetler demekt�r. Müteall�k �l�şk�n demekt�r. İmt�yazat �mt�yazın çoğulu demekt�r. 

Kamu h�zmet�n� �mt�yazını düzenlemek �ç�n yapılmıştır. Çünkü Osmanlının son dönemler�nde 

de �mt�yazlar var. Bu kanun Cumhur�yet dönem�nde de kaldırılmadığı ve yer�ne başka b�r kanun 

koyulmadığı �ç�n halen devam ed�yor.  

 
4 DANIŞTAY 13. DAİRE E. 2005/5390 K. 2005/2879 T. 31.5.2005, Bu karara �nternet s�tem�zden 

er�şeb�l�rs�n�z. 
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Kamu h�zmet� �mt�yazının özell�ğ� şudur: kamu h�zmet� �mt�yazında özel hukuk k�ş�s� kar 

etme �ht�mal� ve zarar etme r�sk� �le b�r kamu h�zmet�n� gördürülmes�ne katılıyor. Kar etme 

�ht�mal� ve zarar etme r�sk� �le katılıyor. Burada yen� tab�r�yle, kamu h�zmet� �ş�n� yapıp �şlet�p 

devretmek şekl�nde b�r sözleşme düzenlemes� var. Mesela üç tane ş�rkete sözleşme �le 

ver�leb�lecek frekans var. Cep telefonu �şletmes�n� yapmak �steyenlere üç tane frekans var. Bu 

kıt kaynaktır. Her �steyene cep telefonu alanında frekans yayab�lecek �şletme ver�lm�yor. Ana 

üç tane ş�rket olacak, bu ş�rketlerden yararlananlar da başka ruhsat alan ş�rketler olacaktır. Ama 

frekans aralığı yan� havada g�deb�lecek bu elektromanyet�k (�yon�ze ed�lmem�ş radyasyonla 

b�rl�kte g�deb�lecek) dalgalar “enterferans” yapmadan yan� b�rb�r�n� zedelemeden, b�rb�r�ne 

karışmadan ancak üç ş�rket� götüreb�l�r. Dolayısıyla bu sadece tamamen serbest özel k�ş�lere 

bırakab�lecek b�r t�caret alanı değ�l devlete a�t b�r alandır. Elektromanyet�k dalga alanına �l�şk�n 

b�r şeyd�r. İdare bu �ş� kend�s� yapmak yer�ne kamu h�zmet� �mt�yazı sözleşmes�yle vermey� 

terc�h etm�şt�r. İhaleye çıkacak, tal�p olanlar �haleye katılacak ve en fazla para veren �le 

sözleşme �mzalanacaktır. Böylece b�r kere para almış olacaktır. Oraya baz �stasyonu kurmak 

�ç�n bu hakkı vermek �ç�n ondan para alacak sonra da �mt�yazcıya d�yecek k�; sen bunu 

yapacaksın, 20 yıl boyunca çalıştıracaksın sonra �şler b�r şek�lde bana devredeceks�n. Böylel�kle 

20 yıl sonra �dare bunu tekrar ger� almış olacak. Baz �stasyonunu, bütün dalga yayma �şlem�n�, 

bütün tekn�k yatırımları özel k�ş� yapacak, �dare sadece bunu yapma hakkını ona verecekt�r. 

Yan� sadece b�r kâğıt verecekt�r. İdare tes�s falan vermeyecek, tes�sler� de �mt�yazcı yapacak. O 

çalıştıracak. O sırada �dare denetleme yapacak. Sözleşme b�tt�kten sonra da �dareye �şler 

b�ç�mde devredecek.  

O yüzden mesela çok tartışılacak b�r şey; bu ş�rketler bankalardan kred� almak 

�sted�kler�nde baz �stasyonlarını reh�n göstermek �sted�ler. Telekomün�kasyon Kurumu sen bunu 

reh�n gösteremezs�n çünkü banka bu kred�n� ödemezsen baz �stasyonunu alıp satar. Halbuk� sen 

bu baz �stasyonunu 20 yıl sonra �dareye devretmek zorundasın. O yüzden bunu reh�n 

göstermezs�n. Ş�rketler de 20 yıl sonra devredeceğ�m �ç�n o zamana kadar �sted�ğ�m g�b� 

kullanırım, değ�şt�r�m, �darede zaten tem�natım var, devredemezsem tem�natımdan alırsın, ben 

neden ş�md�den �dareye devredecekm�ş g�b� tutayım, bu özel k�ş� faal�yet� �se �sted�ğ�m 

hareket�n olması lazım d�ye kend�n� savundu. Bu olay Danıştay’a a g�tt�. Danıştay “burada reh�n 

olmaz” d�yerek kest�r�p attı. Bunun üzer�ne ş�rketler çok öneml� f�nansal zarara g�rd�ler. Çünkü 

karşılığında reh�n gösteremey�nce bankanın kred� puanı dolayısıyla fa�zler artmış oluyor.  

N�hayet�nde özel k�ş� h�zmet� yapacak, �şletecek ve devredecek ama sah�b� olmayacaktır. 

Özelleşt�rme burada �k�nc� anlamda kullanılmaktadır. Yan� �ş� özel k�ş�ye satmıyorsunuz. İş� 
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bell� b�r süre �ç�n �şletme ve yapım hakkını özel k�ş�ye devred�yorsunuz. Dolayısıyla bu kamu 

h�zmet� �mt�yazında böyle b�r husus vardır.  

Burada da d�yeceks�n�z k� özel k�ş� n�ye g�r�yor. Çünkü d�yel�m k�, devlet bu �ş� 

devrederken şöyle hesaplar yapıyor: b�r elektr�k santral� kurarken 243Mhz santral �ç�n b�r Mhz 

kaça mal ed�yorum, örneğ�n 1000 dolara mal ed�yor. Dolayısıyla özel k�ş� de bunun bu f�yata 

mal eder d�ye hesap ed�yor. Sonra bunu �şlet�rken yıllık �şletme masrafı ne kadarsa bunu hesaba 

katıyor. Kend�ne göre b�r hesap yaparak d�yor k� bu 600 m�lyon dolara falan kurulur. Net�cede 

kamu h�zmet�n� bu mal�yete göre özel hukuk k�ş�s�ne devred�yor. 

Özel k�ş� bunu spot p�yasadan daha ucuza aldığı aynı kal�tede malzeme �le 200 m�lyon 

dolara mal ederek 400 m�lyon dolar baştan kar ed�yor. Çünkü �dare kend� kr�terler�ne göre 

bunun muhammen bedel�n� 600 m�lyon dolar olarak görmüştür. Sonra �şletme masrafını d�yel�m 

�dare 1 m�lyon dolar olarak öngörmüş ama s�z 200 b�n dolara bunu �şleteb�l�yorsanız daha az 

ve daha n�tel�kl� personelle �şlet�yorsanız kar etm�ş oluyorsunuz. İdare sonra elektr�k kaçak 

kayıp oranlarını hesaplıyor. %98 kaçak kayıp olan yerler� var. S�z de o %98’� %60’a 

�nd�rd�ğ�n�zde oradan da kar ed�yorsunuz. Dolayısıyla �dare kend� standartlarına göre 

bel�rleyerek sözleşme yaptığı �ç�n s�z o standartlardan daha �y� �şletmec�l�k gösterd�ğ�n�zde 

sadece sene �ç�ndek� normal karlar dışında dehşetl� karlar elde etme �mkânına sah�p 

oluyorsunuz.  Dolayısıyla burada �şletmec�l�k başarısını b�r havuç olarak tutarak bunu daha 

hızlı, daha ucuz, daha n�tel�kl� yapılmasına bakılıyor. Buradak� kr�t�k nokta �ş�n �şletmes�ne 

bakmaktır. Mesela Afş�n Elb�stan term�k santral� Türk�ye’de enerj� kaynağının % 20 s�n�n 

karşılandığı yerd�r. İdare 20 bu santral� sened�r b�t�remed�. B�t�rememes�n�n neden� Afş�nl�ler 

�le Elb�stanlılar arasında b�r rekabet var. Afş�nl�ler kabloyu döşed�ğ� zaman Elb�stanlılar 

geld�ğ�nde onları koparıyor. Onlar döşed�ğ�nde d�ğerler� koparıyor. Eleman �st�hdamından 

�lçeler arası rekabetten b�rb�rler�n� baltalamalarından, �şletememekten ötürü 20 sened�r santral 

b�tmed�. Belk� de özel k�ş�lere g�ts�n d�ye kötü n�yetl� k�mseler yaptı. Özel k�ş� 3 senede onu 

�şletmeye soktu. Dolayısıyla bu �şler çok bell� olmaz. Çok gar�p yansımaları olan şeyler var. 

Daha sonra belk� laf lafı açarsa değ�neb�l�r�z.  

i. “Fa�t Du Pr�nce” ve “Emprev�zyon” Nazar�yeler� 

Kamu h�zmet� �mt�yazının en bel�rg�n noktası kar etme ve zarar etme �ht�mal�n�n 

olmasıdır. Zarar da edeb�l�rs�n�z. 600 m�lyon d�ye öngörülmüş b�r husus dünya p�yasalarındak� 

değ�ş�mler neden�yle 800 m�lyona mal olab�l�r. İdareden artık 200 m�lyon �steyemezs�n�z. Altı 

da s�ze üstü de s�ze a�tt�r. Dolayısıyla �şletmec� olmak �şletmec� olarak 1 m�lyon dolara 

öngörülmüş b�r şey �şletme mal�yetler� artar �k� m�lyona çıkarsa �dareden para �steyemezs�n�z. 
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Zarar edeb�l�rs�n�z. N�tek�m ş�md� �mt�yazlı ş�rketler zarar ed�yor. Elektr�k p�yasası, 

sanay�leşme öngörüldüğü g�b� gel�şmed�ğ� �ç�n �mt�yazlı ş�rketler her ürett�ğ� kW saat başına 1 

sent falan alıyor. Bıraktıkları zaman da tem�natları yakılacağı �ç�n canla başla zararlarına 

çalışıyorlar. Daha öncek� senelerde kar etm�şler �se karlarından y�yorlar. Daha öncek� seneler 

de de kar etmem�şlerse �şlet�rken �flas b�le edeb�l�rler. İflas etmeler�ne karşı da tem�natları var. 

Bu tem�natları �dare paraya çev�r�p �ş� b�t�recek. O zaman daha sıkıntılı b�r yere g�decek. O 

yüzden bu �şte kar etmek g�b� zarar etmek de var. Dolayısıyla �şler öngördüğünüz g�b� 

g�tmeyeb�l�r.  

Bunun �ç�n de usulde get�r�lm�ş �mkânlar vardır. Şöyle �mkânlar var. Mesela kömüre 

büyük b�r gümrük verg�s� get�r�ld�. B�r anda ton başına 600 dolar zarar etmeye başladınız. S�z�n 

kabahat�n�zden değ�l, s�z�n �şletmec�l�k başarısızlığınızdan değ�l, �daren�n yaptığı b�r �ş�n 

sonucu olarak olan b�r durum var. İdare böyle b�r �şlem yaparken s�z�n de mal�yet�n�z arttı. 

Burada s�z batmayasınız d�ye “fa�t du pr�nce” d�ye b�r kural var. Yan� �daren�n eylem� neden�yle 

mal�yet�n�z artmışsa bu hukuk� rej�m�n b�r gereğ� olarak s�z�n zararınızın yarısı kadar b�r kısmı 

karşılamasına �mkân veren b�r hukuk� usul vardır.  

Tamam, zarar da s�ze kar da s�ze ama zarar s�z�n başarısızlığınızdan öngörememen�zden 

değ�l sadece �daren�n yaptığı b�r �şten kaynaklanmış �se �dare olarak ben�m koyduğum b�r 

verg�den �dare olarak get�rd�ğ�m ek b�r mal�yetten kaynaklanmış �se b�r kısmını �dare karşılar 

anlamına gelen b�r usul vardır. Buna “fa�t du pr�nce” den�l�yor. Anlaşamazsanız mahkemeye 

başvuruyorsunuz. Mahkeme ad�l b�r dağıtım yapıyor. 

 “Emprev�zyon” d�ye �k�nc� b�r usul var. O da öngörülemezl�k d�ye added�leb�l�r. Bu da 

şartlarda öngörülemez b�r ağırlaşma meydana gelm�şse sözleşmen�n başında, y�ne �dareden 

tazm�nat �stemen�ze �mkân ver�r.  

İmt�yaz usulünün hukuk� n�tel�ğ� zaman �ç�nde öyle gel�şm�ş k� karı da özel k�ş�ye zararı 

da özel k�ş�ye kuralı esnem�şt�r. Özel k�ş� kamu h�zmet� yaptığı �ç�n onun haklı olduğu 

durumlarda yüklend�ğ� mal�yet�n b�r kısmını �dare üstleneb�lmekted�r. Sonuçta özel k�ş� 

faal�yet� sürdürmeye devam etmek �sted�ğ�nde bunda �daren�n b�r menfaat� var. Özel k�ş� batsa 

faal�yet de sekteye uğrayacağından “sürekl�l�k �lkes�” zedelenecekt�r. O yüzden �dare özel 

k�ş�den sonradan değerlend�rmek üzere zararın b�r kısmını karşılayab�lmekted�r.  

Mesela halk otobüsler�nde oldu. Bazı hatlarda h�ç yolcu çıkmadı. H�ç yolcu çıkmayınca 

halk otobüsler� zararına çalışmaya başladı. Ama b�r yandan da az da olsa o halk otobüsler�n�n 

sürdürülmes�ne �mkân get�r�lmes� gerek�yor. İdare burada halk otobüsler�n�n yaşayab�lmes� �ç�n 
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b�r takım öner�ler get�rd�. Çünkü onlar batsa �dare kend�s� otobüs alıp oraya koyması gerek�r. 

Dolayısıyla �dare onlar batmasın d�ye bu zarara b�r yıl dayanmalarını, b�r yıl sonra onları 

yolcusu bol olan b�r hatta almayı taahhüt ett�. Dolayısıyla b�r yıl yolcusu yoğun, b�r yıl az olan 

hatlarda dengey� sağlamak �sted�. Böylel�kle �dare h�zmet� de sürdürüyor özel k�ş�y� de 

batırmıyor. Dolayısıyla özel k�ş� batsın d�ye b�r s�stem olmadığı �ç�n, özel k�ş�y� kabahat� ve 

kend� �şletmec�l�k başarısızlığı olmadan maruz kalab�leceğ� zararlara karşı koruyan 

mekan�zmalar gel�şm�şt�r. Bunlardan �k�s� sözleşme alanında “fa�t du pr�nce” ve “emprev�zyon” 

nazar�yeler�d�r.  

ii. Kamu H�zmet� İmt�yazı B�r İdar� Sözleşmed�r 

Kamu h�zmet� �mt�yazı en esk� usul olmakla b�rl�kte özel k�ş�ler �le �mzalanan b�r 

sözleşmed�r. Bu sözleşme �dar� sözleşme n�tel�ğ�nded�r. Bu sözleşmede �daren�n üstün yetk�ler� 

vardır. Sözleşme konusu h�zmet öncel�kle özel k�ş�ye h�zmet�n yapılması, �şlet�lmes� ve bell� 

b�r süre sonra �dareye devred�lmes� �le �lg�l� yetk� ver�yor.  

F�nansman model� olarak, kamu h�zmet� �mt�yazı canlandırılmak �sten�ld�ğ�nde �sm�ne 

yap-�şlet-devret sözleşmes� denm�şt�r. “Yap-�şlet-devret”�n özetleneb�lecek b�r özell�ğ� var. 

Kend�ne özgü b�r hukuk� rej�m� var. Bu sözleşmen�n özell�kler� var. İdare �le özel hukuk k�ş�ler� 

arasındak� �l�şk�y� düzenleyen hukuk� rej�mler� var. Kend�ne özgü kanunları, mevzuatı var. 

Fransız ve Türk hukukunda 1800lü yıllardan ber� bu alanda ver�lm�ş kararlar var. Bu kararlar 

�le gel�şm�ş b�r hukuk� altyapı var.  

Adeta “ıceberg” g�b� kamu h�zmet� �mt�yazı ded�ğ�m�zde böyle dehşetl� b�r hukuk� 

rej�mden bahsed�yoruz. Böyle “ıceberg” g�b� b�r hukuk� rej�m oluştuğu �ç�n kamu h�zmet� 

�mt�yazına benzer de olsa bunun oluşmuş hukuk� rej�mden kurtulmak �ç�n yen� usullerle bu usul 

canlandırılmaya çalışılmıştır.  

Özal zamanında yap-�şlet-devret den�lmes�n�n anlamı bu kamu h�zmet�n�n oluşmuş 

hukuk� rej�m�n� kapatıp yen� b�r sayfa açab�lmek ve f�nansal bakımdan yen� b�r başlangıç 

yapab�lmekt�. Yan� açıkça bu oluşmuş hukuk� rej�m bazı kamu h�zmetler�n�n özel hukuk k�ş�ler� 

tarafından görülme haller�ne engel sayıldığı �ç�n yen� usuller gel�şt�r�lmeye çalışılıyor.  

Çünkü �mt�yaz usulünün yapısı oluşmuş, kem�kleşm�şt�r. Hukuk� rej�m� bell�d�r. Yargı 

kararlarına �şlenm�ş, anlamı kapsamı bel�rlenm�ş, tarafların hak ve yükümlülükler� oluşmuştur. 

Özel hukuk k�ş�ler� bunu k�m� zaman �stem�yorlar. Büyük sermayeler get�recek özel 

hukuk k�ş�ler� söz konusu olduğunda �se �dareler; ben �darey�m �ster kabul et �ster etme dem�yor. 

Roller değ�şt�. İdare ne olur gel bu �ş� yap d�yor. Ne olur şu parayı get�r d�yor. Ekonom�k 
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bakımdan öneml�d�r d�yor. Özel hukuk k�ş�ler� de; tamam gel�r�m ama hukukçularımdan görüş 

aldım, bunu kamu h�zmet� �mt�yazı �le yapamam bunun başka b�r formülünü bulmak gerek�r. 

Sözleşmede kamu h�zmet� �mt�yazı yazarsa bu ben�m yatırdığım para bakımından yeterl� 

güvence olmaz.  

Pak�stan’da Türk ş�rketler�n�n g�rd�ğ� otoyol projes�nde Pak�stan’dak� �kt�dar değ�ş�kl�ğ� 

neden�yle, otoyol projes� �ptal ed�l�nce ortaya çıkan uyuşmazlık 20 sened�r sona ermed�. ve b�r 

dönem çok ünlü müteahh�t olan b�r�s� battı. Böyle h�ç batmayacak sanılan büyük b�r �nşaat 

ş�rket� batmış oldu. Dolayısıyla özel ş�rketler bu alana g�rd�ğ� zaman b�r güvence �st�yor. O 

devletler nezd�nde b�r güvence �st�yor. L�bya’da Türk ş�rketler� de öyle senelerce süründü. 

L�bya’da büyük problemeler oldu, �şç�ler�n paraları ödenemed�, �şç�ler çıkamadı. Kaddaf�’y� 

�kna etmeye defalarca Devlet başkanları g�tt� geld�. Ş�md� özel ş�rketler�n bu tecrübes� olduğu 

�ç�n özel f�nansman kuruluşlarının kend�ne uygun hukuk� rej�m� olmadıkça bu alana g�rm�yor. 

Dolayısıyla kamu h�zmet� �mt�yazı bell� haller dışında azaldı. Çünkü o bell� hallerde ş�rketler�n 

zaten büyük b�r taleb� var. Telekomün�kasyon alanına g�rmek �ç�n (ş�md� telefon kullanmayan 

yok) büyük b�r talep var. Net�cede bu alanın her dak�kası para kazandırıyor.  

Dolayısıyla bu alana g�rmek �ç�n hukuk� rej�m falan öneml� değ�l. Kamu h�zmet� �mt�yazı 

da olsa özel k�ş� bu alana g�rmey� kabul ed�yor. Dolayısıyla burada b�raz n�met külfet denges�n�n 

ortaya çıkardığı b�r sonuç var.  

Hukuk �ster �stemez böyle ayak sürdüğü zaman bu böyled�r �steyen gels�n �steyen 

gelmes�n d�yor. Ancak kamu �dares� ve f�nansman bakımdan ekonom� �dares� hayır bu konuda 

nereye kadar esneyeb�l�r�z d�yerek b�ze projeler gel�şt�r�n beklent�s�nded�r. Hukukçular da bunu 

gel�şt�rmed�ğ� �ç�n “b�z yaparız s�z artık bundan sonrasını düşünün” d�yorlar. O yüzden 

yapılandan yola çıkarak bunun hukuk� rej�m� ne olur d�ye hukukçular düşünmeye başlıyor. O 

yüzden b�r sürü sonradan gel�şen rej�m var. 

İmt�yaz usulü, b�z�m hukukumuza göre anon�m ş�rket şekl�nde kurulmuş b�r özel hukuk 

k�ş�s� �le kamu h�zmet�n�n kar ve zararı, hasar ve zararı özel hukuk k�ş�s�ne a�t olmak üzere, 

özel hukuk k�ş�s� tarafından �şlet�lmes� usulüdür. Burada �dareyle özel hukuk tüzel k�ş�s� 

arasında b�r sözleşme yapılıyor. Bu sözleşmeye karma �şlem n�tel�ğ�nde d�yoruz. Çünkü hem 

�dare tarafından tek taraflı olarak o kamu h�zmet�n�n görülüşüne �l�şk�n usul ve esaslar 

bel�rlen�yor- o kamu h�zmet�n�n hang� esaslar çerçeves�nde yürütüleceğ�, hang� kurallara göre 

yürütüleceğ� düzenlen�yor. O nedenle b�r düzenley�c� �şlem boyutu var. B�r de sözleşmen�n 

tarafı olacak özel hukuk k�ş�s�n�n mal� haklarını düzenled�ğ� �ç�n aynı zamanda b�r sözleşme. 

Çünkü sözleşme d�yeb�lmem�z �ç�n karşılıklı �k� tarafın hak ve yükümlülükler�n� düzenleyen 
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b�r met�n olması lazım. İmt�yaz sözleşmes�nde �k� boyutu da gördüğümüz �ç�n karma �şlem 

d�yoruz bu sözleşmeye. Yan� hem �daren�n tek taraflı olarak o kamu h�zmet�n� düzenled�ğ�n� 

görüyoruz, hem de sözleşmen�n tarafı olan özel hukuk k�ş�s�n�n b�r takım mal� haklarının da 

burada düzenlend�ğ�n� görüyoruz. Dolayısıyla karma n�tel�kl� b�r �şlemden söz ed�yoruz.  

İmt�yaz sözleşmes� �le sözleşmen�n tarafı olan özel hukuk k�ş�s�ne o h�zmet� sürdürmek 

konusunda tekel n�tel�ğ�nde b�r hak ver�l�r. Dolayısıyla onun o bölgede münhasıran o h�zmet� 

sunmak konusunda b�r tekel� vardır. Başka b�r özel hukuk k�ş�s�ne aynı mah�yette b�r �ş 

yapılmasına müsaade ed�lmemes� gerek�r. Bu �mt�yaz sözleşmes�n�n ayırt ed�c� özell�kler�nden 

b�r�d�r. 

Y�ne �mt�yaz sözleşmes�n�n mutlaka Danıştay �ncelemes�nden geç�r�lmes� gerek�yor. 

Bunun da b�r hukuk� sürec� var. Anayasamızın 99'dan öncek� hal�nde ¨İmt�yaz sözleşmeler� 

Danıştay �ncelemes�nden geç�r�l�r¨ şekl�nde b�r hüküm vardı. Anayasa Mahkemes� Yap-İşlet-

Devret sözleşmeler�ne da�r çıkarılan b�r kanunun �ptal�ne �l�şk�n kararında; ¨Bu sözleşmeler�n 

adı Yap-İşlet-Devret sözleşmes� olsa b�le, �mt�yaz sözleşmes�n�n özell�kler�n� taşıyor; 

dolayısıyla bunları özel hukuk hükümler�ne tab� kılamazsın.¨ şekl�nde b�r �çt�hat gel�şt�rd�. 

İmt�yaz sözleşmeler�n� Danıştay �ncelemes�nden geç�rmeden bu sözleşmeler� yapma amacı 

vardı. Çünkü bu tür sözleşmeler b�r yatırım sözleşmes�. Özell�kle yabancı yatırımcıların gel�p 

bu sözleşmeler� ülkem�zde yapab�lmes� �ç�n kend�ler�n� hukuk� b�r güvencede h�ssetmeler� 

lazım. İmt�yaz sözleşmes�nde �se �dareye tek taraflı olarak üstün b�r takım yetk�ler ver�yorsunuz. 

Bu üstün yetk�ler sebeb�yle �dare sözleşmeye sürekl� müdahale edeb�l�r, sözleşmen�n koşullarını 

değ�şt�reb�l�r. Bu �se, özell�kle yatırımcılar bakımından güvencel� b�r şey değ�l. O nedenle 

Anayasa Mahkemes� de, ¨Bu (Yap-İşlet-Devret) �mt�yaz sözleşmes� özell�ğ� taşıyor, sen bunu 

başka şek�lde �s�mlend�rsen b�le ben bunu Anayasaya aykırı bulur �ptal eder�m.¨ ded�ğ� �ç�n bu 

sefer yasama organı Anayasa koyucu olarak 99 değ�ş�kl�ğ� �le Anayasa değ�ş�kl�ğ�ne g�tt� ve 

¨Kamu h�zmet�n�n görülmes�ne �l�şk�n sözleşmeler�n hang� hukuka tab� olacağına yasama 

organı karar ver�r¨ ded�. Böylece n�tel�ğ� �t�bar�yle �mt�yaz sözleşmes� olan bazı sözleşmeler�n 

kanunlarla Danıştay'ın görev alanı dışına çıkarılması �mkanı get�r�ld� ve özel hukuka tab� 

tutulmuş oldu. Bunun da arkasındak� gel�şme, yasal serüven� bu şek�lde. Dolayısıyla bugün 

�mt�yaz sözleşmes� n�tel�ğ�nde olsa b�le bazı sözleşmeler kanunla özel hukuk hükümler�ne tab� 

tutulab�l�yor. Eğer kanunla özel hukuk hükümler�ne tab� kılınmamışsa, bu b�r �dar� sözleşmed�r. 

İdar� sözleşme olduğu �ç�n de Anayasamıza göre mutlaka Danıştay’ın görüşünün alınması 

lazım. Esk�den ¨Danıştay'ın �ncelemes�nden geç�r�lmes� gerek�r¨ d�yordu. İncelemeyle görüş 

alma arasında öneml� b�r n�tel�k farkı var. Danıştay burada sadece görüş verecek, bu görüş �dare 
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açısından bağlayıcı değ�l. Bağlayıcı olmamakla b�rl�kte böyle b�r sözleşmen�n �ptal� �ç�n 

açılacak davada Danıştay 1. Da�res�n�n bu konudak� �st�şar� görüşü b�r ver� olacaktır yargılama 

aşamasında. 

Danıştay'ın önüne gelen b�r �mt�yaz sözleşmes�nde, Danıştay öncel�kle sözleşmen�n 

gerçekten �mt�yaz sözleşmes� olup olmadığına bakar, eğer değ�lse �ncelemez ger� gönder�r. 

İk�nc�s�, �mt�yaz sözleşmes�nde b�r hukuka aykırılık bulmaz, uygun görüşle bunu ger� gönder�r. 

Üçüncüsünde �se �mt�yaz sözleşmes�nde hukuka veya kamu h�zmet�n�n gerekler�ne b�r takım 

aykırılıklar bulab�l�r. Bunu da kend� görüşünde bel�rt�r ve �dareye gönder�r. Ded�ğ�m�z g�b� �dare 

elbette k� bu görüşlerle bağlı değ�l. Danıştay’ın çeş�tl� kararlarına baktığımız zaman Danıştay, 

�ncelemes�n� sadece hukuka uygunluk, kanuna uygunluk açısından yapmıyor; aynı zamanda bu 

görüşler�n� oluştururken yer�ndel�k bakımından da b�r denet�m yapıyor. İmt�yaz sözleşmes�n�n 

yapılmasının kamu yararı bakımından doğru olup olmadığına �l�şk�n tesp�tler de yapıyor. 

Böylece Danıştay tarafından görüş alınarak da �mt�yaz sözleşmes� sürec� tamamlanmış oluyor.  

İmt�yaz sözleşmes�n�n özel hukuk k�ş�s�ne b�r takım haklar ve yetk�ler tanıdığını söyled�k 

ve b�r�n� de söyled�k. İmt�yazcıya tekel n�tel�ğ�nde b�r h�zmet sunma �mkanı ver�l�r. D�ğer b�r 

yetk�s� �se b�r takım kamusal güçler kullanmasına �z�n ver�rs�n�z. Mesela kend�s� adına 

kamulaştırma yapılmasını talep edeb�l�r. D�yel�m k� b�r otoyol yapım �ş�n� �mt�yaz suret�yle b�r 

ş�rkete yaptıracaksınız. Bu yolun yapımı �ç�n kamulaştırma yapmaya �ht�yacı vardır. Ama 

kamulaştırmayı b�zzat kend�s� yapmayacak, �mt�yaz sözleşmes�n�n tarafı olan �dareden kend� 

adına kamulaştırma yapılmasını talep edecekt�r. Bu da b�r kamusal güç kullanımıdır. Yer� 

geld�ğ�nde �mt�yazcı ş�rket �lg�l�lere b�r takım tutanaklar tutab�l�r, ceza� müeyy�deler 

uygulayab�l�r. Bunlar hep �mt�yazcı ş�rkete tanınmış haklardır. Aynı zamanda sözleşmen�n mal� 

denges� bozulduğunda fa�t du pr�nce veya emprev�zyon ded�ğ�m�z �k� �lkeyle sözleşmen�n 

mal� denges�n� yen�den koruma �mkanı ver�yor.  

Fa�t du pr�nce �lkes� kamu h�zmet� �mt�yaz sözleşmes�n�n mal� denges�n�n sözleşmen�n 

tarafı olan �daren�n tek taraflı olarak yapmış olduğu �şlemler ve aldığı kararlar neden�yle özel 

hukuk k�ş�s� aleyh�ne bozulmasını �fade ed�yor. Sözleşmen�n mal� denges� bozulduğu �ç�n bu 

mal� dengey� yen�den kurmamız gerek�yor. 

Emprev�zyon (öngörülemezl�k) olağanüstü b�r sebepten dolayı veya tarafların önceden 

öngöremeyeceğ� b�r sebepten dolayı sözleşmen�n mal� koşullarında anormal b�r değ�şme, 

bozulma meydana geld�yse, y�ne bu sözleşmen�n mal� denges�n� korumamız, yen�den tes�s 

etmem�z lazım. 
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N�ç�n bunu yapıyoruz? Çünkü özel hukuk k�ş�s� b�r kamu h�zmet� yürütüyor. Eğer özel 

hukuk k�ş�s� o kamu h�zmet�n� yürütemez hale gel�rse kamu h�zmet� aksayacaktır. Yan� s�z o 

h�zmetten yararlanamayacaksınız demekt�r. Topluma yansıyan böyle olumsuz b�r boyutu 

olduğu �ç�n de sözleşmen�n mal� denges�n� yen�den kurmamız gerek�yor. Buradak� amacımız 

özel hukuk k�ş�s�n�n uğradığı b�r t�car� zararı karşılamak değ�ld�r. Zaten �mt�yaz sözleşmes�nde 

kar da zarar da özel hukuk k�ş�s�ne a�tt�r. Fa�t du pr�nce ve emprev�zyon kuramında da 

sözleşmen�n tarafı olan özel hukuk k�ş�s�ne �zafe edemeyeceğ�m�z b�r sebepten dolayı 

sözleşmen�n mal� denges� bozuluyor. Fa�t du pr�nce'te sözleşmen�n tarafı olan �daren�n tek 

taraflı kararıyla- d�yel�m k� yen� verg�ler konuluyor- �mt�yaz sözleşmes�n�n koşullarını tek 

taraflı olarak değ�şt�reb�l�yor. Bu bakımdan b�r takım değ�ş�kl�kler yaptığında �dare, 

sözleşmen�n mal� denges� bozulacaktır ve bu mal� dengey� yen�den kurmanız gerek�r. Bu 

yüzden fa�t du pr�nce kuramının uygulandığı durumlarda �dare tam b�r tazm�nat öder. 

Emprev�zyonda �se sözleşmen�n mal� denges�n� yen�den tes�s edecek kadar b�r tazm�nat öder. 

Fa�t du pr�nce Türkçes� olan b�r kavram değ�l, egemen olgusu d�ye çevr�l�yor. Egemen olan 

kamu gücünü el�nde bulunduran �dared�r. Kamu gücünü el�nde bulundurduğu �ç�n o kamu 

gücüne dayalı olarak yapmış olduğu �şlemler sebeb�yle sözleşmen�n mal� denges� bozuluyor. 

Onun �ç�n buna fa�t du pr�nce d�yoruz. Egemen�n, prens�n gücüyle yapılmış b�r değ�ş�kl�kten 

bahsed�yoruz. Dolayısıyla bu değ�ş�kl�k sebeb�yle sözleşmen�n mal� denges� bozuluyorsa bunu 

tazm�natla g�dermem�z lazım. 

Cep telefonu ş�rketler� �mt�yaz sözleşmes� yapıyor �dareyle, üç tane cep telefonu 

operatörü var ve her b�r� �mt�yaz sözleşmes�yle bu h�zmet� yürütüyor. Büyükşeh�r Beled�yes� 

Kanunu değ�şt�r�ld�. İmt�yaz sözleşmeler�n�n yapıldığı dönemde büyükşeh�r kavramı kanunda 

nüfusu 750.000'den fazla olan yerler, genell�kle şeh�r merkezler� büyükşeh�rd�r. İşte İstanbul, 

Kocael� dışındak� yerlerde şeh�r merkezler�, 750.000 olan yerlerde büyükşeh�rd�r. Erzurum da 

büyükşeh�rd�, Gaz�antep de büyükşeh�rd�. Ama büyükşeh�r ded�ğ�m�z yer şeh�r merkez�n�n 

olduğu yerd�. İstanbul ve Kocael� �l�nde kanunla mülk�ye sınırlar büyükşeh�rd�. İmt�yaz 

sözleşmes�n�n yapıldığı dönemde Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu buydu. Sonra çıkarılan b�r 

kanunla yen� büyükşeh�rler kuruldu ve büyükşeh�rler�n sınırı �l sınırı yan� mülk� sınırlar olarak 

bel�rlend�. Bütün �lçeler büyükşeh�r sınırları �ç�ne g�rm�ş oldu. İmt�yaz sözleşmes�nde şöyle 

hükümler var mesela: Beş yıl �ç�nde bütün büyükşeh�rler� 3G h�zmet� verecek şek�lde kapsama 

alanına alacaksın. Yed� yıl �çer�s�nde �lçe merkezler�n� kapsama alanına alacaksın. On yıl 

�çer�s�nde nüfusu on b�ne kadar olan yerler� kapsama alanına alacaksın. On beş yıl �ç�nde de 

bütün köyler� kapsama alanına alacaksın d�yordu. Kademel� olarak �mt�yazcıya kamu h�zmet�n� 
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yaygınlaştırma yükümlülüğü get�rm�ş oluyorsunuz. Henüz on beş yıllık süre dolmadı ama 

kanun değ�şt�, büyükşeh�r sınırları değ�şt�. Köyler de büyükşeh�r beled�yes�n�n mahalles� hal�ne 

geld�. Böyle b�r durumda B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu (BTK) b�r yazı gönderd� bu üç 

ş�rkete, ¨Kanun değ�şt�, buraların heps� büyükşeh�r oldu, sen b�r yıl �çer�s�nde bütün bu 

bölgeler�n heps�n� kapsama alanına alacaksın¨ ded�. Bunu alab�lmes� �ç�n çok c�dd� b�r zamana 

�ht�yacı var, hem de mal� bakımdan en az b�rkaç m�lyar dolarlık yatırım yapması lazım. B�rden 

olab�lecek b�r şey değ�l. Böyle b�r durumda BTK'nın bu kararının �ptal�n� �sted�n�z, hang� 

kurama dayanab�l�rs�n�z? 

B�r arkadaşınız, ¨Burada b�r değ�ş�kl�k var ama sözleşmen�n tarafı olan �darece yapılan 

b�r değ�ş�kl�k değ�l bu. İdaren�n dışında yasama organı tarafından çıkarılan b�r kanun sebeb�yle 

b�r sözleşmen�n mal� denges� bozulacaksa bozulmuştur; dolayısıyla s�z�n emprev�zyon 

kuramına g�tmen�z lazım¨ d�yor. Doğru mu söylüyor arkadaşınız? 

Kısaca İmt�yaz sözleşmes�n�n sona ermes�nden de bahsedel�m. İmt�yaz sözleşmes� çok 

doğal olarak sözleşme süres�n�n b�tmes�yle sona erer. İk�nc�s�, �dare tek taraflı olarak sözleşmey� 

feshedeb�l�r. Üçüncü olarak da �dare gerekl� gördüğü durumlarda, kamu yararını gerekt�r�yorsa 

tam b�r tazm�nat ödeyerek o sözleşmey�  ger� satın alab�l�r. İmt�yaz verm�şs�n�zd�r ama d�yel�m 

k� stratej�k b�r konudur, ülke güvenl�ğ�n� �lg�lend�ren b�r konudur. Güvenl�k sebeb�yle o h�zmet� 

tekrar görmek �sters�n�z. İmt�yazı sona erd�rmek �sters�n�z. Böyle b�r durumda �mt�yazı ger� 

satın alırsınız. Ger� satın alma durumunda da �mt�yazlı ş�rkete tam b�r tazm�nat öders�n�z ve 

ş�rket� mağdur etmem�ş olursunuz. 

Tek taraflı feshe �l�şk�n olarak ÇEAŞ kararına bakalım. B�r sabah pol�s ve mal�ye 

ek�pler�nce Çukurova Elektr�k Dağıtım A.Ş.'ye g�r�l�p, bütün b�lg�sayarlarına, ver�ler�ne, ş�rket 

yönet�m�ne el koyuldu. Gerekçes� kararda yer almaktadır. Karara göre ş�rket ¨Kamulaştırılan 

taşınmazları ş�rket adına tesc�l ett�rerek sözleşme hükmünü açıkça �hlal etm�ş ve kusurlu 

davranmış. H�zmet�n aksamadan yürütülmes� �ç�n gerekl� yatırımların yapılması gerek�rken 

ş�rket kaynakları grup ş�rketler�n�n f�nansman açığını kapatmak amacıyla kullanılmış. Yıllar 

�ç�nde yatırımların düşük sev�yelerde kalması sonucu görev sahasında elektr�k üret�m�nde fazla 

b�r artış olmamış. Ş�rket�n sattığı elektr�ğ�n büyük b�r bölümünü y�ne Devlet'ten aldığı elektr�kle 

karşılanması karşısında, ş�rket�n sözleşmen�n amacına aykırı b�r b�ç�mde davrandığı ortaya 

çıkmıştır. Davacının otoprodüktör ş�rketler�n Kanuna aykırı olarak faal�yet gösterd�ğ� �dd�ası 

yer�nde görülmemekle b�rl�kte, tüm uyarılara rağmen davacının sözleşmen�n 21/h maddes�ne 

aykırı b�ç�mde 3096 sayılı Kanuna ve �lg�l� mevzuatına uygun olarak kurulan otoprodüktör 

ş�rketler�n ürett�ğ� elektr�k enerj�s�n� �let�m s�stem�ne bağlamaması veya bağlantısını haksız 
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olarak kesmes� g�b� davranışları ş�rket�n kusurunu ortaya koymaktadır.¨ 

 

B�r elektr�k dağıtım ş�rket�n�n sözleşmeye aykırı davranması ve bu aykırılıkların 

oluşturduğu sakıncalar sebeb�yle �dare tek taraflı olarak sözleşmey� feshed�yor. Kamu 

h�zmet�ne b�zzat kend�s� el koyarak kaldığı yerden kend�s� devam edeb�l�yor. Hâlbuk� b�r özel 

hukuk sözleşmes�nde böyle b�r şeyle karşılaşmanız mümkün değ�ld�r.  

b) Müşterek Emanet 

Bu usulde “Emanet”� d�ğer kısımdan yan� kamu h�zmet�n� �daren�n yürüttüğü rej�mden 

almış “müşterek” �se özel hukuk k�ş�s�ne yönelt�lm�şt�r. Müşterek emanet�n en öneml� farkı 

şudur. Kamu h�zmet�n� kurma �ş� devlete a�tt�r. Özel k�ş� �ç�n sadece �şletme ve devretme �ş� var.  

Mesela beled�ye otobüsler� var ama artık beled�ye eleman �st�hdam etm�yor. B�r ş�rkete d�yor k� 

gel ben�m otobüsler�m� sen �şlet. Otobüsler beled�yeden şoför ve �şletme sadece özel hukuk 

k�ş�s� tarafından tem�n ed�l�yor. O zaman b�r “müşterek emanet” olab�l�r.  

En fazla görülen usulde şöyled�r: İmt�yazla karıştırılıyor. Mesela Türk�ye’de öyle b�r 

�ht�laf oldu.   

Anadolu yakası elektr�k dağıtımı meseles� (AKTAŞ). İdare Kamu H�zmet� �mt�yazı 

ver�rken Anayasamız ve kanunumuz gereğ� Danıştay’ın mütalaasını almak zorunluluğu var. 

D�ğer usullerde Danıştay’ın görüşünü almak zorunluluğu yoktur. Anadolu yakası elektr�k 

dağıtım �ş�n� AKTAŞ elektr�ğe Danıştay’ın görüşünü almadan verm�şler. Sonra dava açınca 

Danıştay görüşü olmadığı �ç�n �ptal ed�ld�. İlhan Özay bu konuda mütalaa verd�. K�tabında var. 

Aktaş elektr�k ondan mütalaa aldı. Aktaş elektr�k ben burada b�r şey yapmadım. Anadolu 

yakasının zaten var olan elektr�k d�rekler� ve telefon d�rekler� �le sadece �şletme ve bakım �ş� 

yapıyorum. Dolayısıyla bu Kamu h�zmet� �mt�yazı değ�l, müşterek emanett�r ded�. Ama 

Danıştay bu sözleşmeye bakarak sadece var olan tes�sler� �şletmek değ�l, yen� yerlere hatlar 

çekmek, yen� trafolar yapmak şekl�nde olduğu �ç�n (bütünü olmazsa b�le b�r kısmını yapmak da 

olduğu �ç�n) bu esasında kamu h�zmet� �mt�yazıdır. Danıştay görüşünü alınmadığı �ç�n hukuka 

aykırıdır ded�. İptal ed�ld� ve onlardan ger� alındı5.  

Öyleyse burada yap kısmı yok. İşlet devret kısmı var. Hatta ş�md� kom�k b�r usul olarak 

bazen ondan da bahsed�yorlar. İşlet-devretten sonra �şlet “devretme” get�r�lm�şt�r. Bu da her 

 
5 Danıştay, 10. Daire, E. 1993/1752, K. 1991/1, T. 29.04.1993, Bu karar internet sitemizden erişebilirsiniz. 
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sene sonunda tekrar yen�lenme �mkânı get�r�yor. Mesela telekomün�kasyon öyle yap-�şlet-

devretme şekl�nded�r. Çünkü d�yel�m k� Türkcell h�zmet�n yürütülmes�n� aldı ve en avantajlı 

odur. Çünkü �lk önce o aldı. B�r anda 60 m�lyona yakın aboneye çıktı. Önce 36 m�lyona çıktı. 

Ş�md� Türk�ye nüfusundan fazla abones� var. Dolayısıyla müth�ş b�r �mkân kazandı. Bunu 

kaybetmemek �ç�n 3G çıktığında onu da aldı. Daha sözleşmen�n henüz ortasında �ken b�r 25 yıl 

daha eklem�ş oldu. ş�md� 4,5G jenerasyon geld�. B�r y�rm� beş yıl daha aldı. Ş�md� geld�ğ�m�z 

süren�n üstüne b�r 25 yıl daha eklenm�ş oldu. Bununda ortalarına doğru 5G gelecek 6G gelecek. 

Belk� de kıyamete kadar eklemleme eklemleme devam etm�ş olacak. Dolaysıyla bu prat�kte yap 

�şlet devretmeye dönüşmüş olmaktadır. Bu da b�r f�nansman yöntem� olarak düşünüleb�l�r. 

Zaten �darede bunu yaparken böyle düşünmüş olab�l�r. H�ç b�r zaman ger� almayı 

düşünmeyeb�l�r. B�r koyundan b�rkaç post çıkarmayı düşüneb�l�r. Her yen� jenerasyondan b�raz 

daha para alacak. Teknoloj�s�n� yen�letecek. Dolayısıyla bu da �daren�n �sted�ğ� b�r şey olab�l�r 

Müşterek emanet usulü adından da anlaşılacağı üzere emanet usulüne benzet�len b�r usul. 

Müşterek emanet usulü, �dare tarafından kurulmuş b�r kamu h�zmet�n�n özel hukuk k�ş�s� 

tarafından y�ne b�r �dar� sözleşme olan müşterek emanet sözleşmes� �le, özel hukuk k�ş�s�n�n 

kend� b�lg�s� �le o h�zmet� �şletmes�d�r. Pek� özel hukuk k�ş�s� bunu n�ç�n �şlet�r? Özel hukuk 

k�ş�s� o h�zmetten yararlananlardan alınan bedel üzer�nden sözleşme �le kararlaştırılan bell� b�r 

gel�r alır. Müşterek emanet usulünde de hasar ve zarar yan� kar ve zarar �dareye a�tt�r. Özel 

hukuk k�ş�s� �şletm�ş olduğu bu kamu h�zmet�nden elde ed�len gel�r üzer�nden b�r pay alma 

hakkına sah�pt�r. Eğer elde ed�len gel�r h�zmet�n mal�yet�nden düşüldüğünde h�çb�r şey 

kalmamışsa, h�çb�r şey de almayab�l�r. Ama genell�kle sözleşmede gel�r üzer�nden b�r pay 

alması kararlaştırılır k� böylece h�zmet�n r�sk�nden korunmuş olur. Bu nedenle de bu 

sözleşmeler�n �mt�yaz sözleşmeler�nden en büyük farkının da bu olduğunu söylemek 

mümkündür. Tab� �mt�yaz sözleşmeler�nde aynı zamanda kamu h�zmet� özel hukuk k�ş�s� 

tarafından kurulup, sermayes� özel hukuk k�ş�s� tarafından sağlanıyordu. Burada kamu 

h�zmet�n� kuran ve sermayey� sağlayan �dare, sadece �şletmey� özel hukuk k�ş�s� yapıyor. 

Halbuk� �mt�yazda hem kurup hem �şletme yetk�s� özel hukuk k�ş�s�ne a�t oluyor. Müşterek 

emanet usulünde hasar ve zarar, b�r başka �fadeyle kar ve zarar �dareye a�tt�r. Özel hukuk k�ş�s� 

bunun hasarına ve zararına katlanmak zorunda değ�ld�r. Kazancı �se bu h�zmet�n sunulması 

mukab�l�nde h�zmetten yararlananlardan elde ed�len bedel üzer�nden sözleşmeyle 

kararlaştırılan oran üzer�nden kend�s�ne kalacak olan gel�rd�r. Burada �mt�yazdan en öneml� 

farkı; �mt�yazcı �mt�yaz sözleşmes� kapsamında elde ett�ğ� gel�r� b�r ş�rket olarak kend� gel�r� 

olarak tahs�l eder. Halbuk� müşterek emanet usulünde bu gel�r� kend� adına değ�l �dare adına 
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tahs�l eder. Gel�r �daren�n gel�r�d�r. Müşterek emanetç� h�zmet� gel�r üzer�nden kend�s�ne 

sözleşmeyle kararlaştırılan oranda ver�lecek olan bedel karşılığında yürütüyor. K�m� zaman 

h�zmet �ç�n yapılan masraflar düşüldüğü zaman elde ed�len gel�rden h�çb�r şey kalmayab�l�r. 

Böyle b�r durumda müşterek emanetç�n�n b�r şey almayacağını da söyleyeb�l�r�z. Ama 

çoğunlukla gel�re orantılı b�r şek�lde bedel üzer�nden anlaşıldığı �ç�n bu �ht�mal�n olması da 

düşük kabul ed�l�yor. Çünkü bunu yaptığınız zaman b�r çeş�t zarara da özel hukuk k�ş�s�n�n 

katlanması sonucu doğmuş olur. Bu da müşterek emanet usulünün özell�ğ�yle bağdaşmaz. O 

nedenle müşterek emanetç�ye bedel üzer�nden bell� b�r oranda gel�rden pay ver�rs�n�z. Hatta 

k�m� zaman müşterek emanetç�n�n daha ver�ml� çalışmasını sağlamak, onu teşv�k etmek �ç�n 

gel�rdek� oranına bağlı b�r pr�m ödemey� dah� öngöreb�l�rs�n�z sözleşmeyle. Net�cede müşterek 

emanet usulüyle bu h�zmet� gören k�ş�, h�zmetten yararlananlardan topladığı ücret� kend� adına 

toplamaz. İdare adına toplar. 

İmt�yaz usulünde �se müşterek emanet usulüyle farklar var. Bunların en bel�rg�n olanı, 

�mt�yaz usulünde kamu h�zmet�n�n sermayes� de özel hukuk k�ş�s� tarafından tem�n ed�l�yor. 

H�zmet� de özel hukuk k�ş�s� kuruyor ve �şlet�yor. Y�ne kar ve zarar kend� adına olmak üzere bu 

h�zmet� �şlett�ğ� �ç�n özel hukuk k�ş�s� o h�zmetten yararlananlardan elde ett�ğ� gel�r� de kend� 

adına toplar, �dare adına toplamaz. Kar mı zarar mı edeceğ� �mt�yazcının t�car� becer�s� ve o 

h�zmet�n sunuluş şekl�yle �lg�l� b�r meseled�r. 

 

c) İltizam Usulü 

İlt�zam usulü, �dare tarafından kurulmuş olan b�r kamu h�zmet�n�n ve özell�kle de b�r 

kamu h�zmet�n�n tes�s�n�n özel hukuk k�ş�s� tarafından adeta b�r k�racı g�b� �şlet�lmes�d�r. İlt�zam 

usulünde mültez�m veya �lt�zam sözleşmes�n�n tarafı olan özel hukuk k�ş�s� h�zmet� �şletmek 

�ç�n �dareye bell� b�r bedel öder. Bunun mukab�l�nde o h�zmetten yararlananlardan elde ett�ğ� 

gel�r de kend�s�ne kalır. Böylece mültez�m�n �dareye ödem�ş olduğu para �le elde etm�ş olduğu 

gel�r arasındak� fark kend� kârını oluşturur. Kar ve zarar özel hukuk k�ş�s�ne a�t olacaktır �lt�zam 

usulünde. D�yel�m k� �dare kamu h�zmet�n� gördürmek �ç�n �hale açtı ve s�z bunu on m�lyon 

Türk L�rasına aldınız. Bu parayı �dareye ödeyeceks�n�z. D�yel�m k� beş yıl �ç�n yaptınız bu 

h�zmete �l�şk�n sözleşmey�. Beş yılın sonunda s�z bu h�zmet� sunma karşılığında on üç m�lyon 

l�ra gel�r elde ett�n�z. Aradak� fark üç m�lyon l�ra. Masraflarınızı vs. düştükten sonra kalacak 

olan para s�z�n karınızı oluşturur. İşlett�n�z elde ett�ğ�n�z gel�r sek�z m�lyon. Zarar ett�ysen�z 

buna da katlanacaksınız. 
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İlt�zam usulü Osmanlı İmparatorluğu dönem�nde sıkça uygulanmış b�r usul, özell�kle mal� 

�lt�zam sözleşmeler� yapılmıştır. Bazı özel hukuk k�ş�ler�ne verg� toplama �ş�n� bel�rl� b�r ücret 

karşılığında yapma görev� ver�lm�şt�r. İlt�zam usulü b�z�m ülkem�zde b�r ara beled�yeler�n bu 

gel�rler�n� toplaması �ç�n düşünüldü. Daha sonra İç�şler� Bakanlığının olumsuz görüş vermes� 

neden�yle bundan vazgeç�ld�. Sadece sayaç okuma �ş� özel k�ş�lere gördürülüyor. 

 

d) Ruhsat Usulü 

Bazı kamu h�zmetler�n�n tekel n�tel�ğ�nde h�zmetler olduğundan bahsetm�şt�k. Bu 

h�zmetler kamu h�zmetler� ama tekel n�tel�ğ�nde kamu h�zmet� değ�ld�r. Bell� b�r alanı �dare 

serbestleşt�rm�şt�r. Eğer tekel n�tel�ğ�nde değ�lse kend�s� o faal�yet� b�r kamu h�zmet� olarak 

yürüttüğü g�b� özel hukuk k�ş�ler�n�n de o alanda faal�yette bulunmasına �z�n vereb�l�r. Bunun 

g�b� bazı durumlarda �dare y�ne kanunun �z�n vermes� kaydıyla kamu h�zmet�n� ruhsat ded�ğ�m�z 

b�r usulle yan� özel hukuk k�ş�ler�ne �z�n vermek suret�yle onların da bu alanda faal�yette 

bulunmasına �z�n vereb�l�r. Ruhsat ded�ğ�m�z şey �daren�n tek taraflı b�r �şlem�d�r, kararıdır. 

Dolayısıyla b�r sözleşme değ�ld�r. Ama elbette k� b�r sözleşme olmaması tek taraflı b�r �şlem 

olması �daren�n tek taraflı kararıyla b�r�ler�n� b�r kamu h�zmet� yapmakla görevlend�receğ� ya 

da bu kamu h�zmet�n� yapmakla yükümlü kılacağı anlamına gelmez. Askerl�k g�b� bazı 

�st�snaları olmakla beraber kural olarak h�ç k�msey� s�z b�r kamu h�zmet� yapmaya 

zorlayamazsınız. Dolayısıyla ruhsat usulünde de her ne kadar �daren�n tek taraflı b�r �şlem� olsa 

b�le özel hukuk k�ş�s�n�n de bu tek taraflı �şlem� kabul �rades�n� ortaya koyması lazım. Aks� 

halde s�z tek taraflı olarak ben sen� bu �ş� yapmakla yükümlü kılıyorum d�yemezs�n�z. Bu 

nedenle ruhsatın tek taraflı olması demek sadece ruhsat ve koşullarının karşılıklı b�r müzakere 

sonucunda değ�l �daren�n tek taraflı kararıyla bel�rlenmes� anlamını taşır. 

Ruhsat usulünde b�r kamu h�zmet�n�n verm�ş olduğunuz b�r �z�nle, b�r ruhsatla özel hukuk 

k�ş�s� tarafından yer�ne get�r�lmes�n� sağlıyorsunuz. Özel hukuk k�ş�s� de bu h�zmet� ruhsatla 

bel�rlenen koşullar çerçeves�nde yer�ne get�r�r ve h�zmetten yararlananlardan elde edeceğ� bedel 

de kend� gel�r�n� oluşturur. Ruhsat usulünün t�p�k örnekler� vardır. Mesela halk otobüsler�. Şeh�r 

�ç� toplu taşıma �ş� kamu h�zmet� beled�yelere ver�lm�ş b�r görev. Kamu h�zmet� olarak 

düzenlenm�ş b�r görev. Bunu İETT ded�ğ�m�z müessese tarafından b�zzat kend� personel�, araç-

gerec� �le yer�ne get�reb�ld�ğ� g�b� halk otobüsü ded�ğ�m�z özel k�ş�lere ruhsat vermek suret�yle 

de bu h�zmet� yer�ne get�reb�l�r. Ama bunun özel k�ş�ler tarafından yer�ne get�r�lmes� onu b�r 

kamu h�zmet� olmaktan çıkarmaz. Toplu taşıma y�ne b�r kamu h�zmet� olarak yer�ne get�r�lm�ş 

olur. 
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Burada sınavlarda da karıştırılan b�r husus var. Kavramsal b�r benzerl�kten dolayı 

karıştırıyorsunuz. Kolluk usulü olarak ruhsat �le kamu h�zmet�n�n görülüş usulü olarak ruhsat 

b�rb�r�nden farklı şeyler. Kolluktak� ruhsat ded�ğ�m�z şey; kamu düzen�n� sağlamak �ç�n �dare 

bazı özel hukuk k�ş�ler�n�n faal�yetler�n� �zne tab� tutab�l�r. Mesela ev�n�z� yapacakken �nşaat 

ruhsatı alıyorsunuz; b�r �mar düzen� var, b�r İmar Kanunu var ve bunun öngörmüş olduğu 

yapılaşma kuralları var. S�z ancak yapılaşma kurallarına uygun olmak kaydıyla kend� araz�n�z 

üzer�nde ev yapab�l�rs�n�z. İşte �dare s�z�n bu kurallara uygun davranmanızı sağlayab�lmek, 

bunu denetleyeb�lmek �ç�n ev yapmanızı ruhsata bağlıyor. Burada s�z�n ev yapmanız b�r kamu 

h�zmet� olmadığı g�b� �daren�n s�ze ruhsat vermes� b�r kamu h�zmet� değ�ld�r. Bu b�r kolluktur. 

İmar düzen�n� sağlamak �ç�n, kamu düzen�n� sağlamak �ç�n �dare s�z�n o faal�yet�n�z� �zne tab� 

tutuyor. Bunun g�b� günlük hayatınızda karşılaştığınız pek çok faal�yet�n�z� s�z ancak �dareden 

alacağınız �z�nlerle yürütürsünüz. Küçük b�r �şletme olarak bakkal açarken b�le �dareden �şletme 

ruhsatı alıyorsunuz. Ama ruhsat almış olmanız bakkalcılığı b�r kamu h�zmet�ne dönüştürmez. 

İdaren�n verm�ş olduğu ruhsat b�r kolluk �şlem�d�r. Özel hukuk k�ş�s�n�n faal�yet�n� denetlemek 

üzere tes�s etm�ş olduğu b�r �şlemd�r. Halbuk� kamu h�zmet� usulü olan ruhsatta �dareye görev 

olarak ver�lm�ş b�r h�zmet vardır, faal�yet vardır. İdare bu faal�yet� b�zzat kend�s� yer�ne 

get�reb�leceğ� g�b� özel k�ş�lere ruhsatlar vermek suret�yle de, �z�nler vermek suret�yle de o 

faal�yet� yer�ne get�reb�l�r. İşte o zaman o faal�yet ruhsat usulüyle yer�ne get�r�lm�ş olur. 

Mesela özel hastanelere ver�len ruhsatlar b�r kamu h�zmet�n�n ruhsat usulüyle görülmes�n� 

m� �fade eder yoksa b�r kolluk usulü olarak ruhsatı mı �fade eder? Özel b�r hastanede 500 TL 

muayene ücret� alınıyor, buna kamu h�zmet� d�yeb�l�r m�y�z? Bunlar kamu h�zmet� değ�ld�r.  

B�r faal�yet�n topluma yönel�k olarak yürütülen, toplumun genel ve ortak b�r �ht�yacını 

karşılamaya yönel�k b�r faal�yet olması onu mutlak anlamda kamu h�zmet�ne dönüştürmez. 

İdare, k�m� zaman b�r faal�yet� serbestleşt�reb�ld�ğ�m�z kararla kend�s� kamu h�zmet� olarak 

yürüteb�ld�ğ� g�b� özel hukuk k�ş�ler�n�n de o faal�yet� t�car� b�r faal�yet olarak yürütmes�ne �z�n 

ve �mkan vereb�l�r. Özel hukuk k�ş�s� tarafından yürütüldüğü zaman b�r t�car� faal�yett�r. Mesela 

d�yel�m k� öğrenc� yurtları. Öğrenc� yurtları Kred� ve Yurtlar Kurumu'na kanunla ver�lm�ş b�r 

görev olarak KYK'nın öğrenc� yurdu açması, �şletmes� durumunda b�r kamu h�zmet� yürütür. 

Ama kanun koyucu serbest bırakmıştır. ¨Bel�rl� koşullara uyan herkes öğrenc� yurdu açab�l�r.¨ 

ded�ğ� andan �t�baren yurt faal�yet�n� tıpkı b�r otelc�l�k faal�yet� g�b� serbestleşt�rm�ş oluyor. O 

zaman artık yurt faal�yet� özel hukuk k�ş�ler� bakımından yürütülen b�r kamu h�zmet� değ�l; 

t�car� b�r faal�yet. Ama bunu �dare, kanunla kend�s�ne ver�lm�ş b�r görev olarak tevd� ed�ld�ğ� 

zaman hala da b�r kamu h�zmet� olarak yürütüyor.  
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B�r faal�yet�n kamu h�zmet� olması �ç�n onun �dareye kanunla b�r görev olarak ver�lm�ş 

olması lazım. Bu görev k�m� zaman tekel n�tel�ğ�nded�r, başka h�ç k�mse o alanda faal�yette 

bulunamaz, sadece �dare faal�yette bulunab�l�r. Bazen de öyle faal�yetler vardır k�, mesela 

Beled�yeler kültürel kamu h�zmet� yürütüyor; t�yatrosu var. Beled�yeler t�yatro h�zmet� verd�ğ� 

zaman bunu kend�s�ne kanunla ver�lm�ş b�r kamu h�zmet� olarak yer�ne get�r�yor. B�r sürü özel 

t�yatro var aynı zamanda. Bunlar �se kamu h�zmet� değ�l t�car� faal�yet olarak yer�ne get�r�rler. 

Tekel değ�lse özel k�ş�ler de t�car� faal�yet olarak yer�ne get�reb�l�rler. İdareye görev olarak 

ver�lm�ş b�r faal�yet� de �dare k�m� zaman özel k�ş�lere ruhsat vererek de yer�ne get�reb�l�r. Yan� 

bu faal�yet� y�ne ruhsat usulüyle yer�ne get�ren, �dare adına o faal�yet� yer�ne get�rm�şt�r. Mesela 

t�yatro örneğ�nden g�dersek, Kenter T�yatrosu büyükşeh�r beled�yes� �le anlaşsa. Sahne onun, 

kostümler, ışıklar vs. her şey var. Sen burada gel t�yatro oyunu serg�le dese, burada t�car� faal�yet 

m� yürütür Kenter T�yatrosu? Burada oyuncu �dare adına oynuyor. Büyükşeh�r Beled�yes� 

T�yatrosunun b�r göster�s� olarak b�z onu �zl�yoruz. Ama Kenter T�yatrosu kend� sahnes�nde 

�sted�ğ� oyunu oynasa t�car� faal�yet yürütmüş olur. Ruhsat ded�ğ�m�z şeyde �dare s�ze b�r �z�n 

vererek kend�s�n�n yürütmekle yükümlü olduğu b�r h�zmet� yer�ne get�rtt�r�yor �se, burada s�z 

t�car� faal�yet yürütmüyorsunuz. İdare adına, �daren�n yapmakla yükümlü olduğu b�r kamu 

h�zmet�n� �fa etm�ş oluyorsunuz. İşte özel halk otobüsler� de bunun t�p�k b�r örneğ�d�r.  

Den�z taşımacılığında b�r tarafta şeh�r hatlarının �skeles� var, ondan �dare kend� araç-

gerec�yle, personel�yle emanet usulüyle kamu h�zmet�n� yürütmeye devam ed�yor. Yandak� 

�skelede de Turyol g�b� özel hukuk k�ş�s�ne ruhsat vererek bu h�zmet� yürüttürüyor. 

D�ş hek�m� muayenehanes�, pol�kl�n�kler, özel hastaneler g�b� v�rtüel kamu h�zmet� olarak 

kabul ed�len faal�yetler� b�z kamu h�zmet� olarak kabul etm�yoruz. Çünkü bunlar �dareye görev 

olarak ver�lm�ş değ�l, serbestleşt�r�lm�ş. Özel k�ş�ler de bunu t�car� b�r faal�yet olarak yürüteb�l�r. 

İdareye b�r görev olarak ver�lm�şse, �dare bunu kamu h�zmet� olarak yürütecekt�r, özel k�ş�ler 

�se t�car� faal�yet olarak yapmaktadır.  

İdareye görev olarak ver�lmem�şse, toplumun genel�ne h�tap edeb�l�r, ortak b�r �ht�yacı 

karşılamaya yönel�k olab�l�r; bunlar olsa dah� net�cede kamu h�zmet� değ�ld�r. Bakkal da sonuç 

�t�bar�yle ortak �ht�yaçlarımızı karşılamaya yönel�k ama bu onu kamu h�zmet� hal�ne 

dönüştürmez.  

Kamu h�zmetler�n�n özel hukuk k�ş�ler�ne gördürülmes�ne �l�şk�n bütün usullerde özel 

hukuk k�ş�ler� de kamu h�zmet�ne �l�şk�n temel �lkelere uymakla yükümlüdürler. Uymadığı 

zaman �dare bunu kolluk yetk�s�n� aşan b�r şek�lde �çer�k denet�m� yaparak denetler. Mesela 

halk otobüsler�nde otobüsün yaşı, tem�zl�k, şoförün kılık-kıyafet� g�b� bütün hususları 
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denetleyerek kurallara uygun davranmalarını bekler. Kurallara uygun davranmamaları 

sözleşmeyle ya da ruhsatla kararlaştırılan yaptırımların uygulanmasını gerekt�r�r. Ruhsatın 

�ptal�ne ya da sözleşmen�n tek taraflı fesh�ne varıncaya kadar b�r takım yaptırım uygulama 

yetk�ler� var �daren�n. Özel hukuk k�ş�ler�n�n yürütmüş olduğu kamu h�zmetler�nden dolayı 

b�reyler zarara uğradığında bunun sorumlusunun k�m olacağı cevabını da Danıştay'ın bazı 

kararlarında görmek mümkün. Mesela �mt�yaz sözleşmeler�nden dolayı �mt�yazcının verd�ğ� 

zarardan dolayı açılan b�r davada, Danıştay d�yor k�; burada h�zmet �dare adına 

yürütüldüğünden �daren�n sorumluluğu söz konusudur. İdare bu zararı tazm�n eder ama h�zmet� 

yürüten özel hukuk k�ş�s�ne rücu edeb�l�r. Ama bazı başka örnek olaylarda �se doğrudan 

�mt�yazcı veya özel hukuk k�ş�s� aleyh�ne adl� yargıda açılan davalara da bakılab�lmekted�r. 

Dolayısıyla burada vatandaşın adeta b�r seç�ml�k hakkı var. İsterse h�zmet�n asl� sah�b� �dare 

aleyh�ne �dar� yargıda, �sterse de özel hukuk k�ş�s� aleyh�ne adl� yargıda dava açab�l�r.  

 

D. Kamu H�zmet�n�n Yen� Görülüş Usuller� 

Kamu h�zmet�n�n ş�md�ye kadar anlattığımız görülüş usuller� k�taplarınızda göreceğ�n�z 

klas�k usuller. Yalnız kamu h�zmetler�n�n modern devletle beraber çeş�tlenmes� ve hayatımızın 

her alanına doğru yaygınlaşmasıyla beraber bu usuller�n yeters�zl�ğ� ortaya çıkmıştır. 

Yeters�zl�ğ�n de temel sebeb� şu; esk�den devlet�n kamu h�zmet� ded�ğ� şey b�r takım gözet�m 

ve denet�m faal�yetler�nden �barett�. Para basan, adl�ye h�zmetler� yürüten, kolluk h�zmetler� 

yürüten b�r yapıydı devlet. Daha sonra �nsanların ortak �ht�yaçlarının artmasıyla beraber bu 

h�zmetler çok çeş�tlend�. Günlük hayatınızı düşünürsen�z, ne kadar çok kamu h�zmet� var ve ne 

kadar çok kamu h�zmet�ne �ht�yaç duyuyorsunuz. Telev�zyon yayıncılığından tutun, ulaşıma; 

yollardan, kaldırımlardan tutun hava ulaşımına kadar h�zmete �ht�yaç duyuyorsunuz ve bu 

h�zmetler�n büyük b�r kısmı da kamu h�zmet� olarak karşınıza çıkıyor. Ama bu h�zmetler� 

yürütürken �daren�n aynı zamanda f�nansmana, paraya �ht�yacı oluyor. Artık günümüzde kamu 

h�zmetler� küçük yatırımlarla yürütüleb�lecek h�zmetler değ�l. Havayolu ulaşımı açısından 

baktığınızda, Sab�ha Gökçen Havaalanında bazen yarım saat rötar oluyor p�st yeters�zl�ğ�nden 

ötürü. Yen� havaalanı yapmanız lazım, yen� p�st yapmanız lazım. Ama yen� p�st, yen� havaalanı 

yapmak m�lyon dolarlarla �fade ed�len b�r yapı. Okul yapılması, hastane yapılması çok büyük 

yatırımlar gerekt�ren faal�yetler. Dolayısıyla kamu h�zmetler�n�n yen� usuller�ne duyulan �ht�yaç 

esasen kamu h�zmet�n�n f�nansmanı konusunda arayışların ortaya çıkardığı çözüm öner�ler�. 

Yan� f�nansman arayışları aynı zamanda kamu h�zmetler�n�n özel hukuk k�ş�ler�ne gördürülmes� 

konusunda da �darey� arayışa yönelt�yor. Bu arayış sadece b�z�m g�b� gel�şmekte olan ya da 
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ekonom�s� çok gel�şmem�ş olan ülkeler bakımından değ�l; İng�ltere, ABD g�b� gel�şm�ş 

ülkelerde de geçerl�. Hatta b�z�m uyguladığımız pek çok usul aslında menşe� olarak bu ülkeler�n 

uyguladıkları usuller. Dolayısıyla bugün kamu h�zmetler�n�n f�nansmanı meseles�, devletler 

bakımından öneml� b�r problem. Çünkü devletler�n en öneml� gel�r kaynağı verg�d�r. Eğer 

ülken�z�n körfez ülkeler�nde olduğu g�b� öneml� b�r kaynak teşk�l edecek kadar doğal b�r 

zeng�nl�ğ� yoksa verg� toplayacaksınız. Bu elde ett�ğ�n�z verg�ler kamu h�zmet�n�n yürütülmes� 

�ç�n yeters�z kalmakta ama b�r taraftan da bu h�zmetler� yürütmen�z gerekmekte. Nasıl 

yürüteceks�n�z? İşte bu arayış devletler�n yen� yöntemler bulmasını sağlıyor. Ş�md� s�ze b�z�m 

ülkem�zde var olan bazı değ�ş�k yöntemler�n örnekler�n� vereceğ�m ama mantıken n�ç�n böyle 

yen� örnekler ortaya çıktığını da anlamak �ç�n bu örneğ� verd�k. 

 

Kanun örnekler�ne baktığımızda, mesela 3096 sayılı Türk�ye Elektr�k Kurumu 

Dışındak� Kuruluşların Elektr�k Üret�m�, İlet�m�, Dağıtımı ve T�caret� �le 

Görevlend�r�lmes� Hakkında Kanun. Hep�m�z b�l�yoruz, Türk�ye enerj� �ht�yacı olan b�r ülke. 

Bu enerj� �ht�yacını tem�n �ç�n en öneml� kaynağı h�droelektr�k santraller�, su veya yen� yen� 

rüzgar santraller� vs. kuruluyor. Ama nasıl üreteceks�n�z bunu? Devlet her yıl b�r baraj yapmaya 

kalksa, kaç m�lyon dolar para harcaması lazım veya �let�m hattını her yıl gen�şletmeye kalksanız 

y�ne bütçen�zde öneml� b�r yer tutacaktır. Dolayısıyla da bell� b�r arayışa g�r�nce elektr�k üret�m, 

dağıtım ve �let�m faal�yetler�n� özel k�ş�lere nasıl gördüreb�l�r�z sorusunun cevabı olarak 

görevlend�rme ded�ğ�m�z yen� b�r yöntemle bu h�zmet� özel k�ş�lere gördürme �mkanı sunan b�r 

kanun ortaya çıktı. Kanun'un amacı 1. maddes�nde düzenlend�ğ� üzere, sermaye ş�rketler� 

statüsüne sah�p yerl� ve yabancı ş�rketler�n elektr�k üret�m�, �let�m�, dağıtımı ve t�caret� �le 

görevlend�r�lmes�n� düzenlemekt�r. Demek k� Türk�ye'de artık elektr�k üret�m�, �let�m�, dağıtımı 

ve t�caret�n� özel hukuk k�ş�ler� de görevlend�rme suret�yle yer�ne get�reb�l�yorlar. Görev�n nasıl 

ver�leceğ� �se Kanun'un 3. maddes�nde �fade ed�yor: Elektr�kle �lg�l� h�zmet vermek üzere 

kurulmuş olan sermaye ş�rketler�ne; Devlet Planlama Teşk�latının (Esk�den Devlet Planlama 

Teşk�latıydı, bu kurum ş�md� Kalkınma Bakanlığına dönüştürüldü) görüşünü hav� Enerj� ve 

Tab�� Kaynaklar Bakanlığının tekl�f� üzer�ne, Bakanlar Kurulu, önceden yönetmel�kle bell� 

ed�lm�ş görevler� bölgeler�nde, elektr�k üret�m, �let�m ve dağıtım tes�sler� kurulması ve 

�şlet�lmes� �le t�caret�n�n, yaptırılmasına karar vereb�l�r. Yönetmel�kle Türk�ye Dağıtım 

Bölgeler�ne bölünmüş vaz�yette. İstanbul'da �k� tane dağıtım bölges� var; b�r� BEDAŞ b�r� 

AYEDAŞ olmak üzere Avrupa Yakası ve Anadolu Yakasında faal�yet gösteren �k� tane ş�rket 

tarafından elektr�k dağıtımı yürütülüyor. Bunun g�b� dağıtım bölgeler� oluşturuldu. Bu 
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bölgelerde dağıtım faal�yetler� görevlend�rme ded�ğ�m�z b�r usulle özel hukuk k�ş�ler�ne 

gördürüleb�l�yor veya elektr�k üret�m�yle görevlend�reb�l�yorsunuz. Kanun'un 5. maddes�, 

görev bölgeler�nde kamu kurum ve kuruluşlarınca (Kamu �kt�sad� teşebbüsler� dah�l) yapılmış 

veya yapılacak üret�m, �let�m ve dağıtım tes�sler�n�n �şletme haklarının görevl� ş�rketlere 

ver�lmes�ne Bakanlar Kurulu tarafından karar ver�leb�leceğ�n� bel�rt�yor. B�r�nde görevlend�rme 

vardı, burada da �şletme hakkının devr� kavramıyla karşı karşıyayız. Görevlend�rme b�r ş�rkete 

b�r faal�yet� yer�ne get�rmek üzere görev vermey� �fade ederken, �şletme hakkı mevcut, �dare 

tarafından kurulmuş ya da kurulacak olan b�r elektr�k üret�m, �let�m veya dağıtım tes�s�n�n 

�şletme hakkının devr� anlamına gel�yor �şletme hakkının devr� ded�ğ�m�z b�r sözleşmeyle. 

Görevlend�rme süres� 99 yıla kadar yapılab�l�r. Bu yöntemlerde süre belk� s�ze çok uzun 

geleb�l�r ama burada b�r yatırım yapılıyor, yatırım �ç�n b�r para koyuluyor ve bu yatırımın 

karşılığı o h�zmet� sunarken yararlananlardan toplanan paralarla sağlanacak. Bu yatırımların 

mal�yet�n�n büyük olması, mesela b�r nükleer santral�n yapımı �ç�n m�lyon dolarlar yatırılması 

gerek�r. Ş�rketler de bunu t�car� amaçla yaparlar dolayısıyla �dare ş�rkete bunu beş yıllığına yap 

d�yemez, ded�ğ� takd�rde yatırımı karşılamaz. Bu sebeple �kt�sad� bakımdan b�r f�z�b�l�te 

yapılması gerek�r. Uygun b�r süre tesp�t eders�n�z ama bunun maks�mum süres�n� Kanun 99 yıl 

olarak bel�rl�yor. Görev sona erd�ğ�nde �se Kanun'un 8. maddes� uyarınca tüm tes�sler �le tüm 

taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve taahhütlerden ar� olarak �dareye bedels�z olarak 

geçer. 

 

B�r başka örnek; Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındak� Kuruluşların Er�şme 

Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşlet�lmes� �le Görevlend�r�lmes� 

Hakkında Kanun. Otoyol yapımı da oldukça mal�yetl�. Kural olarak şeh�rlerarası yolların 

yapımı, bakımı ve onarımı görev� Karayolları Genel Müdürlüğü’ne a�t b�r görevd�r b�r kamu 

tüzel k�ş�s� olarak. Ama artık Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçes�, mal� �mkanları vs. bu 

tür faal�yetler� yer�ne get�rmeye elver�şs�z olduğundan çıkarılan b�r kanunla otoyol yapımı 

konusunda da özel hukuk k�ş�ler�n� görevlend�reb�l�yorsunuz. Örneğ�n İzm�r Otoyolu bu usulle 

yapıldığı zaman kaç m�lyon dolarlık b�r yatırımı �daren�n ceb�nden h�ç para çıkmadan b�r özel 

hukuk k�ş�s�ne yaptırmak mümkün. Özel hukuk k�ş�s� bel�rl� b�r süre burayı �şletecek, daha 

sonra borçlarından ar� b�r şek�lde �dareye devredecek. Mesela Kanun'un 4. maddes� uyarınca 

er�şme kontrollü karayollarının (otoyolların) yapımı, bakımı ve �şlet�lmes� �le h�zmet 

tes�sler�n�n yapımı, bakımı ve �şlet�lmes�nde sermaye ş�rketler� görevlend�r�leb�l�r. Y�ne aynı 

madde uyarınca Genel Müdürlükçe yapılmış ve yapılmakta olan otoyollar üzer�ndek� h�zmet 
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tes�sler�n�n yapımı ve �şlet�lmes� ş�rketlere yaptırılab�l�r. Burada da �şletme hakkının devr� var. 

Buradak� süre 49 yıl olarak bel�rlenm�ş. Kanun’un 6. maddes�nde �dareye ver�len üstün b�r güç 

olarak sözleşmeler, görevl� ş�rket�n acze düşmes� veya sözleşme şartlarını �hlal etmes� hal�nde, 

Genel Müdürlükçe süres�nden önce de feshed�leb�lecekt�r. Y�ne Kanun'un 7. maddes�nde 

tar�feler�n �dare tarafından Bakanın onayıyla düzenleneceğ�ne �l�şk�n düzenleme yapılmış. 

Bütün bu usuller ve başka bu şek�ldek� usuller de kamu h�zmet�n�n özel hukuk k�ş�ler�ne 

gördürülmes� �ç�n, o h�zmet�n özell�kler� d�kkate alınarak yapılmış yen� yasal düzenlemeler ve 

yen� usullerd�r. Tab�� k� bunların b�r kısmı �mt�yaz sözleşmes�ne çok benz�yor, �mt�yaz 

sözleşmes�yle ortak özell�kler� var ama poz�t�f hukuk bakımından get�r�len  her sürelere �l�şk�n, 

tarafların hak ve yükümlülükler�ne �l�şk�n, tab� olacakları hukuk� rej�me �l�şk�n farklılıklar 

sebeb�yle bunları da b�z ayrı başlıklar olarak yen� usuller d�ye adlandırıyoruz. 

Yen� b�r Kanun çıktı. Kamu-Özel �şb�rl�ğ� y�ne İng�ltere'de ortaya çıkmış ve daha sonra 

dünyada değ�ş�k ülkelerde uygulanan b�r yöntem. Aslında kamu-özel �şb�rl�ğ� model� den�len 

model b�r çatı kavram. Bu b�r çatı kavram olduğu �ç�n de b�z�m hukukumuzdak� yap-�şlet-devret 

ve �mt�yaz veya bahsetm�ş olduğumuz bu yen� modeller�n heps�n� bu kamu-özel �şb�rl�ğ� model� 

altında görmem�z mümkün. Sağlık Bakanlığının şöyle b�r uygulaması var, Kanun çıktı bunun 

�ç�n. Ana hatlarıyla Kanunla get�r�len s�stem şu; Haz�neye a�t b�r araz� var. Bu Haz�ne araz�s� 

üzer�nde çok n�tel�kl�, bütün branşları olan şeh�r hastaneler� kurulacak. Sağlıkla �lg�l� bütün 

h�zmetler�n b�r arada sunulab�leceğ� b�r yapı öngörülüyor. Böylece sağlık h�zmetler�ne er�ş�m�n 

kolaylaşması, b�r çatı altında bütün h�zmetler�n sunulması hedeflen�yor. Yan� bu modelde 

devlete a�t b�r Haz�ne araz�s� var. Bu Haz�ne araz�s� üzer�nde s�z süres� 30 yılı geçmemek üzere 

özel hukuk k�ş�s� leh�ne �rt�fak hakkı ver�yorsunuz. Bu �rt�fak hakkından sonra özel hukuk k�ş�s� 

�daren�n hazırlamış olduğu tekn�k şartnameyle, �dar� şartnameye uygun hastane b�nasını �nşa 

ed�yor. Tab� bu sözleşmen�n �çer�ğ�ne bağlı olarak da değ�şeb�l�r. Hastane b�nasının tefr�ş�n�, 

yan� yatakları vs. bunların heps�n� kapsayıp kapsamayacağı sözleşmeyle kararlaştırıyor. Daha 

sonra �dare bu hastaney� özel hukuk k�ş�s�nden k�ralıyor. K�ra ödeyerek burada kend� 

personel�yle sağlık h�zmet�n� Sağlık Bakanlığı yürütüyor. Burada d�ğer yöntemlerden farklı 

olarak, gerçekten kel�me anlamı �t�bar�yle de b�r �şb�rl�ğ� var. Çünkü özel hukuk k�ş�s� b�r 

taraftan kamu h�zmet�n� yapıyor ama sözleşmeyle d�yel�m k� o kamu h�zmet�n�n �ç�nde yer alan 

otopark �şletmes�n�, kafeterya �şletmes�n� hatta bazı projelerde hasta yakınlarının kalması �ç�n 

otel yapılması, b�r takım hususların �şlet�lmes� yetk�s�n� de özel hukuk k�ş�s�ne bırakab�l�rs�n�z. 

Veya laboratuvar �şlet�lmes�n�, hastane �ç�ndek� yemek �ht�yacının, tem�zl�k �ht�yacının 

g�der�lmes� h�zmetler�n� de özel hukuk k�ş�s�ne bırakab�l�rs�n�z. S�z de �dare olarak burada 
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m�n�mum kamu h�zmet� ded�ğ�m�z, en temel kamu h�zmet� olan sadece sağlık h�zmet�n� verm�ş 

oluyorsunuz. Dolayısıyla sağlık h�zmet� b�r bütün olarak �dareyle özel hukuk k�ş�s�n�n 

�şb�rl�ğ�yle yürütülmüş oluyor. Burada da d�ğer yöntemlerden farklı olarak �dareyle özel hukuk 

k�ş�s�n�n b�rl�kte b�r h�zmet� yürütmes� söz konusu oluyor. Halbuk� �mt�yazda, yap-�şlet-devrette 

�dare s�ze b�r görev ver�yor, s�z�nle sözleşme yapıyor ve kend�s� denetleyen ve gözetleyen olarak 

s�z�n üzer�n�zde duruyor. O h�zmet� �dare adına s�z yürütüyorsunuz. Halbuk� burada �dare böyle 

b�r durumda değ�l, h�zmet� b�zzat �dare etmeye, sürdürmeye devam ed�yor. Benzer b�r model 

Kred� ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenc� yurtları �ç�n de çıkarıldı. Orada da aynı yöntem 

ama Haz�ne araz�s�ne değ�l, k�ş�ler kend� araz�ler�ne Kred� Yurtlar Kurumu’nun öngörmüş 

olduğu tekn�k şartnameye, m�mar� projes�ne uygun olarak b�r yurt b�nası yapıyorlar ve KYK 

bunu k�ş�lerden k�ralıyor. Mantıken ¨İdare k�ralayacağı yere kend�s� neden yapmıyor?¨ sorusu 

sorulab�l�r. Şu sebeple kend�s� yapmıyor çünkü b�r hastane yapmak d�yel�m k� 100 m�lyon dolar; 

50 şehre 50 hastane yapsanız, 5 m�lyar dolar. İdare 5 m�lyar doları �k� yıl �ç�nde kend�s� çıkarıp 

vermek yer�ne, �k� yıl �ç�nde özel hukuk k�ş�ler�ne 50 tane şeh�r hastanes� yaptırab�l�yor bu 

yöntemle. Bunun da bedel�n� adeta taks�tle öder g�b� öder özel hukuk k�ş�s�ne. Bunlar kamu 

h�zmet�n�n f�nansmanı �ç�n ortaya konan arayışların gel�şt�rm�ş olduğu b�r takım çözümler. 

 KAMU HİZMETİ DEVAMI… 

Başlangıçta �dare hukuku alanından b�raz bahsed�ld�. Varlık gerekçes�nden ve 

gerekl�l�ğ�nden bahsed�ld�... Çünkü bütün �lkeler� �le b�r hayat memat düzey� yaşıyor Sonra 

�daren�n faal�yetler� konusuna başlandı. İdaren�n  yaptığı çeş�tl� faal�yetler var ve bu 

faal�yetler�n hukuk� rej�m�n� bel�rlemek �ç�n hukuk düşünces� alanlar oluşturmuştur. Bu alanlara 

�l�şk�n kavramlar oluşturulmuştur. Bu alanlar, kavramlar �daren�n faal�yetler�n� n�telend�rmek 

�ç�n kullanılır. İdaren�n faal�yetler� den�ld�ğ� zaman ortaya çıkan b�r faal�yet�n hang�s�ne g�rd�ğ� 

�ht�mallere, bu müesseselere, bu kavramlara ve kurumlara dah�l olmasına göre tesp�t ed�l�r. 

Bunlar hem teşh�se yarar, hem çözmeye yarar. O faal�yet�n  hukuka uygun olup olmadığına 

�l�şk�n değerlend�rmeye yarar; hem de açıklamaya yarar. Buna �l�şk�n hukuk� gerekçey� 

oluşturmaya yarar. Şu yüzden hukuka aykırıdır bu yüzden hukuka uygundur demeye yarar. 

Örneğ�n "kamu h�zmet�n�n sürekl�l�k �lkes�ne göre bu faal�yet hukuka uygundur veya aykırıdır" 

şekl�nde b�r değerlend�rmey� yapmaya yarar bu kavramlar. Bu bahsed�len alanlar, �daren�n 

faal�yetler�n�n genel çerçeves�n� bel�rlemek, bu genel çerçeve �ç�ne g�r�p g�rmed�ğ�n� anlamaya 

yönel�k kr�ter olarak kullanmak, buna �l�şk�n açıklamalarda malzeme olarak kullanılmak üzere 

var olan kavramlardır.  

 Eğer �lg�n�z� çekerse Ankara hocalarından Tek�n Akıllıoğlu'nun Hukuka G�r�ş d�ye b�r 
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k�tabı çıktı. Burada hukuk üst d�l�, konu d�l� şekl�nde bazı alanlar tartışılıyor ve şöyle den�l�yor: 

Hukukçular b�r üst d�l kullanır. Tıpkı d�ğer mesleklerde olduğu g�b�. Yan� kurallarda, kanunlarda 

yer alan d�l�n üstünde b�r d�l kullanır. Bu d�l olayları anlayab�lmey� olaylar hakkında 

hukukçuların b�rb�rler�ne özet yapmasına, olaylar hakkında gerekl� açıklamaları ve tesp�tler� 

yapmaya yarar. Bu d�l b�l�nmezse adalet duygusunun ortaya çıkartacağı çözümü 

gerekçelend�rmek mümkün olmaz.  

 Kamu h�zmet� Osmanlıca tab�r� �le sehl� mümten� b�r alandır. Kolay görünen zordur. 

Bahsed�lenler�n  heps� anlaşılır. Fakat �ş başa düştüğünde yapab�lmek anlamaktan �baret b�r şey 

değ�ld�r; bunun �şlev�n� düşünmek gerek�r bu alanları anlamak yeterl� değ�ld�r kullanmak 

gerek�r o yüzden ş�md� kısa b�r özet yaptıktan sonra yargı kararlarına nasıl yansımış buna 

bakacağız. Derslerde kamu h�zmet�n�n temel kavramlarını üç bölümde anlatıldı. B�r�nc� 

bölümde kamu h�zmet� ned�r konusunu anlatıldı. Bu konuda kavramlar bütünden kopuk 

çalışıldıkça b�r sürü sorunlar çıktığını açıklamaya çalıştık.  Kamu h�zmet� kavramı açıklanırken 

toplumun ortak ve genel �ht�yacını g�dermek, g�der�lmed�ğ� takd�rde huzursuzluk oluşturacak 

b�r �ht�yaç olması, topluma yararlı olması, toplum �ç�n öneml� olması g�b� kr�terler kullanıldı. 

Bütün bu açıklamaları hukuk� tekn�k b�r d�le çev�rmek �ç�n ded�k k� bunun üst d�l�, bunun tekn�k 

bel�rlemes� “�dareye görev olarak ver�lmes�”d�r. Dolayısıyla b�r şey�n kamu h�zmet� 

olab�lmes� k�ş�ler�n serbestçe kamu h�zmet�d�r veya değ�ld�r demes�ne bağlı değ�ld�r. Hukuk 

dünyasında b�r  muameleye b�r gel�şmeye bağlı. Toplum �ç�n çok önem taşıyor olmasına rağmen 

b�r kamu h�zmet� hal�ne get�r�lmem�ş faal�yetler olab�l�r; toplum �ç�n o kadar önem taşımadığı 

düşünülmes�ne rağmen kamu h�zmet� olan faal�yetler olab�l�r. Bunun mutlaka b�r tekn�k d�l� 

olması, k�ş�den k�ş�ye değ�şmemes� gerek�r. Bu ancak �dareye görev olarak ver�lmes� hal�nde 

mümkün olmaktadır.  Ondan sonra kamu h�zmet�n�n hukuk� rej�m� anlatıldı. Burada da �lkeler 

karşımıza çıkmaktadır. Bu �lkeler cümle hal�nde olmayan �fade b�ç�mler�d�r.  Mesela sürekl�l�k 

�lkes�. Başı ve sonu yoktur. Hareketl�, genel geçerd�r. Halbuk� b�r kural olsa b�r düzenleme 

formunda olacaktır. Mesela "devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� mallar kamulaştırılamaz." 

Bu b�r cümled�r, b�r kuraldır;  halbuk� b�r �lkeden bahsed�ld�ğ�nde, genel geçer hale gel�r. 

Bel�rley�c� olur. Eş�tl�k, sürekl�l�k, uyarlama �lkeler� anlatıldı. İlke d�ye bazı k�taplarda yazan 

şeyler�n her kamu h�zmet� �ç�n geçerl� olmadığına, bazılarının �se d�ğer başka �lkeler  altında 

anlaşılması gerekl�l�ğ�ne değ�nd�k. Sonuçta konunun hukuk� rej�m�n� bel�rlemede üç 

�lkeye  �nd�rgenm�ş b�r şablon ortaya koyduk. Bu şablon kamu h�zmetler�ne �l�şk�n b�r kanun 

veya düzenleme eks�kl�ğ� dolayısıyla ortaya b�r uyuşmazlık çıktığında yapılması gerekenler 

tesp�t ed�l�rken kullanmaya yarayacaktır. Bu �lkeler, olması gereken düzenleme konusunda, 
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yapılan �şlem�n hukuka uygun olup olmadığı değerlend�r�lmes�nde kullanılacaktır. Bu �lkeler 

hareket� de sağlar.  

 Eş�tl�k �lkes�n�n anlamına ve kapsamında g�rd�ğ�m�zde eş�ts�zl�ğ�n bazen eş�tl�ğ� 

sağlamak �ç�n gerekl� olduğunu vurguladık. Bunun sözlük anlamındak� eş�tl�k olmadığını; b�r 

hukuk� kavram olarak eş�tl�k olduğunu vurguladık.  Bu kavrama m�syonu, rol oynadığı alanlar 

dolayısıyla b�r anlam ver�lmes� gerekmekted�r. Hatta bu �lke olmasının sebeb� de -�ç�n� böyle 

doldurulab�l�r�z-, zamana ve zem�ne göre esneyeb�l�r olmasıdır. Bu esneyeb�lme özell�ğ� �nsana 

göre veya duruma göre cevap veren b�r kayganlık değ�l; bütünden kopmadan, bütünü hareket 

ett�rerek mantığı �le b�r olaya uygulanab�lme kab�l�yet�d�r.  

 İlkelerden sonra �se görülme usuller�ne değ�n�ld�. Emanet usulü ve özel k�ş�ler 

tarafından görülme usuller�ne değ�n�ld�. Özel k�ş�ler tarafından görülme usuller�n�n günümüzde 

ne kadar öneml� olduğuna değ�n�ld�. Artık dünya ülkeler�n�n büyük b�r çoğunluğunda neol�beral 

ekonom�k, makroekonom�k terc�hler dolayısıyla kamu h�zmetler�n�n de paraya çevr�lmes� 

ve  parasal karşılıkları neden�yle özel k�ş�ler tarafından görülme taleb�n�n oluşturulması ve 

bunun mümkün olduğu kadar özel k�ş�ler tarafından  gördürülmes�, �daren�n ekonom�k ve 

sosyal hayattan adeta çek�l�p sadece b�r denetç�, �ş yapan değ�l �ş veren, özel k�ş�ler�n yaptığı 

�şler� denetleyen kend�s� üzer�ne düşen �şler� de özel k�ş�lere gördürüp daha �çten denetleyen b�r 

role doğru  g�tt�ğ�n� bel�rtt�k. Ama bunun her zaman �ç�n kalıcı olacağını düşünemey�z. Kuraklık 

ve bolluk dönemler� g�b� çeş�tl� dönemlerde dünyada bu tür gel�şmeler olmaktadır. Çağlar 

b�rb�r�n� tak�p ed�yor, hukuk anlayışları moda/akım yaklaşımlar değ�ş�yor. Ş�md� de ekonom�k 

durum bakımından �dare hukukunun uyarlandığı son durumu gösterd�k.  

 Hızlıca değ�neb�lme �mkanı olsa, dünyanın nasıl da �k� dünya savaşından öncek� 

durumda olduğunu, bunun hukuk üzer�nde b�r baskı oluşturduğunu hukukun bu baskıyı tak�p 

etmek yer�ne önüne geç�p esasında bu baskının buharını alab�lecek b�r �şlev� olup 

olamayacağını da tartışab�l�rd�k.  

 

BUNDAN SONRAKİ KISIMDA YARGI 

KARARLARINDAN YOLA ÇIKARAK KAMU HİZMETİ 

DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 

Bu yargı kararı (Anayasa Mahkemes� Esas Sayısı : 1996/63 Karar Sayısı : 

1997/40 Karar Günü : 26.3.1997) kamu h�zmet� tanımına �l�şk�n. Bu karar Yap İşlet Devret 

Kanunu �le �lg�l�d�r bu kanunda söylenenler� değerlend�rel�m: 
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“ Bu Kanunun 4 üncü maddes�ne �st�naden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu 

Kararında bel�rlenen esas ve usuller uyarınca akted�len sözleşmeler gereğ�, yap-�şlet-devret 

model� çerçeves�ndek� yatırım projeler� �ç�n �dare adına sermaye ş�rketler� ya da yabancı 

ş�rketlere, kamu kurum ve kuruluşları �le bağlı ortaklıklarının ve mahall� �dareler�n satın 

alacakları mal ve h�zmet bedeller� �le kamu kuruluşlarınca, bu ş�rketlere taahhüt ed�lm�ş üret�m 

g�rd�ler�n�n tem�n ed�lememes� hal�nde �lg�l� sözleşme çerçeves�nde ortaya çıkab�lecek ödeme 

yükümlülükler� �ç�n garant� vermeye, bu çerçevede mal� yükümlülük altına g�ren fonlar leh�ne 

garant� vermeye, gerekt�ğ�nde, proje �le �lg�l� anlaşmalardak� koşullar çerçeves�nde köprü 

kred�ler sağlanmasına veya sağlanacak bu kred�ler �ç�n ger� ödeme garant�s� vermeye ve yap-

�şlet-devret model�ne dayanan tes�s�n ve/veya ş�rket h�sseler�n�n söz konusu projelere �l�şk�n 

anlaşmalardak� koşullara uygun olarak satın alınması hal�nde de dış kred� borçlarını 

yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları �le bağlı ortaklıklarının ve mahall� �dareler�n leh�ne, 

f�nansör kuruluşlara garant� vermeye ve garant� koşullarını bel�rlemeye Haz�ne 

Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetk�l�d�r.” 

 

 

Bu mesele güncell�ğ�n� korumaktadır. Üçüncü köprü yapımı dolayısıyla gündeme 

gelm�şt�r.  İdare garant� vereb�l�r m� konusu tartışılmakta. Garant� parasal b�r hususa �l�şk�n 

oluyor. Mesela elektr�k h�zmet� üreten b�r �şletmec�n�n elektr�ğ�n� �dare satın almayı taahhüt 

ed�yor. Böylel�kle Yap-İşlet-Devret sözleşmes� ama zarar �ht�mal� ortadan kalkıyor.  Bu olab�l�r 

m� d�ye tartışılmakta. Bunun gerçekten zarar �ht�mal�n� ortadan kaldırıp kaldırmadığı 

tartışılmalı. Veya yatırdığı parayı kaybetme �ht�mal� yok. Zarar etme �ht�mal� her zaman 

kazandığı parayı kaybetme �le �lg�l� değ�ld�r. Bazen de kazançtan kayıp şekl�nde ortaya 

çıkab�l�r,  sermaye karşılığını alamamak şekl�nde olab�l�r. Buradak� güvencen�n usul 

bakımından değerlend�r�lmes� tartışılmaktadır. 

 

 

Karara dönülürse :  "....kamu hukukunda, �daren�n yaptığı sözleşmelerden, konusu kamu 

h�zmet� olan ve �dareye üstünlük ve ayrıcalık tanıyan sözleşmeler�n “�darî” sayılacağı kabul 

ed�lmekted�r. İdarî sözleşmey� bel�rleyen ölçütler arasında en tartışılanı “kamu h�zmet�”d�r. 

Görevsel bakımdan b�r g�r�ş�m ve etk�nl�ğ�n kamu h�zmet� sayılması veya sayılmaması, değ�ş�k 

koşullar d�kkate alınarak yasa koyucunun görüşler� doğrultusundak� bel�rlemeler�ne göre 

şek�llenen değ�şken ve görecel� b�r konudur" 

 

 

Burada kamu h�zmet�n� ben �ş�n n�tel�ğ�ne bakarak karar vermem yasa koyucunun 

görüşler� �le bel�rlenen  değ�şken ve görecel�  b�r konu olduğunu bel�rt�yor.  

 

 

"Kamu h�zmet�n�n yönetsel öges�, genelde kamusal yönet�m b�ç�m� �se de, �daren�n özel 

hukuk hükümler�ne göre yürüttüğü k�m� etk�nl�kler�n de bu n�tel�kte olduğu görülmekted�r. " 
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Burada da hukuk� rej�m�nden bahsed�lmekte. Kamu  h�zmet�n�n mutlaka kamu h�zmet� 

kurallarına tab� olması gerekmez; bazen özel hukuk kurallarına da tab� olab�l�r. Örneğ�n İSKİ 

su h�zmet�n�  satarken b�r abonman sözleşmes� yapmaktadır. Elektr�k �şler�nde de özel hukuk 

sözleşmes� yapılab�l�r. İdare �le olan �l�şk�s� başka b�r şeyd�r; o �ş�n gerçek k�ş�lerle olan �l�şk�s� 

başka  b�r şeyd�r. Gerçek k�ş�lerle hukuk� �l�şk� �çer�s�ne g�r�l�rken tıpkı b�r t�caret ş�rket� �m�ş 

g�b� hukuk�  �l�şk� kurulab�l�r. "Fakat b�r h�zmet�n amacı kamu yararı �se kamu hukuku 

esaslarına bağlı kalacağı açıktır. Bu nedenle �daren�n, toplumun yararına olarak genel ve ortak 

gereks�n�mler�n� karşılamak �ç�n g�r�şt�ğ� etk�nl�kler hang� yol ve usulle yapılırsa yapılsın kamu 

h�zmet� sayılacağından “kamu h�zmet�” kavramının en öneml� öges� yönet�m b�ç�m� değ�l, 

h�zmet�n amacı ve bunun sorumluluğunu üstlenen organın n�tel�ğ�d�r." 

  

Bu kısımda b�r öncek� yaklaşımından farklı b�r yaklaşım serg�lem�şt�r. Şöyle �zah 

ed�leb�l�r: Kamu h�zmet�n� bel�rlemede mutlaka kanun koyucunun takd�r yetk�s� var; ama bazı 

kamu h�zmetler� kamu hukuku kurallarına göre değ�l, t�caret hukuku meden� hukuk kurallarına 

bağlı olarak yürütülüyor. O halde bunu özel faal�yet m� saymak gerek�r? Hayır bunun  �dar� 

faal�yet olarak kabulü gerek�r den�lm�ş bu son kısma kadar. Ama son kısımda bu yaklaşımdan 

uzaklaşılarak şu kr�ter öne çıkarılıyor: “Amaç öneml�d�r; kamu yararı. B�r faal�yet kamu  yararı 

amacını güdüyorsa nasıl görülürse görülsün, kanun koyucu bunu nasıl n�telerse n�teles�n kamu 

h�zmet� olab�l�r” şekl�nde b�r yorum get�r�lm�ş.  Kamu h�zmet� eş�tt�r kamu yararı şekl�nde �zah 

ed�lm�ş. Ancak burada b�r b�l�nmeyen� başka b�r b�l�nmeyenle �zah etme problem� ortaya 

çıkmaktadır. Kamu h�zmet�n�n ne olduğunu tar�f etmek kadar kamu yararının ne olduğunu tar�f 

etmek de zordur.  Kamu yararı toplumun ortak yararı mı; tek k�ş�n�n yararı da kamu yararı 

olab�l�r m� tartışması yapılmalıdır.  Örneğ�n “ambulansa yol vermek kamu yararı bakımından 

öneml�d�r” demekted�r b�rçok k�ş�. Ama esasında ambulans b�r k�ş�y� hastaneye yet�şt�rmeye 

çalışmaktadır. Ama her k�ş�n�n bu ambulans �çer�s�nde olab�lme potans�yel� bu kamu yararını 

ortaya çıkarmaktadır. Dolayısı �le bu tek k�ş�n�n veya çok k�ş�n�n yararı kr�ter�ne göre 

açıklanab�lecek b�r mesele değ�ld�r.  

 

Yahut b�r k�ş�n�n gayr�menkulünden yol geç�reb�lmek �ç�n kamulaştırılmadan önce kamu 

yararı kararı alınması gerek�r. Bu kamu yararı kararı ver�lmes�ne rağmen k�ş�n�n taşınmazının 

karşılığını alab�lmes� de kamu yararıdır. Çünkü onun mülk�yet hakkının korunması toplumdak� 

herkes�n mülk�yet hakkının korunması �le �lg�l� b�r şeyd�r. “Kamu h�zmet� kavramının en öneml� 

öges� yönet�m b�ç�m� değ�l; h�zmet�n amacı ve bunun sorumluluğunu üstlenen organın 

n�tel�ğ�d�r. Böyle olunca, kamu h�zmetler�, devlet�n ve d�ğer kamu tüzelk�ş�ler�n�n, toplumun 

genel ortak gereks�n�mler�n� karşılamak amacıyla yürüttüğü veya buyruğu ve sorumluluğu 

altında başkalarına yaptırdığı etk�nl�kler olarak tanımlanab�l�r.” 
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yukarıdak� açıklamalara bakıldığında doktr�n�n de desteğ� �le tekn�k özden koparılmış ve 

her durumda Anayasa Mahkemes�n�n kend�s�n�n karar vereb�leceğ� b�r kamu h�zmet� tanımı 

görmektey�z. Bu yaklaşım, faal�yet�n kamu h�zmet� olup olmadığına, amacının kamu yararı 

olup olmadığına ve toplum �ç�n taşıdığı öneme bakarak eğer öyle görüyorsa karar 

vereb�lecekm�ş g�b� b�r sonuca çıkıyor. Yargı bu şek�lde kend� alanını ve bakış 

açısını  gen�şletm�ş oluyor. Buna doktr�nde karşı çıkmak gerek�r.  

 

B�r başka yargı kararı şu şek�lde (AYM Esas  : 1994/71 Karar : 1995/23 Karar Günü : 

28.6.1995 Resm� G Tar�h� : 20 Mart 1996) 

"“Kamu h�zmet�” kavramının bel�rs�zl�ğ� konusunda görüş b�rl�ğ� vardır. (...)Yasa'nın 2. 

maddes�nde bel�rt�len köprü, tünel, baraj, �çme ve kullanma suyu, arıtma tes�s�, kanal�zasyon, 

otoyol, dem�ryolu, den�z ve hava l�manları yapımı ve �şlet�lmes� ve benzer� etk�nl�kler kamu 

h�zmet�d�r. Çünkü bunlar, toplumun ortak gereks�nmeler�n� karşılamaya yönel�k, kamu yararı 

�ç�n yapılan düzenl� ve sürekl� etk�nl�klerd�r." 

 

 

Esasında doğru değ�l. Ancak sosyal devlet bakış açısı �le yargı bunların heps�n� kamu 

h�zmet� olarak kabul etm�ş. Böylel�kle bu faal�yetler�n özel hukuk düzenlemes�ne tab� 

tutulamayacağı sonucuna varılmış. Kanun koyucunun �dareye görev olarak verm�ş olması değ�l; 

toplumun sürekl� yararlandığı ve toplum �ç�n öneml�, ortak ve genel �ht�yaçları g�deren b�r 

faal�yet olması neden� �le kamu h�zmet� n�telemes� yapılmış.  

 

 

 H�çb�r kanunda kural olarak b�r faal�yet �ç�n "kamu h�zmet�d�r" veya "değ�ld�r" şekl�nde 

b�r �fade yer almaz. Anayasa Mahkemes� �se kanun koyucu ne derse des�n önüne b�r uyuşmazlık 

geld�ğ�nde söz konusu faal�yet�n kamu h�zmet� olup olmadığına kend�s� bakmakta ve kamu 

h�zmet� olarak görüyor �se hukuk� rej�m�n� de ona göre bel�rlemekte. Kanun koyucu bunların 

özel b�rer faal�yet olduğunu ve yap �şlet devret sözleşmes� �le devred�leb�leceğ�n� öngörmüş 

ancak Anayasa Mahkemes� �lg�l� kanunun Anayasa Uygunluk denet�m�n� yaparken sözleşmeye 

konu faal�yetler� (köprü, baraj yapımı vs.) b�rer kamu h�zmet�  olarak n�telend�rm�ş ve bunların 

özel hukuk sözleşmes� �le devred�leb�leceğ�n� öngören kanun maddeler�n�n Anayasa aykırı 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kamu h�zmet� n�telemes� yapmasının b�r sonucu olarak bu yargıya 

ulaşmıştır. Yan� bu denet�mle �lg�l� en kr�t�k nokta faal�yet�n kamu h�zmet� olarak kabul ed�l�p 

ed�lmeyeceğ� meseles�d�r. Kamu h�zmet� kavramı burada tam anlamı �le bel�rley�c� kavramdır. 

Kamu h�zmet� olarak kabul ed�ld�ğ� �ç�n �ptal hükmü ver�lm�şt�r.  

 

 

B�r başka karar şu şek�lded�r (AYM Esas Sayısı : 1994/43 K. : 1994/42-2 Karar Günü 

: 9.12.1994 Resm� G.Tar�h� 24 .01.1995): 
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“Toplumsal yaşamın zorunlu gereks�nmeler�n� karşılayan h�zmetler, n�tel�kler� gereğ� 

kamu h�zmet� olarak görülmüştür.” 

 

Bu yaklaşım adeta toplumu kanun koyucudan koruyan b�r yaklaşımdır. Yan� kanun 

koyucu b�r faal�yet� kamu h�zmet� olarak öngörmem�ş olsa b�le Anayasa mahkemes� uyuşmazlık 

hal�nde faal�yet�n kamu h�zmet� olduğuna karar verme yetk�s�n� kend�nde görmekted�r. (Bu 

anlayış günümüzde b�raz değ�şm�şt�r.) Elektr�k hususunda da aynı yaklaşımı görmektey�z.  

 

 

"Elektr�k üret�m�, �let�m� ve dağıtımı �le �lg�l� etk�nl�kler kamu h�zmet�d�r. Çünkü bu 

etk�nl�kler, kamu yararına dönük, toplumun ortak gereks�nmes�n�n karşılanmasına yönel�k, 

düzenl� ve sürekl� etk�nl�klerd�r. " 

 

 

Günümüzde artık bu şek�lde olduğunu söyleyemey�z. Örneğ�n b�r ş�rket elektr�k üreten 

b�r gem�s�n� den�ze �nd�rm�ş ve nerede elektr�k �ht�yacı var �se (Afr�ka, Ortadoğu...) buralara 

g�d�p elektr�k üret�p satab�lmekted�r. Dolayısıyla bu artık b�r t�car� faal�yete dönüşmüş 

durumdadır. Esk�den kamu h�zmet� hal�nde görülmes�n�n sebeb� toplum �ç�n  taşıdığı önem 

dışında elektr�ğ�n depolanamaz n�tel�kte olmasıydı. Ancak ş�md� özel k�ş�ler de elektr�ğ� üret�r 

hale geld�. Ancak �dare bu faal�yet� "sadece özel k�ş�lere bırakılamaycak olması" neden� �le 

kend�s� de elektr�k üretme şekl�nde b�r m�syon güdeb�l�r.  Bu halde �se �daren�n ürett�ğ� elektr�k 

kamu h�zmet� rej�m�ne tab�d�r; özel k�ş�n�n ürett�ğ� �se t�car� faal�yet n�tel�ğ�nde olab�l�r. 

Buradak� kr�t�k nokta şudur: elektr�k üretme faal�yet�n�n veya sağlık alanına �l�şk�n faal�yetler�n 

tamamı kamu h�zmet�d�r denemez. Örneğ�n hastanelerde ver�len sağlık h�zmet� dışında 

muayenehanes�nde çalışan doktorlar var... Yan� sağlık alanına �l�şk�n pek çok farklı görünüm 

var... Şöyle düşünmek gerek�r: sağlık  h�zmet�n� özel b�r faal�yet olarak sunanlar da vardır ; 

taşıdığı önem neden� �le �daren�n de görev� ve kurduğu b�r teşk�lat vardır. Dolayısıyla k�m�s� 

t�car� faal�yet olarak sağlık h�zmet� satın almaktadır; �dare �se �mkanı olmayana da sağlık 

h�zmet� sunab�lecek tes�sler� yapmakla görevlend�r�lm�şt�r. ABD'de s�stem bu şek�lde 

olmadığından Başkan Obama’nın seç�me �l�şk�n en büyük vaad� sağlıkta sosyalleşmey� 

sağlamaktı. Sağlık s�gortası olmayan k�mselere de bu �mkanı sağlayıp m�n�mum b�r kamu 

h�zmet� hal�ne get�rme vaad� kend�s�ne öneml� b�r oy yüzdes� sağlamıştı. Yan� alanın heps� kamu 

h�zmet� olduğunda özelleşme başlamakta; heps� özel faal�yet hal�ne geld�ğ�nde �se tekrar kamu 

h�zmet� n�tel�ğ� taşıması hususu da gündeme gelmekted�r.  

 

Ş�md� �ncelenecek karar (AYM Esas : 1990/4 Karar: 1990/6 Karar Günü: 12.4.1990 

Resm� G. Tar�h�: 17 Haz�ran 1990) özel eğ�t�m kurumlarına �l�şk�nd�r. Bu kararda kr�t�k nokta 

şudur: �daren�n özel eğ�t�m� kurumlarına �l�şk�n çeş�tl� açılardan denet�m yetk�s� bulunmaktadır. 

Mesela %2 oranında ücrets�z öğrenc� okutma mecbur�yet�, müfredatının �darece onaylanması, 

açılması �ç�n �dareden �z�n alınması, öğretmenler�n n�tel�kler�n�n �dare tarafından bel�rlenmes� 

g�b�... Buradan yola çıkarak  "bu b�r kamu h�zmet� m�d�r değ�l m�d�r?" sorusu gündeme 
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gelmekted�r. Burada söz konusu olan, b�r otobüs ş�rket�n�n şeh�rlerarası yolcu taşıma 

faal�yet�ne  "şoför �k� saatten fazla araç kullanamaz, uzun yola �k� şoförle çıkılır...” g�b� 

güvenl�k amacı �le get�r�len standartlara benzeyen bazı standartlar mıdır; yoksa “h�zmet�n asıl 

sah�b� �dared�r ve h�zmet� bu şartlarla görmek suret� �le özel okul açılab�l�r " deme b�ç�m� m�d�r 

bunu tartışmak gerekmekted�r. Özel öğret�m kurumlarına get�r�len bu denet�m düzenlemeler� 

bunun esasında �dareye ver�lm�ş b�r görev�n, �daren�n denet�m� altında özel k�ş�ye gördürülmes� 

anlamına gelecek �çten b�r denet�m m� olduğu tartışması burada önem kazanmaktadır. Yan� bu 

b�r kamu h�zmet� m�d�r? Yoksa bu faal�yet  b�r t�car�  faal�yett�r ve standartları �dare tarafından 

konulmuş ve ancak bu standartlara uyulduğu takd�rde bu faal�yet yer�ne get�r�leb�l�r anlamında 

başka b�r faal�yet m�d�r? Kamu h�zmet�n�n özel k�ş� tarafından görülmes� m�d�r; yoksa özel k�ş� 

tarafından görülen özel b�r faal�yet�n kolluk faal�yet� n�tel�ğ�ndek� b�r denet�m� m�d�r? 

Maddelere bakıldığında farklı sonuçlara ulaşmak mümkün görünmekted�r. Ortaöğren�m 

konusunda �dareye görev ver�lm�şt�r ve �dare bu alanda kend� okullarında bu faal�yet� yer�ne 

get�rmekted�r; ancak b�r yandan da Özel Eğ�t�m Kurumları kanunu da çıkarılmıştır ve buda 

bel�rl� şartlara uyarak �dareden �z�n alınması suret�yle özel okul açılmasına �mkan ver�lmekted�r. 

Bu kamu h�zmet�n�n ruhsat yolu �le görülme usulü müdür; değ�l m�d�r?  

 

Bu hususa �l�şk�n kararda da yer ver�lm�ş olan çeş�tl� hükümler bulunmaktadır.  

 

"Kamu h�zmetler�, aslında b�r bütündür. Bunun yer�ne get�r�lmes� de �lke olarak Devlete 

a�tt�r. Ancak toplum hayatının g�tt�kçe gen�şlemes�yle çoğalan kamu h�zmetler�n�n mutlaka 

klas�k �dare kuruluşları tarafından görülmes� koşulu artık aranmamakta, bunların dışında özel 

k�ş�lerce de gerçekleşt�r�leb�leceğ� kabul ed�lmekted�r. "  

 

 

Esasında bu değerlend�rme Anayasa Mahkemes�ne yakışmayacak b�r yorumdur. Kend�ne 

göre gel�ş�m�  anlatıyor; ancak sosyal olayların h�çb�r�s� bu kadar bas�t değ�ld�r. Halbuk� hukuk� 

b�r değerlend�rme ortaya konulması gerek�r.  

 

 

"Bu sebepled�r k�, kamu h�zmetler� ne suretle yürütülürse yürütülsün kamu kurum ve 

kuruluşlarının gözet�m ve denet�mler�yle h�zmet� yönlend�rme yetk�ler� var olduğu sürece, 

h�zmet kamusal n�tel�ğ�n� korumuş olur."  

 

 

Yan� şu şek�lde b�r yorum yapılmış:  "okul öneml� b�rşeyd�r, �ster �darece görülüyor olsun 

�sterse �dare dışında özel k�ş�n�n yapmasına �l�şk�n müstak�l kanunlar olsun, bu faal�yet öneml� 

b�r şeyd�r ve öneml� olduğu �ç�n de kamu h�zmet�d�r..." 
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Danıştay'ın aynı hususa �l�şk�n b�r kararını �nceleyeceğ�z (D10D, E. 2009/11303 K. 

2009/8021 T. 15.9.2009). Buradak� tartışma faal�yet kamu h�zmet� olduğuna göre görev  yapan 

öğretmen de kamu personel� m� sorusuna �l�şk�n. Çünkü öğretmen sözleşme �le �st�hdam 

ed�l�yor, k�m� zaman devlet okulunda çalışan öğretmenden daha düşük maaşla çalışıyor... 

Burada öğretmenle  yapılan h�zmet sözleşmes�, öğretmen� b�r memur hal�ne get�r�r m� tartışması 

yapılıyor. Sonuçta da bu personel�n kamu personel� olmadığı sonucuna varılmış. "Faal�yet kamu 

h�zmet�d�r; ama yer�ne get�ren k�mse b�r kamu görevl�s� değ�ld�r. Kamu h�zmet� olması başka 

b�rşeyd�r, personel�n�n statüsü �se başka b�r meseled�r" şekl�nde açıklanmış.  

 

 

Danıştay 1. da�res�n�n b�r kararını �nceleyeceğ�z. (T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE 

E. 1992/232 K. 1992/294 T. 24.9.1992) 1. da�re Danıştay'ın görüş b�ld�ren da�res�d�r. B�r 

uyuşmazlığı çözmez. B�r konu hakkında görüş b�ld�r�r. 1. Da�ren�n d�ğer da�relerden farklı 

olarak m�syonu budur. Bu karardak� uyuşmazlık elektr�k üret�m�ne �l�şk�n.  

   

"Gerek öğret�de, gerekse uygulamalarda vurgulandığı üzere, kamu h�zmetler�, Devletçe 

ve d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�nce genel �dare hukuku esaslarına göre yürütülen h�zmetler alanının 

g�derek dışına taşıp, kapsamı gen�şlemekted�r. 

 

Günümüzde kamu h�zmet� kavramının bel�rlenmes�nde, faal�yet�n kamuya yararlı n�tel�k 

taşımasına koşut olarak, kamusal ayrıcalık ve yükümlülükler�n varlığı durumları da göz önünde 

bulundurularak gen�ş b�r kamu h�zmet� kavramının ben�msend�ğ� gözlenmekted�r. 

 

Çağdaş anlamıyla kamu h�zmet�, b�r kamu kurumunun ya kend�s� tarafından ya da bu 

kamu kurumunun yakın gözet�m� altında özel g�r�ş�mc� el�yle kamuya sağlanan h�zmett�r. Ayrıca 

b�r h�zmet�n kamu h�zmet� sayılab�lmes� �ç�n, onun tekel altında yürütülmes� de 

gerekmez. Kamu h�zmet� kurmak ya da özel b�r faal�yet� kamu h�zmet� hal�ne get�rmek �se 

yasa koyucuya a�t b�r yetk�d�r. B�r kamu h�zmet� doğrudan doğruya kanunla kurulab�leceğ� g�b� 

kanunun verd�ğ� yetk�ye dayanılarak yürütme organınca da kurulab�l�r." 

 

 

Karar okunurken tekn�k tercümes�n�n de yapılması gerek�r. Danıştay Anayasa 

Mahkemes�’nden farklılaşarak şöyle b�r n�telend�rme yapıyor; "sadece kamu yararı yeterl� 

değ�ld�r; aynı zamanda kamu gücü ayrıcalıkları kullanılıyor mu buna bakmak gerek�r". Yan� b�r 

faal�yet kamu h�zmet� �se özel k�ş�lerden daha farklı b�r statüde yer�ne get�r�l�yor olması 

gerek�yor den�l�yor. Bu �sabetl� değ�ld�r. 

Son paragrafta altı ç�z�l� olan kısım �se aslında derslerde anlatılmış olan n�telemey� 

yapmıştır. Ancak gerekçen�n d�ğer kısımları �le çel�şmekted�r. Yan� "kamu h�zmet� kurmak 

esasında yasa koyucunun takd�r�ne bağlıdır, b�r faal�yet ya kanun koyucunun bel�rlemes� �le 

kamu h�zmet� olacaktır; ya da kanun koyucu tarafından açıkça bel�rt�lmes� üzer�ne b�r �dar� 
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�şlemle olacaktır." Mesela Beled�ye Kanunu'nda beled�yeler�n belde halkının ortak ve genel 

�ht�yaçlarını g�dermek üzere mecl�sçe karar alarak çeş�tl� faal�yetler� yapab�leceğ� 

düzenlenmekted�r. Böylece kanunun �zn�ne dayanarak  beled�yeler, belde halkının �ht�yacı olan 

hususları kamu h�zmet� olarak görev ed�neb�lmekted�rler.  

 Dolayısıyla bu kararın  gerekçes�ne berrak b�r z�h�nle bakıldığında bunun çel�ş�k olduğu 

anlaşılab�l�r. Bu sonuca gel�n�yorsa d�ğer cümleler kullanılmadan (kamu yararına yönel�k 

olması, ortak ve genel �ht�yacı g�dermes�, kamu gücü ayrıcalıkları �le yer�ne get�r�lmes� g�b�) 

hatta bunları eleşt�rerek, n�ç�n geçerl� olmadıklarını açıklayarak bu noktaya gel�nmes� gerek�r. 

Hatta şöyle den�lmel�d�r: bu n�tel�kler kamu h�zmet� olmanın sebeb� değ�ld�r. Kamu h�zmet� 

olduktan sonra geçerl� olacak hukuk� rej�m�n düzenlenmes�ne �l�şk�n terc�hten 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla b�r şey�n sebeb� �le sonucu arasında fark vardır; kamu h�zmet� 

olmasının sonucu kamu h�zmet� olmasının sebeb� olamaz. Den�leb�l�r k� bütün bu söylenenler 

yetk�l� merc�ler�n faal�yete �l�şk�n rej�m� serbestçe takd�r etmes�ne engel olucu unsurlardır. 

Metajur�d�kt�r ama hukuku etk�leyen unsurlardır; b�r yasa koyucu bunlara bakarak b�r h�zmet� 

kamu h�zmet� hal�ne get�rmes� veya kamu h�zmet� olmaktan çıkarması gerek�r. Ama kamu 

h�zmet� hal�ne get�ren sadece bu unsurların varlığı değ�ld�r. Bunlar sonuçtur. Yetk�l�y� etk�leyen 

ver�lerd�r.  

Eş�tl�k İlkes�  

(T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 2004/4382 K. 2006/539 T. 22.2.2006) 

 

Bu �lkey� Danıştay kararları üzer�nden �nceleyeceğ�z. Uyuşmazlık KPSS-2004/2 ve Ek 

Yerleşt�rme Terc�h Kılavuzunda 100 adet mühend�s kadrosundan 88 adet� �ç�n 252 kodu �le 

"C�ns�yet� erkek olmak." koşuluna yer ver�lmes� �le �lg�l�. Burada acaba eş�tl�k �lkes�ne b�r 

aykırılık var mı yok mu?  

 

 

Yargı karar ver�rken pek çok mevzuata değ�n�yor. Mevzuat atıflarının kararda 

bulunmasının anlamı yargının bunların heps�n� �nceled�ğ�n� ve kararını ver�rken bunlarda yer 

alan hükümler� de değerlend�rd�ğ� anlamına gel�r.  

 

"İdare hukuku alanında eş�tl�k �lkes�n�n uygulanması kamu h�zmet� kavramı �le b�rl�kte 

aktarılmaktadır. Buna göre eş�tl�k kamu h�zmet�n�n genel �lkeler�nden b�r�d�r." 

 

 B�r uyuşmazlığı çözmek �ç�n b�r "üst d�l" kullanmaktadır. Bu üst d�l var olan 

düzenlemelere anlam vermek �ç�n kullanılan b�r d�ld�r. Anayasa'da veya herhang� b�r kanunda 

yazıldığı �ç�n değ�l, �dare hukukunun �lkes� olduğu �ç�n "eş�tl�k �lkes�" kullanılmış. Somut olaya 

konu uyuşmazlık eş�tl�k �lkes�ne uygundur veya aykırıdır değerlend�rmes� yapılab�lmes� �ç�n de 

eş�tl�k �lkes�ne �ht�yaç vardır. "Eş�tl�ğe aykırı değ�ld�r çünkü h�zmet�n n�tel�kler�, beden� 

yükümlülükler�, yapılması, şartları vs. alınacak personel�n erkek b�r personel olmasını 

gerekt�r�r. Dolayısıyla “eş�tl�k �lkes� farklılıklara değ�l �mt�yaza engel olur, burada farklılık 
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oluşturulmasını gerekt�ren hususlar vardır" den�lerek eş�tl�k �lkes� zem�n�nde b�r açıklama 

yapılab�l�r. Yahut “h�zmet�n n�tel�kler� bu noktada  farklılık oluşturmayı gerekt�recek b�r durum 

oluşturmaz” den�l�p aks� yorum da yapılab�l�r... 

 

 

 Kamu h�zmetler� alanına eş�tl�k �lkes� hak�md�r, hukuk� olarak bel�rley�c�d�r, 

yönlend�r�c�d�r. Kararda bel�rt�ld�ğ� g�b� yalnızca b�r kavram değ�ld�r "kamu h�zmet�". B�r 

müessesed�r. B�r hukuk� yapıdır ve �ç�nde pek çok unsur vardır. B�r �ceberg g�b�d�r. Bu �k� 

kel�me koskoca b�r hukuk� rej�me atıf yapar. İç�nde �lkeler vardır, görülüş usuller� vardır, 

kuruluşu kaldırılışına �l�şk�n meseleler vardır... Dolayısıyla kamu h�zmet� dend�ğ� zaman tıpkı 

doktorların b�r hastalık �sm�nden bahsetmes� g�b� d�ğer tıp mensubuna b�r şey� �fade etmes� g�b� 

"kamu h�zmet�" de b�r şey� �fade ed�yor.  

 

 

"Bu çerçevede �dare, kamu h�zmet�n� d�led�ğ�ne sunmakta özgür olmadığı g�b�, eş�t 

durumda bulunanlara eş�t, farklı konumda bulunanlara da farklı b�ç�mde sunmak zorundadır. 

Ayrıca kamu h�zmet�n�n tarafsızlığı �lkes�, "ayrımcılık yapmama" yükümlülüğünü de �ç�nde 

barındırmaktadır." 

 

 

Burada da b�r kafa karışıklığı söz konusu. Burada bahs� geçen eş�tl�k h�zmetten 

yararlananlar arasında kurulması gereken eş�tl�ğe �l�şk�n. Halbuk� uyuşmazlık konusu olay 

�daren�n kamu h�zmet�ne alacağı k�mseler arasındak� eş�tl�ğe �l�şk�n. Yukarıda kullanıldığı hal� 

�le "eş�tl�k " kavramı mesela otobüslere bel�rl� yaşın altındak�ler�n veya üstündek�ler�n 

alınmaması, ya da engell�ler�n kullanımına uygun olmayan b�r h�zmet sunma b�ç�m olsa �d�, 

h�zmetten yararlanma potans�yel� olanların heps�n�n yararlanmasına müsa�t b�r şek�lde h�zmet� 

uyarlaması gerekl�l�ğ� g�b� b�r uyuşmazlıkta �şe yarayab�l�r. Burada �se b�r h�zmet� sunma değ�l 

�daren�n oluşumu, karar verecek, araştırma yapacak faal�yet� sürdürecek personel�n h�zmete 

alınması hususundak� eş�tl�kle �lg�l�.  B�r de kararda d�kkat çeken b�r başka husus: h�zmet�n 

gerekt�rd�ğ� b�r farklılık �ht�yacından doğan b�r farklılık eş�tl�ğ� bozmaz. Örneğ�n Hava Harp 

Okuluna öğrenc� alımında h�çb�r göz bozukluğu olmaması şartı aranırken  d�ğer yüksek öğret�m 

kurumlarında böyle b�r şart aranmamaktadır. Hava harp okulunda bu şartın aranmasının eş�tl�ğe 

aykırı olmamasının koşulu ned�r? P�lot olacak k�mseler�n h�çb�r göz bozukluğunun olmaması 

gerek�r. Ama p�lot dışında, yer  h�zmetler�nde yet�şt�r�lecek k�mseler de var �se ve onlara da 

g�rem�yorsa o zaman b�r dava açıldığında eş�tl�k �lkes� gündeme geleb�l�r. Yan� p�lot dışında 

farklı n�tel�klerde subay da yet�şt�r�ld�ğ� �ç�n gözün bozuk olmama şartı hava harp okulunun 

bütün h�zmet alanı �ç�n geçerl� olmadığından o zaman eş�tl�ğe aykırı bulunab�l�r. H�zmet�n 

gerekler�n�n haklı ve gerekl�/zorunlu kıldığı farklılıklar dışındak�ler eş�tl�ğ� bozar.  

Gerekl�l�k, zorunluluk düzey�ne çıkmış �se ancak o zaman b�r farklılık oluşturulab�l�r. 

Uyuşmazlıklarda en probleml� nokta farklılığı haklı çıkaracak unsurlar olup olmadığının 

tesp�t�d�r. Mahkemeler bazen farklılığın anlamını �rdelemeyeb�l�yor. Danıştay burada �k� unsur 

kullanmış. Tarafsızlık ve eş�ts�zl�k. Ancak Danıştay’ın yapmış olduğu değerlend�rmeler 
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h�zmetten yararlananlara �l�şk�nd�r. Halbuk� burada b�r h�zmetten yararlanma yoktur. H�zmete 

alımla �lg�l� b�r uyuşmazlık söz konusudur. 

Kararın �k�nc� kısmı �lg�nç: 

"D�ğer yönden, dava konusu Ek Yerleşt�rme Kılavuzunun yürütülmes�n�n 

durdurulmasından önce esk� düzenlemeye göre, yapılıp sonuçlardan sınavları kazanarak 

göreve başlayan k�ş�ler�n kazanılmış haklarının saklı olduğu ve Kılavuzun �ptal�ne �l�şk�n 

kararın sonra açılacak sınavlar yönünden sonuç doğuracağı açıktır." 

Yan� düzenleme �ptal ed�lm�şt�r ancak davayı açan k�mse bakımından sonuçların 

doğmasını engelley�c�d�r.  

 

B�r başka uyuşmazlık ( T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2007/888 K. 2008/4006 T. 

3.6.2008) spor tes�sler�ne veya futbol müsabakası oynanan stadyumlara basın yayın 

kuruluşlarında görevl� basın mensuplarının serbest g�r�ş�n� sağlayan "AİPS kartı" olmayanların 

g�r�ş kartı alab�lmeler�n�n, AİPS'e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündek� derneklere 

başvuruda bulunma şartına bağlanması şekl�ndek� yönetmel�k hükümler�ne �l�şk�nd�r. 

Düzenleme şu şek�lde: 

"AİPS'e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündek� dernekler kanalı �le Genel 

Müdürlük tarafından müsabaka yerler�ne serbest g�r�ş kartı ver�l�r. Basın-yayın kuruluşlarının 

merkezler�n�n ve bürolarının bulunduğu �ller dışında kalan yerlerde sözleşme koşulu aranmaz. 

Bu �llerdek� gazetec�ler �ç�n tel�f ücret� anlaşması �le son üç ayın ücret bordrosunun 

belgelenmes� yeterl�d�r. " 

   Bu düzenleme şunu amaçlıyor : Basın yayın kuruluşu kurmak kolay b�r şeyd�r, sırf 

maçlara bedava g�reb�lmek �ç�n gerçekte öyle çalışmayan k�mseler�n veya b�let bulunmayan 

maçlara basın kartı �le g�r�lmes�n� engelleyeb�lmek �ç�n bazı tedb�rler alınmış...  

Danıştayın açıklaması şu şek�lde : 

“Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 2. 

maddes�n�n �ncelenmes�nden, "Gençl�k" ve "Spor" konularında, yapılması gereken her türlü 

etk�nl�ğ�n "kamu h�zmet�", görev olarak davalı �dareye yasa �le ver�ld�ğ�, bu görev�n gereğ� g�b� 

yürütüleb�lmes� �ç�n kapsamlı b�r merkez teşk�latı yanında, �l ve �lçe düzey�nde de örgütlenmeye 

g�d�lerek, anılan h�zmet�n sunulab�lmes� �ç�n gereken mal� kaynakların da sağlandığı 

anlaşılmaktadır. 

 

 

Bu durumda, spor alanında, yasa �le ver�len kapsamlı görev ve gen�ş yetk�ler� d�kkate 

alındığında; yönetmel�kte bel�rlenen basın çalışanlarına, y�ne yönetmel�kte aranılan belgeler 

�le b�rl�kte başvurmaları durumunda müsabaka yerler�ne serbest g�r�ş kartı verme görev ve 

yetk�s�ne sah�p olan davalı �daren�n, �lg�l�ler�n Türk�ye Spor Yazarları Derneğ� aracılığı �le 

başvurmalarını zorunlu kılan b�r düzenlemeye g�derek, yürütmek zorunda olduğu kamu h�zmet� 

�le �lg�l� yetk�s�n�, b�r özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ�yle paylaşması konuyla �lg�l� yasal düzenlemelerle 

bağdaşmamaktadır. 
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Her ne kadar, dava konusu düzenlemede çoğul b�r �fade kullanılmak suret�yle AİPS'e üye 

olan b�rden çok dernek kanalı �le davalı �dareye başvurulab�leceğ� mümkün görünmekte �se de; 

uygulamada, düzenlemede öngörülen şartları taşıyan tek dernek olan Türk�ye Spor Yazarları 

Derneğ� dışında, b�r başka dernek aracılığı �le davalı �dareye başvurulamamaktadır. 

(...) 

Sonuç olarak, davalı �daren�n, yürütmek zorunda olduğu kamu h�zmet� �le �lg�l� yetk�s�n�, 

bu konuda tek dernek olan Türk�ye Spor Yazarları Derneğ� aracılığıyla kullanıp, onun 

�n�s�yat�f�nde bu h�zmet� yürütmes� sonucunu doğuran dava konusu Yönetmel�ğ�n 7. maddes�n�n 

dördüncü fıkrasında yer alan "AİPS'e üye kamu yararına çalışan dernek statüsündek� dernekler 

kanalı �le" �bares�n�n hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır." 

 

Burada da kullanılmamakla b�rl�kte b�r eş�tl�k �lkes� yaklaşımı görülmekted�r. Yan� basın 

çalışanların basın kartı alab�lmes�ne �dare karar vermekteyken bunun kötüye kullanılmaması, 

gerçekten gazetec�l�k ve spor yazarlığı yapan k�mselere bu müsabakalara serbest g�r�ş 

kartı  ver�lmes� �ş�n� başka b�r derneğe üye olma şartına bağlamak �sabetl� değ�ld�r. Böyle 

olduğunda  derneğe üye olmayan k�mseler bakımından b�r eş�tl�k problem� ortaya çıkar. Ayrıca 

kamusal b�r görev�n �fasında özel hukuk k�ş�s�n�n f�ltres� eş�tl�ğe aykırı olacaktır. Eş�tl�k 

meseles� başvuran her k�msey� aynı şek�lde değerlend�rmeye engel olan yönetmel�k 

maddes�nden ortaya çıkıyor. Bu madden�n h�zmet bakımından gerekl� zorunlu b�r unsur olduğu 

ortaya konulab�ld�ğ�nde eş�tl�k �lkes� sağlanmış oluyor. Yan� bu derneğe üye olmak gerekl�, 

zorunlu kaçınılmaz olsa �d� o zaman bu düzenleme eş�tl�ğe aykırı olmazdı. "Ancak bu t�p 

derneklere üye olanlar spor yazarıdır, gerçek spor yazarı olanla olmayan ancak bu şek�lde 

anlaşılır g�b� bakılsaydı" o zaman aks� sonuca ulaşılab�l�rd�.  Mesela spor müsabakalarına 

g�reb�lmek �ç�n son b�r yıldır bu müsabakaları �zlem�ş olmak gerek�r" şekl�nde b�r şart 

konulsaydı ne olurdu? Bu da eş�tl�ğe aykırı olurdu. Yen� başlayacak b�r k�mse h�ç spor 

müsabakalarına g�remeyecek ve bu şartı h�çb�r zaman gerçekleşt�remeyecekt� . 

 Bu tür hükümler �hale mevzuatında bulunuyor ancak Danıştay bunları bazen eş�tl�ğe 

aykırı görmüyor. Teraz�n�n karşı kefes�nde �se şu var: Son b�r yılda h�ç �hale almamış k�mseye 

�hale ver�ld�ğ�nde bu kez de hem yatırımcı bakımından hem de �halen�n konusu bakımından 

bazı r�skler bulunmaktadır. Yan� b�r taraftan bu r�skler� bertaraf etmek b�r yandan da eş�tl�ğ� 

sağlamak b�ç�m�ndek� �k� menfaat� dengeleme problem� mevcuttur.  Eş�tl�k �lkes�n�n 

hareketl�l�ğ� çözümler konusunda b�r eş�tlemey� gerekt�r�yor.  

 

 

 B�r başka uyuşmazlık (T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 2009/5045 K. 2013/5796 T. 

27.6.2013) davacının taşımacılık yapmak amacıyla satın aldığını �ler� sürdüğü t�car� araca 

güzergah �zn� ver�lmes� �stem�yle yapılan başvurunun redd�ne �l�şk�n Mers�n Büyükşeh�r 

Beled�yes� �şlem�nden doğmuştur.  

Karardak� şu kısımları �nceleyel�m:  

"Toplu ulaşım h�zmet�n�n, kamu yararına, b�r gereks�n�m� karşılayan kamu h�zmet� 

n�tel�ğ�nde b�r faal�yet olduğu açık olup bu nedenle sürekl� ve düzenl� b�r b�ç�mde yürütülmes� 
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esastır. Bu sürekl�l�k kamu h�zmet�n�n mutlak b�r şek�lde her an yürütülmes� anlamına 

gelmemekted�r. Kamu h�zmet�n�n yürütülmes� �le g�der�lecek olan gereks�n�m�n kend�n� 

h�ssett�rd�ğ� anda kes�nt�s�z olması esastır.” 

Bu şu anlama gelmekted�r. Sürekl�l�k �lkes� toplu ulaşımın 24 saat sürmes� anlamına 

gelmez. Yoğunluğun gerekt�rd�ğ� ölçüde sunulması esas. Örneğ�n şu anda İstanbul'un bel�rl� 

saatler�nde traf�k daha yoğun oluyor. Hafta sonları değ�l; her gece 23.20-01.30 arası traf�k çok 

yoğun oluyor. Demek k� o saatte ulaşım sağlıyor �nsanlar. O halde otobüs, metro, metrobüs 

seferler�n� o saatte de etk�n kılmak gerek�r. Çünkü şeh�r o saatte uyumuyor. gece 3’te 4’te de 

uyumayanlar var; ancak o k�mseler tek tek  kend� araçları �le ulaşım sağlıyor. Ama yoğun 

saatlerde h�zmet� gen�şletmek gerek�yor. Dolayısıyla buradak� sürekl�l�k �ht�yacın ortaya çıktığı 

ve haklı ve gerekl� kıldığı duruma göre bel�rlenecekt�r. O yüzden �ht�yaç haklı kılmasına rağmen 

o  saatlerde ulaşım h�zmet� sunulmuyorsa sürekl�l�k �lkes�nden dolayı b�r talep hakkı doğar.   

 

 B�r başka kararda (T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 1998/920 K. 1998/1846 T. 

22.5.1998  ) yer alan değerlend�rmeler personel konusu �le alakalı. Doğrudan kamu h�zmet�ne 

bağlanab�lecek b�r mesele değ�l, ama Danıştay buna sürekl�l�k �lkes� üzer�nden açıklama 

get�rm�ş. Danıştay b�r h�zmet�n devamlılığı �le h�zmette devamlılık arasında bağ kurmuş.  

 Ş�md�k� anlayış şu şek�lde; Personel değ�şeb�l�r, h�zmet devam eder. Hatta bu yüzden 

norm kadrolarda b�r k�ş�n�n olmaması hal�nde yer�ne k�m�n bakacağı öngörülür. Mesela öğrenc� 

bürosunda �k�nc�  sınıflarla �lg�lenen personel görev�ne gelemed�ğ�nde �k�nc� sınıf öğrenc�ler� 

muameleler�n� yaptıramayacak mı? O yüzden “�k�nc� sınıfa sadece bu personel bakıyor 

dolayısıyla �k�nc� sınıfın öğrenc� kalem �şler�n� başkası yapamaz, bu personel �z�n alırsa 

sürekl�l�k  etk�len�r” den�leb�l�r m�? Hayır. b�r düzenleme yapılıp �k�nc� sınıfla görevl� personel 

�z�nl� olduğunda yer�ne k�m�n bakacağı bel�rlenmel�, dolayısıyla personel�n atanması, ayrılması, 

�st�fası,  çeş�tl� �z�n haklarını kullanması �le h�zmet�n sürekl� olması arasındak� bağlantı 

kopartılmalı. Dolayısıyla buradak� esas ağırlık noktası personel�n şahsından çıkarıp gördüğü 

faal�yet�n sürekl�l�ğ�ne yüklen�yor. 

Uyarlama İlkes� 

B�r başka uyuşmazlık (T.C. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 1. DAİRE E. 

1996/114 K. 1996/720 T. 17.9.1996) H�zmet �ht�yacının ortadan kalkması sebeb�yle davacı 

uzman erbaşın �st�hdam ed�ld�ğ� kadronun lağv ed�lmes� neden�yle sözleşmen�n 

yen�lenmemes�nden doğmuş. Asker� yüksek �dare mahkemes�, su şek�lde karar verm�ş:  

 

 

 “Kend�s�ne tevd� ed�len kamu h�zmet�n� en �y� şek�lde sunma ve yer�ne get�rme 

mecbur�yet�nde olan davalı �daren�n; bu h�zmet� yer�ne get�r�rken �ht�yaç duyacağı kamu 

personel� kadrolarını bel�rleme, tesp�t etme, günün koşullarına ve h�zmet gerekler�ne göre 

yen�den düzenleme ve gerek görülmeyen ya da �ht�yaç duyulmayan kadroları kaldırma ya da 

yen� kadrolar �hdas etme yetk�s�n�n bulunduğu kuşkusuzdur. Bu, aynı zamanda �daren�n genel 

düzenleme ve takd�r yetk�s�n�n tab�� b�r gereğ�d�r. Ne var k�, bu yetk�n�n de objekt�f ve kamu 

yararına kullanılmadığının �ler� sürüldüğü her durumda yargı denet�m�ne tab� olacağında 

şüphe yoktur.” 
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Burada AYİM şunu �çt�hat etm�ş: İdaren�n bu hususta takd�r yetk�s� var. Ancak objekt�f 

ve kamu yararına uygun kullanmadığının  söylenemed�ğ� takd�rde bazı kadroları lağvedeb�l�r, 

bazı k�ş�ler�n görev�ne son vereb�l�r. Dolayısıyla b�r h�zmette �daren�n takd�r�ne çalışan k�mse 

bunu ancak takd�r�n objekt�f kullanmadığını �spat ett�ğ� takd�rde gündeme get�reb�l�r. Yoksa 

kadro �hdas ed�ld�kten sonra asla kaldırılmaz den�lemez. Çünkü h�zmet�n gerekler�ne ancak 

h�zmet� görmekle yükümlü olan �dare karar ver�r. Dolayısıyla b�r k�mse aleyh�ne  kasten 

yapılmış b�r kadro lağvı söz konusuysa bunun �spat ed�lmes� gerek�r.  

Meccan�l�k İlkes� 

B�r başka uyuşmazlık (AYM Esas: 1984/9 Karar Sayısı: 1985/4 Karar: 18/2/1985 R.G. 

Tar�h-Sayı :26.06.1985-18793) meccan�l�k �lkes�ne �l�şk�n. AYM şu şek�lde karar verm�ş:  

Karayollarından, köprülerden alınan geç�ş parası, su, elektr�k, havagazı, dem�ryolları, 

havayolları, k�m� hastane ücretler� g�b�, şartlara göre oluşturulan ve h�zmet�n konusu tes�sler�n 

bakım ve �dames�n� ve yen� yatırımlar yapılmasını sağlamak �ç�n bel�rlenen b�r f�yattır ve 

bel�rt�len n�tel�kler� bakımından muayyen kamu h�zmetler� karşılığı k�ş�lerden alınan res�m, 

harç veya benzer� mal� yükümlülüklerden sayılamaz. Bu �t�barla, bunların "Gel�r Ortaklığı 

Sened� yolu �le özel k�ş�lere bırakılmasında Anayasa'nın 73. maddes�ne aykırı b�r yön 

bulunmamaktadır.” 

Yan�  AYM "köprülerden para alınması meccan�l�ğ�e aykırı değ�ld�r; çünkü  bu esasında 

b�r f�yat da değ�ld�r, yen� yatırımlar �ç�n alınan b�r kaynaktır" d�ye bakıyor ve köprülerden para 

alınmasını hukuka aykırı bulmuyor.  

B�r başka karar (AYM Esas Sayısı: 2011/6 Karar Sayısı: 2012/16 Karar Günü: 

26.1.2012)      İSKİ �le �lg�l� b�r uyuşmazlık hakkında. İSKİ kanununda %10 dan daha az 

olmayacak şek�lde b�r kar oranı bel�rleyeceğ�ne �l�şk�n b�r hüküm vardı. Bunun anlamı şu: 

Beled�ye başkanları ve İSKİ'n�n karar merc��n� oluşturan Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�,  k�m� 

zaman seç�m vs. dolayısıyla su parasını mal�yetten veya mal�yettten daha düşüğe vermemekle 

suçlanıyorlar. İşte seç�m dönemler�nde h�zmet�n mal� kaynağı sekteye  uğramasın d�ye adeta 

yönet�c�ler�n arkasına sığınab�leceğ� b�r kanun maddes� olsun d�ye konulmuş bu hüküm. Mesela 

Büyükşeh�r Beled�ye Kanunu'nda “beled�ye başkanı spor kulübü başkanlığı yapamaz” d�ye 

alakasız b�r yerde b�r madde var. Bunu esasında mecl�ste görüşülürken  Beled�ye başkanları 

koydurmuştur. Çünkü bütün yerel spor kulüpler� Beled�ye başkanlarını kulüpler�ne başkan 

olması ve bazı �mkanlar sunması konusunda zorluyor. Bu da çeş�tl� sıkıntılar doğuruyor. Kanun� 

b�r engel bulunsun d�ye bu hüküm konulmuş. Burada da kanun� b�r �mkansızlık olsun, %10 dan 

aşağı kar payı konulmasın d�ye konulmuş hüküm.  

 

Sonuçta meccan�l�k �lkes� dolayısı �le değ�l; �lg�nç b�r gerekçe �le �ptal ett� Anayasa 

Mahkemes�. Kar payı oranını bel�rlemede �daren�n serbest olması gerekt�ğ� gerekçes� �le �ptal 

kararı ver�ld�. Mahkemen�n bu hususu şöyle tartışması beklen�rd�. İSKİ'n�n aldığı bedel b�r f�yat 

değ�ld�r. Aldığı bedel su kullananların kullanmayanlara nazaran denkl�ğ�n� sağlamak �ç�n 

alınmış b�r bedeld�r. Kullanan bedel�n� öder. Dolayısıyla bu suyu yalnızca suyu 

kullanmayanlardan almış olduğu verg�lerle f�nanse etm�ş olmasın; suyu kullananlardan alınan 

mal�yet ve yen� yatırımlar �ç�n alınacak kaynakla su tes�sler� yapılsın ve böylel�kle eş�tl�k 

sağlansın. Zaten f�yat olmadığı �ç�n b�r kar payı söz konusu olamaz. Alınan %10 bedel b�r kar 
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değ�ld�r; yen� yatırımlar �ç�n alınacak b�r bedeld�r. Yoksa İSKİ alınan parayı  personel�ne 

yönet�c�ler�ne dağıtan b�r ş�rket değ�ld�r. B�r t�car� ş�rket değ�ld�r. Kar ed�lmes� gereken b�r 

faal�yet� yürütmez. İSKİ'n�n parasını çoğaltması  �ş�n� yapmadığını göster�r. İSKİ �sraf etmeden, 

amaca uygun b�r b�ç�mde ne kadar çok para harcarsa, sonuçta bütçes�n� ödeneğ�n�, hesap 

kalemler�ndek� parayı yıl sonunda ne kadar çok artırmadan harcamışsa o kadar başarılı 

demekt�r. Çünkü o kadar çalışmış demekt�r. Para harcamayan çalışmıyor, amaca uygun 

kullanmıyor demekt�r. Oradak� başarı ölçütü para kazanmakla �lg�l� değ�ld�r; yapılan 

yatırımlarla �lg�l�d�r. O nedenle kamu bürokras�s�nde bütçede kend�s�ne ayrılan fasılda para 

arttıran �daren�n b�r sonrak� bütçe dönem�nde parasının m�ktarı azaltılır. Kararın sonucu doğru 

ama gerekçes� kamu h�zmet� �lkeler� bakımından tartışılab�l�r. Sank� h�ç kamu h�zmet�  değ�lm�ş 

g�b� t�car� b�r faal�yetm�ş g�b� değerlend�r�lm�ş. Bu adeta bakkala %10 dan fazla kar edemez 

demek g�b� b�r şey. Bakkal bazen %300 kar koyar. T�car� gereklerden dolayı bazen bu böyle 

oluyor. Kar oranı t�caret gerekler�ne göre bel�rlenecek. Ancak buradak� b�r kamu h�zmet�d�r. 

 

KOLLUK FAALİYETİ 

İdaren�n faal�yetler�nden b�r hukuk� rej�m olarak kamu h�zmet� anlatıldı. İdaren�n 

faal�yetler�n� n�telend�rmeye çalışıyoruz. Kamu h�zmet� �dar� faal�yetler� n�telend�rmen�n 

hukuk� rej�mler�nden b�r�d�r. İdaren�n b�r faal�yet�ne bakıyoruz, özell�kler�n� değerlend�r�yoruz; 

kamu h�zmet� �se faal�yet�n hukuka uygunluğunu ve bundan sonrak� aşamalarını, kamu 

h�zmet�ne �l�şk�n malzemeyle değerlend�r�yoruz. B�r faal�yet�n n�tel�ğ�n�n bel�rlenmes�nde 

kamu h�zmet�n�n �şlev�ne değ�nd�k. İdare hukukunun bu kavramlarının hem teşh�ste, hem de 

uyuşmazlığın hukuka uygunluğunu değerlend�rmede nasıl �şe yaradığını gösterd�k. Kamu 

h�zmet� tekn�k olarak nasıl tesp�t ed�l�r, bunu bel�rled�k, kamu h�zmet� olduktan sonrak� hukuk� 

rej�m� bel�rled�k ve kamu h�zmet�n�n görülüş usulüne �l�şk�n açıklamalar yaparak, bu usullere 

aykırılıklar gündeme geld�ğ�nde, bu usuller kapsamında uyuşmazlık çıktığında �lkeler ve kanun� 

düzenlemeler�n nasıl uygulanacağını bel�rtt�k. 

B�nlerce kamu h�zmet� türü var, b�nlerce kanunla ve yönetmel�kle düzenlenm�ş farklı 

hukuk� rej�mler var. Bunların heps�n� anlayab�lmey�, �lkelere uygun yapılıp yapılmadıklarını 

değerlend�rmey�, bunların yen� düzenlemeler�n� �zleyeb�lme ve kullanab�lme bakımından 

gerekl� malzemey� sağlamaya çalıştık. Bu malzeme, �dare hukuku düşünüş tarzıyla b�r olaya 

�l�şk�n teşh�s ve tesp�tte bulunmak, olaya uygulanacak hukuk� rej�mler�n ana �lkeler�n� 

bel�rlemek, ana �lkeler�n mevzuat hükümler�yle bağlantısını kurmak ve bu şek�lde uyuşmazlığı 

bel�rley�p b�r kanaat ed�nmek �ç�n kullanılacak malzemed�r. 

Kamu h�zmet�nden farklı b�r rej�m olan kolluktan söz edeceğ�z. Kolluğun ayrı �lkeler�, 

ayrı düzenlenme b�ç�m�, ayrı b�r mantığı ve amacı �le buna �l�şk�n kullandığı ayrı hukuk� araçlar 

var. Hem hukuk� araçları tesp�t edeb�lmek, hem �lkeler� tesp�t edeb�lmek, hem bundan çıkacak 
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uyuşmazlıkları değerlend�reb�lmek �ç�n, kamu h�zmet� dışında b�r rej�m olarak bunu da ele 

alacağız. Daha sonra esas problem olan, bu faal�yetler� gördükten sonra ortaya çıkan 

uyuşmazlıkta hang� rej�m�n geçerl� olduğunu teşh�s etmek ve o faal�yete �l�şk�n �lkeler� ve 

hukuk� rej�m� hatırlayarak olaya uygulamaya çalışacağız. 

Kolluk, kamu düzen� kavramıyla çok bağlantılı b�r kavramdır. B�rçok �dar� faal�yet 

kend�s�n� üret�rken esneme kab�l�yet�n� gel�şt�rmek �ç�n 5 anlamlı b�r kavramdan yararlanıyor. 

Kamu h�zmet� kamu yararından yararlanıyordu, kolluk da kamu düzen�nden yararlanıyor. 

Faal�yet�n�n bütününe kolluk �sm� ver�lse de bu faal�yet� kamu düzen� kavramından ayrı 

düzenlemek mümkün değ�l. Kamu h�zmet�nde de sürekl� kamu yararından bahsed�l�yor. 

Dolayısıyla kamu düzen� bu alanın ayrılmaz b�r bütünüdür. 

Kolluk �le kamu düzen� arasındak� bağlantı, kolluk rej�m�n� faal�yete çekmek �ç�n 

kurulmuş b�r bağlantıdır. Çünkü kolluğun günlük kullanımımızda farklı anlamları var. Kolluk 

dend�ğ� zaman gündeme gelen b�rden çok şey var. Kolluk dend�ğ� zaman daha çok kolluk 

personel� anlaşılıyor, personel faal�yet�n �nsan unsurunu �fade ed�yor. Ayrıca �dar� teşk�lat da 

gündeme gel�yor; ancak kolluğun ana ç�zg�s� faal�yet. Teşk�lat ve personel, bu faal�yet�n yer�ne 

get�r�lmes� �ç�n kurgulanan unsurlardır. Bunlar �ş�n esası değ�l, kolluk faal�yet�n�n sonucudur. 

Kolluk personel� den�nce akla gelen pol�s ve jandarma tek kolluk personel� değ�ld�r. Verg� 

memurları da, sınav sırasında kopya çekenler çekmeyenler�n hakkını yemes�n d�ye s�z� 

gözetleyen araştırma görevl�ler� de b�r kolluk personel�d�r. Kolluk faal�yet� dolayısıyla bunu 

yapmaktadırlar. B�r kamu görevl�s� k�m� zaman kamu h�zmet�, k�m� zaman kolluk, k�m� zaman 

özend�rme destekleme, k�m� zaman �dar� malların �dares� g�b� görevler yapab�l�r. Dolayısıyla 

kolluk dend�ğ�nde sadece pol�s ve jandarmanın söylenmes� yanlıştır. Beled�ye zabıtası da �mara 

aykırı faal�yetlere engel olmak �ç�n kolluk faal�yet� yapıyor, verg� denet�m memuru da, at 

yarışlarında yarış kom�serler� de at yarışlarına aykırı dop�ng g�b� b�r uygulama var mı d�ye 

denetlerken kolluk faal�yet� yapılıyor. Kolluk faal�yet� yer�ne get�rmek �ç�n kurulan teşk�lat 

kolluk teşk�latı, personel de kolluk personel�. Bu personel de güvenl�k amacıyla faal�yet 

gösteren pol�s ve jandarmadan �baret değ�l. Dolayısıyla ana gövde personel değ�l, ana gövde 

faal�yet dolayısıyla ortaya çıkıyor. Ana gövde kamu düzen�n� sağlamaya yönel�k yapılan 

faal�yetler ve bu faal�yetler� yer�ne get�reb�lmek �ç�n de çeş�tl� görünümler� karşımıza çıkıyor. 

 

I. KAMU DÜZENİ 

Öncel�kle kamu düzen� ned�r buna �l�şk�n b�r değerlend�rme yapalım ve �daren�n 
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faal�yet�yle b�rl�kte değerlend�rel�m. İdaren�n görevler� arasında kamu düzen�n� ‘’korumak’’, 

“bozulmasına engel olmak” ve bozulduğu takd�rde kamu düzen�n�n “tekrar kurulmasını 

sağlamak”. Dolayısıyla faal�yet�n tanımı �ç�n en kr�t�k unsur kamu düzen�. Kamu düzen� nasıl 

bel�rlenecek, kamu düzen� ned�r? 

Kamu düzen�nde, kamu h�zmet�n�n özel k�ş�lere gördürülmes� sırasında �ş�n sah�b� olan 

�daren�n, özel k�ş�ye verd�ğ� em�r ve d�rekt�flerden farklı b�r denet�m söz konusudur. O yüzden 

kolluktak� denet�mle kamu h�zmet�nde denet�m farklı. Özel halk otobüsler� b�let düzen�ne aykırı 

para topluyor mu, bel�rt�len saatlerde kalkıp güzergâhı �zl�yor mu, yolcu sayısı bakımından, 

otobüs ve şoför bakımından standartlara uygun davranılıyor mu d�ye denetleme yapılırken, 

adeta t�carethanes�n� denetleyen �ş sah�b� g�b� faal�yet�n �çer�ğ�ne ve n�tel�ğ�ne �l�şk�n b�r 

denet�m yapıyor. Hâlbuk� kolluk denet�m� faal�yet�n �çer�ğ� �le �lg�l� değ�l, kamu düzen� 

dolayısıyla dışa yansıyan kısımla �lg�l�d�r. İnsanlar arası �l�şk�lerde, toplum hal�nde yaşarken 

�nsanların tutum ve davranışlarında uyuşması gereken kurallar kolluk kurallarıdır. Dolayısıyla 

kolluk den�ld�ğ� zaman b�r faal�yet�n �y� yapılması yapılan �ç denet�m veya �nsanların kend� 

hayatlarındak� tutum ve davranışları değ�l, dışa yanşayan ve toplum düzen�n� etk�leme 

potans�yel� taşıdığı düşünülen kısmına �l�şk�n denet�m anlaşılmalıdır. Buna �l�şk�n çeş�tl� 

ayrımlar yapılmaktadır. Hukuk düşünces� kamu h�zmet� ve kolluk dey�p bunları tamamen farklı 

rej�mlere tab� tutmuyor, böyle bırakırsa hukuk düşünces� kaba ç�zg�lerle alanı bel�rlem�ş olur. 

Hâlbuk� arada özell�k gerekt�ren, hassas�yet taşıyan b�r sürü unsur var. Bunları 

değerlend�reb�lmek �ç�n hukuk düşünces� zaman �çer�s�nde çeş�tl� ayırımlar yapmıştır. B�r 

alanda hukuk� sonucu olan ne kadar çok ayrım varsa, o alan o kadar düşünülmüş, o kadar geçm�ş 

tecrübelerden faydalanarak oluşmuş demekt�r. Kolluk da böyled�r. Önceler� kamu h�zmet� 

�ç�ndeym�ş. N�tek�m Met�n Kıratlı d�ye esk� b�r hocamızın, Koruyucu İdar� H�zmetler d�ye b�r 

k�tabı var. Yan� kolluk, kamu h�zmet�n�n özell�kl� b�r alanıymış. Sonra düşünüldükçe, üzer�nde 

uyuşmazlıklar çıktıkça, hukuk� rej�m� kanun �ht�lafından soyutlanıp b�r hukuk düşünces� olarak 

ele alındıkça, bunun ayrı b�r hukuk� rej�m� olması gerekt�ğ� ortaya çıkmış ve kamu h�zmet�nden 

kopmuş, kamu h�zmet�nden bağımsız özell�kler ve �lkeler ed�nm�şt�r. Kend� �ç�nde de gel�ş�yor, 

çeş�tl� unsurlarıyla gel�ş�yor. Hem de �nanılmaz b�r hızla gel�ş�yor. Kolluk düşünces�ndek� 

değ�ş�m�n uluslararası hukukta vardığı noktalara ders�n sonunda değ�neceğ�m. 

İlk olarak şu gündeme gel�yor: B�z kolluğu ve kamu düzen�n� bel�rlerken, yetk�ler� 

bel�rleyeb�lmek �ç�n, kamu düzen�n�n konularını bel�rlemel�y�z. B�rçok hukuk dalının yaptığı 

g�b�, kamu düzen�n� tanımlamak yer�ne �ç�ndek�ler� bel�rl�yoruz. Kamu düzen�n� tanımlarsak, 

tıpkı kamu yararında olduğu g�b�, �çer�k olarak herkese göre değ�şecekt�r. B�z kamu düzen�n�n 
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�ç�ne neler g�rd�ğ�n� bel�rleyel�m. Dolayısıyla dış kabuğun değ�şeb�lecek, esneyeb�lecek b�r hale 

get�rel�m. 

 

II. KAMU DÜZENİN UNSURLARI 

A. GÜVENLİK  

Kamu düzen�n�n en öneml� unsuru güvenl�kt�r. D�kkat ed�l�rse burada tanım 

yapılmamakta, �çer�ğ� bel�rlenmekted�r. Güvenl�k kamu düzen�yle �lg�l�d�r, güvenl�ğ� sağlamak 

�daren�n görevler�nden b�r�d�r. Toplum hal�nde yaşamak b�r güvenl�k gerekt�r�r. Dolayısıyla 

�nsanların temel hak ve özgürlükler�n� güven �ç�nde kullanab�lmes�, güvenl�k kavramını ortaya 

çıkartır. B�r k�ş�n�n can ve mal emn�yet�, haklarının korunması, bunların heps� b�r güvenl�k 

problem�d�r. Başkalarının madd� manev� saldırılarına karşı korunması, vücut bütünlüğünü 

sağlayab�lmes�, mallarına �rades� dışında  müdahaleye engel olunması, toplum hal�nde 

yaşamanın bel�rl�l�k ve düzenl�l�k �ç�nde, güven �ç�nde yaşanab�lmes�n�n sağlanması, �daren�n 

b�r görev�d�r. Dolayısıyla �daren�n güvenl�k amacıyla yapacağı faal�yetler, b�r kamu h�zmet� 

değ�l b�r kolluk faal�yet�d�r ve kend�ne özgü �lkeler� vardır. İdare bunu sağlamak zorundadır. 

Nasıl kend�ne özgü �lkeler� vardır? İdare ben sen� kend�nden de koruyacağım d�ye 

davranamaz. Buna �l�şk�n tartışmalar var. Mesela s�gara �çmek yasaklanır mı yasaklanmaz mı? 

Uyuşturucu bakımından da tartışılıyor. K�ş�n�n kend�s�nden de korumak �daren�n görev� m�d�r? 

Obez�te �le mücadeley� Sağlık Bakanlığı başlatıyor; ancak bu �daren�n yetk�s�ne g�rer m�? Sağlık 

unsurunda buna değ�neceğ�z. 

Güvenl�kte de böyled�r. Örneğ�n ötenaz� tartışılıyor. K�ş� kend� hayatına son verme 

konusunda serbest m�d�r? B�r sürü yansımaları var ve temel hak ve özgürlüklerle �lg�l� olduğu 

�ç�n de, güvenl�ğ� sağlamak adına temel hak ve özgürlükler�n özüne dokunacak, onları 

sınırlandıracak, güvenl�k adına temel hak ve özgürlükler bakımından bazı şeylerden mahrum 

bırakab�lecek b�r yaklaşım, kolluğun potans�yel tehd�d�n� �çermekted�r. Dolayısıyla öyle b�r şey 

k�, güvenl�k az olduğunda da �daren�n sorumluluğu olab�l�r, k�ş�ler�n korunması adına temel hak 

ve özgürlüklere  müdahale ed�ld�ğ�nde de �daren�n sorumluluğu var. Öyle b�r �lke get�rmek, öyle 

b�r yaklaşım get�rmek gerek�r k�, ne az olsun ne çok olsun. İdaren�n bu konudak� faal�yet�n�n 

öyle b�r sınırı, bu sınırı bel�rleyecek öyle �lkeler olması lazım k�, bu güvenl�ğ�n haklı kıldığı 

nokta �le haklılığını aştığı noktayı tesp�t edeb�lel�m. Turnusol kâğıdı g�b� hemen bel�rlens�n. Bu 

dolayısıyla sıkıntılı b�r sınırdadır. Temel hak ve özgürlüklerle �dar� faal�yetler�n karşılaştığı b�r 

alandır. Hukuk devlet� olab�lmen�n sınavının her gün ve her olayda ver�ld�ğ� b�r durumdur. 
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Çünkü güvenl�k adına yaptığınız şeyler aynı zamanda eks�k olab�l�r, fazla olab�l�r. Temel hak 

ve özgürlükler� �hlal edeb�l�r, eks�kl�ğ� neden�yle de başkalarının temel hak ve özgürlükler�n�n 

�hlal�ne yol açab�l�r.  

Bu öneml� b�r nokta, kolluğun uğraşması gereken, gündem�nde olan noktalardan b�r�s� ve 

kamu düzen�n�n tartışılmayan �çer�kler�nden b�r�s�d�r. B�rçok k�tapta yapıldığı g�b� tar�f 

yapmıyoruz, tar�f yer�ne olayı anlamaya yönel�k �çer�kten bahsed�yoruz. Sınır ç�zmeden bu 

�çer�kten bahsed�yoruz; çünkü hukuk düşünces� bu alanda sürekl� gel�ş�yor. 

B. SAĞLIK 

İk�nc�s� sağlık unsurudur. Kolluk kapsamında sağlığı korumak alanında b�r faal�yet 

yapılıyor. Burada �fade, genel sağlık olarak bel�rlenm�ş; çünkü şöyle b�r ç�zg� var: hastalanan 

b�r k�msey� �daren�n tedav� edecek mekan�zmalar kurması kamu h�zmet�d�r, her hastanın ortak 

ve genel �ht�yaç olarak tedav� olması b�r kamu h�zmet�d�r. Burada b�r ed�m sunmak var; ancak 

genel sağlığın bozulmasına engel olacak tedb�rler almak b�r kolluk faal�yet�d�r. Aşılama, salgın 

hastalıklara karşı tedb�r almak, karant�na uygulaması, bunların heps�, esasında genel sağlığı 

korumaya yönel�kt�r. Hastayı tedav�ye yönel�k değ�ld�r, kamu h�zmet� g�b� b�r ed�m değ�ld�r, b�r 

şey�n bozulmasını engellemeye yönel�k b�r faal�yett�r. Radyolarda buna �l�şk�n �lanlar vardır. 

Özell�kle Ege Bölges�'nde hayvan hastalıklar, şarbon hastalığı g�b� hastalıkların yayılmaması 

�ç�n �dareler, radyoda Afyon �l�n�n b�r köyünde 40 gün süreyle hayvan g�r�ş çıkışı yasaklanmıştır 

g�b� �lanlar vermekted�r. İdare t�caret�, seyahat özgürlüğünü yasaklıyor.  

Başka salgın hastalıklarda belk� �nsanlara da yasaklayacak, bulaşıcı hastalığın n�tel�ğ�ne 

göre karar verecekt�r. Ebola hastalığı Afr�ka'da çıktığında, daha fazla yaygınlaşmasını 

engellemek �ç�n, sokağa çıkma yasağı b�le get�r�ld�. Dolayısıyla genel sağlığın korunması, 

k�ş�lere bulaşmasını engelleyeb�lmek �ç�n, �daren�n kullanab�leceğ� zorlayıcı yetk�ler var. Bu 

zorlayıcı yetk�ler�n varlık sebeb�, meşruluk gerekçes�, kullanımının haklılığı, kullanımının 

yanlışlığı, hep kolluk faal�yet�yle �lg�l� anlatılanlarla ortaya çıkacak. Yan� genel sağlığı korumak 

da kolluk faal�yet�n�n �çer�ğ�nden sayılıyor. Kamu h�zmet�nden farklı olarak hastalananı tedav� 

etmek söz konusu değ�ld�r.  

Genel sağlığa �l�şk�n çokça tartışmalar olmaktadır. Aşı yaptırmak �stemeyenler, zorunlu 

aşıların yapılmasına karşı çıkmaktadır. Aşı m�krobun zayıflatılmış hal�n�n ver�lmes� olduğu 

�ç�n, bazen aşı dolayısıyla �nsanlar hastalanmaktadır. Bu da aşılamadan dolayı �daren�n 

sorumluluğunu gerekt�rmekted�r. Yanlış aşı yüzünden kolunu kaybeden Trakyalı b�r kızın dramı 

gazetelerde çıktı. Aşıya karşı hassas�yet taşıyanlar önceden bell� olmayan, hatta ş�md� belk� de 
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�nsanların toplum hal�nde yaşamalarında yed�kler� �çt�kler�nden ötürü, daha önce alerj�s� 

olmayanlar, aşı üzer�ne ölümcül alerj�ler gel�şt�r�yorlar. 30 yaşına kadar pen�s�l�ne alerj�s� 

olmuyor ve anaflakt�k şoka g�rerek hayatını kaybed�yor veya b�tk�sel hayata g�r�yor. Dolayısıyla 

bunlara �l�şk�n değerlend�rmelerde, kolluk faal�yet� dolayısıyla nasıl yapılacak, neden 

yapılacak, sınırları neler, �daren�n sorumluluğu objekt�f sorumluluk mu soruları tartışılıyor. 

 

C. DİRLİK ESENLİK 

 

Üçüncü b�r husus da d�rl�k esenl�kt�r. D�rl�k esenl�k tekn�k olarak en yabancı olduğumuz 

kavram olab�l�r. D�rl�k esenl�k, sükûnet, selamet g�b� b�r şeyd�r, güvenl�kten farklıdır. D�rl�k 

esenl�kten kasıt, ses k�rl�l�ğ�, toz k�rl�l�ğ�, huzursuzluk yaratan unsurlar, toplum hal�nde 

yaşamanın �hlal�ne yönel�k hususlar d�rl�k esenl�ğe g�rmekted�r. Örneğ�n ev�n altında b�r dükkân 

alüm�nyum doğrama atölyes�ne ver�l�yor, orada doğrama yapıldıkça üst katlar zangır zangır 

t�tr�yor. Gürültü k�rl�l�ğ� neden�yle s�n�r hastası olanlar var. İdaren�n bunu g�dermes�ne �l�şk�n 

b�r �ht�yaç var. İdare bunu g�dermezse k�ş�n�n bunu kend�s�n�n g�dermes�ne �mkân yoktur. 

Atölyey� durduramaz, ev sah�b� olmadığı �ç�n çıkartamaz. Bu faal�yete engel olab�lmek �ç�n, 

�daren�n kollukla �lg�l� yetk�ler�, bu yetk�lere �l�şk�n değerlend�rmeler olması gerekmekted�r.  

Örneğ�n ses k�rl�l�ğ� de buna örnekt�r. 90 des�belden daha yüksek sesler �nsan sağlığına 

zarar ver�yor. Frekanslarla �lg�l� problemler de oluyor. Hayvanlardan korkanlar �ç�n, onları 

rahatsız ed�c� frekanslarda ses yapan aletler gel�şt�rm�şler. Fare kaçırmak �ç�n ayrı frekansta, 

köpek kaçırmak �ç�n ayrı frekansta. Basınca �nsan b�r şey duymuyor; ancak hayvan kaçmaya 

başlıyor, onun duyab�leceğ� frekansta b�r yayın yapılıyor. Dolayısıyla bu unsurun standartlarını 

bel�rlemek, �nsan sağlığına zararlı olanlarla olmayanları bel�rleyeb�lmek, bazen bu rahatsızlık 

duyulan b�r şey olmasa da bu noktayı da tesp�t edeb�lmek, �dareye ver�lmes� gereken b�r 

görevd�r ve bu tesp�t, ancak uzmanlıkla ve buna �l�şk�n alet edevatla yapılab�lecek b�r şeyd�r. 

Öyles�ne tekn�k b�r meseles� k�, o 90 des�bell�k ses�n nereden geld�ğ�n� bulab�lmek �ç�n d�ğer 

seslerden arındırmak gerek�yor. 

B�r hukuk profesörü, gece kulüpler�n�n yoğun olduğu yerde yaşıyormuş. Yanındak� gece 

kulübünün ses k�rl�l�ğ�ne engel olamamış. Çok yüksek sesle ve geç saatlere kadar müz�k yayını 

yapılıyormuş ve ş�kâyetler de sonuç vermem�ş. Sonunda şöyle b�r usul bulmuş: aynı 

yüksekl�kte, oradak�ler�n hoşlanmayacağı müz�k yayınına başlamış ev�nden. Oradak�ler pop 

d�nl�yorsa, arabesk açıyor, �dareye onları kapatmıyorsan ben� de kapatamazsın dem�ş oluyor.  

Ya da cezayı ödey�p tekrar tekrar yapıyor ve sonuçta gece kulübü taşınmak zorunda 
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kalmış. Bu tavs�ye ed�lecek b�r yöntem değ�l ama �daren�n etk�s�z kalmasıyla bulunan b�r 

yöntem olarak göster�leb�l�r.  

Öyleyse d�rl�k esenl�k de kolluk yetk�s�n�n kullanılacağı noktalardan b�r�s�, dolayısıyla bu 

üçü, yetk�ler gerekt�r�yor. Öncel�kle kanun� düzenleme gerekt�r�yor, sonra yönetmel�klerle 

düzenleme gerekt�r�yor ve buna uymayanlara engel olma yetk�s� gerekt�r�yor, menetme yetk�s� 

ve bertaraf etme yetk�s� gerekt�r�yor, d�ren�ş olursa re ‘sen, zor kullanma yetk�s� get�r�yor. Bazen 

�daren�n zor kullanma yetk�s�n� kullanma b�ç�m�, bazen de kullanmaması eleşt�r�l�yor. Alacağını 

alamayan b�r�s� dükkânın önüne gel�p s�lahını çıkartarak �çer�ye ateş ed�yor, pol�s �se r�ca ederek 

durdurmaya çalışıyor. Saldırgan pol�sten kurtularak y�ne ateş ed�yor. Aslında böyle b�r şey 

olamaması gerek�r. B�r� dükkânı kurşunlarken başkası öleb�l�r, s�lahla ateş eden b�r�ne pol�s r�ca 

mı etmel�? Hayır, bunu derhal bertaraf etmes�, etk�s�z hale get�rmes� gerek�r. Haf�ften 

başlayarak ağıra doğru g�tmes� gerek�r. S�lah kend�s�ne yönelt�l�rse vurmaya kadar varan 

yetk�ler kullanacak, zor kullanacak. Zor kullanması, esasında onun yöneld�ğ� k�msen�n temel 

hak ve özgürlüğünü, can hürr�yet�n� korumak �ç�n. Dolayısıyla s�lah kullanan b�r�ne r�ca 

ed�lmez. 

Ters� de olab�l�yor. H�ç ş�ddet kullanılmamasına rağmen pol�s, sert yöntemler 

kullanab�l�yor. Burada da kolluk yetk�s�n�n ters kullanılmaması gündeme gel�yor. Kolluk 

yetk�s�n�n kullanımı bakımından bu alanlar, �dareye yetk�ler ve görevler ver�yor. Sadece yetk� 

değ�l, görev de ver�yor. Yetk� ve görev, sebeple b�rl�kte olduğu �ç�n, bu alanın hassas b�r 

dereces�n� bel�rleme gerekl�l�ğ� var. Dolayısıyla kolluk, b�r kere bu alanda ortaya çıkıyor. 

Kanun� düzenleme, yönetmel�kle düzenleme, �dar� �şlemler yapma, f�z�k� olarak güç kullanma. 

İdareye böyle b�r �mkân get�r�l�yor. Kolluk yetk�s�n�n kullanımı çeş�tl� başlıklar altında 

�ncelen�yor. Kolluk yetk�s�n�n düzenlenmes�yle, uygulanmasıyla, yere ve zamana göre yetk� 

değ�ş�m�ne göre, gece-gündüz, yaz-kış, umum� yerler-özel evler g�b� ayrımlarla değ�şen 

derecelerde, normal şartlar ve olağanüstü hallerle �lg�l� farklılıklar get�r�yor. Bu alanın kapağı 

açıldığından anlatılacak 10 kadar konu var. 

Gece ve gündüz kolluk yetk�ler� farklıdır. Gündüz el�nde b�r tomar anahtar ve levyeyle 

dolaşan b�r k�msey� menetme hususundak� yetk�, temel hak ve özgürlüklere aykırı olab�l�r. O 

k�ş� b�r ç�l�ng�r olab�l�r, anahtarlarıyla dolaşan b�r dükkân sah�b� olab�l�r, çok eve sah�p b�r� 

olab�l�r; ama gece levye ve anahtarlarla gezen b�r�s�n�, hırsız olması �ht�mal�ne dayanarak 

�daren�n yetk�s� gen�şler. H�ç k�msen�n olmadığı saatlerde, tenha yerlerde dolaşması buna yol 

açar.  
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Kolluk yetk�ler� mevs�me göre de değ�şeb�l�r. Kışın Bodrum'da, Ş�le'de kolluk yetk�s� 

olarak cankurtaran bulundurulmasına gerek yok; çünkü k�mse den�ze g�rm�yor. Ama yazın, 

dalgalı olduğu, yüzme b�lseler b�le coğrafyayı b�lmeyenler�n çokca boğulduğu geçm�ş 

örneklerle sab�t olduğu �ç�n, s�z beled�ye olarak orada gün boyu cankurtaran, yan� kolluk 

görevl�s� bulundurmak zorundasınız. İnsanların boğulmasına engel olab�lecek tedb�rler� almak 

zorundasınız. Bazı yerlerde bell� dönemlerde den�ze g�rmey� yasaklamak zorundasınız. 

Dolayısıyla yaz kış değ�ş�r, gece gündür değ�ş�r, hatta döneme göre değ�ş�r. Ancak bu 

alanlar (unsurlar) b�r yetk� bütünü get�r�r.  

Bu alanlar dışında da b�r takım özel alanlar ortaya çıkmıştır. Örneğ�n p�yango, at yarışı 

g�b� kumar benzer� g�b� faal�yetlere �nsanların �lg�s� var ve bunları düzenlemezsen�z bu 

alanlarda h�le yapılıyor. At yarışları düzenlenmezse at yarışlarında h�le yapılması mümkündür. 

B�lerek kaybedeb�l�r, kazanmak �ç�n ata dop�ng �ğnes� yapab�l�r, safkan İng�l�z atlarının yarıştığı 

yarışa Arap atı sokup gal�p gelmeye çalışab�l�r veya m�ll� p�yango benzer� çek�l�şler yapanların 

gerçekte orada katılmamış k�msey� kazandırab�l�r, çek�l�ş yapmamış olmasına rağmen çek�l�ş 

yapmış g�b� göster�r. İdare bunları da denetler. Çek�l�ş yapılacaksa, �dareden �z�n alınmalıdır. 

İdare bunları denetleyecek mekan�zmayı kuracak, kend�s� denetleyem�yorsa başkasına 

denetlet�p, denetleyen� denetleyecek. 

İdare başka alanlarda da b�r takım denetlemeler yapmak durumunda kalıyor. Mesela 

kutuplardan gelecek y�yecek maddeler� hayvanlar bakımından özel uzmanlık ve yetk�ler 

gerekt�r�yor. B�r hayvanın İstanbul’dan Sakarya'ya g�tmes�ne gerek olmasa da, yurtdışından 

Türk�ye'ye g�rerken �z�n alınması gerek�yor. Avustralya'da o kadar kes�n b�r yasak var k�, 

dışarıdan koyun sokmak mümkün değ�ld�r. Çünkü dışarıdan b�r hastalık geld�ğ� zaman bütün 

adadak� hayvanlar hastalanır. Türk�ye zamanında bu tür önlemler� almadığı �ç�n bütün türler� 

bozuldu. Örneğ�n p�r�nc� kalmadı, b�r p�r�nç hastalığı g�rd�ğ� �ç�n şu anda Osmancık p�r�nc� d�ye 

tesc�l ed�len p�r�nç Ukrayna kökenl� b�r p�r�nç, sadece Akça çelt�k kaldı. Hastalık b�r yerden 

g�rd�ğ� zaman tümünü etk�l�yor. Kestane ağaçlarına g�ren hastalık b�r taraftan g�r�p tüm ağaçları 

hasta ett�. Dolayısıyla devletler, b�tk�ler�n�n ve hayvanlarını sağlığını koruyab�lmek �ç�n 

dışarıdan gelen unsurlara karşı tedb�r alıyorlar. İng�ltere'de del� dana hastalığı gerçekleşt�ğ�nde, 

bütün kanatlı hayvanlar �tlaf ed�ld�. Bu b�r kolluk tedb�r�d�r. Bu tedb�r mülk�yete bakmaz. K�ş� 

bakmak ve tedav� etmek �stese b�le �dare �tlaf ed�yor. Bunlar özel yetk�ler. Dolayısıyla 

bazılarında özel yetk�ler var, bu özel yetk�ler sadece kamu düzen�n�n bozulmasına gündeme 

gelm�yor.  

Böyle noktalar geld�ğ�nde de bunlar kollukta farklı alanlar oluşturmaya başlıyor. Örneğ�n 
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kutuptan gelen hayvanlara �l�şk�n karant�na ayrı b�r şey, tarım, at yarışları, estet�k hep ayrı 

şeylerd�r. Dolayısıyla b�r sürü artık, ek kolluk gündem� geld�.  

Çağımızın en öneml� kolluk gündem�, ekonom�k kolluktur. Ekonom�k kolluğu 

hukukçular anlayamıyorlar. Bunu anlayab�lmek �ç�n �kt�sat ve f�nans kavramlarına sah�p olmak 

gerek�r. B�lanço okumasını b�lmek, yapılan �şlemler� b�lmek gerekmekted�r. Mesela borsada 

eğer ekonom�k kolluk yapmazsanız, �nsanlar haksız para kazanab�l�yorlar. B�r sermaye sah�b� 

gelerek 3-4 aracı kuruma para vererek d�yel�m k� A***'ın h�sseler�n� alıyor. A***'ın h�sseler� 

her gün 50-100 b�n adet alınmaya başlıyor. Alınmaya başladıkça f�yat artıyor, h�sse 1 l�radan 

başlıyor 5 l�raya kadar çıkıyor. 5 l�raya kadar çıkan b�r h�sse olduğu �ç�n, onu alan dışında b�rçok 

�nsan da daha çok çıkar d�ye almaya başlıyor. K�ş� böylece 1 l�radan aldığı h�sseler� 5 l�radan 

sattığı �ç�n 500 b�n l�ra kazanmış oluyor, zaman �ç�nde h�sseler� satmış olduğu �ç�n de tekrar 1 

l�raya �n�yor. Burada tamamen man�pülasyonla kazanılan b�r para var. K�ş� bunu anlayamaz, 

bunu ancak �dare anlayab�l�r. Ortada aynı sermaye m� var? F�yatın bu şek�lde artmasına b�r 

sebep var mı? İçerden b�lg� m� gelm�ş? Başka b�r spekülasyon var mı? 

Bazen kaybederken kazanmak söz konusu, 2-3 gün geç ödemek suret�yle kazanıyor. 

Düşen h�sselere �l�şk�n talep topluyor ve satış yapıyor, daha sonra çıkmasına yol açacak 

manüp�lasyon yaparak y�ne para kazanıyor. İş�n yöntem�n� b�lenler, borsa çıkarken de para 

kazanıyorlar, düşerken de para kazanıyorlar. Burada ekonom�k kamu düzen�n� korumak �ç�n 

�daren�n b�r şey yapması gerekmekted�r. Gerçekte �kt�sad� şartlara bağlı olmayan böyle �n�ş 

çıkışlara b�r müeyy�de uygulanmalı, buna aracı olan kurumları kapatılmalı, ceza kes�lmes� 

gerek�r, bu yolla elde ed�len paralara el koyab�lmes� lazım, ş�rketler� ele geç�rmeye yönel�k 

hususların değerlend�r�lmes� gerek�r. Ş�rketler�n yönet�m�n el değ�şt�r�lmes� yönel�k h�sse 

değ�ş�m�nde çağrı mükellef�yet� get�r�lmes� gerek�r. Mesela b�r ş�rket h�sseler� el değ�şt�rm�ş �se, 

%51'�n� alarak hâk�m h�sse hal�ne gelen sermaye grubu, yönet�m� ele geç�rm�ş olacaktır. Fakat 

bu sefer d�ğer %49 h�ssen�n zarar görmemes� �ç�n %51'l�k k�ş�ye çağrı mükellef�yet� get�rerek 

h�sses�n� satmak �steyen herkes�n h�sses�n� satın almak zorunluluğu get�r�l�yor. Böylece daha az 

b�r para ödeyerek yönet�m�n ele geç�r�lmes� engellenm�ş olacak ve satmak �steyenler�n 

h�sseler�n�n satılmasıyla azınlık hakları korunmuş olacaktır.  

Bunlar ekonom�k kolluğa �l�şk�n yetk�lerd�r, dolayısıyla özel yetk�lerd�r. Kolluktak� g�b� 

men etmek, düzenlemek, gerek�rse güç kullanmak suret�yle olmuyor. Burada b�lançoyu 

okumak, �kt�sad� �şlemler� �ncelemek, f�nansal hareketler� �ncelemek gerek�yor. O yüzden 

bankaları denetleyen BDDK var, o yüzden sermaye p�yasasını �nceleyen SPK var, o yüzden 

h�sse hareketler�ne bakan Borsa İstanbul A.Ş. var. Bunların kurulmasının sebeb� hep özell�k 
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gerekt�rmes�d�r. 

Öyleyse özell�k gerekt�ren kamu düzen� konularından da söz ed�leb�l�r. B�r tarafta genel 

kamu düzen�, d�ğer tarafta özell�k gerekt�ren kamu düzen� konuları vardır. Bu özell�k, 

k�m�ler�nde konusu neden�yle, k�m�ler�nde yetk�s� neden�yle gerek�yor. Konusu sağlık; ama 

karant�na yetk�s� get�rd�ğ� �ç�n, yabancı ülkelerden hayvan g�r�ş�ne �l�şk�n özel b�r yetk�ye 

�ht�yaç var. Konusu sağlık olsa b�le, normal sağlığı korumak yönündek� yetk�ler dışında yetk�ye 

�ht�yaç var. 

Toparlamak gerek�rse; gereklerden, kamu düzen�n�n �çer�ğ�nden bahsett�k. Kamu 

düzen�n�n b�r klas�k �çer�ğ� vardır: güvenl�k, genel sağlık ve d�rl�k esenl�ğ� korumak. B�r de özel 

�çer�ğ� vardır, buna �l�şk�n yetk�ler vardır. Son olarak en çok tartışılan nokta olan, sayılan 3 genel 

unsura b�r dördüncüsünün gel�p gelemeyeceğ� tartışılan ve 3,5 unsur den�len genel ahlakın 

korunmasıdır. Genel  ahlakın korunması meseles� özgürlüklere bakış açısı değ�şt�kçe 

farklılaşıyor. 

Genel ahlakı korumakla �lg�l� problem şöyle formüle ed�leb�l�r: dışarıya yansıyan ve 

kamu düzen�n� bozacak, ahlaka �l�şk�n �hlallere kolluk müdahale edeb�l�r. Buna �l�şk�n b�r sürü 

tartışma oluyor. Otobüste öpüşenler, parkta öpüşenler, pol�s müdahales� dolayısıyla 50 ç�ft�n 

g�d�p öpüşmes� g�b� haller ortaya çıkıyor. İng�ltere'de b�r takımı protesto etmek �ç�n çırılçıplak 

soyunup sahaya atlamak çokça görülen b�r şeyd�r. Pol�s burada sahaya atlayan k�ş�n�n edep 

yerler�n� şapkasıyla kapamaya çalışarak k�ş�y� engellemeye çalışıyor. Genel ahlakla �lg�l� 

tartışmalar, çok kapsamlı tartışmalardır. Ancak bunu kr�ter�, topluma yansıyan kısmının öneml� 

olmasıdır. 

Bununla �lg�l� �dar� faal�yetler de tartışma doğuruyor. Esk� PVSK'da şöyle b�r tar�f vardır: 

“menfaat kastıyla kend�ler�n� başkasının zevk�ne terk edenler.” Bunlarla �lg�l� �daren�n yetk�ler� 

var. İdare esk�den bunları tesp�t ett�ğ�nde zührev� hastalık, salgın taşıyor mu d�ye hastaneye 

sevk ed�yordu. Bunu yapıp yapamayacağı tartışmalıdır. Buna �l�şk�n yetk�ler�, güvenl�k ve genel 

sağlığa �l�şk�n yetk�ler tartışılmaktadır. Bunun sınırı, zaman �ç�nde değ�şse b�le, mevcut. 

Dolayısıyla genel ahlakın kapsamında, toplumdan topluma değ�şse b�le, bell� noktalarda b�r 

sınır var.  

Esk� f�lmlerde çokça söz konusu oluyordu. Esk�den f�lmler�n �ncelenmes� �ç�n b�r 

sosyolog, b�r ceza hukukçusu ve b�r �dare hukukçusu tay�n ed�l�rd�. B�l�rk�ş� bu f�lm pornograf�k 

n�tel�kte değ�lse f�lm yayınlanırdı, F�lmler de yayınlanırken daha fazla müşter� çeks�n d�ye 

"Danıştay kararıyla" yazılıyordu. Yan� �çer�k sanıldığından daha fazla erot�k anlamına 
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gel�yordu. Bu yavaş yavaş azaldı; fakat hala çok c�dd� özel�kler� var. Örneğ�n burada kabul 

ed�len unsurlardan b�r�s�, dışarıya yansımadıkça k�ş�n�n ahlak anlayışı �lg�lend�rmez. Ancak 

bütün dünyada çocuk pornosuna �l�şk�n b�r hassas�yet olduğu �ç�n, �nternetten çocuk pornosu 

�nd�renler tesp�t ed�ld�ğ�nde, başka ülkeden b�le olsa, operasyon düzenley�p cezalandırılıyorlar. 

Dolayısıyla h�ç b�r şek�lde karışılamaz demen�n gerçek hayatta b�r karşılığı yok; ancak 

karışmanın sınırı bakımından hukukun her somut olay bakımından tartıştığı noktalar var. En 

son çok öneml� okullardan b�r�n�n öğretmen� ABD'den gelen �hbarla yakalandı. 

K�taplardak�nden farklı b�r tarzda anlatıyoruz, k�taplardak� �çer�kler� de göster�yoruz. 

Sene sonunda alacağınız notlarda, araştırma görevl�s� arkadaşlarımız kend� kanaatler�ne göre, 

o konuyu hang� k�taptan okumanızın daha tavs�ye ed�leb�l�r olduğuna da�r notlarını yazacaklar. 

Yan� b�r k�taptan bütün konular yer�ne, bazıları daha etraflıca, daha mücmel, daha anlaşılır 

olmalarına göre, örneğ�n kollukta Mel�kşah Yas�n, kamu h�zmet�nde Turgut Tan g�b� 

tavs�yelerde bulunacağız. Ancak anlatım tarzı olarak, k�taplara zaten ulaşab�leceğ�n�z �ç�n, 

farklı şek�llerde değerlend�r�yoruz. Öncel�kle kolluğun, �dar� faal�yetlerden b�r�n�n hukuk� 

rej�m�ne ver�len �s�m olduğunu söyled�k. Çok bas�t b�r cümle g�b�; ama bunla ney� çözüyoruz? 

Teşk�latı ve personel� karıştırmayın, teşk�lat ve personel�n hukuk� statüler� değ�şeb�l�r. Teşk�lat 

ve personel odaklı bakılırsa, kolluk hukuk� rej�m� yer�ne oturmaz, buna faal�yet olarak bakmak 

gerek�r. Faal�yet�n personel�, faal�yet�n teşk�latı vardır demek lazım. Dolayısıyla onlar faal�yet� 

bel�rlemez, faal�yet onları bel�rler. Yan� pol�s yapıyor d�ye kolluktur değ�lse kolluk değ�ld�r 

denemez. En öneml� bel�rlemelerden b�r�s� budur. 

Bu bel�rleme neden öneml�? Çünkü eksen�ne oturtuyor. B�r şey�n önem� çok fazla ayrıma 

tab� olarak, çok önem�n� h�ssett�recek formüllerle �fade ed�lmes�yle bell� olmaz. 

Berraklaştıracak, netleşt�recek, konuyu �drak ett�recek şey, öneml�d�r. Bu b�r faal�yett�r, 

faal�yet�n hukuk� rej�m�d�r. Faal�yet�n hukuk� rej�m�n� bel�rleyen çok sayıda met�n vardır, ama 

bunlar ne �ş�n�ze yarar, çok sayıda metn� gruplamamıza yarar. Çok sayıda metn� b�lmesek b�le, 

konuya �l�şk�n hukuk�l�k değerlend�rmes� yapab�lmem�ze yarar. Çok sayıdak� met�n �ç�nde, 

olayı çözeb�lecek malzemey� bulmamıza yarar, dolayısıyla b�r �şlev� vardır. Kanunları 

anlatmıyoruz, kanunları aşan, kanunları anlamamıza ve yorumlamamıza yarayan malzemey� 

anlatıyoruz.  

Bu malzemey� anlatırken kamu düzen� �le �lg�l� kr�t�k noktaya �şaret ett�k ve kamu 

düzen�n� tanımlamak yer�ne, �çer�ğ�nden yola çıkarak anlatmaya başladık. 3 tane temel �çer�ğ� 

vardır ded�k: güvenl�k, d�rl�k esenl�k, genel sağlığı koruma. En sonda da "buçuğa" değ�nd�k: 

ahlak. Ahlaka �l�şk�n b�r kaç açıklama yaptık, bununla �lg�l� bazı kanunlar var. Çocukları Muzır 
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neşr�yattan korumaya �l�şk�n kanun var, telev�zyondak� d�z�lere �l�şk�n RTÜK'ün get�rd�ğ� yaş 

grupları var, 7 yaş �ç�n uygundur, 10 yaş �ç�n uygundur, 13 yaş üstü �ç�n uygundur g�b�. Bunların 

heps� bu "moral�te" den�len genel ahlakla �lg�l� değerlend�rmed�r. Fransa'da bunun epey 

tartışması olmuş. Yer ve zamana göre değ�şmekle b�rl�kte, en öneml� görünümler�nden b�r�s� 

Fransızların cüce atma adet�. Cüceler� b�rb�rler�ne atarak geleneksel b�r fest�val düzenl�yorlar. 

İnsan onurunu �hlal eden ve dolayısıyla ahlaka aykırı olduğu �ç�n, cüceler para kazandıkları �ç�n 

razı olsalar b�le, bu cüce atma oyununun yasaklanmasını kolluk faal�yet� kapsamında 

görüyorlar.  

Fuhuş yapılan umumhaneler� kapatmak Fransa'de değerlend�r�lm�ş. Genel sağlığı 

�lg�lend�ren ve kadın �st�smarına �l�şk�n boyutuyla değerlend�r�lm�ş. Sadece kolluk açısından 

bakılıyor, ancak uluslararası hukuk açısından da değerlend�r�lmes� gereken b�r husus var. İnsan 

onuruna �l�şk�n konulara sadece ahlak meseles� olarak bakmamalıyız. Çünkü ahlak meseles� 

olarak açıklandığında, farklı argümanlar gündeme gel�yor. İnsan onurunu korumak da moral�te 

�le �lg�l� b�r şey. Baktığımızda güvenl�kle, d�rl�k esenl�kle, genel sağlıkla alakalı b�r şey değ�l; 

ancak b�r �nsanın, �nsan olma onurunu zedeleyeb�lecek tutum ve gelenekler, ahlak kapsamında 

tartışılmalıdır.  

İspanya'da boğa güreşler�n�n yasaklanmasına �l�şk�n tartışmaları bu kapsamda gündeme 

get�reb�l�r�z. Burada hayvan hakları bakımından taşıdığı önem bakımından gündeme geleb�l�r. 

B�r gelenekt�r d�ye boğayı yaralayarak bırakıp, sokaklarda önünde kaçmak güvenl�kle �lg�l� 

olarak da gündeme geleb�l�r. Dolayısıyla �daren�n bu alanda görevl� olab�lmes�ne �l�şk�n b�r 

kavram var; ama bu d�kkat edersen�z hareketl� b�r alan. En başta �dare hukukunu anlatırken 

hareket kısmının önem�ne değ�nd�ğ�m�z nokta, burada ortaya çıkıyor, bunu sab�tleşt�rem�yoruz, 

hareketl� b�r alan. İdare şuna bakar, buna bakamaz d�ye net olarak değerlend�r�lemez. İdaren�n 

kamu düzen� �le �lg�l� b�r grubu var, buna �l�şk�n alacağı tedb�rlerle �lg�l� b�r grubu var, bunları 

sayıyorsunuz; ama b�reb�r bağlantısını görmüyorsunuz, zamana göre ve zem�ne göre değ�şen 

b�r şeyd�r. 

D�ğer b�r kolluk gereks�n�m� şöyled�r: kamu düzen� korunmaya çalışıldı, yasaklar 

koyuldu, toplumdak� b�reyler gözetlend�, kamu düzen� bozan olursa gereken �kazlar yapıldı; 

ancak y�ne de kamu düzen� bozuldu, buna engel olunamadı, b�r suç �şlend�, yaralama, öldürme, 

hırsızlık olayları dolayısıyla kamu düzen� bozuldu. Ne olacak? Kamu düzen� bozulduktan sonra 

da bu düzen� bozanları, fa�ller�, adl�yeye �nt�kal ett�rme görev� var; çünkü savcı b�zat�h� bunları 

tesp�t edeb�lecek, hâk�mle b�rl�kte gel�p fa�ller� bulab�lecek b�r durumda değ�l, bunu yapacak 

kolluk personel�ne �ht�yaç var. K�m b�lançoda oynayarak verg� kaçırdı, k�m borsada 
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man�pülasyon yaparak para kazandı, k�m yarışlarda h�le yaparak sonuç elde ett�, k�m başkasını 

yaraladı, cesed�n fa�l� k�m? bunlarla �lg�l� b�r kolluk faal�yet� var; ancak bu kamu düzen�n� 

korumakla �lg�l� değ�l, kamu düzen� zaten bozuldu. Bozulan kamu düzen�n� de ger� get�rmek 

zaten kolluğun görev�; ama b�r suç �şlend�ğ�nden, bu suçun fa�l�n� ve suça �l�şk�n ver�ler�, 

del�ller� tesp�t etmek de �daren�n yapması gereken b�r şey. Burada savcının gözet�m ve denet�m� 

altındadır. Bu da kolluğun b�r görev�d�r.  

Öyleyse 3 şeyden bahsett�k: güvenl�k, d�rl�k esenl�k, genel sağlık ve ahlakı korumak; özel 

kamu düzen�n� sağlamak �ç�n özell�k gerekt�ren alanlarda estet�k, yarışma, p�yango, kumar g�b� 

hususlarda kolluk faal�yet� yapmak; suç �şlend�ğ�nden fa�l� ve f��le �l�şk�n ver�ler� toplamak. 

Hukuk düzen� bu üçünü ayrı ayrı değerlend�rm�ş ve bu alandak� �ht�maller� bu şek�lde 

gruplandırdığı �ç�n, üçünü de farklı şek�lde tasn�f etm�ş ve bu tasn�fe heps�ne hukuk� sonuç 

bağlamış. Öncel�kle kolluk ded�ğ�m�z alan, faal�yet, kend� �ç�nde �k�ye ayrılır. B�r kolluk 

faal�yetten bahsed�ld�ğ� zaman, hukuk� rej�m�n�n bel�rleneb�lmes� �ç�n, �dar� kolluk mu adl� 

kolluk mu d�ye bakacağız. Sınavlarda soru çıksın d�ye değ�l, hukuk� sonucu olduğu �ç�n böyle 

b�r tasn�f yapılıyor. Adl� kolluk olunca farklı, �dar� kolluk olunca farklı rej�mler söz konusu 

olacak. Adl� kolluk, suç �şlend�kten sonrak� kolluk faal�yet�d�r, bu kolluk faal�yet�n� cumhur�yet 

savcıları yönet�r, am�r cumhur�yet savcısıdır. Savcı pol�se, olay yer� �ncelemeye, kr�m�nologlara 

em�rler ver�r. Dolayısıyla kamu düzen� bozulmuş, kamu düzen�n� bozan hareket b�r suç 

n�tel�ğ�ne ulaşmış, ş�md� artık suçun yargıya �nt�kal�ne kadar, yargının önündek� davayı 

aydınlatacak ver�ler� toplamak ve fa�l� yakalamak gerekmekted�r. Adl� kolluğun kullanacağı 

yetk�ler, sevk edecek am�rler, yargılama b�ç�mler� ve personel�n sorumluluğu hususları, �dar� 

kolluktan farklıdır. Burada b�r yol ayrımı başladı. Adl� kolluk görev�n� yaparken başka b�r 

hukuk� rej�m� var, cumhur�yet savcıları ve hâk�mler g�b� sorumludur. 

İdar� kolluk �se kamu düzen� bozulmadan veya bozulmuş kamu düzen�n� ger� get�rmek 

�ç�n yapılan faal�yett�r. Adl� kolluk �se bozulmuş kamu düzen�n� ger� get�rmek �ç�n değ�l, 

bozanları yargıya �nt�kal ett�rmek �ç�n çalışır. D�kkat ed�n cezalandırmak �ç�n değ�l, yargıya 

�nt�kal ett�rmek �ç�n çalışır. Cezalandırmayı k�m� zaman �dar� kolluk yapıyor, para cezası 

kes�yor. Bu b�r adl� kolluk faal�yet� değ�l. Çok fazla traf�k kazası oluyor. Metrobüse çarpan 

araçta ölen 4 k�ş� oldu. Burada problemler �ç�n fa�l�n bel�rlenmes� gerek�yor. Pol�s öncel�kle 

arabayı k�m�n kullandığını bel�rlemel�. Araçtan fırlamış olab�l�r. Bunu bel�rlemek neden 

öneml�? Çünkü daha sonra m�rasçılarına �nt�kal edecek tazm�n sorumluluğu var. Eğer heps� 

ölmezse hap�s sorumluluğu gündeme gelecek. Alkollü müydü değ�l m�yd� tesp�t ed�lmes� 

gerek�r, gerekl� tetk�kler�n yapılması gerek�r. Yoldak� b�r kusurdan dolayı mı sıçrayacak 
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metrobüs hattına atladı, fren �z� var mı yok mu bunları tesp�t edecek. 50 metre fren hızı varsa 

en az 140 km/h hızla g�tt�ğ�n� tesp�t edecek. Olaya karışan d�ğerler�n�, şah�tler� tesp�t edecek. 

Tamamen yargılamanın çeş�tl� aşamalarına �l�şk�n değerlend�rme yapılacak. Bu b�lg�ler 

kapsamında yargı yer�, k�m�n sorumlu olduğuna, tazm�natın ne kadar olacağına ve bunun g�b� 

hususlar hakkında karar verecek. Belk� burada esas kusurlu alkollü b�le olsa şoför değ�l de 

yoldak� tümsek olacak, belk� başka b�r aracın sıkıştırması söz konusu. Yan� b�r sürü �ht�mal 

değerlend�r�lmel�. Bu artık kamu düzen�n�n tes�s� meseles� değ�l, yargılamanın sağlıklı 

�şlemes�n� sağlamak meseles�. Hukuk� rej�m� �dar� kolluktan farklıdır. 

İdar� kollukta kend�ne özgü tedb�rler var ve ana gündem, kamu düzen�n�n bozulmasına 

engel olmak, bozulduğu zaman en kısa zamanda yer�ne get�rmek. Burada am�rler var, bu am�rler 

val�, kaymakam, �ç�şler� bakanı, bakanlar kurulu g�b� çeş�tl� makamlar. Bu makamlar da 

kolluğun t�p�ne göre değ�ş�yor. Orman kolluğundan kaçak ağaç kes�lmes�ne �l�şk�n personel ve 

kolluk makamları farklıdır. Kolluk personel� ormancılar, yukarı doğru g�d�ld�ğ�nde bölge 

şefler�, orman genel müdürlüğü g�b� farklı kolluk makamları var. Verg�ye �lg�l� olduğu zaman 

kolluk makamları farklıdır. Verg� denetmenler�nden başlayarak, gel�r �dares� başkanlıklarına, 

mal�ye bakanlığına ve bakanlar kuruluna kadar çıkıyor. Pol�s söz konusu olduğu zaman �ç�şler� 

bakanlığı, val� g�b� üst makamlar söz konusu. Dolayısıyla kolluk faal�yet�ne göre o alanda 

düzenleme yapab�lecekler, o alanda em�r vereb�lecekler, o alanda yetk� kullanab�lecekler 

bel�rlen�yor, buna göre de kolluk makamları bel�rlen�yor, faal�yet�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n b�r 

h�yerarş� bel�rlenm�ş oluyor. 

İdar� kolluk da kend� �ç�nde �k�ye ayrılıyor:  genel �dar� kolluk ve özel �dar� kolluk. Bunun 

da b�r sonucu var. K�taplardak� her ayrımı yapmıyoruz, hukuk� sonucu olan ayrımları yapıyoruz. 

Yan� anlaşılsın d�ye yapılan ayrımları değ�l, hukuk� sonucu olan ayrımları yapıyoruz. Genel 

kolluk konularında yetk�ler genel olarak bel�rlenm�şt�r: engel olmak, yasak koymak, �zne 

bağlamak, men etmek, resen �cra, cebren �cra. Dolayısıyla b�r yetk�ler bütünü var, bunlar 

sayılmış durumda. B�r de konular var, bu konular ve yetk�ler karşılık duruyor. Olaya göre konu 

ve yetk� arasındak� bağlantı kuruluyor. Bunlar genel konular ve genel yetk�ler. Genel konular 

güvenl�k, d�rl�k esenl�k, genel sağlık. Bunlarla �lg�l� de kullanılacak yetk�ler var. Bu 3 başlık �le 

karşısındak� yetk�ler olaya göre bel�rlen�r. Dolayısıyla farklı b�r özel usul söz konusu değ�l, 

genel yetk�ler var. B�r güvenl�k �hlal� olduğundan alınab�lecek tedb�rler bell�, �kaz etmekten zor 

kullanmaya kadar g�den tedb�rler var. Olaydak� güvenl�k �hlal�n karşı �hlal�n n�tel�ğ�ne göre 

tedb�r almak gerek�yor. Buna �l�şk�n b�rçok karar da var. Örneğ�n ehl�yets�z olduğu �ç�n 

kontrolden kaçan sürücünün, pol�s tarafından durdurulmak �stenmes�, durmaması üzer�ne ateş 
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ederek öldürülmes�, b�r �hlal olarak kabul ed�l�yor; çünkü traf�k denet�m�nden kaçmak, canına 

engel olmaya yönel�k b�r kolluk tedb�r�n� haklı kılmıyor. G�d�p önünü kesmek, yakalamak, 

plakasından bulmak mümkündür. Hâlbuk� burada k�ş�n�n canını korumak �ç�n yapılan b�r 

tedb�rde k�ş�n�n canını almak söz konusu burada çel�şk� var. Ancak terör faal�yet� kapsamında 

çatışmaya g�ren araca ateş etmek kolluk �hlal� sayılmayab�l�r. Dolayısıyla bunu haklı kılan, 

olayın ağırlığı ve bu ağırlığa uygun tedb�r alınmasıdır.  

Bu alanın s�h�rl� kel�mes� ölçülülük, Anayasa'da b�le yer almaktadır. Ölçülülüğe aykırı 

mıdır değ�l m�d�r tartışması yapılıyor, ölçülülüğe göre karar ver�l�yor. Tedb�r� gerekt�ren olayla 

alınan tedb�r arasında düzey farkı var mı? Bunlar genel usuller ve genel yetk�ler. Bu genel 

usuller ve genel yetk�ler� �fade etmek �ç�n bunlara "genel �dar� kolluk" faal�yet� den�yor. 

Özel �dar� kolluk �se �k� b�ç�mde ortaya çıkıyor. Bunun anlaşılması zordur. Özel �dar� 

kolluğun b�r kısmı özel konularda söz konusu oluyor. Mesela �mar kanununda kaldırım 

kenarlarında, bodrum katlarına �nen, tehl�ke oluşturan merd�venler�n kapatılması ve �nsanların 

düşmes�n� engellenmes�n� emreden, ma�l� �nh�dam b�naların yıkılmasını emreden hükümler var. 

Buna �l�şk�n özel hükümler var. Bu b�nalar kaçak değ�l, ruhsatlı; ancak bunun yıkılma tehl�kes� 

varsa �dare bunu tedb�r olarak derhal yıkab�l�yor. Burada konu özel b�r konu �mar konusu ve 

yıkma d�ye özel b�r yetk�s� var genelden farklı b�r yetk�d�r. Hatta b�ld�r�mde bulunmadan yıkma 

yetk�s� var, süre b�le vermeden yıkma yetk�s� var. B�na gıcırdıyor, yana doğru eğ�lm�ş, yoldan 

geçenler�n sütüne yıkılab�l�r. Bunun sah�b�n� arayıp tebl�gatta bulunup yık yoksa ben yıkacağım 

dey�p süre ver�lmes� gerek�yor, o sırada yıkılırsa ne olacak? İşte bu derecede yıkılma tehl�kes� 

olan b�r b�naysa hemen boşaltılır. Telev�zyonda sık sık görülüyor, Samsun'da ve Beyl�kdüzü'nde 

oluyor. Kaygan alanlar, �mara açılmış, yanında b�r �nşaat çukur açıldığı zaman gerekl� kazık ve 

drenaj s�stemler� yapılmazsa, yandak� b�na yavaş yavaş yanındak� �nşaat çukuru neden�yle 

kaymaya başlıyor, çatırdıyor, bazen yıkılıyor. Konya'da zümrüt apartmanı fac�asında 50 k�ş� 

öldü. Apartman geceley�n çöktü ve �ç�ndek�ler öldü. İdare böyle b�nalarda hemen müdahale 

ed�yor. Yıkılmaz d�ye düşünülen ufak çatlaklarda dah�, s�z� mal�k�n�z olduğunuz evden çıkartıp 

eşyalarınızı almaya b�le �z�n vermeden mühürleyeb�l�yor, g�rmey� yasaklıyor, hap�s tehd�d� var. 

Bunlar özel yetk�ler. Özel yetk�ler olduğu �ç�n özel �dar� kolluk, bunların özell�kler� gereğ� özel 

yetk�ler� var. Burada konular da özel yetk�ler de özeld�r. 

Bazen konular genel yetk�ler özel oluyor, o zaman da özel �dar� kolluk gündeme gel�yor. 

Örneğ�n narkot�k pol�s�n�n yaptığı, d�ğer pol�s�n yaptığından farklı özel b�r kolluk, özel yetk�ler 

kullanıyor. Yardımcı �st�hbarat elemanı d�ye uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar arasına elemanlar 

sokuyor, onların suç �şlemes�ne göz yumarak esas patronlarını yakalamaya çalışıyor, 
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alıştırab�lmek �ç�n yüksek m�ktarda uyuşturucu alan b�r tüccar kılığından t�caret yapıyor. 

Burada b�r süre t�caret yapması lazım, hemen yakalanmaması lazım, �ler� doğru g�deb�lmes� 

�ç�n farklı yöntemler kullanması lazım. Bu yöntemler genel olarak ver�lm�yor, bunların özel 

olarak yetk�lend�r�lmes� gerek�r özel mal� �mkânlar tanınmalıdır, buna �l�şk�n b�r hukuk� 

altyapıya �ht�yaç vardır. Bunlar özel �dar� kolluktur, genel kolluğun konuları arasında olsa b�le 

özel �ht�yaç gerekt�rd�ğ� �ç�n özel olarak düzenlenmes� gerekm�şt�r. Öyleyse bu, genel yetk�lerle 

g�der�len b�r kolluk faal�yet� değ�ld�r.  

Özel �dar� kolluğun b�r kısmı, gerçekten özel, genel kolluğun �ç�ne g�rmeyen konulardır. 

B�r kısmı �se genel kolluğun �ç�ne g�rse b�le taşıdığı özell�kler neden�yle özel yetk�lerle 

donatılanlardır. İk� kapsamı var. At yarışı kolluğundan tutun estet�k kolluğa kadar sınırsız 

konusu var.  

Ankara'da Esenboğa'dan şehre �nen yola protokol yolu dend� ve büyükşeh�r beled�ye 

oradak� b�naların heps�n�n dış cepheler�n� estet�k adına, havaalanından gelen yabancı tems�lc�ler 

�ç�n, bell� kurallara tab� tuttu. Hatta kuzey Ankara kentsel dönüşümü d�ye ayrı b�r kanun 

çıkararak bütün evler� yıkarak yen� evler yaptı, d�ğerler�n�n cepheler� değ�şt�rd�. Bu estet�k 

kolluktur. Aslında daha kötü oldu, gecekondular daha güzeld�, heps� cart yeş�l, cart pembe, cart 

kırmızı aynı t�pte b�nalar oldu. Ben yabancı ülkeden gelen b�r�s� olsam ya ne kadar berbat b�r 

yerm�ş der�m, heps� aynı t�pte, görmem�ş g�b� ışıklandırılmış apartmanlar; ama demek k� 

�daren�n estet�k anlayışı böyleym�ş. Şu an o yüzden tartışılıyor, estet�k kollukta güzell�ğ� sen 

bel�rleyemezs�n, ç�rk�nl�ğ� engelleyeb�l�rs�n d�ye b�r tartışma var. Ç�rk�nl�ğe karşı, boyasız, 

badanasız, gar�p gar�p yapılan b�nalar, b�r çocuk evlend�kçe üste çıkan b�nalara, çatıya 

kondurulan kuş yuvası g�b� odalar karşı çıkılmalı; ancak �dare, estet�ğ�n ne olduğunu 

bel�rleyememel�. İdaren�n estet�k anlayışı d�ğerler�n�n hoşuna g�tmeyeb�l�r, gerçekten h�ç 

estet�k olmayab�l�r. Dolayısıyla estet�k kolluk ney�n güzel olduğunu bel�rleyen değ�l, ç�rk�n 

olanlara karşı mücadele eden kolluktur. Güzel alternat�fl�d�r, ama ç�rk�n konusunda uzlaşma 

sağlanab�l�r, ç�rk�ne engel olunmalıdır. Sıvasız bırakmazsın d�yeb�l�r, ama onu da durma göre 

değerlend�rmes� gerek�r. Bazen sıvasız olarak estet�k olan yerler var. Örneğ�n İstanbul'un en 

öneml� toplantı alanlarından b�r�s� Ortaköy'dek� Esma Sultan Yalısı'dır, sıvasız ve �nşaat hal�yle, 

estet�k gerekçelerle bu halde bırakılmıştır. Çatısı ve penceres� b�le yoktur. İçten camlarla 

kapanmış, dışardan bakıldığından yıkılmış b�r b�na g�b� gözükür. Dolayısıyla estet�k bell� 

kr�terlere de bağlanamaz, her olay bakımından ayrıca değerlend�r�lmel�, yaptırım uygulanmalı 

ve yönlend�r�lmel�. Burada b�r öze kolluk söz konusudur. Güvenl�ğe �l�şk�n b�r mesele yok, 

d�rl�k esenl�ğe sokulsa b�le d�rl�k esenl�ğ�n çok özgün b�r kısmı. Özel yetk�ler �steyen b�r kısmı. 
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Sadece menetmekle �lg�l� b�r şey değ�l, kend�ne özgü noktaları var. K�ş� yapmazsa �daren�n 

yapma yetk�s� var. Meden� hukuktak� adına �fa kavramı kapsamında �daren�n yetk�ler� var. 

Mesela �dare b�nayı sıvamayı emred�yor, eğer k�ş� sıvamazsa �dare sıvıyor ve ceza olarak 

sıvama �ç�n harcanan parayı k�ş�den alıyor. K�ş�n�n yapma borcu, yapmaması üzer�ne resen 

yapılıyor ve yapma bedel� k�ş�den alınıyor. Böyle yetk�ler, bunun özel �dar� kolluk sayılmasını 

gerekt�r�yor. 

Özel �dar� kolluğun sınırı yok, sürekl� gel�ş�yor, kamu düzen� konusundak� anlayış 

değ�şt�kçe değ�ş�yor. Ekonom�k kolluk, estet�k kolluğu, �mar kolluğu, at yarışları, p�yangolar 

hep özel �dar� kolluk. Özel yetk�ler gerekt�ren ve özel yetk�lerle düzenlenm�ş her şey özel �dar� 

kolluk alanı �ç�nde değerlend�r�l�yor. Böylel�kle özel �dar� kolluk dey�nce hang� kanunda 

düzenlenm�ş, ne g�b� özel kolluk yetk�ler� ver�lm�ş, bu konuda karar alma yetk�s� k�me ver�lm�ş, 

bunlar �ç�n mevzuata bakılmalıdır. Özel �dar� kolluk, araştırma mecbur�yet�n� ve farklılıkları, 

şartları tesp�t etme mecbur�yet� get�r�yor. Buradak� özel �dar� kolluk demek, hukuk düşünces�n� 

gruplandırmak suret�yle, hukuk� rej�m�n� ayrıca arama �ht�yacı olduğunu gündeme get�rmes� 

demekt�r. Genel yetk�ler dışında, özel yetk�lere sah�p b�r kolluk olduğu anlamına gel�r. Genel 

�dar� kolluk �se genel yetk�lerd�r. Bunlar �ler�de anlatılacak. Özel yetk�lerle genel yetk�ler 

arasındak� �l�şk�ye değ�n�lecek. Bu yetk�lerden �z�n verme, yasaklama, b�ld�r�m usulü g�b� 

hususlara değ�n�lecek. 

Kamu düzen� �le �lg�l� tamamlayıcı b�lg�ler verel�m. Kamu düzen� kavramı, hukukun 

temel kavramlarından b�r�s�d�r. Kamu hukukunun çokca kullandığı kavramlardan b�r�s�. B�r� 

doktora tez� olarak alsa hayatının en büyük hatasını yapab�l�r ama başarılı olursa da �dare 

hukukunda b�r kahraman olab�l�r; çünkü çok alanda kullanılan, çok anlam �çeren, sadece �dare 

hukukunda değ�l başka alanlarda da kullanılan b�r kavramdır. Meden� hukukta da bu kavram 

kullanılıyor; ama tamamen farklı b�r alanda kullanılıyor. Borçlar hukukunda sözleşme yapma 

özgürlüğünün b�r sınırı olarak kamu düzen�ne aykırı olmamak kr�ter� bel�rlen�yor. Kamu düzen� 

kanunlarla bel�rlenm�ş alanını dışı anlamına gel�yor ve �dare hukukundak� kamu düzen� �le 

alakası yok, sadece emred�c� kanun hükümler�ne aykırı olmamak anlamına gel�yor. Emred�c� 

kanun hükmü, �dare hukukundak� kamu düzen� �le alakalı b�r şey değ�l. Sadece meden� hukukta 

değ�l başkaca alanlarda da gündeme gel�yor, mahkemelerde de gündeme gel�yor. 

Mahkemelerde kamu düzen�n� bozmayana saygınlık �nd�r�m� gel�yor. 14 yaşında b�r kıza 

tecavüz eden sanığa saygın davranış neden�yle �nd�r�m get�r�lmes� eleşt�r�ld�, oradak� kamu 

düzen�, mahkemen�n n�zamını bozmamaya yönel�k b�r kamu düzen�. Oradak� mantık, b�r sanık 

ne kadar ağır suç �şlem�ş olursa olsun, eğer yargılamada sak�n durmazsa yargılama zorlaşır.  
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Mahkemede tehd�t eden, hakaret eden, sağa sola sataşan, tanıkları azarlayan, ancak kolluk 

vasıtasıyla zapt ed�leb�len, çoğu zaman duruşmadan atıldığı �ç�n yokluğundan karar ver�lerek 

yargılamanın sağlığından şüphe ed�lmes�ne sebeb�yet veren sanıklar olmasın d�ye, en ad� suçu 

�şleyen k�mseye b�le cezada b�r �nd�r�m olma �ht�mal� �le mahkemede düzgün durmak telk�n 

ed�lmeye çalışılıyor. Mahkemede kolluk gücüyle durmak zorunda kalmasın. Sonuçta 

ağırlaştırılmış müebbete mahkum olacak ama yargılamada sak�n durursa müebbet alab�l�r 

beklent�s� doğması hedeflenm�şt�r. Bunun haklılığı ve haksızlığı tartışması b�r problem değ�l. 

Buradak� kamu düzen� anlayışı öneml�d�r. Buradak� kamu düzen�, mahkemen�n düzen�n� 

sağlamaktır. Buna doğru veya yanlış dem�yoruz, mantığını anlatmaya çalışıyoruz.  

Elbette daha farklı yöntemler güdüleb�l�r. Mahkemeler�n mehabet� olsa, �nsanlarda zaten 

mahkeme huzuruna çıkmak dolayısıyla ez�l�r ve sak�nleş�r, yoksa bu b�r pazarlık meseles� değ�l; 

ancak Anglosakson hukukunda tamamen pazarlık meseles�d�r. Dolayısıyla bu konudak� 

anlayışlar net olarak ortaya konab�lecek, b�r unvana güvenerek b�r alanda çokça çalışmış 

olmaktan yola çıkarak bu böyled�r deneb�lecek b�r konu değ�ld�r. O yüzden konular anlatılırken 

kend�m�z� �ç�nden çekerek sadece bakış açısını, nasıl gerekçelend�r�ld�ğ�n� anlatmaya 

çalışıyoruz. Yoksa mahkeme �nz�batını sağlamak farklı şek�llerde de olab�l�r. Bunu sağlamak 

esasında suçlunun davranışından bağımsızdır, z�ra fa�l dışında tanıklar, mağdur yakınları, 

�zlemeye gelenler de bozab�l�r. Dolayısıyla bu yöntem herkes �ç�n geçerl� değ�ld�r. Sanık sak�n 

durur ama yakınları sak�n durmazsa y�ne düzen bozulur. O yüzden başka yerde yargılanmak 

g�b� başkaca usuller de var.  

B�r unsur olarak kamu düzen�n�n hukukta geçt�ğ� her yerde aynı anlamı taşımadığını, 

�dare hukukunda geçt�ğ� her yerde aynı anlamı taşımadığını ortaya koyduk. Adeta hukukçuların 

hayatını zorlaştırmak �ç�n yapılan b�r şeyd�r. Dolayısıyla bu ter�m duyulduğundan, alanını tesp�t 

etmek gerek�r. Örneğ�n buradak� kamu düzen� kolluğa �l�şk�n kamu düzen�d�r. 

 

III. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ 

Kolluk yetk�s�nden bahsed�l�rken farkına varmışsınızdır: Kolluk faal�yet�, temel hak ve 

özgürlüklerle doğrudan �l�şk�l� b�r faal�yett�r. Kolluk yetk�ler�n�n gen�şlemes� demek, aslında 

b�r anlamda temel hak ve özgürlükler�n sınırlandırılması demek veya temel hak ve 

özgürlükler�n uygulama alanının daraltılması demek. Çünkü; kolluk kamu düzen�n� sağlamak 

amacı �le k�ş�ler�n bazı davranışlarına, faal�yetler�ne sınırlama get�r�r. Böyle b�r sınırlama 

get�rd�ğ� �ç�n de s�z�n b�r temel hak ve özgürlüğünüz o oranda sınırlandırılmış olur. Tab�� bu 

temel hak ve özgürlükler�n sınırlandırılab�leceğ�n� kabul ed�yoruz. Ama b�r tesp�t olarak şunu 
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söyleyel�m: bu yetk�n�n kapsamının gen�şlemes� demek temel hak ve özgürlükler�n 

sınırlandırılmasının artması demek, yan� b�rb�r� �le çel�şk�l� b�r şey. Ama; kolluk demek sadece 

temel hak ve özgürlükler� sınırlandıran b�r faal�yet demek değ�ld�r. Aynı zamanda temel hak ve 

özgürlükler�n güvences�d�r. Güvence �çer�s�nde bu hakların �fa ed�lmes�n� sağlar. Mesela 

ekonom�k alanda, ekonom�k kamu düzen�nden bahsed�yoruz s�ze. Özel g�r�ş�m özgürlüğü var, 

t�caret yapma özgürlüğü var vs. Ama; b�r taraftan da mesela �şporta satış yapmanız yasak. Yan� 

b�r�n�n �sted�ğ� şek�lde t�caret yapmasını yasaklıyorsunuz. Neden? Kurallara uygun b�r şek�lde 

t�caret yapan verg� veren, k�ra ödeyen vs. yapan tüccarların ya da esnafın haklarını korumak 

�ç�n b�r başkasının hukuka aykırı davranışını sınırlandırmanız gerekeb�l�yor. Ya da örneğ�n; 

toplantı ve göster� yürüyüşüne g�r�yorsunuz, g�rerken üzer�n�z aranıyor. Normalde herhang� b�r 

parka oturmaya g�rerken aranmıyor; ama o parkta, o gün b�r toplantı ve göster� yürüyüşü 

yapılacaksa üzer�n�z aranab�l�yor. Neden? O toplantı ve göster� yürüyüşünün güvenl�k 

�çer�s�nde yapılmasını, o hakkın güven �çer�s�nde kullanılmasını güvence altına almayı 

sağlamaya yönel�k olarak b�rtakım sınırlamalar get�r�l�yor. Dolayısıyla kolluk den�ld�ğ� zaman 

evet temel hak ve özgürlükler� sınırlandıran b�r faal�yet elbette k� aklımıza gelecek; çünkü 

sınırlandırıyoruz. Ama; d�ğer taraftan da temel hak ve özgürlükler�n�z� koruyan b�r boyutu var. 

Belk� en çok tartışılan meselelerden b�r� olduğu �ç�n, kent estet�ğ�nden, kamusal estet�kten 

bahsed�yoruz. B�reyler�n evler�n� �sted�ğ� g�b� boyayamayacağını, �sted�ğ� kadar yüksek 

yapamayacağını, �sted�ğ� b�r m�mar� projey� çok hoşuna g�tse b�le yapamayacağını söylüyoruz. 

Bunu ded�ğ�m g�b� temellend�rmekte zorlanıyoruz ama; kent�n b�r estet�ğ� var. D�yel�m k�; tar�h� 

b�r kentte yaşıyorsanız tar�h� b�r dokusu var, o dokuyu koruyab�lmek �ç�n, gelecek nes�llere 

bunu aktarab�lmek �ç�n de ş�md� yaşayan b�reyler�n kend� mülkler� üzer�nde tasarruflarını 

sınırlandırıyorsunuz. Böyle b�r özgürlük ve sınırlandırma denges� �çer�s�nde olması gerek�yor. 

Burada bu �l�şk�, k�m� zaman temel hak ve özgürlükler bakımından b�r �hlale de yol açab�l�yor. 

Eğer b�razdan söyleyeceğ�m�z kolluk yetk�s�n�n b�rtakım sınırlarına uyulmaz �se, bu sınırlar 

aşılır �se temel hak ve özgürlükler bakımından b�r �hlal durumu ortaya çıkacaktır. Y�ne; 

ekonom� alanından örnek verel�m. Ekonom� alanında b�r banka kurulmasını bell� koşullara 

bağlayab�l�rs�n�z, sınırlandırab�l�rs�n�z. Banka kuracak olan k�ş�lerde bell� özell�kler 

arayab�l�rs�n�z. Mesela, b�z�m kanunumuza göre, h�lel� olarak �flas edenler banka kuramazlar; 

çünkü b�r kere h�lel� olarak �flas etm�şs�n ve hukuk düzen� sana güvenm�yor. Dolayısıyla; banka 

kuramazsın d�yor. Veya banka kurmak �ç�n şu kadar büyüklükte b�r sermaye arıyor. Ondan daha 

az b�r sermayen varsa bu b�r banka çalıştırmak �ç�n yeterl� değ�ld�r d�yor. Buradak� amaç; sadece 

b�r t�car� özgürlüğü sınırlandırmak değ�l, aynı zamanda o bankacılık faal�yetler�nden 

yararlanacak olan mevduat sah�pler�n�n veya o faal�yetten yararlanacak olan k�ş�ler�n haklarını, 
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ekonom�k haklarını, menfaatler�n� koruma altına almak. Çünkü; b�r banka battığı zaman, -

bunun yakın tar�h�m�zde örnekler� var- belk� b�nlerce belk� de m�lyonlarca k�ş� mağdur 

olab�l�yor. Ama; bunu sınırlandırırken o faal�yet� tamamen yürütmey� �mkansız hale get�recek 

absürd d�yeb�leceğ�m�z b�rtakım koşullar da �ler� süremezs�n�z. Mesela; �sted�ğ�n kadar paran 

olsun, şunları da yapamazsan ben sana banka kurma �zn� verm�yorum g�b�, o faal�yet�n kamu 

düzen�ne uygun b�r şek�lde yürütülmes� �le alakası olmayacak ya da bu amacı aşacak n�tel�kte 

b�rtakım koşullar �ler� süremezs�n�z. Bunun g�b�, kolluk yetk�s� kapsamında temel hak ve 

özgürlükler sınırlandırılırken b�rtakım kurallara uymamız lazım. Ded�ğ�m�z g�b�; burada temel 

hak ve özgürlükler�n sınırlandırılması meseles� olduğu �ç�n de temel hak ve özgürlükler�n 

sınırlandırılması rej�m�ne uygun davranmamız gerek�yor. Temel hak ve özgürlükler�n 

sınırlandırılmasının b�r rej�m� var b�z�m ülkem�zde; Anayasanın 13. maddes� �le kabul ed�lm�ş 

b�r rej�m. Kolluk faal�yetler�nde de buradak� sınırlama kurallarına, kr�terler�ne uygun 

davranmak zorundasınız. Mesela; kanunla sınırlandırab�l�rs�n�z b�r temel hak ve özgürlüğü, 

�dar� b�r kararla sınırlandıramazsınız, �dar� b�r �şlemle sınırlandıramazsınız. Veya, 

sınırlandırmaya �l�şk�n ¨demokrat�k toplum düzen�n�n gerekler�ne uygun olma¨ kr�ter� g�b� 

b�rtakım kr�terler var. Bunların heps� Anayasanın 13. maddes� �le düzenlenm�ş olan 

sınırlandırma kr�terler�d�r. Dolayısı �le; kolluk faal�yet� kapsamında b�r temel hak ve özgürlüğe 

sınırlandırma get�r�ld�ğ� zaman da, Anayasanın 13. maddes� �le düzenlenen bu sınırlandırma 

kr�terler�ne uygun davranmak zorundayız. Eğer; bu şek�lde uygun davranmaz �sek, Anayasa’ya 

aykırı davranmış oluruz, hukuka aykırı davranmış oluruz. Burada y�ne Anayasanın 13. 

maddes�nde yapılan değ�ş�kl�kle eklenen b�r �fade olarak ölçülülük �lkes� çok can alıcı temel b�r 

kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yan�; Anayasanın 13. maddes�nde düzenlenen kr�terlere 

uymanın dışında b�r de ölçülülük �lkes� ded�ğ�m�z b�r �lkeye uymamız gerek�yor. Ölçülülük 

�lkes�; hem yasal düzenlemeler yapılırken uyulması, r�ayet ed�lmes� gereken b�r �lked�r, hem de 

�dare kolluk faal�yetler�n� yürütürken yan� b�rel anlamda kolluk �şlemler� yaparken, düzenley�c� 

kolluk �şlemler� yaparken uymak zorunda olduğu b�r �lked�r. Ney� �fade ed�yor ölçülülük �lkes�? 

Aslında; �sm� b�ze bazı şeyler� çağrıştırab�l�yor. Ölçülü davranmayı �fade ed�yor. Ama; 

ölçülülük �lkes�n� tanımlarken de -b�razdan detaylandırmak koşuluyla- şöyle b�r tanım 

yapab�l�r�z belk�: Ölçülülük �lkes�, �daren�n kolluk faal�yet�n� yürütürken ulaşmak �sted�ğ� amaç 

�le uygulayacağı araçların, bu amaç bakımından gerekl� olmasını, elver�şl� olmasını ve orantılı 

olmasını �fade eder. Bu tanımı yaparken de 3 tane alt kr�ter� gündem�m�ze get�rm�ş oluyoruz: 

Gerekl�l�k kr�ter�, elver�şl�l�k kr�ter� ve orantılılık kr�ter�. Dolayısıyla; b�r kolluk �şlem� �le karşlı 

karşıya kaldığımızda, -b�razdan örnekler�n� vereceğ�z Danıştay kararlarından, AİHM 

kararlarından- bu kolluk �şlem�n�n hukuka uygun olup olmadığını tesp�t etmek bakımından veya 
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ölçülülük �lkes�ne uygun olup olmadığını test etmek bakımından bu 3 kr�ter� ele alıp 

değerlend�rmem�z lazım. Bu kolluk �şlem� amaca ulaşmak bakımından acaba gerekl� m�d�r, 

elver�şl� m�d�r, orantılı b�r tedb�r m�d�r?  

 

A. Elver�şl�l�k Kr�ter� 

Elver�şl�l�kten kastımız: kolluk faal�yet� �le elde etmek �sted�ğ�m�z amaç bakımından 

kullanacağımız araç, sonuca ulaşmamızı sağlayacak, o sonucu elde etmem�ze yarayacak b�r 

n�tel�kte m�d�r değ�l m�d�r ona bakıyoruz. Eğer; amacımıza uygun sonuçlar elde etmem�ze 

uygun b�r kolluk aracı kullanıyor �sek, o zaman bu kolluk aracının elver�şl� olduğunu 

söylemem�z mümkündür. Örneklerle �zah edersek belk� daha anlaşılır olab�l�r. Araç sah�b� 

olanlar veya kullananlar b�l�rler. Aracın traf�ğe çıkması �ç�n bell� tekn�k kurallar vardır, koşullar 

vardır. O koşulları taşımayan b�r aracı traf�k pol�s� tesp�t ett�ğ�nde ne yapar? (Sınıfa soruluyor.) 

Ceza keser d�yor hanımefend�. Pek� sadece ceza kesmes� amacınıza ulaşmak �ç�n elver�şl� b�r 

araç olab�l�r m�? Traf�k kurallarına uygun b�r araç değ�l; last�kler� patlak, kornası çalışmıyor, 

yangın söndürme c�hazı yok vs. g�b�. Amacınız ned�r? Traf�k güvenl�ğ�n� sağlamak. Elver�şl� 

araç para cezası kesmek olab�l�r m�? K�ş�; para cezasını öder ve traf�ğe devam eder; ama r�sk 

yan� kamu düzen� bakımından tehl�ke hala devam etm�ş olur. Bu tür araçlar �ç�n elver�şl� olan 

yöntem, traf�kten men etmekt�r. Uygulanacak olan tedb�r�n ya da kolluk yetk�s�n�n elver�şl� 

olmaması durumunda; amacımıza ulaşmak bakımından ölçülülük �lkes�ne aykırı davranmış 

oluruz. Aks�ne b�r örnek ver�rsek; kırmızı ışıkta geçen araca hemen traf�kten men cezası 

ver�rsek, y�ne elver�şl� b�r yöntem olmaz. Çünkü; b�z�m amacımız k�ş�y� caydırmak, traf�k 

kurallarına uygun davranmasını sağlamak. Bu yüzden de; ona �dar� b�r para cezası uygulamak 

yeterl� olab�l�r. Ama; “param var, �sted�ğ�m kadar hız yaparım, sen cezayı kes ben öder�m” g�b� 

b�r görgüsüzlüğünü aşab�lmen�z bakımından da “1 yıl �çer�s�nde şu kadar puanı toplarsan sen�n 

artık ehl�yet�ne el koyarım” d�yorsunuz. Bakın; kademel� b�r şek�lde daha elver�şl� araçları 

devreye sokmanız gerekeb�l�yor. Çünkü; öbür türlü s�z para cezası kesers�n�z bunun onun �ç�n 

h�ç caydırıcı b�r özell�ğ� olmaz, sürekl� aynı kuralı �hlal etmeye devam eder.  

Demek k�; kolluk faal�yet� kapsamında uygulayacağımız araç, ulaşmak �sted�ğ�m�z amaç 

bakımından elver�şl� olması, kamu düzen�n� sağlayıcı etk�s�n�n olması gerek�yor. Eğer; bunu 

sağlamaya faydası olacak, kamu düzen�n�n sağlamaya yarayacak b�r etk�s�, b�r �şlev� yoksa bu 

elver�şl� b�r araç olmaz. 

Elver�şl�l�kle �lg�l� tab�� traf�k dışında başka örnekler de vereb�l�r�z. Mesela; çevre �le �lg�l� 

kurallarımız var. Çevre k�rleten b�r �şyer�ne hemen �şyer� kapatma cezası uyguluyor muyuz? 
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D�yel�m k�, b�rkaç yüz k�ş� çalıştıran b�r sanay� tes�s�, b�rtakım atıklarını çevreye ver�yor. Böyle 

b�r durumda bunun �ç�n uygulayacağımız elver�şl� olan yöntem ned�r? K�m� zaman bazen önce 

uyarı -bu mevzuata göre farklılık arzedeb�l�r-, bell� b�r süre �çer�s�nde bu r�sk� bertaraf etmes� 

�ç�n uyarırsınız, süre ver�rs�n�z, bunu g�dermed�ğ� zaman para cezası ver�rs�n�z, bunu da 

yapmadığı zaman geç�c� süre �le kapatma uygularsınız, faal�yetten men ver�rs�n�z, bunu da 

yapmazsa artık hala çevrey� k�rletmeye devam ed�yorsa artık tamamen tes�s�n faal�yet�ne son 

vereb�l�rs�n�z. Burada ulaşmak �sted�ğ�n�z amaç bakımından sonucu elde etmeye yarayacak b�r 

araç olması lazım. Mesela; sanay� tes�s� Beled�ye’den de Sanay� Bakanlığı’ndan da ruhsat 

alıyor. Beled�ye b�rdenb�re kalkıp, “o zaman ben sen�n �nşaat ruhsatını �ptal ed�yorum” ded�. 

Ancak; �nşaat ruhsatını �ptal etmen�z oradak� kamu düzen�n� sağlamanız bakımından elver�şl� 

b�r araç değ�l, b�r alakası yok �nşaat ruhsatı �le çevrey� k�rletmen�n. Burada; örneklerden z�yade, 

şu temel prens�be yoğunlaşmak daha doğru: b�z�m b�r kolluk aracını kullanırken amacımız, 

hedef�m�z ned�r? Kamu düzen�n� sağlamak. Ama bu kamu düzen�, her b�r �dar� faal�yet 

bakımından farklı şek�lde tezahür eder. Mesela; İstanbul’un s�lüet�n� korumamız gerekt�ğ�nden, 

16/9 g�b� çok yüksek b�nalara �z�n vermemen�z lazım. Bunun �ç�n de kat yüksekl�ğ�n� 

sınırlandırıyoruz sadece. Ama; kentsel s�t alanı �ç�nde kalan Tar�h� Yarımada’da aynı zamanda 

b�naların dış cepheler� de b�z�m �ç�n önem taşıyor. Kent�n; kentsel b�r dokusu, tar�h� b�r dokusu 

varsa o dokuya uyumlu b�nalar yapılmasını tem�n etmek bakımından b�nanın dış cephes�ne de 

müdahale ed�yoruz. Dolayısı �le amacımız ne? B�r�nde s�lüet� korumak olunca sadece b�naya 

kat sınırlaması get�rmek b�z�m �ç�n elver�şl� b�r çözüm olab�l�r; ama, kent �çer�s�nde aynı 

zamanda o kent dokusu �çer�s�ndek� tar�h� b�naların yapısını korumak g�b� b�r amacımız varsa; 

o zaman b�nanın sadece yüksekl�ğ� değ�l, b�nanın dış cephes� de b�z�m �ç�n öneml� olur, dış 

cephe �ç�n de sınırlama get�r�leb�l�r d�yoruz. Dolayısı �le; oradak� amacınız ne �se, ona uygun, 

elver�şl� çözümler get�rmen�z lazım. Elver�şl� olmayan, amacınıza ulaşmaya h�zmet etmeyen 

çözümler ve de araçlar, elver�şl� olmaz.  

 

B. Gerekl�l�k Kr�ter� 

B�r d�ğer �lke olarak �se, gerekl�l�k �lkes�nden bahsett�k. Sınırlamanının dayandığı amaç 

�le uygulanacak ya da kullanılacak olan aracın gerekl� olması gerek�yor. Burada gerekl� 

olmasından kastett�ğ�m�z şey ned�r? Bazen kamu düzen�n� �hlal eden, bozan b�r durumu ortadan 

kaldırmak �ç�n b�rden fazla aynı amacı sağlamaya yarayacak araç bulunab�l�r. Dolayısı �le de; 

aynı hedefe, aynı sonuca s�z� ulaştıracak, kamu düzen�n� yen�den tes�s edecek ya da bozulmasını 

engelleyecek aynı n�tel�kte b�rden fazla aracınız var �se, bu araçlardan, temel hak ve 
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özgürlükler� en az sınırlandıran, en yumuşak olan aracı terc�h etmen�z gerek�yor. Buna da b�z 

gerekl�l�k �lkes� ya da kr�ter� d�yoruz. Örneğ�n; B�r yerdek� traf�k sıkışıklığını g�dermek �ç�n 

b�rden çok çözüm öner�s� olab�l�r. D�yel�m k�; sabah saatler�nde Çevreyolu’na 2. Köprü traf�ğ�ne 

ağır vasıtalar alınmıyor. Buradak� amaç; traf�k düzen�ndek� akışı sağlamak, sabah saatler�ndek� 

traf�k yoğunluğunu azaltmak, traf�ktek� kamu düzen�n� sağlamak. Ama; başka yöntemler de 

olab�l�r. Mesela; -b�r ara tartışılan- b�r gün plaka numarası tek olanların, b�r gün plaka numarası 

ç�ft olanların traf�ğe çıkması ya da sadece ağır vasıtaların değ�l, d�ğer tüm t�car� araçların traf�ğe 

çıkmasını bell� saatlerde yasaklanması g�b�. Bunlar arasından; o günün koşulları �çer�s�nde 

amaca ulaşmamız �ç�n hang�s� temel hak ve özgürlükler bakımından en az sınırlama get�r�yor 

�se, b�z�m �ç�n en gerekl� olan hang�s� �se en uygun olanını terc�h etmem�z lazım. Dolayısı �le; 

gerekl�l�k, b�ze b�rden fazla seçenek arasından, en gerekl� olanı, o an �ç�n kamu düzen�n� 

sağlamak ya da tes�s etmek bakımından en uygun olan terc�h� yapmayı gerekl� kılan, b�z� ona 

yönlend�ren b�r �lke.  

 

C. Orantılılık Kr�ter� 

Son kr�ter�m�z de; orantılılık kr�ter�. Yan� kolluk faal�yetler� kapsamında, varılmak �stenen 

amaç �le uygulanan araç arasında makul b�r orantının olması. Mesela; öğrenc� d�s�pl�n�nden 

örnek verel�m. Normalde; b�r öğrenc� sosyal yardımlaşmada bulunmaya (kopya çekmeye) 

teşebbüs ett�ğ�nde 6 aya kadar uzaklaştırma cezası ver�l�r. Ama; d�yel�m k� b�r öğrenc� �deoloj�k 

sebeplerle kavga çıkardı, b�r başka öğrenc�y� yaraladı. Bu durumda �se; okuldan 

uzaklaştırmadan, öğrenc�l�k statüsünü sona erd�rmeye varıncaya kadar daha ağır müeyy�deler 

uygulanab�l�r. Memur�yetten örnek verel�m. Mesela; b�z �şe b�r gün geç gel�rsek uyarı cezası 

alırız, �k� gün geç geld�k kınama cezası alırız, �k� günden on güne kadar gelmemezl�k yaparsanız 

kademe �lerlemes�n�n durdurulması ya da meslekten çıkarma g�b� yaptırımlar var o uygulanır, 

10 gün kes�nt�s�z b�r şek�lde �şe gelmezsen�z müstaf� (�st�fa etm�ş) sayılıyorsunuz, 

memur�yetten atılıyorsunuz. Burada amacınız ned�r? B�r öğrenc�n�n hukuk kurallarına uygun 

davranmasını sağlamak. Uyguladığınız araçlar ned�r? D�s�pl�n cezaları. Ama; her f��le aynı 

cezayı uygulamıyor, o f��le uygun cezayı uygulayarak orantılı b�r şek�lde kolluk yetk�ler�n� 

kullanıyorsunuz. Memur oldu k� b�r gün �şe geç kaldığında hemen �şten çıkarmak ya da maaştan 

kesmek çok ağır b�r müeyy�de olur. O nedenle orantılılık �lkes� ded�ğ�m�z b�r �lke var. En çok 

�dar� yaptırımlar alanında karşılaşıyoruz bununla. Mesela; RTÜK’ten örnek verel�m. RTÜK’ün 

b�rtakım yayın �lkeler� var. Bu yayın �lkeler�ne telev�zyon kanallarının uyması lazım, 

uymamalarının da b�rtakım müeyy�deler� var. D�yel�m k�, b�r radyo-telev�zyon kanalı bas�t b�r 
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kuralı �hlal ett�. Bu �hlal�n ağırlığına uygun b�r şek�lde para cezası, yayın durdurma cezası g�b� 

g�tt�kçe ağırlaşan müeyy�deler öngörülüyor. Çünkü; burada orantılı b�r kolluk yetk�s�n� 

kullanmanız lazım. Eğer; orantılı b�r kolluk yetk�s� kullanmazsanız, y�ne ölçülülük �lkes� 

ded�ğ�m�z �lke �hlal ed�lm�ş oluyor.  

Elver�şl�l�kle orantılılık arasında ne fark var? Kullandığınız araç; gayet orantılı b�r araç 

olab�l�r. Mesela; az önce ded�k ya traf�k koşullarına uygun olmayan b�r araç traf�kte seyred�yor, 

s�z para cezası ver�yorsunuz. Orantısız b�r şey değ�l aslında bu müeyy�de, ama elver�şl� b�r araç 

değ�l. Yan�; orantılı olması, onun her zaman elver�şl� b�r araç olduğu anlamına gelmez. 

Bu kr�terler arasında herhang� b�r öncel�k sonralık �l�şk�s� yok, mutlaka heps�n�n b�r arada 

olması lazım. B�r kolluk faal�yet�n�n hukuka uygun olab�lmes� �ç�n ölçülülük �lkes�ne uygun 

olması gerek�r d�yoruz. Dolayısı �le; bunlar ölçülülük �lkes�n�n alt koşulları. Bunlardan b�r 

tanes� eks�k olduğu zaman ölçülülük �lkes� gerçekleşmem�ş olur. Dolayısı �le; b�r kolluk 

faal�yet�n�n hukuka uygun olab�lmes� �ç�n 3 kr�ter�n de mutlaka b�r arada olması gerek�r. Hem 

gerekl� olacak, hem elver�şl� olacak, hem de orantılı olacak. Bunlardan b�r�ndek� b�r eks�kl�k 

kolluk yetk�s�n� ya da uygulayacağınız kolluk aracını ölçülülük �lkes�ne aykırı hale get�r�r. 

B�rkaç şey daha anlatalım sonra �lg�l� yargı kararlarını göstererek günlük hayatımıza nasıl 

yansıdığını göstermeye çalışacağız. 

 

IV. Kolluk Yetk�s�n�n Zaman ve Mekana Göre Kapsamı 

Bu kolluk yetk�s�; yer ve zamana göre de değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Mesela; kolluk yetk�s�, 

özell�kle konutlarda çok daha dar, daha sınırlı kullanılan b�r yetk�d�r. Ama; açık alanlarda kolluk 

yetk�s� daha gen�şt�r. Örneğ�n; ev�n�zde �sted�ğ�n�z kadar s�gara �çeb�l�rs�n�z. Ev�n�zde 10 kol� 

s�gara �ç�n, k�mse s�ze n�ç�n ev�n�zde s�gara �ç�yorsunuz demez. Ama; kamuya açık b�r yerde; 

b�r tane b�le s�gara �çsen�z müeyy�des� vardır. Çünkü; burada yer bakımından �daren�n müdahale 

edeb�leceğ� b�r alan var ya da müdahale edemeyeceğ� b�r alan var. Ancak; bu kolluk 

makamlarının konut alanına ya da �ş yer�ne h�çb�r şek�lde müdahale edemeyeceğ� anlamına 

gelmez. Elbette k� müdahale edeb�l�rler, ama bu daha sıkı koşullara ve kurallara tab� kılınmıştır. 

Mesela; zabıta veya emn�yet görevl�ler� gıda üret�m�n�n yapıldığı b�r �ş yer�nde gıda üret�m�n�n 

sağlığa uygun olup olmadığı, çalışanların h�jyen�k koşullara uygun g�y�n�p g�y�nmed�kler�, 

tem�zl�k kurallarına uygun davranıp davranmadıklarını denetlemek bakımından �ş yer�ne de 

g�r�p denet�m yapab�l�yorlar. Konutta da aynı şek�lded�r. Örneğ�n; 7 genç b�r araya gel�p ev 

tutmuş ve k�rasını da gayet düzenl� ödüyor olab�l�rler; ama bu 7 genç ş�ddetl� b�r gürültü 
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yapıyorlarsa gürültü yaptıkları andan �t�baren artık onların o evdek� davranışlarına �dare 

müdahale eder. Çünkü; sen ev�n�n �ç�nde de olsan çevren� rahatsız edecek derecede gürültü 

yapamazsın. Medyat�k örnekler de var. Mesela; çöp evler bulunuyor arada duyuyorsunuzdur. 

Normalde b�r k�msen�n ev�n� tem�z tutup tutmaması �darey� �lg�lend�rmez. Çok t�t�z olmayan 

b�r ev hanımı olab�l�rs�n�z, çok t�t�z olmadığınız da k�msey� �lg�lend�rmez. Eğer; bu t�t�z olmama 

durumu çevreye koku yaymaya varacak boyutlara varmışsa mahallel� de s�zden ş�kayet eder ve 

ev�n�ze müdahalede bulunab�l�rler. Coğraf� bölge bakımından da b�r bölge �ç�n gerekl� olan 

b�rtakım kolluk tedb�rler� b�r başka bölge �ç�n gerekl� olmayab�l�r. O bölgen�n kend�ne özgü 

b�rtakım hassas�yetler� vardır veya koşulları vardır, o koşullar bakımından b�rtakım farklı 

uygulamalar yapab�l�rs�n�z. B�razdan kolluk yarışması veya karışması ded�ğ�m�z meseley� 

anlatırken onun da çeş�tl� örnekler�n� s�z�nle paylaşacağız.  

Zaman bakımından da kolluk yetk�s� farklılık arzedeb�l�r. Mesela; bazı davranışlar 

gündüz yasak değ�ld�r, ama gece o davranışlar yasak olab�l�r. Güvenl�k bakımından �dare bell� 

b�r saatten sonra bazı davranışları yasaklayab�l�r. Ya da tam ters�ne bazı faal�yetlere sadece gece 

�z�n vereb�l�r, gündüz yasaklayab�l�r. Ya da yılın bell� dönemler�nde bazı faal�yetler�n 

yapılmasını yasaklayab�l�r. Mesela; avcılık bell� mevs�mlerde, bell� zamanlarda yasaktır. Ş�md� 

balık mevs�m� başladı d�ye b�l�yorum. N�ye? Üreme dönem�nde balıkların yakalanmasını 

yasaklıyorsunuz. Bugün d�kkat�n�z� çekt� m� b�lm�yorum ama “İhale �le Av” d�ye b�r haber 

vardı. B�r bölgedek� bell� b�r hayvanın avlanması �ç�n �dare �hale açmış. Bu hayvanı avlamak 

�ç�n çok �stekl� var demek k�. Dolayısıyla da; en çok parayı k�m ver�rse o avı o yapacak. N�ç�n 

avcılıkta zaman bakımından b�r sınırlama var? Hayvanların üreme dönemler�nde avcılığı 

yasaklayarak, onların üremes�n� sağlamış, nesl�n�n tükenmes�n� engellem�ş oluyorsunuz. 

Demek k�; zaman bakımından da kolluk yetk�s�n�n kullanımında b�rtakım farklılıklar söz 

konusu olab�l�yor. 

(Öğrenc� sorusu üzer�ne.) Arkadaşınız d�yor k�, geçen yıl b�r savcımızı şeh�t ett�ler, ondan 

sonra Adl�ye g�r�şler�nde avukatların da üstler� aranmaya başlandı. Normalde avukatların üstler� 

aranmadan g�r�yorlardı. Dolayısıyla o uygulamaya bazıları doğru ded� bazıları yanlış ded�. 

Ama; s�z�n söyled�ğ�n�z g�b� b�r kısmı doğru d�yor, b�r kısmı yanlış d�yor. Bu b�raz pol�t�k b�r 

duruşu da sembol�ze ed�yor, yan� bunu sınırlandırın desen�z şöyle, sınırlandırmayın desen�z 

böyle. Temel prens�plere bakarak kend� görüşünüzü oluşturab�l�rs�n�z. Burada temel �lkelerden 

bahsed�yoruz; elver�şl� olmasından, gerekl� olmasından vs. bahsed�yoruz. Dolayısı �le de; 

burada bazı dönemlerde d�yel�m k� b�r tehd�t alıyorsunuzdur adl�ye teşk�latı olarak. Örneğ�n; 

avukat k�ml�ğ� ya da sahte k�ml�klerle adl�yeye saldırı olacak d�ye b�rtakım �hbarlar, duyumlar 
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gel�yorsa; elbette k� burada zaman bakımından b�r anormall�k var. Bu g�b� durumlarda; elbette 

k� aranmanın makul b�r sebeb� olab�l�r; ama, normalde b�r meslek mensubu olarak, adl�ye 

faal�yetler�n�n yürütülmes�n� gerçekleşt�ren hak�mler, savcılar g�b� adl�yen�n b�r unsuru olan 

avukatların üzer�n�n aranması doğru b�r yaklaşım olmayab�l�r. Ama tekrar söylüyorum; bu b�r 

yaygınlık kazanmaya başlamışsa, sahte avukat k�ml�kler� sürekl� adl�yelerde b�rtakım hukuka 

aykırılıklar varsa, saldırılar varsa sahte �şlemler varsa elbette k� �dare olarak s�z de bunu 

sınırlandırab�l�rs�n�z, b�rtakım kurallara tab� tutab�l�rs�n�z, b�rtakım ek/�lave yöntemler 

get�reb�l�rs�n�z. Dolayısı �le de burada şu doğrudur, bu doğrudur demek her zaman �ç�n �şe yarar 

b�r cevap olmayab�l�r. Ama ben kend� kanaat�m� tekrar söyleyey�m: öneml� olan hem avukatın 

güvenl�ğ�n� sağlamak hem de adl�yen�n güvenl�ğ�n� sağlamaktır. Yüzlerce k�ş�n�n aranması b�r 

k�ş�n�n ölümü bakımından b�r zarar oluşturmaz. B�r k�ş� öldü, kaç çocuk babasız kaldı, b�r eş 

dul kaldı. “Ben�m üzer�m aranmasın, ben rahatsız oluyorum” g�b� b�r talep, bunlara göre çok 

lüks b�r talep olab�l�r. Dolayısı �le de; bazı durumlarda eğer �ş�n özell�ğ�, mah�yet�, zaman, alınan 

b�rtakım duyumlar güvenl�k tedb�rler� gerekt�r�yorsa, gerekt�ğ�nde hak�m�n ve savcının da üzer� 

aranır. Yan�; b�r meslek mensubu olmak, b�rtakım kurallardan ar� olmak anlamına gelmez. 

Ben�m de avukat k�ml�ğ�m var, gerçekten üzer�m aransa da rahatsızlık duymam bundan k�ş�sel 

olarak söylüyorum. N�ye rahatsızlık duyayım k�, net�cede ben�m güvenl�ğ�m �ç�n de alınmış 

toplu b�r karar olur.  

Her şey �nsan �ç�n ama, �nsana da hayatı zeh�r edecek b�r sınırlama olmaması lazım. 

Ded�ğ�m g�b�; tekrar söylüyorum onun �ç�n b�z hukukçular olarak b�rtakım �lkeler kabul 

ed�yoruz, kr�terler get�r�yoruz k�, ¨sen�n �ç�n yapıyoruz¨ d�yerek hayatı zeh�r etmes�nler. Ben�m 

�ç�n yapacağın şeyler�, hukuk d�yor k� bu şek�lde yapab�l�rs�n, bu kadar sınırlandırab�l�rs�n. 

Örneğ�n; burada öğrenc�ler�n g�r�ş� �ç�n güvenl�k tedb�rler� alınıyor, ama b�r de her öğrenc� �ç�n 

15-20 dak�ka özel, n�tel�kl� b�r arama yapmayı da gerekt�recek b�r şey anormal b�r durum söz 

konusu olab�l�r.  

Bütün hukuk zaten �nsan �ç�n olan b�r şey, �nsanın olmadığı b�r yerde hukuk kurallarının 

b�r anlamı olmaz. Mesela Mars’ta meden� kanun var mı? 

Bölge konusunda b�r örnek ver�rsek; Fransız Danıştayı’nın verd�ğ� b�r karara göre, 

Fransa’da Kültür Bakanlığı’ndan ülke genel�nde yayınlanması �ç�n �z�n almış b�r s�nema 

f�lm�n�n b�r yerel beled�ye o yerde yayınlanmasını yasaklıyor. Çünkü; o f�lm, bell� b�r etn�k 

kökene yönel�k küçümsey�c�, haf�fe alıcı b�rtakım unsurlar �çer�yor. Komed� f�lm� de olab�l�r 

veya başka b�r f�lm de olab�l�r. Dolayısı �le de; o beled�ye sınırları �çer�s�nde çoğunlukla bu 

etn�k kökenden halk yaşadığı �ç�n, bu f�lm�n o beled�ye sınırları �çer�s�nde göster�lmes�n�n kamu 
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düzen�n� bozab�leceğ�, halkın tepk�s�ne sebep olab�leceğ� düşünces� �le, beled�ye, ülke 

genel�nde yayın �zn� almış olan b�r f�lm�n o beled�ye sınırları �çer�s�nde göster�m�n� 

yasaklayab�l�yor. Bu da kolluk yetk�s�n�n bölgelere göre de farklılık göstereb�leceğ�n�n b�r 

örneğ�d�r. 

 

Ş�md� kararlarımızı gösterel�m. 
 

Ölçülülük İlkes�ne İl�şk�n Yargı Kararları 

 

AİHM’�n 2006’da verm�ş olduğu Oya Ataman kararı var. Kararın konusu şu; İstanbul 
Sultanahmet Parkı’nda F T�p� Cezaevler�n� protesto etmek amacı �le basın açıklaması �le sona 
erecek b�r yürüyüş düzenl�yorlar. Pol�s; göster� �z�ns�z yapıldığı �ç�n, kamu düzen�n�n 
bozulduğu gerekçes� �le gruba hemen müdahale ed�yor ve grubu -tab� bu grup yaklaşık 50 k�ş�l�k 
b�r grup- önce b�ber gazı sıkarak dağıtıyor, daha sonra da 39 k�ş�y� gözaltına alıyor. AİHM, önce 
b�rtakım tesp�tlerde bulunuyor. Başvuran, göster�n�n ve göster�den sonra yapılması öngörülen 
basın açıklamasının pol�sler tarafından engellend�ğ�nden dolayı, �fade ve dernek kurma 
özgürlüğü haklarının �hlal ed�lmes�nden ş�kayetç� olmaktadır. Hükümet, söz konusu toplantının, 
yetk�l� makamlara b�ld�r� tebl�ğ ed�lmeden yasadışı olarak düzenlend�ğ�n� �ler� sürmekted�r. 
Hükümet, AİHS 11. madden�n �k�nc� paragrafının kamu düzen�n� bozmayan toplantılar yapma 
hakkına sınırlama get�rd�ğ�n� hatırlatmaktadır. AİHM, başvuranın toplantı yapma hakkına 
müdahalen�n varlığı hakkında b�r �t�razın bulunmadığını bel�rtmekted�r. Bu müdahalen�n, 
göster� yapma ve toplantılara �l�şk�n 2911 sayılı Kanun'un 22. maddes� g�b� yasal dayanağı 
bulunmakta ve böylece AİHS'n�n 11. maddes�n�n 2. paragrafı uyarınca “kanun tarafından 
öngörülmekte”d�r. Ger�ye müdahalen�n meşru amaç güdüp gütmed�ğ� ve demokrat�k b�r 
toplumda gerekl� olup olmadığı sorunu kalmaktadır. 

 

Hükümet müdahalen�n d�ğerler�n�n arasında düzen�n korunması ve başkalarının hakları 
g�b� meşru amaçlar güttüğünü savunuyor. AİHM de; dava konusu tedb�r�n 11. madden�n 2. 
paragrafı uyarınca, düzen�n korunması ve başkalarının haklarının korunması, özell�kle de h�çb�r 
güçlükle karşılaşmadan halk �ç�nde dolaşma hakkı g�b� meşru amaçların en az �k�s�n� 
hedefled�ğ�n� düşüneb�leceğ�ne kanaat get�r�yor. Yan�; bu şek�lde yapılacak b�r sınırlamanın 
meşru b�r amacı vardır d�yor. 

 

Demokrat�k toplum düzen�nde gerekl� olma bakımından değerlend�rd�ğ�nde de, AİHM 
devletler�n sadece toplantı yapma hakkını korumakla kalmayıp, bu hakkı dolaylı yoldan usulsüz 
b�r şek�lde sınırlandırmaktan da kaçınmaları gerekt�ğ�n� �fade ed�yor. Dolayısı �le de; AİHM 
toplantı yapma hakkını koruyacaksın, ama bunu ölçüsüz b�r şek�lde sınırlandıramazsın da d�yor. 

 

Son olarak da; AİHM y�ne 11. madden�n altındak� hakların kullanılmasında kamu 
güçler�n�n keyf� müdahaleler�ne karşı k�ş�y� koruma amacını �çer�yor �se, buna ek olarak bu 
hakların etk�l� b�r şek�lde kullanılmasını sağlama poz�t�f yükümlülüğünü de kapsadığına kanaat 
get�r�yor. Bu AİHM’n�n toplantı ve göster� yürüyüşler�ne �l�şk�n genel yaklaşımını ortaya 
koyuyor. Burada d�yor k�; “Kamu alanlarındak� her türlü göster� günlük yaşamın devamı �ç�n 
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b�r takım düzens�zl�klere neden olab�lmekte ve k�nle karşı karşıya kalınab�lmekted�r. Hal 
böyleyken, dernek ve d�ğer göster� organ�zatörler�n�n, yürürlüktek� düzenlemelere r�ayet 
ederek, demokras�n�n aktörler� olarak oyunun kurallarına katılması öneml�d�r.” Ne demek bu? 
Örneğ�n; b�r şey� protesto amacı �le E-5’e çıktı vatandaş ve yolu traf�ğe kapattı. Had� 10-15 
dak�ka böyle b�r şeye tahammül ed�leb�l�r, ama 1 gün boyunca ben yolu kapatıyorum ded�ğ� 
zaman, o bölgede o yol güzergahı üzer�nde traf�ğ�n ve dolayısı �le hayatın felç olmasına sebep 
olab�l�r. AİHM, kanun dışı b�r durumun toplantı özgürlüğünün �hlal ed�lmes�n� haklı 
göstermeyeceğ�n� hatırlatıyor. Ancak; bu durumda b�ld�r�m, göster�n�n halkın kalabalık olduğu 
b�r saatte karışıklıkların aza �nd�rgenmes� amacı �le, yetk�l�ler�n gerekl� tedb�rler� almasını 
sağlayab�l�rd�. Yan�; b�ld�r�mde bulunma yükümlülüğü var toplantı ve göster� yürüyüşü 
yapacakların. Sen b�ld�r�mde bulun k�, ben sen�n güvenl�ğ�n� de sağlayayım, o toplantının kamu 
düzen�n� aksatmayacak b�r şek�lde gerçekleşmes� konusunda da gerekl� tedb�rler� alayım. 
AİHM �ç�n s�yas�, kültürel ya da başka amaçlı her türlü olay, toplantı ya da toplanmanın en �y� 
şek�lde gerçekleşmes�n� sağlamak amacı �le önley�c� tedb�r olarak -örneğ�n; göster� alanlarında 
kamu görevl�ler� bulunması g�b�- güvenl�k tedb�rler� alınması önem arzed�yor. Ancak; dosyayı 
nasıl değerlend�r�yor, olay özel�nde olaya baktığı zaman da d�yor k�, “Dosyadak� h�çb�r unsur 
söz konusu grubun, traf�kte karışıklık yaratması dışında kamu düzen� �ç�n tehl�ke arz ett�ğ�n� 
bel�rtmey� sağlamamaktadır. Burada söz konusu olan daha çok, ell�ye yakın k�ş�n�n 
kamuoyunun d�kkat�n� güncel b�r soruna çekmekt�r. AİHM, öğleye doğru toplanmaya 
başlandığını ve �lerleyen yarım saat �ç�nde de grubun yakalanması �le sona erd�ğ�n� 
gözlemlemekted�r. AİHM, özell�kle yetk�l�ler�n, İnsan Hakları Derneğ� adına düzenlenen 
göster�ye son vermekte gösterd�kler� sabırsızlığa anlam verememekted�r.” Yan� AİHM, çok 
çabuk, bu kadar ac�l ve hızlı b�r şek�lde müdahale ed�lmes�n� de anlamadığını, dolayısı �le de 
bunun doğru b�r yaklaşım olmadığını �fade etmeye çalışıyor. “AİHM �ç�n, göster�c�ler�n ş�ddet 
�çeren faal�yetlerde bulunmadığında kamu güçler�n�n, AİHS'n�n 11. maddes� tarafından 
güvence altına alındığı şekl�yle toplantı özgürlüğünün geçerl� olab�lmes� �ç�n, barış yanlısı 
toplanmalara hoşgörüyle yaklaşması önem arz etmekted�r. Sonuç olarak AİHM, bu davada 
pol�s�n zor kullanarak müdahale etmes�n�n orantılı olmadığına ve AİHS'n�n 11. maddes�n�n 
�k�nc� paragrafı uyarınca kamu düzen�n�n korunması �ç�n gerekl� b�r tedb�r oluşturmadığına 
kanaat get�rm�şt�r.” Dolayısı �le; orantılılık ve gerekl�l�k kavramlarını AİHM’n�n de 
kullandığını görüyoruz. Özetle; toplantı ve göster� yürüyüşüne �l�şk�n kamu düzen�n� korumak 
ve toplantı ve göster� yürüyüşünü düzenleyecek olanların güvenl�ğ�n� sağlamak bakımından 
b�rtakım sınırlamalar, kurallar get�r�leb�l�r; ancak, bunun gerekl�l�k ve orantılılık �lkeler�ne 
uygun olması lazımdır. Halbuk� burada 50 k�ş�l�k b�r grup toplanmış ve bu toplanan grup çok 
kısa b�r süre �çer�s�nde belk� basın açıklaması yapıp dağılacaktı, ama  buna b�le sabretmeden ve 
traf�k karışıklığı dışında da kamu düzen�n� bozduklarına da�r c�dd� b�r emare de bulunmadan bu 
kadar katı ve ac�l b�r şek�lde müdahale ed�lmes�n� AİHM doğru bulmuyor. AİHM’n�n olaya 
yaklaşımı özetle bu. Ama d�kkat edersen�z, her b�r olayın özel�nde yaklaşarak kolluk alanına 
�l�şk�n bu tür müdahaleler�n hukuka ve dolayısı �le de ölçülülük �lkes�ne uygun olup olmadığını 
tesp�t etmem�z lazım. Bu olayda farklı ver�ler olsaydı belk� de �hlal kararı vermeyecekt�. Bu 
nedenle; el�ndek� ver�lere dayanarak hem b�rtakım tesp�tler yapıyor, konuya �l�şk�n kabuller�n� 
ve �lkeler�n� ortaya koyuyor, akab�nde de bu �lkelere uygun davranılıp davranılmadığını test 
ed�yor ve somut olay bakımından da davranılmadığını tesp�t ederek b�r �nsan hakları �hlal� 
olduğu sonucuna varmış oluyor. 

 

Sonrak� karara geçecek olursak; EMEP �s�ml� s�yas� part� seç�m bölgeler�n�n tamamında 
üzer�nde “baskılar son bulsun” yazan af�ş� dağıtmak �stem� �le olağanüstü hal bölges�nde 
bulunan �l�n val�l�ğ�ne başvurmuştur. Val�l�k EMEP’�n bu konudak� �z�n taleb�n� olağanüstü hale 
�l�şk�n mevzuatın val�l�ğe kamu düzen� yönünden verd�ğ� yetk�ler de gerekçe göster�lerek 
olağanüstü hal bölges� �çer�s�nde bu af�şler�n dağıtımını yasaklamıştır. Olağanüstü hal 
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dönemler�nde olağanüstü hal rej�mler�ne geç�l�r, olağanüstü hal ya da sıkıyönet�m �lan ed�l�r. 
Bunun da kend�ne göre koşulları ve gerekçeler� vardır. O gerekçeler ortaya çıkmışsa o yerde 
olağanüstü hal veya sıkıyönet�m �lan ed�l�r. Olağanüstü hal �lan ed�len yerde de olağanüstü hal 
�lanınızı gerekt�ren sebeplere uygun sınırlamalar get�reb�l�rs�n�z. Bu sınırlamalar da olağan 
dönemdek� sınırlamalardan çok daha katı, çok daha �ler� sınırlamalardır. Mesela; basın-yayın 
özgürlüğüne müdahale n�tel�ğ�nde sınırlamalar da get�reb�l�yorsunuz olağanüstü dönemlerde. 
Olağanüstü hal bölges�nde bu duyurunun, bu af�ş�n dağıtılmasını yasaklıyor Val�l�k, 
somutlaştırarak sorarsak acaba bu ölçülülük �lkes� bakımından hukuka uygun mudur? Önce 
AİHM, olağanüstü hal rej�m�ne �l�şk�n kanunu �ncel�yor ve bu kanunda olağanüstü hal bölges� 
val�l�ğ�ne bölgede kamu düzen�n� bozacak her türlü dolaşımı ve yazılı dağıtım yapmayı, halkı 
kışkırtmayı, güvenl�k güçler�n�n görevler�n� yapmalarına engel olmayı yasaklayan yetk�ler 
verd�ğ�n� not ed�yor -yan� b�r nev� kanunu �nceled�ğ�n� ve yetk�lerden haberdar olduğunu 
bel�rt�yor-. “Bu hükümler Olağanüstü hal Bölge Val�l�ğ�ne �dar� anlamda kısıtlama get�rme ve 
yayınların dağıtımını yasaklama yetk�ler�n� tanımaktadır.” Öngörülen böyles� kısıtlamaların, 
�lke olarak AİHS �le çel�şmed�ğ�n� bel�rterek, �lke olarak bunun çel�şmed�ğ�n� somut olarak 
kabul ed�yor. “Bununla b�rl�kte, bu hükümler�n get�receğ� kısıtlama sınırının özel b�r hukuk� 
çerçeve dah�l�nde olması ve keyf� uygulamalar karşısında etk�l� hukuk� b�r denet�m 
mekan�zmasının bulunması gerekmekted�r. Z�ra AİHM, Olağanüstü Hal Bölge Val�l�ğ�'ne bu 
yetk�ler� tanıyan hükümler�n ve uygulamanın kes�n ve etk�l� hukuk� b�r denet�m mekan�zmasına 
tab� olmadığını gözlemlemekted�r.” Burada da Olağanüstü Hal Kanunu’nda yapılan bu tür 
�şlemler�n yargı denet�m�ne �l�şk�n kısıtlamalarını hatırlatıyor. “Yayınların �dar� bakımdan 
kısıtlanmasının denet�me tab� olmaması başvuranı muhtemel keyf� uygulamalardan kaçınmak 
�ç�n gerekl� güvencelerden yoksun bırakmaktadır.” Önce olayı �k�ye ayırıyor. B�r�nc� kısmı 
d�yor k�, böyle b�r yasak olab�l�r ama böyle b�r yasak olsa b�le, bu yasağa karşı sen�n etk�l� 
hukuk� �t�raz mekan�zmaların var mı ona bakılır d�yor; ama kanununa bakıldığında hukuk 
s�stem�m�zde bu tür yasaklara karşın etk�l� b�r hukuk� �t�raz yolunun olmadığı tesp�t�nde 
bulunarak bunun doğru olmadığını bel�rt�yor. İk�nc� olarak; “AİHM, �ncelenmes� �sten�len 
davayı çevreleyen olayları, özell�kle terörle mücadelede karşılaşılan güçlükler� d�kkate 
almaktadır. AİHM nezd�nde, olayların meydana geld�ğ� sözü ed�len bölgede hüküm süren s�yas� 
tans�yonun bel�rl� b�r ağırlığı bulunmaktadır. Bununla b�rl�kte yasaklama kararının 
gerekçelend�r�lmed�ğ�n� hatırlatmak gerek�r.” Yan�, böyle b�r yasak koyuluyor ve bu yasağın ne 
tür b�r amaca h�zmet ett�ğ�n�, kamu düzen� bozulmasına neden yol açacağının gerekçeler�n�n 
�zah ed�lmed�ğ�n� bel�rt�yor. “Üstel�k, söz konusu af�ş�n ş�ddet yanlısı f�k�rler�n propagandasını 
yaptığının, demokras�y� yadsıdığının veya yasaklanmasını haklı çıkarır potans�yel b�r zararı 
bulunduğuna �l�şk�n h�çb�r �bare bulunmamaktadır.” Yan�, ¨Ş�ddete son, olağanüstü hal 
kaldırılsın¨ şekl�nde b�r �faden�n aynı zamanda ş�ddet yanlısı olduğunu ya da ş�ddet yanlısı 
f�k�rler�n propagandasını yaptığına da�r b�r emare veya b�r �bare de olmadığını görüyor. 
Potans�yel b�r zararın bulunmadığı tesp�t�n� yapıyor. Dolayısı �le de AİHM söz konusu 
yasaklamanın demokrat�k b�r toplum �ç�n gerekl� sayılamayacağı sonucuna varmaktadır. 
Burada da demokrat�k toplum yaşamının gerekler�ne uygun olma kr�ter� bakımından get�r�len 
kolluk sınırlamasının, temel hak ve özgürlükler bakımından b�r �hlal teşk�l ett�ğ� sonucuna 
varıyor. Bu konuda başka kararlar da var, ancak ş�md�l�k bu �k� kararı s�z�nle paylaşmış olmamız 
yeterl�. 

 

(Öğrenc� sorusu üzer�ne.) AİHM kararlarının b�z�m hukukumuz bakımından etk�s�n� 
soruyor arkadaşınız. AİHM kararlarının İdare Hukuku bakımından söylersek 2 sonucu vardır. 
B�r�nc�s�; tazm�nata hükmed�l�yor. İdare; AİHM tarafından �hlal vardır den�ld�ğ� zaman o k�ş�ye 
tazm�nat ödemek zorunda. İk�nc�s� de; AİHM kararları, b�z�m İdar� Yargılama Usulü 
Kanunumuz bakımından b�r yargılamanın yen�lenmes� sebeb�d�r. S�z b�r hakkınızın �hlal 
ed�ld�ğ�n� AİHM önünde tesp�t ett�r�rsen�z, alacağınız bu karar �le yerel mahkemeye yen�den 
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müracaat ederek, o davanın yen�den görülmes�n� sağlayab�l�rs�n�z. Bu yargılamanın 
yen�lenmes� sebeb�d�r. 4. sınıfta �dar� yargı ders�nde daha detaylı olarak üzer�nde durulacaktır. 

 

Ş�md� Danıştay kararlarına b�raz bakalım. Konuya �l�şk�n problemler Danıştay’ın önüne 
hang� olaylarla gel�yor ve Danıştay bu konuda ne kararlar ver�yor. Yen� b�r karara bakarsak, b�r 
devlet hastanes�nde personel�n �şe gel�p gelmed�ğ�, zamanında g�r�ş yapıp yapmadığının 
anlaşılması amacı �le yüz tarama uygulanıyor. Mesela; bazı �ş yerler�nde de turn�ke s�stem� 
uygulanıyor, kartınızı okutuyorsunuz, o kartta �çer�ye g�r�p g�rmed�ğ�n�z hang� saatte g�rd�ğ�n�z 
ve hang� saatlerde çıktığınız bell� oluyor. Danıştay’ın önüne gelen olayda da; Tokat Devlet 
Hastanes�nde görev yapan personel�n yüz tanıma s�stemler� �le �şe gel�rken ve g�derken tarama 
s�stem� �le mesa� tak�pler�n�n yapılması öngörülüyor. Acaba böyle b�r önlem, böyle b�r tedb�r 
s�zce hukuka uygun mudur? (Öğrenc�n�n cevabı üzer�ne.) Hep�m�z�n resm� ün�vers�ten�n 
dosyalarında var. Bu res�mle �lg�l� b�r şey m� sadece? (Öğrenc�n�n cevabı üzer�ne.) Arkadaşımız, 
şunu �fade etmeye çalışıyor muhtemelen bu b�r k�ş�sel ver�d�r bu k�ş�sel ver�n�n güvenl� b�r 
ortamda tutulması gerek�r, aks� halde kötüye kullanılab�l�r k�ş�sel ver�ler d�yor. (Başka b�r 
öğrenc�n�n cevabı üzer�ne.) Arkadaşımız d�yor k�; buradak� uygulanan araç elver�şl� b�r araç 
değ�l, amaca ulaşmasını sağlayacak k�ş�sel ver�ler� kullanmadan da bunu yapab�lecek daha 
farklı yöntemler olab�l�r, dolayısı �le burada yüz tarama s�stem� g�b� k�ş�sel ver�ler� �ht�va eden, 
ne zaman nerede kullanılacağı bell� olmayan dolayısı �le k�ş� güvenl�ğ� bakımından tehl�ke 
taşıyan b�r yöntem�n terc�h ed�lmes� ölçülülük �lkes�ne uygun değ�ld�r d�yor. Danıştay’ın ne 
ded�ğ�ne bakalım: “Personel�n yüz tanıma s�stem� �le mesa� kontrolünün yapılması durumunun, 
temel hak ve hürr�yetler �çer�s�nde sayılan özel hayatın g�zl�l�ğ� �lkes� kapsamında k�ş�sel b�lg� 
veya k�ş�sel ver�ler�n alınması kavramları �ç�nde değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Mesa� 
kontrol s�stem�n�n şekl� ve �çer�ğ� d�kkate alındığında, sözü ed�len uygulama �le kurumca 
amaçlanan kamu yararı arasında orantılılık bulunmadığından bu uygulama, anayasal �lke olan 
ölçülülük �lkes�ne aykırılık teşk�l etmekted�r. Anayasanın 13. maddes�nde, temel hak ve 
hürr�yetler�n ancak kanunla sınırlanab�leceğ�, y�ne değ�ş�k 20/3 maddes�nde de, k�ş�sel 
ver�ler�n ancak kanunda öngörülen hallerde veya k�ş�n�n açık rızasıyla �şleneb�leceğ�n�n 
bel�rt�ld�ğ�, ancak konuyla �lg�l� bu aşamada yasal b�r düzenlemen�n yapılmadığı 
anlaşılmaktadır.” Dolayısı �le de; yüz tanıma s�stem� �le mesa� tak�b�ne �l�şk�n uygulamanın 
ölçülülük �lkes�ne aykırı olduğunu söylüyor. Amaç ne? Mesa� tak�b� yapmak. Uyguladığınız 
araç �se, kanunla b�le düzenlenmem�ş b�r konuda k�ş�sel ver�y� kaydetmek ve bunu kullanmak. 
Daha bas�t b�r yöntemle bunu yapab�l�rd�n�z, o zaman daha orantılı, daha ölçülü b�r denet�m 
olab�l�rd� d�yor Danıştay. 

 

(Öğrenc� sorusu üzer�ne.) Arkadaşımız, kartla yapıldığında bunun başka r�skler� olmaz mı 
d�yor. Burada amaç; b�r suçluyu yakalamak ya da b�r can�n�n �çer�ye g�rmes�n� engellemek 
değ�l; net�cede s�z personel�n�z�n �şe zamanında gel�p gelmed�ğ�n� tesp�t etmek �st�yorsunuz. 
Yan� b�r gün gelmese kurumdak� faal�yetler bozulmayacak, yer yer�nden oynamayacak. B�r k�ş� 
�şe geç gelm�ş veya 3 k�ş� �şten erken çıkmış olacak. Buradak� amacımız bu sadece, �ş� tak�p 
etmek. Dolayısı �le de; bu k�ml�k b�r�ler�n�n el�ne geçeb�l�r m� başkaları kullanab�l�r m� g�b� 
kaygılar b�r yana, d�ğer taraftan da b�r k�ş�n�n k�ş�sel ver�ler�n�n hukuka aykırı b�r b�ç�mde 
kullanılması o k�ş�n�n hayatını kaydırab�l�r. Aradak� orantılılık ded�ğ�m�z şey �şte budur. Ama 
yurt dışına çıkarken, sınır güvenl�ğ� bakımından daha ağır tedb�rler, daha sınırlandırıcı ve k�ş�sel 
ver�ye g�reb�lecek b�rtakım tedb�rler alınab�l�yor. Örneğ�n; parmak �z� b�r ülkeye daha g�rerken 
alınıyor, o da b�r k�ş�sel ver� ve nerede ne zaman kullanılacağı bell� değ�l; ama orada ülken�n �ç 
güvenl�ğ�n� sağlamak bakımından böyle b�r sınırlama get�r�leb�l�yor. Orantılılık �lkes� 
bakımından değerlend�r�ld�ğ�nde bu daha makul geleb�lecek b�r şey. 
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(Öğrenc� sorusu üzer�ne.) Hastanelerde el taraması güvenl�kle �lg�l� b�r şey değ�l; sağlık 
h�zmet�nden faydalananların gerçekten o k�ş�ler olup olmadığını tesp�t etmek bakımından. 
Örneğ�n; sosyal güvences� olmayan b�r�ne b�r başkası kend� karnes�n� vereb�l�yor; ya da b�r 
k�ş�n�n resm� kayıtlara göre 3 defa apand�s�t amel�yatı olması g�b� b�r durum ortaya çıkab�l�yor 
veya ölen k�ş�ler�n üzer�nden �şlemler yapıldığında �laç ve tedav� bakımından çok c�dd� 
masraflar ortaya çıkab�l�yor. O nedenle; SGK avuç �ç� tarama s�stem� �le bunu önlemeye 
çalışıyor. 

 

Başka b�r karara bakacak olursak. 78'l�ler Derneğ� ve Kültürlerarası İlet�ş�m Derneğ� 
tarafından "1. Marmar�s Demokras� ve Kültür Şenl�ğ� - Netek�m Fest�val" adlı b�r fest�val 
düzenlenmek �sten�yor. Fest�val�n Marmar�s’te düzenlenmes�n�n sebeb� �se, 12 Eylül Darbe 
l�der�n�n Marmar�s’te yaşamasıdır. “Netek�m” sözü de onun çok sık kullandığı b�r �fade 
olmasından dolayı, ona b�r �şaret olması bakımından bu şek�lde b�r �s�m ver�l�yor. İdare, bu 
fest�val� kamu düzen� ve güvenl�ğ�ne zarar vereb�leceğ� gerekçes� �le yasaklıyor. Danıştay, 
temel hak ve özgürlükler�n sınırlandırılmasına �l�şk�n 13. maddey� hatırlatıyor; devamla toplantı 
ve göster� yürüyüşüne �l�şk�n haklardan bahsed�yor. Ölçülülük �lkes�n�n; sınırlayıcı önlem �le 
sınırlama amacı arasındak� �l�şk�n�n denet�m�nde, yasal önlem�n sınırlama amacına ulaşmaya 
elver�şl� olup olmadığı -yan� elver�şl�l�k �lkes�n�-, sınırlayıcı önlem�n sınırlama amacına ulaşma 
ve demokrat�k toplum düzen� bakımından zorunlu olup olmadığı -yan� gerekl�l�k bakımından- 
ve amaç �le araç arasında ölçünün bulunup bulunmadığını da orantılılık bakımından 
değerlend�rmek gerekt�ğ�n� bel�rterek bu 3 alt �lkey� hatırlatıyor Danıştay b�ze. Sonra; olay 
özel�nde de “Toplantı düzenleme özgürlüğünün sınırlanmasında, amaç; m�ll� güvenl�k, kamu 
düzen�, genel sağlık ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlükler�n�n korunması veya suç 
�şlenmes�n�n önlenmes�; araç �se, toplantının ertelenmes� veya yasaklanmasıdır.” Toplantı ve 
göster� yürüyüşü düzenlemey� sınırlandırmanın amaçlarının ne olab�leceğ�n� Anayasa’dan yola 
çıkarak bel�rt�yor: m�ll� güvenl�k, kamu düzen�, genel sağlık ve genel ahlakın, başkalarının hak 
ve özgürlükler�n�n korumak. Bu amaçlarla toplantı ve göster� yürüyüşü düzenlemey� 
sınırlandırab�l�rs�n�z d�yor. 2 tane de araç olduğunu bel�rt�yor: Ya erteleyeb�l�rs�n�z ya da 
yasaklayab�l�rs�n�z. “Bununla b�rl�kte, ölçülülük �lkes�n�n varlığından söz edeb�lmek �ç�n, 
zorunluluk yeterl� olmamakta; yukarıda aktarıldığı g�b�, amaç �le araç arasında makul b�r 
oranın bulunması da gerekmekted�r. Bu bağlamda, toplantının ertelenmes� �le �sten�len amaca 
ulaşılab�leceğ� hallerde, yasaklama yoluna g�d�lmes�, ölçülülük �lkes�ne ve Anayasanın 13. 
maddes�ne aykırılık teşk�l edecekt�r.” Dolayısıyla, açık, somut ve yakın tehl�keden 
bahsed�lemeyen dava konusu olaydak� durum, ancak b�r erteleme sebeb� teşk�l edeb�leceğ�nden; 
ayrıca erteleme müesseses�n�n �şlet�lmes� hal�nde toplantı düzenleme hak ve özgürlüğünün 
özüne dokunulmaksızın yasal amaca ulaşılab�lecekt�r, bu nedenle yasaklama yoluna g�d�lmes�n� 
ölçülülük �lkes�ne uygun bulmuyor Danıştay. Yan�; orantılılık �lkes� bakımından b�r �hlal olarak 
görüyor. Yan�; toplantıda kamu düzen�n�n bozulmasına �l�şk�n b�rtakım emareler olab�l�r, ama 
bu emareler�n yoğunluğu, ağırlığı toplantının tamamen yasaklanmasını gerekt�recek n�tel�kte 
değ�ld�r, bu toplantı ertelenerek de kamu düzen� sağlanab�l�rd�. Dolayısı �le; erteleme yoluna 
g�tmeden doğrudan en ağır müeyy�de, en ağır seçenek olan yasaklamanın seç�lmes�, orantılılık 
bakımından uygun b�r araç değ�ld�r sonuç olarak.  

 

Başka b�r karara bakacak olursak; bu karar 18 yaşından küçükler�n vel�ler� �le dah� olsa 
oyun salonlarına g�rmes�n�n yasaklanmasına �l�şk�nd�r. Esk�den atar� salonları vardı ve çocuklar 
bu atar� salonlarına g�derek, para �le çeş�tl� oyunlar oynuyorlardı. Dolayısı �le, bu atar� salonları 
den�len salonlara 18 yaşından küçükler�n g�r�ş�n� anne ve babalarının eşl�ğ�nde olsa dah� 
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yasaklayan b�r düzenleme vardı. İnceled�ğ�m�z karar �se, bu düzenleme hukuka uygun mudur 
değ�l m�d�r, buna �l�şk�nd�r. “Yürürlüktek� yazılı normlar ve mülk� �dare am�r�ne kamu düzen� 
ve asay�ş�n tem�n� bakımından ver�len yetk�ler göz önünde bulundurulduğunda, b�lg� ve maharet 
artırıcı ve zeka gel�şt�r�c� olarak n�telend�r�len b�lg�sayar oyunları oynatan �şyerler�ne, 
vel�ler�n�n gözet�m�nde ve vel�ler�yle b�rl�kte dah� olsalar 18 yaşından küçükler�n g�rmes�n�n 
yasaklanması mümkün değ�ld�r. Bu ancak �şyer�n�n yasada göster�len n�tel�kler�n�n dışına 
çıkması ve yasaya aykırı bu f��l� duruma rağmen faal�yet�n�n devamına �z�n ver�lmes� hal�nde 
farklı b�r yasal prosedürün uygulanması sonucu söz konusu ed�leb�l�r.” Yan�; kapatma cezası 
g�b�, �dar� para cezası g�b� cezalar uygulanab�l�r d�yor Danıştay tetk�k hak�m�. “Aktarılan yasal 
düzenlemeyle mülk� �dare am�r�ne kamu düzen�, toplum sağlığı, genel ahlak ve asay�ş�n 
korunmasına yönel�k olarak v�deo-telev�zyon, benzer� oyun yerler�ne �l�şk�n sınırlamalar 
get�rme yolunda takd�r yetk�s� tanınmış olup uyuşmazlıkta, bu yetk�n�n kamu yararı ve h�zmet 
gerekler�ne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının �rdelenmes� gerekmekted�r.” Somut 
olayda yapılan kontrolde 18 yaşından küçük 6 tane çocuğun �şyer�nde müşter� olarak tesp�t 
ed�ld�ğ� bel�rt�l�yor. Dolayısıyla, davalı �darece �şlem�n sebep unsuru olarak göster�len, yan� 
gerekçes� olarak göster�len; b�lg�sayar oyunu oynanan salonlara devam eden ve özell�kle 
�lköğret�m çağındak� çocukların eğ�t�m ve öğret�mler�n� aksattığı, bu yerlerde harcayacak parası 
bulunmayan çocukların hırsızlık g�b� kötü yollara başvurdukları, ayrıca bu yerlerde kumar, 
s�gara �çme g�b� kötü alışkanlıklar ed�nd�kler� saptamalarını yapıyor �dare ve bu nedenle, 18 
yaşından küçükler�n vel�ler� �le dah� olsa bu salonlara g�rmeler�n� yasakladığını söylüyor. 
Ancak; Danıştay da bu saptamaların bu oyun salonlarına 18 yaşından küçükler�n ancak 
vel�ler�n�n kontrolü ve gözet�m�nde ve vel�ler�yle beraber alınab�lmes�ne �l�şk�n sınırlamalara 
hukuk� dayanak teşk�l edeb�leceğ�n� söylüyor. Vel�ler�yle b�rl�kte dah� olsalar 18 yaşından 
küçükler�n b�lg�sayar oyunu salonlarına g�rmeler�n�n yasaklanması, ancak; bu �şyerler�n�n 
yasada bel�rlenen n�tel�kler�n dışındak� �şlevler�n�n tesb�t� ve bu tesb�t�n yasaklamayı haklı 
kılacak hukuk� normlara uygunluğu hal�nde mümkündür. Böyle b�r sınırlama get�r�lmes�n�n 
ölçülülük �lkes�ne uygun olmadığı bel�rt�l�yor. 

 

Böylece; kolluk yetk�s�n�n sınırlandırılmasına �l�şk�n hususlar anlatılmış oldu. 
Anayasa’da �fade ed�len sınırlama kr�terler�n�n özell�kle de ölçülülük �lkes�n�n kolluk faal�yet� 
alanındak� görünümünden örnek kararlardan da yararlanarak bahsetm�ş olduk. B�r başka 
meseleye g�erceğ�z: Kolluk usuller�.  

 

Kolluk Usuller� 

 

Kolluk usuller� den�l�rken �daren�n kolluk yetk�s�n� kullanma kapsamında başvurmuş 
olduğu usuller� �fade ed�yoruz. İdare, kamu düzen�n� sağlamak �ç�n farklı usuller uygulayab�l�r, 
farklı usullere başvurab�l�r. Bu usuller�n her b�r� kolluk faal�yet�n�n amacı olan kamu düzen�n�n 
ne şek�lde korunması gerekt�ğ� bakımından b�r yöntemd�r. Bu yöntem de, �ş�n mah�yet�ne göre 
değ�ş�kl�k arzedeb�l�r.  

 

Yasaklama/Serbestl�k Usulü 

Bu usullerden �lk� yasaklama ya da bazı k�taplarda serbestl�k �lkes� veya serbestl�k usulü 
de den�l�yor. İdare k�m� zaman, toplum �çer�s�ndek� bazı kolluk faal�yetler�ne �l�şk�n yasakları 
bel�rler, kuralları koyar ve bu kurallar çerçeves�nde s�z�n faal�yette bulunma serbest�n�z vardır. 
Örneğ�n; öğrenc� olarak bazı kurallara uymak zorundasınızdır. S�gara �çmek yasaktır, kopya 
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çekmek yasaktır, başkasına zarar vermek yasaktır. Yasaklar koyarak s�z�n o kurallara uymanızı 
bekler ve bel�rlenm�ş kurallar �çer�s�nde s�ze b�r serbestl�k alanı bırakır. Veya; ekonom�k alanda 
der k� şunlara uymak kaydıyla şu faal�yette bulunab�l�rs�n; ama bu ekonom�k faal�yette 
bulunurken de şu yasaklara uymak zorundasın der. Dolayısı �le; yasaklama b�r kolluk usulüdür. 

 

V. Kolluk Faal�yet�n�n Özell�kler� 

A. Kolluk �daren�n faal�yetler�ne �l�şk�n b�r husustur  

İdar� faal�yetler�n hukuk� rej�m�n� arıyoruz. İdar� faal�yetler kapsamında kamu h�zmet� 

anlatıldı. Sonra kolluğa başlandı. “Kolluğun kamu h�zmet�nden farkları şunlardır” d�ye 

sayılmadan �k�s� yan yana anlatılarak göster�lmeye çalışıldı. Böyle b�r şema yapıp “kamu 

h�zmet�n de böyle; kollukta böyle” d�ye karşılaştırmayı terc�h etmed�k. Çünkü bunlar b�rb�rler� 

�le kıyaslanmaktan öte farklı tesp�tlere göre hukuk� rej�mler� olan hususlardır. Hukuk� 

rej�mler�n�n ayrıntıları karşılaştırılmaya çalışılırsa onlarca fark çıkar; ama bu, karşılaştırmanın 

k�m� zaman �mkânsızlığı neden� �le z�h�n bulandırır. Çünkü bunlar bütüncül olarak 

b�rb�rler�nden farklılardır. Sadece bazı unsurları bakımından farklı değ�llerd�r. Aynı hukuk� 

rej�mdek� �k� ayrı alt düzenleme karşılaştırılab�l�r; ama b�rb�r�nden tamamen ayrı hukuk� 

rej�mdelerse bunları karşılaştırmak yer�ne bütün olarak farkını mantığını anlamak gerek�r. 

Bunları anlatırken de s�ze sadece mevzuattak� görünümünü veya şu anda ülkem�zdek� 

görünümünü değ�l; bu konudak� düzenlemeler� okuyacak hukuk d�l� kavramlarını vermeye 

çalışıyoruz.  

Mesela Kolluk konusunda en öneml� kısım ölçülülük �lkes�d�r. Anayasada da ölçülülük 

�lkes� var; Ama anayasadak� dışında ölçülülüğü anlamaya çalışmayı gerekt�ren kanun� 

düzenlemelerden bağımsız kend� mantığı olan uygulama şartları olan b�r hukuk d�l�nden 

bahsed�ld�. Ölçülülük �lkes�n�n �şlev� ned�r? Kolluk bakımından taşıdığı önem ned�r? Bu önem 

ve �şlev onu kaçınılmaz b�ç�mde anlamayı gerekt�r�yor. Dolayısıyla “kamu h�zmet�nde 

ölçülülük yok; kollukta ölçülülük var” g�b� b�r karşılaştırma çok �sabetl� olmaz. Kamu 

h�zmet�n�n de başka �lkeler� vardır. Bunun �lkesel b�r bütünlük taşıyan ve esasla �lg�l� bütünlüğü 

taşıyan kısmına bakılması gerek�r.  

Yan� esasa �l�şk�n problemler� d�ğerler�nden ayırmak günümüz hukuk düşünces�n�n en zor 

noktalarından b�r�s�d�r. Çünkü esk�den hukuk malzemeler� çok fazla değ�ld�; ş�md� �se çok 

fazladır. Malzeme çok olduğunda z�hn� bulandırmamak �ç�n mutlaka netleşt�r�lmes� 

gerekmekted�r. Yan� b�r esas var, o esasa �l�şk�n düzenlemelerle ortaya çıkan gen�şlemeler var, 

bu gen�şlemeler� değ�l; bu esasa �l�şk�n mantığı anlamak gerek�r k� gen�şlemeler�n neden� de 

çözüleb�ls�n. Yoksa uyuşmazlıkları somut b�ç�mde düzenlemeye g�d�l�rse bunun altından 
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çıkılamaz. Esasa dokunmaya �l�şk�n hususlar öneml�d�r. Esasa dokunmak �ç�n de kamu düzen� 

kavramından bahsed�ld�, ölçülülükten bahsed�ld�. Uygulamada b�rçok ülken�n düzenlemes�nde 

buna aykırılıklar vardır. Bu aykırılıklar ya zaman �çer�s�ne teor�y� değ�şt�r�r ya da kend�s� 

değ�ş�r. 

  

B. Kolluk Yetk�s� İdaren�n Mal� Menfaat� İç�n Kullanılamaz  

İdareye ver�lm�ş kolluk yetk�s� zor kullanmayı �çeren b�r yetk�d�r. Bu yüzden �dare bunu 

kend� mal� menfaat� �ç�n kullanamaz. İdare bu yetk�y� kamu h�zmetler�n� görmek �ç�n 

kullanamaz. Öneml� b�r �lked�r. Bu yetk� tanındığı alan dışında kullanılamaz. Mesela kamu 

h�zmet� olarak gördüğü toplu taşıma h�zmet� var ve bu otobüsler zarar ed�yor. O halde �dare 

otobüslere çok b�nen olsun d�ye bütün halk otobüsler�n� yasaklasa, taks�ler� yasaklasa özel 

otomob�lle g�tmey� yasaklasa veya kamu h�zmet� olarak İzm�r körfez� geç�ş� yapıldı, herkes 

köprüden geçmek zorunda kalsın köprü böylel�kle masrafını çıkarsın d�ye körfez�n etrafını 

dolanmayı yasaklasa bunlar hukuka uygun olmaz. Çünkü bu, kamu h�zmet�n�n daha �y� �şlemes� 

�ç�n kamu h�zmet�n�n şartlarını aşan kolluk yetk�ler�n� kullanmak olur. Buna yetk� ve usul 

saptırması den�r. Bu öneml� b�r �lked�r. İdaren�n sah�p olduğu b�r yetk�y� sah�p olduğu alan 

dışında kullanması teor�k olarak - herhang� b�r kanuna bağlı olarak değ�l- hukuka aykırılık 

oluşturur.  

Dolayısıyla kolluk yetk�ler� kolluk alanı dışında kullanılamaz. Mesela kamu mallarını 

korumak �ç�n kullanılamaz. Çünkü özel malları korumak �ç�n kullandığı yetk� dışında kamu 

mallarını korumak �ç�n b�r yetk� tanındığı takd�rde -kamu mallarını korumakta da b�r yarar 

vardır- ama kolluk yetk�s� saptırılmış olur. Bunun �st�snaları vardır. Mesela Taşınmaz Mal 

Z�lyetl�ğ�ne Yapılan Tecavüzler�n Önlenmes� Hakkında Kanunun yen� hal�nde bu yetk�n�n 

kullanılmasına �l�şk�n çeş�tl� hükümler vardır. Mantığı şöyle: �daren�n kamu mallarını korumak 

gerek�r, kamu h�zmet�n�n görülmes� gerek�r, �daren�n personel�n�n koruması gerek�r, 

faal�yetler�n�n korunması gerek�r. Ama bu, kolluk yetk�s�n�n kamu düzen�n� korumak �ç�n 

ver�lm�ş yetk�ler� �le olmaz. Çünkü kolluk yetk�s�n�n meşruluk şartı kamu düzen�n� korumaktır. 

O nedenle mesela emn�yet şer�d�nden ambulansın, �tfa�yen�n, göreve g�den pol�s�n geç�ş� 

meşrudur; ama her kamu görevl�s�n�n her makam aracının buradan geçmes�ne �l�şk�n b�r 

düzenleme kolluğun bu üstün yetk�s�n�n kullanılması amacını zedeler. Bu �lke sürekl� 

mevzuatın ve yapılanların tekrar tekrar gözden geç�r�lmes�n� gerekt�ren b�r �lked�r. Buradak� 

temel bakış açısı kolluğa �ç�n tanınmış yetk�n�n kolluk dışında kullanılamayacağıdır. İdare aynı 

�dare de olsa, sonuçta Kamu yararı da olsa bu şek�lde olmaz. Çünkü kolluk kamu yararını 
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sağlamak �ç�n değ�l; kamu düzen�n� sağlamak �ç�n vardır. Kamu yararını sağlamak �ç�n var olan 

kamu h�zmet�d�r. O da kamu bu da kamu den�lmez. O zaman �ş�n denges� bozulur, eksen� şaşar, 

hukuk� rej�m b�rb�r�ne karışır ve meşrulaştırma araçlarının anlamı y�ter. B�rçok şeyde kamu 

yararı vardır, �dare o kamu yararını sağlamak �ç�n gerek�rse kamu h�zmet� kurar, gerek�rse özel 

k�ş�ler� teşv�k eder; ama kamu düzen�n� korumak �ç�n tanınmış olan yetk�ler� kullanamaz. 

  

C. Kolluk Yetk�ler� Gel�r Sağlamak İç�n Kullanılamaz 

B�r başka husus da kolluk yetk�ler�n�n gel�r sağlamak �ç�n kullanılamayacağıdır. Buna 

�l�şk�n çokça problem oluyor. Mesela belk� başta y�ne aykırılık olursa Kasım Aralık aylarından 

�nsanların çokça �hlal yaptığı yerlerde traf�k pol�sler� ceza kesmek üzere bekl�yorlar. Mesela 

P�yalepaşa Bulvarından aşağı doğru g�d�ş dümdüz 3 şer�tl� b�r yoldur. Burada 50 km/h hızla 

g�tme mecbur�yet� var; ama değ�l gaza basmak, frene basmadıkça 50 km/h hızla g�d�lem�yor. 

Ya engel konulması gerek�r, ya yolun kıvrımlı yapılması gerek�r ya da �nsanların can ve mal 

emn�yet�n� etk�lemeyecekse sürat� değ�şt�rmek gerek�r. Orada bekley�p de �hlal çokça olduğu 

�ç�n para cezası kes�l�rse bu durum gel�r sağlamak �ç�n kolluk yetk�s�n�n kullanıldığı suçlaması 

�le karşı karşıya kalır. N�ç�n böyle olur? Çünkü bütçelerde, yıl �ç�nde toplanacak tahm�n� traf�k 

para cezasına �l�şk�n b�r kalem vardır. Bu kalem beklenenden daha düşük seyretm�şse �dare sene 

sonuna kadar o rakama ulaşmak �ç�n bazen sene sonuna doğru traf�k para cezası kesmeye çıkar. 

Normalde traf�k para cezasını �hlal olduğu her durumda kesmek, aynı denet�m� her zaman 

yapmak gerek�r.  

Ama bu aşama eğer kast� olarak sadece traf�k para cezası gel�r� sağlamaya yönel�k b�r 

yaklaşım olursa, bununla hukuk� mücadelede kullanılacak gerekçelerden b�r tanes� de bunun 

esasında kamu düzen�n� sağlamaya, kamu düzen�n� bozucu b�r f��le yaptırım uygulamaya 

yönel�k değ�l; para ve gel�r sağlamaya yönel�k b�r tutum olduğu �tham ed�leb�l�r. Bu da kolluğun 

ana �lkeler�ne aykırı olan b�r uygulama olarak karşımıza çıkar. Kolluk daha az masraf yapmak 

�ç�n de kolluk yetk�s� kullanılamaz. Bunlar hep, b�r�nc� söylen�len�n z�nc�rleme etk�ler�d�r.  

Esk�den şöyle oluyordu posta pulu parası kalmadığı �ç�n pol�s mar�fet� �le tebl�gat 

yapılıyordu. Mülk� am�rler emred�yor ve kolluk görevl�s� postacı g�b� çalışıyordu. Bu esasında 

hukuka aykırı b�r durumdur. Kolluk yetk�l�ler� “şu anda fazla eleman var, herhang� b�r görev 

�ç�n gerekl�l�k yok, aynı zamanda posta pulu masrafı da azalsın, tebl�gatı onlar yapsın” 

den�lemez. Kolluk h�ç b�r zaman daha az masraf �ç�n kullanılacak b�r yetk� değ�ld�r. Hukuk 

düşünces� bunu şöyle �şlem�şt�r: bu mademk� üstün, kend�ne özgü yetk�ler �çeren b�r alandır, bu 

alanı aynı �dare başka amaçlar �ç�n kullanamaz. Dolayısıyla �ş�n hukuk� zem�n�n� �şleyerek 
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yetk�n�n sah�b�n�n yetk�y� kullanab�leceğ� alanları netleşt�rerek bunu �lkeselleşt�rerek yapılacak 

düzenlemelerdek� hukuka aykırılığın da hukuka aykırılık sebeb� �le sorgulanab�lmes�ne, 

değ�şt�r�leb�lmes�ne müsa�t b�r zem�n oluşturuluyor. O yüzden bu üst d�l�n önem� var. Üst d�l 

sadece mevzuatın akışına bağlı olmuyor. Mevzuatın akışında dönemsel olarak aykırılıklar 

olduğunu tesp�t etmek ve bunun değ�ş�kl�k talepler�n� �leteb�lmek bakımından da bu üst d�l�n 

önem� ve anlamı vardır.  

Dolayısıyla kolluğa �l�şk�n Kanun veya bütün maddeler b�l�nse kanunda buna �l�şk�n 

hüküm var den�lse b�r tekn�syenl�k yapmış olunur. Kanunda buna �l�şk�n hüküm vardır ama bu 

kolluğun ana f�kr�ne aykırı olab�l�r. “Gel�r sağlamak �ç�n kolluk yetk�ler� kullanılamaz; 

dolayısıyla kanunun bu maddes� kolluk faal�yet�n�n hukuk� rej�m�n�n genel �lkeler�ne aykırıdır, 

değ�şmes� gerek�r.” d�yeb�lecek b�r üst d�l b�lg�s�ne sah�p olmak gerek�r. 

 

D. Kolluk Yetk�ler�n�n Yer Bakımından Gösterd�ğ� Özell�kler 

Kolluk faal�yet� sırasında her yerde aynı yetk�n�n kullanılamayacağı da teor�k olarak 

kabul ed�l�r. Ölçülülük de buna göre değ�ş�r. Kanunda b�rkaç ayırım var  “umum� yerler, umuma 

açık yerler, �ş yerler� ve meskenler” g�b� kavramlar var. Umum� yer �le umuma açık yerler 

arasında b�r nüans vardır:  Umum� yerler yol meydan g�b� herkes�n ortaklaşa kullandığı orta 

mallarıdır. Umuma açık yerler �se b�r �şyer� olsa b�le herkese açık yerlerd�r. Örneğ�n kahve, 

lokanta g�b� mekânlar bu n�tel�kted�r. Bunlar dışında kalan �şyerler� ve meskenler de �nsanların 

mahrem�yet�n�n özel�n�n olduğu, ancak davetl�ler�n ve ev halkının g�reb�leceğ� mekânlardır. 

Bunlara göre kolluk yetk�ler� gen�şten daralmaya doğru g�tmekted�r. Umum� yerlerde daha 

gen�ş, umuma açık yerlerde gen�ş sonra yavaş yavaş daralır. Meskenlerde artık arama �zn� 

olmadan g�rememeye kadar şarta bağlanır. Kolluk d�ğerler�nde genel denet�m kapsamında 

denet�mler yaparken; meskenlere ceza hukuku bakımından öngörülen hususlar olmadan 

g�rememekted�r. Ayrıca kararı b�zzat kolluğun kend�s� de veremez, kolluk üstler�ne 

makamlarına arz ed�lecek b�r prosedürle düzenlenm�ş ve kısıtlanmıştır, ona �l�şk�n olarak 

yapab�lecekler bel�rlenm�şt�r. Demek k� kolluğun değ�şkenl�ğ�n� mekânsal olarak da düşünmek 

gerek�r. Her mekânda aynı yetk�lere sah�p değ�ld�r. Bu zaten �ş�n zorluğunu da get�r�yor.  

Yetk�lerden bahsederken b�rçok yetk�den bahsed�l�r. Yapılab�leceklerde olay bazında da 

b�rçok olaydan bahsed�l�r. İk�s� arasındak� bağlantıyı olaylar bel�rler, zaman bel�rler, mekân 

bel�rler, yan� b�rçok değ�şken bel�rler. Bu değ�şkenler de ölçülülük �lkes� çerçeves�nde 

sorgulanarak ölçülülüğü aşan b�r husus var mı yok mu ona bakılır. Hatta sadece ölçülülük var 

mı d�ye değ�l ölçülülük neden� �le daha düşük kalan b�r şey var mı d�ye bakılır. Ölçülülük gereğ� 
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yapılması gerekenden daha haf�f b�r şey yapılmışsa zarar gören�n tazm�nat hakkı doğar. 

Ölçülülüğü aşan b�r şey yapılarak fa�le zarar ver�lm�şse onun tazm�nat hakkı doğar. Dolayısıyla 

ölçülülük öyle b�r �lke k� ne aşağısı ne yukarısı �dare bakımından �sabetl� olmaz. Bu neye göre 

bel�rlen�r? Bel�rlenenlerden g�d�yoruz b�r tanes� mekândır, d�ğer� yetk�n�n kullanılma şartları ve 

amaçtır.  

 

E. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ 

 Yukarıda anlatılanları tamamlayacak b�r başka hususu gündeme get�receğ�z. Bu 

hususlardan b�r tanes� -ş�md� Fransa �ç�n gündemde- olağanüstü hal �lan ed�lmes�d�r. 

Olağanüstü durumlarla �lg�l�, herhalde, Fransa'da da b�r medya okuryazarlığı sorunu var. 

Gerçekleşen katl�amdan, sonra yapılan haberler olağanüstü hal �lan ed�ld� d�ye türkçeye 

çevr�ld�. Ş�md� bunu tartışalım. Acaba burada hukuk� rej�m olarak ne yapıldı?  

Normal zamanlardak� kolluk yetk�ler�n� gen�şleten haller olarak Anayasa çerçeves�nde 

Anayasa koyucu, kolluk yetk�ler�n�n gen�şled�ğ� ortamları b�zzat düzenlem�şt�r. Yan� bel�rl� 

olaylar gerçekleşt�ğ�nde -terör olayı veya tab� afet g�b�- �lk kademede olağanüstü hal �lan ed�l�r. 

Olağanüstü şartların haklı kılması hal�nde başka b�r yönet�m model�ne geç�l�r. Bu yönet�m 

model�ne geç�ld�ğ� zaman �lanını gerekt�ren sebeplerle baş edecek yetk�l�ler�n yetk�ler� artar, 

gen�şler. Yan� Anayasada ver�len yetk� gen�şler. Bunun dışında başka statüler var. Sıkıyönet�m 

hal� �lan ed�lm�şse o zaman da bazı yetk�ler asker� makamlara geçer. B�r de seferberl�k hal� var, 

savaş hal� var. Orada da yetk�ler ayrıca gen�şler. Bu dönemde k�ş�lere get�r�leb�lecek 

yasaklamalar, kolluğun sah�p olduğu yetk�ler bel�rlenm�şt�r. Bu yetk�ler yeter�nce b�l�nmed�ğ�, 

hukuk fakülteler�nde okutulmadığı, �nsanlar da açıp bakmadığı �ç�n çeş�tl� aksaklıklar meydana 

gel�yor.  

Örneğ�n deprem dolayısıyla, �lan ed�lmekte gec�k�ld�ğ� ve bunun get�rd�ğ� yetk�ler 

b�l�nmed�ğ� �ç�n deprem kurtarma çalışmaları gec�kt�. Bel�rl� b�r saatten sonra enkaz altında 

kalanların kurtarılma üm�d� azalıyor, susuzluk üç günden daha uzun sürdüğünde artık vücut 

tahr�p oluyor. Böyle b�r durumda kanunda, bütün özel k�ş�lere �l�şk�n enkaz kaldırmaya yarayan 

tekn�k araçlar, v�nçler, kepçeler ve operatörlere �daren�n el koyma yetk�s�ne sah�p olduğu b�l�nse 

�d� sonuç çok farklı olab�l�rd�. Mesela bu normalde olab�lecek b�r şey değ�ld�r. İdaren�n �ht�yacı 

varsa �haleye çıkacak, �haleden satın alacak, �ş sözleşmes� �mzalayacak, memur alarak �şe 

koyacak vs. Ama hal�n gerekt�rmes� dolayısıyla kanun verd�ğ� böyle b�r yetk� var. En son Kıbrıs 

barış harekâtı sırasında bu yetk� kullanılmıştır. Kıbrıs’a asker� götürecek çıkartma gem�s� 

olmadığı �ç�n özel gem�lerden bazılarına el konulmuştur.  El konulduğunu da gösteren belge 
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ver�l�r. Sonuçta gem� zarar görürse tazm�natı öden�r, sonra normal zamana gel�nd�ğ�nde �ade 

ed�leb�l�yorsa kullanma bedel� �le b�rl�kte gem� �ade ed�l�r. İade edem�yorsa tazm�n ed�l�r. 

Kanunda bu yetk� ver�lm�şt�r ve şartları da bel�rlenm�şt�r. Eğer ekonom�k olağanüstü hal 

olmuşsa başka türlü yetk�ler de mevcuttur. Yunan�stan’da bu gündeme geld�. Mesela 

"bankalardan 600 dolardan fazla para çek�lemez " d�ye şart konuldu. Para çekmen�n 

yasaklanması yetk�s� b�le var.  

Terör neden� �le ortaya çıkmışsa çeş�tl� rej�mlerde sokağa çıkma yasakları �le �lg�l� 

hükümler var. Anayasa bunu da öngörüyor. Anayasa bu bakımdan öneml�; hem b�r yandan 

şartların gerekt�rd�ğ� ağırlaşmayı düzenlenm�şt�r, hem de şartlar ağırlaştığında b�le �daren�n 

yapamayacaklarını düzenlenm�şt�r. Anayasa’nın 15. maddes� buna �l�şk�nd�r: 

IV. Temel hak ve hürr�yetler�n kullanılmasının durdurulması  

Madde 15 – Savaş, seferberl�k, sıkıyönet�m veya olağanüstü hallerde,(en ağırdan haf�fe 
doğru sayılmıştır)  m�lletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler �hlal ed�lmemek kaydıyla, 
durumun gerekt�rd�ğ� ölçüde (ölçülük �lkes� ) temel hak ve hürr�yetler�n kullanılması kısmen 
veya tamamen durdurulab�l�r veya bunlar �ç�n Anayasada öngörülen güvencelere aykırı 
tedb�rler alınab�l�r.  

 

Yan� anayasa bu haller bakımından kend� �çer�s�nde aykırılığa cevaz ver�r. Hemen 

sonrasında bunun sınırını da bel�rlemek gerek�r. Yan� gen�şletmeye cevaz ver�r ve sınırını da 

bel�rtm�şt�r:  

“B�r�nc� fıkrada bel�rlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun f��ller sonucu meydana 

gelen ölümler dışında, k�ş�n�n yaşama hakkına, madd� ve manev� varlığının bütünlüğüne 

dokunulamaz; k�mse d�n, v�cdan, düşünce ve kanaatler�n� açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan 

dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçm�şe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı �le 

saptanıncaya kadar k�mse suçlu sayılamaz.” 

Bunlar h�ç b�r halde dokunulamayacak temel hak ve özgürlükler d�ye bel�rt�lm�şt�r. 

Mantığı düşünülürse temel hak ve özgürlükler bel�rlenm�şt�r, bunların sınırlandırılma b�ç�m� 

düzenlenm�şt�, sonra bunlara karşı �daren�n yetk�ler�n�n artması durumu düzenlenm�şt�r. Son 

olarak yetk�ler�n artma durumunda dah� yapılamayacaklar düzenlenm�ş, sert çek�rdeğ� 

düzenlenm�şt�r. Dolayısıyla Anayasal bakımdan temel hak ve özgürlüklerde karşı karşıya 

kaldığımız rej�m Anayasa bakımından bel�rlenm�şt�r. Suç ve cezaların ger�ye yürütülmezl�ğ� 

1960'ta çok gündeme gelm�şt�. Menderes’�n Celal Bayar’ın asılab�lmes� �ç�n sonradan yapılan 

kanunun ger�ye yürütülmes�ne cevaz veren b�z�m hocalar olmuştur. Bu maddelere bakılırsa 

bunların heps� bazen b�r tar�h� geçm�şten bazen de �nsanlığın ortak tar�h� geçm�ş�nden 



 

163 
 

es�nlenerek bel�rlen�r. Bu n�ç�n bel�rlen�r, olağanüstü hallerde b�le ger�ye dönük olarak �nsanlar 

suçlanamasın, suçlu sayılamasın, düşünce ve kanaatler� açıklamaya zorlanamasın...  

Bu bakımdan bu maddeler b�r tar�h� geçm�ş yükü �çer�r. Bunları okurken geçm�ş yükü �le 

b�rl�kte okumak enteresan olur. Yan� bu madde nasıl bu hale gelm�ş, hang� tar�h� olaylardan 

geçm�ş? Bu olaylardan geç�nce yeter� derecede soyutlanarak formüle ed�lm�ş m� yoksa sadece 

tar�h� olaya yönel�k b�r nokta atışı mı yapmış? Bunu bel�rlemeye �l�şk�n okuma yöntem�n� 

b�lmeye �ht�yaç vardır. Tar�h� olaylardan yola çıkan kısmına bakmak gerek�r.  

Yetk�n�n kullanılmasına �l�şk�n hususlardan bahsederken bazı örnekler verel�m. 119. 

maddeden �t�baren Anayasada b�r düzenlemes� ve b�r mantığı var. Bu mantık netleşt�r�ld�ğ�nde 

yer�ne oturtulab�l�r. Netleşt�r�l�p şemat�ze ed�lemed�ğ�nde �se bu konuları anlamakta güçlük 

oluşur.  

Olağanüstü yönet�m usuller� başlığını taşıyor. Olağanüstü yönet�m hal� dört taned�r. 

Olağanüstü hal �se bunlardan yalnızca b�r�d�r. Olağanüstü kel�mes� dolayısıyla �k�s�n� b�rb�r�ne 

karıştırmamaya d�kkat etmek gerek�r. Olağanüstü hal�n de �k� ayrı �lan ed�leb�lme gerekçes� 

vardır. Bunlar Anayasa’da, ayrıntıları �se kanunlarında bel�rt�lm�ş durumdadır. Ş�md� Fransa 

olağanüstü hal �lan ett� m� yoksa -sınırlarını kapattı, �nsanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkma 

yasağı koymamakla b�rl�kte sokağa çıkmaması taleb�nde bulundu- �lan ed�len şey ned�r bu 

anlaşılamıyor. Olağanüstü hal başka b�r şey; olağanüstü şart başka b�r şeyd�r.  

Mesela b�r taşınır mala gerekt�ğ�nde el koymak şekl�nde açıklanab�len �st�mval yetk�s� 

vardır. Bu olağanüstü hal �lanı gerekmeden de olağanüstü şartlarda mümkündür. Mesela Orman 

kanununda b�r hüküm var. Ormanda yangın çıktığında orman c�varında oturan 18 yaş �le 60 

yaşa arası herkes söndürmeye yarayan araç gereçle b�rl�kte söndürme çalışmasına katılmak 

zorundadır. Davete rağmen gel�nmezse para cezası ver�l�r. B�r olağanüstü hal �lan ed�lm�ş değ�l; 

ama orman yangını b�r olağanüstü şart olduğu �ç�n kanun bu olay vak� olduğunda k�ş�ler� b�r �şe 

sevk etme, zorlama yetk�s� get�rm�şt�r. Olağanüstü şart, olağanüstü hal �lanı değ�ld�r. Olağanüstü 

şartta da gen�şleyen yetk�ler vardır.  

Tütün Mamuller�n�n Zararlarının Önlenmes� Hakkındak� Kanun �le kalktı ama kalkmadan 

öncek� 70. madde de �lg�nçt�r. Orman yangınını söndürmeye katılanlara para ver�lmez 

den�yordu. Fakat çok �lg�nç b�r madde vardı. Şöyle den�l�yordu: Orman yangınını söndürmeye 

kalkanlara para ver�lmez, Karşılık olarak s�gara ver�l�r den�l�yordu... Ekmek ver�l�r, kıyafet 

ver�l�r değ�l de s�gara ver�l�r d�yordu. Demek k� kanunun yapıldığı dönem de s�gara kıymetl� b�r 

şeyd�!!! Yen�, Tütün Mamuller� Kanunu’yla bu madde kalktı. 
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Sonuçta toparlanacak olursa:  Kavramları karıştırmaya müsa�t b�r düzenleme var. Aynı 

kel�me geç�yor. Olağanüstü şart başka b�r şey, olağanüstü yönet�m usuller� başka b�r şeyd�r. 

Olağanüstü hal �lanı başka b�r şeyd�r. Üçünde de “olağanüstü” var.  

Olağanüstü şart orman yangını meseles�nde olduğu g�b� Bakanlar Kurulu'nun toplanıp 

olağanüstü hal �lan etmes�ne gerek kalmadan, hemen yetk�l� merc��n�n yetk�ler�n�n gen�şled�ğ� 

b�r alandır. Orman yangınında, Orman Genel Müdürlüğü veya Orman Bakanlığı derhal orman 

yangınını söndürmeye katılma duyurusunda bulunuyor; c�vardak� köylerden ve şeh�rlerden 

�nsanlar davet ed�l�yor. Sonra katılmamışlarsa yaptırım uygulanıyor. Kamu düzen�n� sağlamaya 

yönel�k b�r faal�yet, �dareye bu yetk� kanunla ver�lm�ş, temel hak ve özgürlüğüne dokunmuyor. 

K�ş�n�n haklı mazeret� varsa, hastaysa, buna �l�şk�n çeş�tl� engeller� varsa savunmasını yapıyor 

ve yaptırıma maruz kalmıyor. Ancak bunun dışında katılmak zorunludur.  

Bu aşamadan daha fazlası, yan� olağanüstü şartların devamlılık göstermes� ve normal 

yetk�lerle bununla baş ed�lememes� hal�nde devreye g�ren olağanüstü haller var. Bu da �k�ye 

ayrılıyor: İlk� ş�ddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzen�n�n c�dd� şek�lde bozulması 

sebepler�yle olağanüstü hal �lanı. ¨Ve¨ demes�n�n sebeb� şu; bazen kamu düzen�n�n bozulması 

ş�ddet olayları dolayısıyla değ�l, mesela Amer�ka'da görüldü, gar�p b�r şey oluyor �nsanlar b�r 

anda yağmaya başlıyorlar. B�r anda normalde h�ç bunu yapmayacak �nsanlar süpermarketler�, 

mağazaları yağmalıyorlar. Baktığınızda �nsana yönel�k b�r ş�ddet hareket� değ�l ama kamu 

düzen�n� yaygın olarak, c�dd� şek�lde bozan b�r şey var. Dolayısıyla ¨ve¨ d�yerek bunu da 

gündeme get�rm�şt�r.  

İk�nc�s� �se, tab�� afet ve ağır ekonom�k bunalım sebeb�yle olağanüstü hal �lanı hususudur. 

Burada da aslında �k� durum var; tab�� afet ve ağır ekonom�k bunalım b�rb�r�nden farklı sebepler. 

Her b�r� �ç�n de kanunda yetk�ler� gen�şleten haller get�r�lm�şt�r. Mesela Olağanüstü Hal 

Kanunu'nun ¨Yükümlülükler¨ başlıklı 5. maddes�nde ¨Tab�� afet ve tehl�kel� salgın hastalıklar 

sebepler�yle olağanüstü hal �lan ed�lmes� durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, 

meydana gelen hasar ve zararın telaf�s� �ç�n �ht�yaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve 

her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken �şler; para, mal ve çalışma 

yükümlülüğü yoluyla sağlanır¨ den�l�yor. Devamında �se para yükümlülüğü, mal yükümlülüğü 

nasıl sağlanır onlar sayılıyor. Kanun'un Çalışma yükümlülüğü başlıklı 8. maddes�nde ̈ Tab�� afet 

ve tehl�kel� salgın hastalıklar sebepler�yle olağanüstü hal �lan ed�len bölgelerde bulunan 18 - 

60 yaşları arasındak� bütün vatandaşlar, olağanüstü hal sebeb�yle kend�ler�ne ver�lecek �şler� 

yapmakla yükümlüdürler¨ d�yor.  

Dolayısıyla buna �l�şk�n alınacak tedb�rler var. M�ll� Müdafaa Mükellef�yet� Kanunu'nun 
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15. maddes�nde oldukça �lg�nç b�r şek�lde evlerde asker barındırılmasına �l�şk�n b�r hüküm var. 

Bu da kolluğa yönel�k çok sağlıklı b�r düşünced�r. Kolluk, olağanüstü durumları da ben�m 

düşünmem lazım şekl�nde düşünüyor. Yan� hukuk sadece normal durumlarda uygulanacak d�ye 

düşünüp bırakılsa, o zaman temel hak ve özgürlükler bakımından sınırsız b�r yetk� ortaya çıkar. 

Olağanüstü hal� öngörüp düzenlemekle esasında yetk� düzenlemes�n�n kırılmasına engel 

olunuyor. Bunun durumun gerekt�rd�ğ� kadar gen�şlemes�n� b�zzat kend� öngörerek, kanunlarda 

düzenleyerek bu gen�şlemen�n hal�n �caplarına göre, hukuk dışına çıkmadan yapılab�lmes�n�n 

şartlarını düzenl�yor. Buna �l�şk�n tedb�rler alıyor, sınırlar göster�yor. 

Düzenlemek esasında hukukun sağlıklı b�r mantığını göster�r. En kargaşalı haller�, kötü 

haller�, yetk�ler�n en fazla artab�leceğ� haller� dah� hukuk öngörecek, buna yönel�k düzenlemeler 

yapacak k� bu düzenlemeler hal�n �caplarıyla b�rl�kte yetk�ler�n de beraber gen�şlemes�n� 

get�recek; hukuk dışına çıkmasına engel olacak. Yan� gen�şleterek esasında kend� sınırlarının 

kırılmasına engel oluyor. 

Geld�ğ�m�z noktayı toparlarsak; kolluğun amaç bakımından sınırlarına değ�nd�k. Yer 

bakımından sınırlarına değ�nd�k. Ülken�n şartları bakımından farklı statüler�ne değ�nd�k.  

B�r Anayasa Mahkemes� kararı üzer�nde duralım. Karayolları Traf�k Kanunu'nda alkol 

veya uyuşturucu etk�s� altında araç kullanılıp kullanılmadığını anlamak �ç�n çeş�tl� denet�m 

�mkânları var. Aletl� denet�m �mkânları mevcuttur. B�r k�mse buna razı olmazsa yaptırım 

öngörülmüştür. O da şöyle; k�ş� alkollü araç kullanıyorsa altı ay ehl�yet�ne el konuluyor, alkollü 

araç kullanılıp kullanılmadığını anlamak �ç�n alete üflemes� �stenmes�ne rağmen üflem�yorsa, 

tekn�k araçların kullanılmasını kabul etm�yorsa �k� yıl ehl�yet�ne el konuluyor. Anayasa 

Mahkemes� bu düzenlemey� ölçülülüğe uygunluk-aykırılık açısından değerlend�rm�şt�r.  

Anayasaya aykırılık �dd�asında bulunan d�yor k�; alkollü kullandığı anlaşıldığında 

ehl�yet�ne altı ay el konulab�lecek b�r k�mseye, sırf buna razı olmadığı �ç�n ehl�yet�ne �k� yıl 

süreyle el koymak ölçülülük bakımından hukuka aykırıdır. Adeta, c�hazın kullanımını kabul 

etmeyen�n de, hakkan�yet gereğ�, ölçülülük gereğ� en fazla altı ay süreyle ehl�yet�ne el 

konulması gerek�rd� d�yor.  

B�r k�ş� sürücü belges�n�n �k� yıl süreyle ger� alınması �şlem�ne karşı (…) İdare 

Mahkemes�'ne dava açmış, Mahkeme de bu kuralın Anayasaya aykırı olduğunu düşünmüş. Yan� 

k�ş� tekn�k c�haza üflemed�ğ�n� kabul ed�yor, ancak bu yaptırımı gerekt�ren düzenlemen�n 

Anayasaya aykırılığını �ler� sürüyor. K�ş� Anayasaya aykırılık �dd�asında bulunmasa kanunda 

�k� yıl süreyle ger� alınmaya �l�şk�n hüküm var, dolayısıyla hüküm var olduğu müddetçe 
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ehl�yet�n�n �k� yıl süreyle ger� alınması �ptal ed�lemez.  

Anayasa Mahkemes� bu sorunu değerlend�rm�ş; ¨Dava dosyasının �ncelenmes�nden, 

16.04.2014 günü saat 18:45 sıralarında Tokat Merkez Orhangaz� Caddes� Dem�rköprü 

kavşağında asay�ş ek�b� tarafından tehl�kel� araç kullandığından bah�sle durdurulan 60 HG 

169 plakalı otomob�l sürücüsü olan davacının alkollü olduğu şüphes�yle olay yer�ne çağrılan 

traf�k ek�b�ne tesl�m ed�ld�ğ�, traf�k ek�b�n�n davacıya alkol kontrolü yapmak �sted�ğ�, ancak 

davacının alkolmetre c�hazı �le kontrol yapılmasını reddett�ğ�, bunun üzer�ne 2918 sayılı 

Karayolları Traf�k Kanunu’nun 48/9 maddes�n� �hlalden davacı hakkında sürücü belges�n�n 2 

yıl süreyle geç�c� olarak ger� alınmasına �l�şk�n �şlem�n tes�s ed�lmes� üzer�ne bakılan davanın 

açıldığı anlaşılmıştır.¨  

Sonra hang� hükümlerle �l�şk� olduğunu göstermek adına Anayasa'nın 2. maddes�nden 

başlamış ve hemen ölçülülük �lkes�ne gelmeden, öncel�kle etrafındak� kavramları kullanarak 

devam etm�ş: 

¨ Kanun koyucu, düzenlemeler yaparken hukuk devlet� �lkes�n�n b�r gereğ� olan ölçülülük 

�lkes�yle bağlıdır. Bu �lke �se “elver�şl�l�k”, “gerekl�l�k” ve “orantılılık” olmak üzere üç alt 

�lkeden oluşmaktadır. “Elver�şl�l�k”, başvurulan önlem�n ulaşılmak �stenen amaç �ç�n elver�şl� 

olmasını, “gerekl�l�k” başvurulan önlem�n ulaşılmak �stenen amaç bakımından gerekl� olmasını 

ve “orantılılık” �se başvurulan önlem ve ulaşılmak �stenen amaç arasında olması gereken 

ölçüyü �fade etmekted�r. B�r kurala uyulmaması neden�yle kanun koyucu tarafından öngörülen 

yaptırım �le ulaşılmak �stenen amaç arasında “ölçülülük �lkes�” gereğ�nce makul b�r dengen�n 

bulunması zorunludur.¨ 

Yan� ölçülülük �lkes�n� sadece bağımsız b�r �lke olarak değ�l, Anayasa'nın 2. maddes�nden 

yola çıkarak bel�rl�yor. Yan� ölçülülük bağımsız b�r �lke olmasaydı b�le hukuk devlet� gereğ� bu 

�lke gündeme gelmel�yd� demek �st�yor.  

 

KOLLUK FAALİYETLERİ (Genel b�r özet) 

Hukuk düşünces� kategor�lere ayrılıyor. Kant’tan ber� bütün Batı Hukuk düşünces� b�r 

bütünü alıp kategor�lere ayırmak şekl�nde seyred�yor. Kategor�lere ayırıp, onun �ç�nde ayrıca 

düzenleyerek böylel�kle b�rb�r� �le tutarlı, bağlantılı kategor�leşm�ş hukuk� rej�mler oluşturmaya 

çalışıyor. Bu hukuk� rej�mlere değ�nmek �ç�n b�r ayrım yaptık. Ayrımı tekrar hatırlatalım. Önce 

�dar� kolluk - adl� kolluk d�ye ayırdık. Sonra; �dar� kolluğu kend� �ç�nde genel ve özel şekl�nde 

ayırdık. Bu ayrım, kolluğun hukuk� rej�m�n� bel�rlemek ve hukuk� rej�m�n� aramak �ç�n öneml� 

b�r ayrım. Bunun kollukla �lg�l� hukuk� rej�m arayışındak� temel yol har�tasının bu olduğunu 
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söyled�k. Çünkü karar ver�c� makamlar değ�ş�yor, hukuk� rej�m değ�ş�yor ve buna �l�şk�n 

düzenleme arayışı bu ayrımdan yola çıkarak ortaya çıkıyor. Adl� kolluk da temel b�r ayrımdır. 

Adl� kolluk; suç �şlenmes�nden sonra cezalandırmak �ç�n değ�l; mahkemelere, adl� teşk�lata 

yardımcı olmak �ç�n faal�yet gösteren kolluk. Yan�; fa�l� yakalamak, suçla �lg�l� del�ller� 

toplamak ve savcının gözet�m ve denet�m� altında yargılama safhasına kadar g�deb�lecek 

süreçte katkıda bulunmak. Bunun; kamu düzen�n� korumakla �lg�l� boyuta öncüllüğü yok. Kamu 

düzen� bozulduktan sonra, bu bozucu faal�yetler�n adl� yargıda yargılanmasına �l�şk�n b�r 

katkıda bulunuyor. O yüzden; burada farklı b�r hukuk� rej�m var, farklı am�rler var. Aynı kolluk 

personel�, traf�k kazası meydana gelmes�n d�ye traf�k düzenlemes� yaparken �dar� kolluk 

yapıyor. Ölümlü b�r traf�k kazası meydana gelm�ş �se de; gerekl� belgeler�, del�ller� toplayarak 

bunun yargılanması aşamasında yardımcı olacak adl� kolluk görev�n� yapıyor. Dur-geç 

muameles�n� yaparken, park cezası keserken, hız kontrolü yaparken �dar� kolluğu yapıyor; kaza 

olduktan sonra kaza yer�nde hang� aracı k�m kullanmış, fren �z� ne kadar, kaza nasıl meydana 

gelm�ş, sürücüler alkollü mü değ�l m� bunların tesp�t� aşamasında yaptığı faal�yet �se adl� kolluk. 

Buradak� faal�yet�ne göre; farklı hukuk� rej�mde sorumluluğu gündeme gel�yor. Dolayısı �le 

�dar� kolluk adl� kolluk ayrımının b�r anlamı var.  

Bazı ülkelerde �dar� kollukla adl� kolluğun personel� aynı olmasın d�ye personel� ayrılıyor. 

Özell�kle; Anglo Sakson ülkeler�nde ayrımın ortaya çıktığı yönler var, Fransa’da da var. Yan�; 

savcının emr� altında faal�yet gösteren, ayrı personel var -bunlar adl� kolluk görev�n� yapıyor-, 

d�ğer faal�yet� yapan ayrı kolluk var. B�z�m ülkem�zde �se; aynı personel hem adl� hem �dar� 

kolluk görev� yapıyor. Verg� denet�m memurları; verg� kaçırılmasın d�ye faal�yet göster�rken 

�dar� kolluk yapıyor, büyük b�r verg� kaçakçılığını tesp�t ed�p, buna �l�şk�n çeş�tl� suç 

duyurularında bulunmak ve sorumluları tesp�t etmekle �lg�l� zabıt tutarken veya tutanak 

düzenlerken de adl� kolluk görev�n� yapıyor. B�r�s�ndek� hatası memurların yargılanması 

usulüne tâb�, d�ğer�ndek� hatası adl� personel�n yargılanmasındak� usule tâb�d�r. Dolayısı �le b�r 

ayrım oluşturuyor. Buna değ�nm�şt�k, ş�md� üzer�nde geçel�m. K�taplarda çokça önem ver�l�yor. 

İdar� kolluğun kend� �çer�s�ndek� ayrıma hızlıca olsa da değ�nm�şt�k. Güvenl�k, d�rl�k, esenl�k, 

sağlık ve genel ahlaka kısmen karışan hususlar genel olarak kolluğun klas�k unsurlarıdır. Bu 

klas�k unsurlarla �lg�l� kullanılacak da genel yetk�ler var. Bunlara genel kolluk den�l�yor. Genel 

kolluk den�lmes�n�n amacı; çok klas�k kamu düzen� g�rd�ler�ne �l�şk�n olarak, kamu düzen� 

g�rd�ler�n�n heps� �ç�n tanınmış yetk�ler�n kullanılarak yer�ne get�r�len b�r faal�yet olması. Bu 

konular dışında veya bu konuların bazılarında özel yetk�ler düzenlen�yor �se yetk�l�ler değ�ş�yor 

�se uygulanacak yaptırımlar farklılaşıyor �se buna özel kolluk den�l�yor. Buradak� ayrımın 
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amacı da şu; genel kolluğun konuları bell�, yetk�ler� bell�, kullanacak makamlar bell�; ama her 

b�r özel kolluğun yetk�ler� ve kullanacak makamlar farklıdır. Dolayısı �le özel kolluk olduğunu 

tesp�t ett�ğ�m�zde mevzuatına g�d�p, burada k�m düzenleme yetk�s�ne sah�p, burada k�m em�r 

verme yetk�s�ne sah�p, burada k�m �şlem yapma yetk�s�ne sah�p ayrıca �ncelemek gerek�yor. 

Yan� bütün �şlev�, özel yetk�ler ve özel konular olduğunu düşündürtmes� ve ayrı b�r araştırmaya 

g�r�lmes� gerekmekted�r. Genel kollukta bakılacak kanunlar farklı, özel kollukta bakılacak 

kanunlar farklıdır. Adl� kolluk-�dar� kolluk ayrımı b�r�nc� aşama, �k�nc� aşama da genel-özel 

kolluk. Dolayısı �le önümüze teşh�s� gereken b�r olay geld�ğ�nde; önce kolluk faal�yet� m� değ�l 

m� bunu teşh�s etmem�z gerek�r. Olaydak� faal�yet kolluk faal�yet� �se bu �k�l� ayrımı yapmamız 

lazım -acaba nasıl b�r kolluk faal�yet�, �dar� kolluk mu adl� kolluk mu-, �dar� kolluk �se genel 

�dar� kolluk mu özel �dar� kolluk mu? Bu mevzuatı ve yapılan faal�yet�n hukuk�l�k denet�m�n�n 

altyapısını bel�rleyecekt�r.  

Ve ölçülülük �lkes�! Ölçülülük �lkes� �dar� kollukta ağırlıklı olarak var. Çünkü adl� 

kolluktak� ölçülülük �lkes� zaten ceza kanununda düzenlenen hükümler çerçeves�nde gündeme 

gel�yor. Orada suçta ve cezada kanun�l�k �lkes� gereğ�, t�p�kl�k �lkes� gereğ� zaten kanunlarda 

bel�rt�lm�ş durumda. Orada k�ş�n�n ayrıca b�r takd�r� yok, orada adl� kolluk personel� ayrıca b�r 

ceza verm�yor. Orada zaten savcılığın emr�nde hareket ed�yor, savcılık davayı açıyor mahkeme 

de kanuna göre ve suçun gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�ne göre b�r karar ver�yor. Oradak� 

ölçülülük problem� Anayasa Mahkemes�’n�n (Anayasa Mahkemes� değ�l de Anayasa olması 

lazım kanaat�mce) ceza yaptırımını öngören hükmü �le �lg�l� olarak ceza hukuku bakımından 

gündeme geleb�lecek b�r husustur. Çünkü orada bel�rlenm�şt�r. Ama ölçülülük ağırlıklı olarak 

�dar� kollukta gündeme gel�yor. Çünkü �dar� kollukta b�r sürü �hlal �ht�mal�nden b�r�s� 

gerçekleşt�ğ�nde, o �hlal �ht�mal�ne karşı yapılab�lecek kamu düzen�n� koruyucu tedb�rlerden 

hang�s�n�n yapılacağına bakması gerek�r. Çünkü �hlal genel adına göre yaptırımı 

bel�rleyeb�lecek n�tel�kte değ�ld�r. Mesela; göster� yapmayı ele alalım. Her b�r göster� aynı 

tedb�r� gerekt�rmez. Beyazıt’tak� Ford Otosan İklokulu öğrenc�ler� bundan 6 sene önce 

“Öğretmen�m�z� �ster�z” d�ye göster� yaptılar. Ş�md� oradak� göster� �le yüzünde maskeler� olan, 

el�nde kırmaya dökmeye yarayan aletler olan b�r topluluğun yaptığı göster�, aynı kolluk 

tedb�r�n� gerekt�rmez. Çok açık olarak bell�d�r. Ama b�ld�r�mde bulunmadan göster� yapmak, 

kamu düzen�n� bozucu göster� yapmak d�ye ele alırsanız, �lkokul öğrenc�ler� de bazen yolu 

kes�yor, bazen farklı türde de yol kes�l�yor. Dolayısı �le bu göster� yapmanın hang� t�p kolluk 

tedb�r�n� gerekt�receğ�, her olayın özell�ğ�ne ve ölçülülük �lkes�ne göre tesp�t ed�leb�lecek b�r 

şeyd�r. Bu sebeplerle; göster� yapmaya şu yaptırım uygulanır şekl�nde b�r şey bel�rlenemez. Bu 



 

169 
 

bel�rlenemeyeceğ� �ç�n de; ölçülülük �lkes� devreye g�rer; alınab�lecek tedb�rler bell�, �hlal�n 

ağırlığı ve kamu düzen�n� bozucu etk�s� haller� ayrıca tesp�t ed�lecekt�r. Bu tedb�rlerden 

hang�s�n�n olay bakımından uygun olduğunu, hang�s�n�n ölçülü olduğunu tesp�t etmek 

gerekecekt�r.  

Esas kr�t�k nokta: İdar� kolluğun tedb�r almasında hukuk�l�k problem�d�r. Çünkü 

temel hak ve özgürlüklerle �daren�n b�reb�r karşılaştığı b�r faal�yet alanıdır. Bu faal�yet alanı 

dolayısıyla anayasal �lkeler ve kanun� düzenlemeler var olmasına rağmen bunlara ek olarak 

olayın şartlarını değerlend�rme gereğ� de var. Dolayısıyla kolluğun �ncelm�ş b�r hukuk 

düşünces� ve tecrübey� gerekt�ren kısmı bu noktada toplanmaktadır. Buradan yola çıkarak; 

kolluk �lkeler� bakımından da şöyle b�r düzenleme var: Kollukta b�r karar verme makamı olması 

lazım, b�r de uygulama yapan makam olması gerek�r. Uygulama yapab�lecek her kolluk 

personel�, kend�s� karar vermemel�d�r. Her kolluk personel� kend�s� karar ver�rse, b�r�s�n�n 

büyük b�r kamu düzen� �hlal� saydığı b�r şey�, b�r başkası saymayab�l�r. Bu değerlend�rmen�n 

sübjekt�fl�ğ�n� nasıl objekt�fleşt�receğ�z? Kolluk yaklaşımı, öncelikle bu alanların 

düzenleneceğini belirtiyor.  

Düzenleyen kolluk makamları, bu alana ilişkin genel ilkeler koyar ve somut ihtimalleri 

sayar. Mesela; toplantı ve gösteri yürüyüşleri eskiden izne bağlı idi, şimdi izne bağlı değil 

bildirime bağlıdır. Dolayısı ile, bir gösteri yapılacaksa önceden bildirimde bulunulması gerekir. 

Trafiği kesmeyecek şekilde olması gerekir. Genel olarak hayatı aksatmayacak şekilde olması 

gerekir. Kimi zaman başka düzenlemeler yapıyor. Mesela İstanbul için genel yasak mıdır değil 

midir diye tartışılan bir düzenleme yapıldı. Anadolu ve Avrupa yakasında özel gösteri alanları 

düzenlendi. Ancak buralarda gösteri yapılabilir, her yerde yapılamaz. Taksim de, yolların 

kesiştiği nokta olduğu ve trafiği ağır derecede ihlal ettiği için Taksim’de yapılamaz. Pazar 

yerlerinde yapılamaz vs şeklinde kendine göre bir düzenleme yapıyor. Bu düzenleme doğru 

veya yanlış olduğunun ayrıca mahkeme önünde sınanabileceği bir idari işlem oluyor. 

Dolaysııyla buna herkes karar veremiyor, olaya göre karar verilmiyor; önceden bir düzenleme 

yapılıyor, bu düzenlemenin hukuka uygun olup olmadığı mahkemeye götürmeye müsait halde 

ortaya çıkıyor ve buna göre artık birel işlem işlem yapacaklar karar verme bakımından adeta 

bir yol haritası almış oluyorlar. Ondan sonra; somut olay bakımından da kolluk üstü denilen 

makamlar da bu birel işleme karar veriyorlar. Somut olay bakımından burada şu tedbir alınsın 

bu tedbir alınsın diye ve o verdiği kararın sorumluluğu onda olmak üzere, kolluk personeli de 

o kararı uyguluyor. O kararı aşan bir şey yapılmışsa, kolluk personelinn sorumluluğu gündeme 

geliyor. O karar çerçevesinde yapılanda isabetsizlik varsa, o zaman da kolluk üstünün 
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sorumluluğu gündeme geliyor. Mesela; Gezi Olayları dolayısı ile o sırada görevli kolluk 

üstünün verdiği karar, gösteri yapanların, toplananların çadırlarının yakılması, bir ihlal olup 

olmadığı onun bir hukuki sorumluluğu orada var ve devam eden bir soruşturmayı gündeme 

getiriyor. Orada artık o fiili yapanlar suç niteliğinde olduğu zaman anayasal ilke gereği suç ise 

sorumluluktan kurtulamıyorlar ama suç niteliğinde olmayan hukuka aykırılıklardan emir veren 

sorumlu oluyor.  

Dolayısıyla bu kademelenme de kolluk makamı, kolluk üstü, kolluk personeli ayrımı yine 

hukuk düşüncesinin işi objektifleştirmek, sorumlulukları belirlemek, sübjektiflikleri ortak karar 

noktasına bağlayarak hukuki denetim zeminini oluşturmak için getirilmiş bir düşünce biçimidir. 

Herkes genel düzenleme yapamaz; ancak kolluk makamları yapabilir. Herkes kolluk konusunda 

emir ve direktif veremez; ancak kolluk üstleri yapabilir. Herkes kolluk personeli yerine görev 

yapamaz -örneğin durumdan vazife çıkaran esnafların yaptığı gibi-; ancak kolluk personeli 

yapar. Böylelikle; alanın kanundaki düzenlemelerine bakmak üzere genel dili yakalanmış 

oluyor.  

Dolayısıyla genel idari kollukta kim kolluk makamı diye kanuna bakıyorsunuz. Örneğin; 

at yarışları konusunda kim kolluk makamı, kolluk üstü diye kanuna bakıyorsunuz. Kanunlarda 

tek tek şu yetkilidir, şu görevlidir, şu kararı ancak bu verebilir şeklinde tek tek anlatılsa, böyle 

bir sistemleştirme yapılmasa insanın malumat yoğunluğu arasında karıştırması mümkündür. 

Burada hukuk düşüncesi kanuna bakmak için, adeta bir alet veriyor. Kolluk alanı nasıl 

düzenlenmiş, kime düzenleyici işlem yapma yetkisi verilmiş hukuk dili olarak kim kolluk 

makamı tayin edilmiş. “Bu kolluk alanı nasıl düzenlenmiş”, “Kim birel işlemler yapma 

yetkisine sahip”, “Kolluk makamları kimlerdir”, “Bu alanda kim kolluk personeli olarak 

kullanılabilir” gibi hususları kanundan ayrıca araştırmak gerekiyor. Bu alanlarda kullanılan 

yetkiler de usuller de çeşitli biçimlerde karşımıza çıkıyor. Mesela; bu usuller, işlemler yapmak 

şeklinde ortaya çıkıyor. Önceden düzenleyici işlem yapmak, önceden emir vermek gibi işlemler 

var. Burada kolluğa özgü şöyle hususlar var: kamu düzenini bozacağı düşünülen bazı 

hususlarda izin almak mecburiyeti getiriliyor. Mesela; bir kahvehane ya da sinema açarken 

önceden izin almadan açamıyorsunuz. Çünkü; sinemalarda bir yangın ya da bir kargaşa 

çıktığında, seyircilerin hızlıca salonu boşaltabileceği acil çıkış kapıları olması lazım, 

büyüklüğünün ona göre olması gerekir. Hatta; acil çıkış kapısının tokmağı vs. olmaması lazım 

ve geniş bir kapı açacak mekanizma kurmak lazım, insanlar orada sıkışsa bile vücudu 

değdiğinde kapıyı kendinden açacak nitelikte olması gerekir. Bunların olup olmadığına bakarak 

ancak sinema çalıştırmaya başlanabilir. O zaman bu izne bağlanıyor. İnsanların topluca bir 



 

171 
 

arada bulunacağı yerlerde sağlık koşulları var mı, acil durumlarda hızlıca çıkış ve tahliye 

imkanları var mı değerlendirmek gerekiyor. Aynı şey Hac’da olmadığı için kaç kişi büyük bir 

felaket yaşadılar. Bu tip alanlarda sıkışmayı engelleyecek, hızlı akışı sağlayacak, tıkanmaları 

giderebilecek şeyler yapmak önemlidir. O yüzden; çadırların etrafını tel örgüyle belirlemiş 

olmasalar insanlar etrafa yayılacaklar, ama sevketmek için siz insanların aşamayacağı maniler 

yapıp oradaki aksaklıkların nasıl tahliyeyi gerektireceğini düşünmezseniz bu bir kolluk tedbiri 

eksikliğidir. Ve sırf bu tedbiri almamak nedeni ile problemdir.  

Pratiklerde göreceksiniz, mesela hastanede acil ameliyatta takılacak serum dolapta kilitli 

olduğu ve anahtarı nöbetçi hekimde olmadığı için ölümden asıl sorumlu başhekim oluyor. 

Çünkü; gece nöbetçi var, serum da var ama dolaba kilitlenmiş gereksiz kullanılmasın diye ve 

dolabın anahtarı da nöbetçi de değildir. Acil durumda ne olacağı düşünülemediği için bu bir 

kolluk tedbiri eksikliğidir. Dolayısıyla kolluk tedbirleri bazen izne bağlanıyor. Önceden 

denetime bağlanıyor. O izni almadan o faaliyet başlayamıyor, o izni almadan sinema 

çalıştıramaz, o izni almadan kahvehane açamaz. Bazı durumlarda ise; temel hak ve 

özgürlüklerle yakından ilgili olduğu için izne değil, bildirime bağlanıyor. Mesela; gösteri bu 

şekildedir. -Medyanın hukuk okuryazarlığı düşük olması sebebi ile “İzinsiz gösteri yapan 

topluluğa polis müdahale etti” şeklinde haberler yapılmasına, başlıklar atılmasına karşın; izinsiz 

gösteri diye bir şey yok, çünkü gösteriler izne değil, bildirime bağlıdır. Bu bildirim; sadece 

gösteriyi yasaklamak ya da yasaklamamak amacı ile değil, gösteri hakkını emniyete almak, 

başkalarının müdahalesine engel olmak, o sırada trafik akışını sağlamak gibi hususlar önemli 

görüldüğü için; -izin temel hak ve özgürlüğün özüne dokunabilir diye düşünülmüş- bildirime 

bağlanmıştır. 

İzin önceden alınan ve o olmadan yapılamayacak bir şey, bildirimde idarenin bir cevabını 

beklemiyorsunuz. Dolayısı ile; gösteri yaparken idarenin iznini beklemek zorunda değilsiniz. 

İzin olursa mutlaka idareden bir cevap bekleyeceksiniz. Bildirimde ise, siz bildirerek 

yükümlülüğünüzü yerine getiriyorsunuz. Mesela; dernek kurmak da izne bağlı değil, bildirime 

bağlıdır. Derneği kuruyorsunuz, bildiriyorsunuz; Eger dernek tüzüğünde eksiklikler ya da 

hukuka aykırılıklar varsa bu sefer valilik derneğinizin feshi için dava açıyor veya muamele 

yapıyor. Dolayısı ile; izin ve bildirim arasında önceden idareden olumlu bir görüş almak ya da 

idarenin bir tutumunu beklemeden yapmak gibi bir fark var. Dolayısıyla düzenleyici işlem 

yapmak, izne bağlamak, bildirime bağlamak, tamamen serbest bırakmak gibi birçok kolluk 

yaklaşımı var. İhlal olduğunda da ortaya çıkan farklı yaklaşımlar var, bunu ceza hukuku dolayısı 

ile biliyorsunuzdur. Bir faaliyet, bazen suç oluşturur, bazen suç oluşturmamakla birlikte bir 
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yaptırımı gerektirir, yani bir kabahattir. Dolayısı ile; idari kolluk aynı zamanda bu yaptırım 

prosedürünü başlatan faaliyettir. Ortada idari yaptırımı gerektiren bir husus varsa, idari kolluk 

bunu tespit ediyor. Mesela; itfaiye kolluk görevini nasıl yapıyor? İtfaiye görevlileri; sinema 

ruhsatı talep edenlerin bulunduğu alanı ziyaret ediyor, yerinde keşif yapıyor ve yangın için 

gerekli tedbirleri alıp almadığına bakıyor. Yangın için gerekli tedbirler alınmamışsa izin 

verilmesin diye yazıyor. Ruhsat başvurusu yapanlar da gerekli tedbirleri olduğunu düşünüyor 

ise dava açıyorlar. Ancak; bu iş hallolmadan ve izin alınmadan faaliyete başlanamıyor. Bu 

yüzden; büyük sorumluluklar gerçekleşiyor. Mesela; Zeytinburnu’nda tehlikeli imalat yapan bir 

işyeri patladı ve birçok kişi vefat etti. Bütün belediye personeli yargılandı ve bazıları, izin alarak 

yapılabilecek bir faaliyetin gerekli izin alınmadan yapılmasına engel olunmadı diye mahkum 

oldu. Dolayısıyla bu alan çeşitli yetki kullanım biçimlerinin ortaya çıktığı bir alandır. Bu alanda; 

re’sen icra ve cebren icra diye iki terim bulunmaktadır.  

Re’sen icra demek; görev gereği, kendiliğinden, karşı tarafın onayını beklemeden 

demektir. Kolluk tedbirlerinin birçoğunda bu husus var. Yani size bir yazı yazıp sizin rızanızı 

beklemeye gerek duymadan yerine getiriyor. Mesela; arabanızı park edilmesi yasak, öncelikli 

bir yola park etmiş iseniz, kolluk arabanızı çekin vs. demesine gerek olmaksızın arabanızı 

alıyor. Bu re’sen icradır, yani görevi gereğidir. Burada bir park var mı? Var. Bu park trafiğe 

engel oluyor mu? Oluyor. Bu durumda kolluğun; artık aracın sahibini arayıp da, çekmesini rica 

etmesine vs. gerek yok, aracı alır ve götürür. Araç sahibi daha sonra yasak yere park etme 

müeyyidesini öder, çekici parası diye bir para öder, otopark parası diye bir para öder ve aracını 

alır. Yani; araç çekilirken herhangi bir yazışmaya dahi gerek kalmaz. 775 sayılı Gecekondu 

Kanunu’nda -her ne kadar şimdi pek uygulanmasa da - gecekondu yapılan yerleri, tebligata bile 

gerek kalmadan yıkma yetkisi veriliyor.  

Cebren icranın ise; biraz daha farklı bir boyutu var. Cebir, kuvvet kullanmak anlamına 

geliyor, o da dirence rağmen yapmak anlamına geliyor. Cebren icranın bazen örneklerini 

görüyorsunuz. Mesela; vatandaş bazen binanın yıkılmaması için dama çıkıyor, kiremit atıyor, 

bazen çocuğunu alıyor boynuna bıçak dayıyor, bazen üstüne benzin döküyor veya su döküyor 

yakarım kendimi diyor. İdare yüzlerce zabıta ve çevik kuvvetle giderek zorla tahliye ediyor, 

içindeki eşyaları boşaltıyor ve yıkıp geçiyor. Bu da cebren icra demektir. Bunlar kuvvetli 

yetkilerdir. O yüzden; bunların kullanılma şartlarının kanunda gösterilmesi gerekir. Cebri icra 

için bir direnmenin tespit edilmesi lazım. Hukuk düşüncesi dengeyi sağlamak için buna ilişkin 

sürekli tedbirler getiriyor. İdarenin böyle bir yetkisi var; ama bu yetkinin kötüye kullanılma 

ihtimali çok kuvvetli. Şöyle ihtimaller var. Mesela; 9 numaralı binanın yıkılmasına karar 
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verilmiş. 6 numaralı binanın ise numarasının üst çivisi düşmüş 9 numara olarak gözüküyor ve 

idare gidip onu yıkıyor. Esasında kolluk meselesi değil ama olmaz denilen şeyler olduğu için -

ameliyat olanınız varsa biliyordur- özellikle ellerine bileklik takıyorlar. Adamın sağ ayağı 

kesilmesi gerekirken sol ayağı kesiliyor, sağ gözünün ameliyatla çıkarılması gerekirken sağlam 

gözü çıkarılıyor. Dolayısıyla bu kadar kuvvetli bir yetkinin, yanlışlık ihtimali de dikkate 

alındığında çokça düzenlemeye tabi tutulması gerkir. Çünkü; bu bilerek de kötüye kullanılabilir, 

yanlıkıkla da kötüye kullanılabilir. Dolayısı ile; ikisine karşı da tedbir almak kolluğun en önemli 

gündemidir. Bu tedbiri alırken de, her ülke kendi insanının yaklaşımına göre tedbir alıyor. Her 

ülke kendi insanının tutumuna göre tedbir alıyor. Bu tedbirlerin çok değişik görünümleri var. 

Bu tedbirler yumağından pratiklerde size biraz bahsederim, ama bahsederken de bu noktada 

ihlal biçimlerini öğretmek kötü niyetlilere yol göstermek gibi olur mu diye de korkmuyor 

değilim. Müthiş buluşlar ve buna karşı da idarenin müthiş tedbirleri var. Mesela, aynı jeton 

şeklinde buz kalıbı oluşturup jetonlu telefonu bedavaya buz kalıbı ile çalıştırma yöntemi 

geliştirenlerden tutun da, idarenin alacağı tedbirlere ilişkin olarak sahte belge düzenlemeye 

kadar varıyor. İdare bunlara karşı sahteciliklere karşı tedbirler alıyor. Bu kadar bürokrasi olur 

mu diyorsunuz ama çeşitli izinleri almak için yapılan sahteciliklerin fazlalığı yüzünden idare 

de bu sahtecilik tecrübesine göre kendisi yöntemler geliştiriyor. Ama; buradaki kritik nokta, 

sahteciliğe engel olunacak diye, normal usulün de ağırlaştırılmasının ortaya çıkardığı 

sakıncadır. Hep denge meselesi söz konusudur. Sadece hukukilikle ilgili kalmıyor, bir de 

dengeyi sağlayacak hassas bir terazi elde tutma meselesini gündeme getiriyor. 

Adli kolluk idari kolluk ayrımı üzerinde durduk. Bu ayrım; kitaplarda da sıkıntı 

oluşturuyor; çünkü bu ayrımı herkes farklı şekilde yapıyor. Kısaca tekrar değinmek gerekirse: 

Adli kolluk; kamu düzenini sağlamak için değil, yargılamaya yardımcı olmak için var, kamu 

düzeni bozulduktan sonra var. İdari kolluk; kamu düzeninin bozulmasından sonra da var. 

Esasında aralarında önemli bir fark var. Mesela; etrafa çok fazla tehlike saçması muhtemel bir 

topluluk var ve bu topluluk bağırıyor, çağırıyor, kırıyor, döküyor, dükkanları yağmalıyor; fakat 

genel idari kolluk topluluğa müdahale etse ve topluluk dağıtılsa, daha büyük can ve mal kaybı 

tehlikesi olacağı için müdahale etmeyebilir. Çünkü; idari kolluğun amacı, kamu düzeninin 

bozulmasına engel olmak, bozulmuşsa da daha fazla bozulmasına engel olmak ve mümkün olan 

en kısa zamanda kamu düzenini sağlamaktır. Yani; idari kolluk, kamu düzeninin daha fazla 

bozulmaması için, bir suçun işlenmesine de müdahale etmeyebilir. Ama; o sırada, esas suçu 

işleyenlerin fotoğrafını çekmek, kimliğini belirlemek, daha sonra topluluk dağıldığında onları 

bulup mahkemeye sevketmek gibi işlemleri yapmak üzere, adli kolluk görevini yapan bir 
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kesimi olur. Dolayısı ile; adli kolluk aslında suç işleyenleri yakalamaya yönelik bir yaklaşımdır, 

idari kolluk ise kamu düzeninin bozulmasına engel olmaya yöneliktir. Bu sebeple; bazen kamu 

düzenini bozanlara ve suç işleyenlere; müdahale edildiğinde daha fazla kamu düzeni bozulacak 

diye müdahale edilmeyebilir. Sadece mala bir zarar gelirken, müdahale edildiğinde cana da 

zarar gelebilecek diye o müdahale geciktirilebilir. Dolayısı ile; temel farkı bu şekilde ortaya 

koymak gerekir. Birisi yargılamaya yardımcı olmaya yönelik, diğeri ise kamu düzenini 

korumaya yöneliktir. Önce-sonra ayrımı ise doğru değildir. Çünkü; idari kolluk kamu düzeninin 

daha fazla bozulmaması ve geri gelmesi için, kamu düzeni bozulduktan sonra da var. Ama; adli 

kolluk her zaman suç işlendikten sonra ve suça yönelik mahkemenin yargılamasına yönelik 

tedbirleri almak için var. Bazı kitaplarda; “adli kolluk cezalandırıcıdır, idari kolluk önleyicidir” 

diyor. Fakat bu husus doğru değildir. Adli kolluk cezalandırmıyor, cezalandıran makama 

yardımcı oluyor; fakat bunun tam tersine idari kolluk kamu düzenini korumak için bazen para 

cezası kesiyor, tedbir niteliğinde disiplin cezaları veriyor, çeşitli yaptırımlar uyguluyor. 

Dolayısı ile; burada cezalandırıcı olmak ya da olmamak değil problem, öncelik ve hedef 

bakımından önemlidir. 

 

F. Kolluk Yetkilerinin Çatışması  

İdare; binlerce parçaya bölünmüş bir bütün, bu binlerce parçaya yetkiler dağıtılmış 

durumdadır. Bakanlıklara yetkiler dağıtılmış durumda, belediyelere yetkiler dağıtılmış 

durumda, kamu tüzel kişilerine yetkiler dağıtılmış durumdadır. İdare tek bir varlık değil; çok 

varlıktan oluşan bir bütünlük, çokluk içinde birlik halindedir. Teşkilatı incelediğimizde bunu 

göreceğiz. Bu çok parçaya ayrıldığı için, bazen yetkiler çatışıyor. Mesela; Turizm Bakanlığı, 

çeşitli işletmelere turizm belgesi veriyor, turizm için ruhsat veriyor; belediye de belediye 

sınırları içerisindeki iş yerlerine ruhsat veriyor. Turizm belgeli bir oteli, bir iş yerini, bir 

lokantayı belediye denetleyip kapatabilir mi? Belediye, lokantaları denetleyip sağlığa uygun 

değil ise kapatabilir; ama turizm işletme belgesi ile Turizm Bakanlığı’nın işlemi ile faaliyet 

gösteren bir yeri kapatabilir mi? İkisinin yetkilerinin çatışması problemidir.  

Bir başka problem olarak büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki bir problemden 

bahsedelim. Kadıköy sahilinde ilçe belediyesinin ruhsat verdiği çay ocakları vardı, fakat 

sonrasında Büyükşehir Belediyesi gelerek kıyılarda ancak büyükşehir belediyesinden ruhsat 

alınarak çay ocağı kurulabileceğini belirtti ve buradaki çay bahçelerini kaçak yapılmış çay 

bahçeleri kabul edip yıktı. 

Bazen; belediye zabıtaları, birbirleri ile çatışacak hale geliyorlar. Mesela; Beyazıt’ta 
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eskiden otobüslerin kalktığı yere bir Eminönü Belediyesi -şimdi birleşti- otopark yapmak için 

müdahale ediyordu. Sonra Büyükşehir Belediyesi müdahale etti daha fazla zabıta ile gelip, 

otopark hakkında kendisinin yetkili olduğunu söyledi. Bunun üzerine; Eminönü Belediyesi 

otoparkın giriş ve çıkışını yeraltı suyunda patlak aramasını gerekçe göstererek kazdı. İdareler 

bu tip noktalarda birbirleri ile kavga edecek hale gelebiliyor.  

Hatta bu problemli hususlarda komik olaylar da anlatılıyor. Müdahale edilecek, yetki 

kullanılacak yer 2 ilçe sınırı arasında kalırsa ne olacak? Bu problemli bir noktadır. Bir belediye 

diğer belediyenin yetkili olduğunu, diğer belediye ise birinin yetkili olduğunu söylüyor ve 

problem ortaya çıkıyor.  

Bunun teknik ismi: kollukların karşılaşması, çatışması, içiçe geçmesidir. Bu husus 

kitaplarda fazla tartışmıyor; ama, idari hayatın bir gerçeği olarak hayatta çok karşımıza çıkıyor. 

Buna ilişkin ihtimalleri değerlendirecek olursak, mesela; biraz önceki turizm örneğini ele 

alırsak nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Turizm Bakanlığı mı, Belediye mi bakacak? Turizm 

Bakanlığı bir lokantaya baktı ve sağlığa aykırı diye ceza kesti ve Belediye de baktı aynı 

sebepten ikinci kez bir ceza kesti. Bir fiilden ötürü iki ceza birden kesilir mi? Sadece kim önce 

ceza keserse o ceza yeterli mi denir? Belediye kesemez, sadece Turizm Bakanlığı keser mi 

diyeceğiz? (Öğrencilerin cevapları üzerine.) Genel yetki-özel yetki diye kanunlar ihtilafında 

kullanılan bir kavram var, burada da kullanılabilir; fakat Anayasa’da size anlatılmış biçimi zihin 

karıştırabilir. Belediye’ninki mi genel yetki, Turizm Bakanlığı’nınki mi genel yetki onu 

değerlendirmek lazım.  

Baktığımızda; Bakanlık genel idare ve belediye ise yerel idare; fakat yetki bakımından 

genel ve özeli, kanun veya konum bakımından değil, yetkili bakımından ele almak lazım. 

Turizm işi özellik gerektiren bir durum olduğu ve turizm konusunda farklı standartlarla farklı 

kararlar verildiği için Turizm Bakanlığı’nın yetkisi özel yetki, belediyeninki genel yetkidir. 

Çünkü; belediye, belediye sınırları içerisindeki her türlü dükkanı sağlık koşulları açısından 

denetleyip, gerekirse yaptırım uygulamak şeklinde, dükkan cinsine bakmadan bütün iş yerlerini 

denetliyor. Turizm Bakanlığı, belediye sınırları içerisinde olsun veya olmasın, sadece turizmle 

ilgili denetim yapıyor, belge veriyor. Öyle ise; Turizm Bakanlığı’nın yetkisi, özel bir yetkidir. 

Genel yetki ile özel yetki karşılaştığında özel yetki genel yetkiyi bertaraf ediyor ve kendisi 

uygulanıyor. 

Sağlığa aykırı gıda maddesi satma bu konusunda da bir karmaşa var. Tarım Bakanlığı 

kendisinin yetkili olduğunu, büyükşehir belediyesi kendisinin yetkili olduğunu, ilçe 
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belediyeleri ise kendilerinin yetkili olduğunu söylüyor. Burada ne olacak? Eğer; sağlığa aykırı 

bir madde satılması nedeni ile zehirlenme olmuşsa da her bir idare bir diğerinin yetkili olduğunu 

ve dolayısı ile de kendisinin sorumsuz olduğunu belirtiyor. Böyle bir problem var. Belli konular 

olduğu zaman her bir idare kendisinin yetkili olduğunu söylüyor ve fakat sorumluluk olduğu 

diğer idarenin yetkili olduğunu belirtiyorlar. Dolayısıyla sorumluluğu belirlemek için, esasında 

kimin yetkili olduğunu bulmak gerekir. Bu konuda, tıpkı kanunlarda olduğu gibi sonraki tarihli-

önceki tarihli, genel yetki-özel yetki, burada daha incelmiş bir şey var. Özel yetkinin de özeli 

olur mu? Genel yetki ve özel yetki birbiri ile yanyana bulunur mu?  

 

Kararlar üzerinde görelim. 

Turistik belgeli yerlerin kapanma saatinin 4 olarak belirlenmesine, Valilik’in mi Turizm 
Bakanlığı’nın mı yetkili olduğuna dair bir kararda 4’ten daha geç saate kadar çalışmak isteyen 
bir iş yeri sözkonusu olmuştur. İdare mahkemes�; “Tur�zm Bakanlığının tesp�te yetk�l� olduğunu 
�ler� sürmekte �se de, bu madden�n açılış ve kapanış saatler�n� Bakanlığın tesp�t edeceğ� şekl�nde 
b�r hüküm �çermed�ğ�, tur�zm �şletme belgeler�nde de çalışma süreler�n�n bel�rt�lmed�ğ� 
gerekçeler�yle davanın redd�ne” karar verm�şt�r. Davacı da “tur�st�k belgel� olan �şyerler�n�n 
dışındak� �çk� ruhsatına ha�z �şyerler�n�n açılış ve kapanış saatler�n� tesp�te yetk�l� olduğu, 2634 
sayılı yasanın 20. maddes�n�n yanlış yorumlandığı, yasa tab�r�n�n çalışma saatler� olduğu, açılış 
ve kapanışında bu cümlen�n �ç�nde bulunduğu gerekçeler�yle temy�zen �ncelenerek bozulması 
�sten�lmekted�r.” Yani buradaki problem, içkili yerlerin kapanış saatidir. Belediye, genel 
saatlerin uygulanacağını söylüyor. Turizm Bakanlığı ise, genel saatler dışında ayrıca bir saat 
belirlenir mi belirlenmez mi problemini gündeme getiriyor. Burada Danıştay; kararın 
onanmasına karar veriyor. Yani; Danıştay burada Turizm Bakanlığı’nın tespite yetkili 
olmadığını söylüyor. Genel olarak kolluk yetkisi belirlendiğinde bu daha da genişletilemez. 
Bütün iş yerleri için içki satışı belirlenmiştir ve turizm belgeli iş yeri ise turistik olma 
özelliğinden kaynaklanan özel bir yetkiyi gerektirmez, içki satışına ilişkin genel düzenlemeyi 
genişletemez; ancak, daraltabilir. Burada; genel yetki-özel yetkide şu dönüşüm yapıldı. Turistik 
tesisler için belediye değil; Turizm Bakanlığı yetkilidir. Ama; Turizm Bakanlığı’nın bu özel 
yetkisinin içinde içki satış saatini belirlemek hususunda özel bir düzenleme olmadığından 
dolayı bu hususta genel yetkiye tâbiiyet sözkonusudur. Turizm Bakanlığı’na bu konuda görev 
ve yetki veren kanunda bu tip yerlerin açılış ve kapanış saatlerini de belirlemek diye bir ibareye 
yer verilerek özellik gerektiren kapsama alınsa idi, bu durumda özel yetki gündeme gelirdi ve 
genel yetkiden özel yetkiye devredilmiş bir alan oluşur ve özel yetkili bu konuyu 
belirleyebilirdi.  

Genel yetki dediğimiz şey, bütün Türkiye sathında uygulanacak bir kanuni düzenlemedir. 
Bu kanuni düzenlemenin dışında kalabilmesi için, arada korunaklı bir özel yetki alanı olması 
gerekir. Bu özel yetki odacıkları kendi hükümlerine uygulanır. Bu odacık dışına taşan her şey 
genel yetkinin içinde kalır. Turizmin bir odacık oluşturduğunu düşünürsek, Turizm 
Bakanlığı’nın görev alanına giren bir husus olursa özel yetki gereği, bu genel yetkinin içinde 
kendine özgü bir düzenlemesi olacak ve öncelikle bu uygulanacak; ama açılış-kapanış saatleri 
dışarıda kaldıkları için özel yetki kapsamında değildir. Çünkü; kararda açılış-kapanış saati 
turizm belgeli iş yerleri için Turizm Bakanlığı’nca verilen özel yetki kapsamında kapsamında 
kanunda sayılmış değildir. Dolayısı ile; turizm belgeli yerlerin her şeyine Turizm Bakanlığı 
karar vermeyecek; ancak belirtilen konularda karar verecek. Zaten; özel kolluk-genel kolluk 
dememizin amacı, genel kolluğun genel yetkileri var, genel düzenlemesi var ve özel kolluğun 
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ise; özel yetkilileri, özel yetkileri, özel gündemi var. Özelin, genel gibi muğlak belirtilmesi 
olmaz. Özelin net olarak belirtilmesi lazım. Yani turizmle ilgili her şey bir olmaz. Eğer şöyle 
olsa idi, “Turizm işletmeli yerlerin açılış-kapanış saatlerini belirlemek, içki satış saatlerini 
belirlemek Turizm Bakanlığı’nın yetki ve görevleri altındadır” deseydi, genel yetkiden kopardı. 
Ama; Danıştay kanunu tartışıyor ve kanunda bu hususlar yok diyor, kanunda bu hususlar yok 
ise genel kısımda kalıyor. Özelin sınırları içerisine girmezse genelin kapsamının içine giriyor. 
Dolayısıyla bu odaya girmemiş durumda oluyor. 

  

Bir başka karara bakarsak:  

Kolluk kuvveti olarak jandarma gidip turistik tesislerde denetim yapabilir mi? Kararda 
jandarma turizm işletme belgesinin varlığını denetliyor. “... bölges�nde yer alan müstak�l 
eğlence yer�ne a�t tur�zm deneme �şletme belges�n�n 2634 sayılı Yasanın 34. maddes� uyarınca 
�ptal�ne �l�şk�n 15.01.2001 günlü, 12 sayılı �şlem�n �ptal� �stem�yle açılmış; İdare 
Mahkemes�nce, tur�zm belge �şyerler�ne a�t denet�m yetk�s�n�n ve yapılacak tesp�tler�n yalnızca 
Tur�zm Bakanlığına a�t görevl�lerce gerçekleşt�r�leceğ�, her ne kadar jandarma tarafından 
yapılan bazı tesp�tler Tur�zm Bakanlığına �nt�kal ett�r�lerek davacının tur�zm deneme �şletme 
belges� �ptal ed�lm�ş �se de Tur�zm Bakanlığı yetk�l�ler�nce 2634 sayılı Yasanın 34. maddes� 
uyarınca �nceleme yapılarak bu maddede bel�rt�len f��ller�n �şlend�ğ� yolunda tesp�t yapılmadan 
tes�s ed�len dava konusu �şlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçes�yle �ptal�ne karar 
ver�lm�ş, karar davalı �darece temy�z ed�lm�şt�r.” Bu çok ilginç bir karar, tartışılacak bir şeydir. 
Somutlaştırarak anlatalım: Bir otelde jandarma fuhuş yaptırıldığını tespit ediyor, zaptı 
düzenliyor ve Turizm Bakanlığı’na gönderiyor ve Turizm Bakanlığı da bunun üzerine iptal 
ediyor. Fakat; dava açıldığında jandarmanın tespiti üzerine yetkili merci Turizm Bakanlığı iptal 
etmiş ama bu tespiti de Turizm Bakanlığı yetkilileri yapmamış; ancak Turizm Bakanlığı 
yetkilileri bu tespiti yapsa idi buna bağlı olarak da otelin belgesinin iptali gündeme gelebilirdi. 
Buradaki özellik diğerinden farklıdır. Jandarmanın tespiti üzerine kapatılmış değil; jandarma 
turizm belgeli olduğunu görmüş, aykırılığı tespit etmiş ve Turizm Bakanlığı’na göndermiş, 
Turizm Bakanlığı da iptal etmiş; ama mahkeme tespiti de yetkili o ise Bakanlık’ın yapması 
gerektiğini söylüyor. “Bu durumda, kolluk kuvvetler� olarak jandarmanın güvenl�k açısından 
tes�slerde yapacağı denet�me dayanılarak Tur�zm Bakanlığınca 2634 sayılı Yasa uyarınca �şlem 
tes�s� yer�nde olduğundan, �dare mahkemes� kararında �sabet görülmem�şt�r.” Yani buradaki 
yaklaşım tartışılan bir noktadır. Mesela; Belediye kurtlanmış peynir satıldığını tespit ediyor, 
kapatılsın diye Tarım Bakanlığı’na gönderiyor ve problem ortaya çıkıyor. Tespiti Tarım 
Bakanlığı yetkililerinin yapmadığı gerekçesi ile problem ortaya çıkyor. Bu da adalet duygusunu 
etkiliyor. Sonuçta; kurtlu peynirin tespitini ister Tarım Bakanlığı, ister belediye yapsın bir şey 
farketmez. Burada deniliyor ki; tespiti kim yaparsa yapsın, yetkili merci bunu değerlendirmiş 
ve yeterli görmüşse, buna yönelik işlem tesis edebilir.  

Bazı kararlarda da edemez diyor. Çünkü; o kararlarda bazı özellikler ortaya çıkıyor. 
Örneğin; EPDK personeli bir kolluk görevi yaparak kaçak akaryakıta engel olmak için, 
akaryakıt şirketlerinin depolarından numune alıyor. Fakat; bu numunede her usulüne uygun 
ithal edilmiş akaryakıta bir katılan bir madde(boya) olan “marker” olması gerekiyor. “Marker”ı 
olmayan akaryakıt var ise veya belli seyreklikte ise veya hiç marker yok ise akaryakıtın kaçak 
olduğu anlaşılıyor. Eskiden bu hususta bir sorun var idi: jandarma bu denetimi yaptığında bu 
“marker”ı düzgün alamıyormuş ve “marker” da hava ile temas ettiğinde hemen uçuyormuş; 
dolayısı ile bazen marker olan işletmelerden alınan numunelerde jandarma tüpün ağzını hemen 
kapatmadığı için sanki markersız, kaçak akaryakıt sözkonusu imiş gibi görülüyormuş. O zaman 
mahkeme, herkesin aldığı numunenin kabul edilemeyeceğini, bu numuneyi uzmanının alması, 
usulüne göre kapatıp, mühürlemesi ve oradaki görevliye de mührü imzalatması ve o görevli 
kaçınıyorsa buna ilişkin zabıt tutması gerektiğini belirtiyor ki numunenin gerçekten belirtilen 
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zamanda o işletmeden usulüne göre alınan bir numune olsun. Bu uzmanlık gerektiren bir iş 
olduğundan bunu herhangi bir elemanın almasını kabul edilmiyor. Çevrede de aynı şey oluyor. 
Deniz kirletildi diye çevre para cezası kesiliyor. Kirletip kirletmemeye ilişkin uygun bir numune 
alması gerekir. Numune alırken filmini çekmesi lazım vs. Karar mantığını tekrar edersek; başka 
bir personel tespiti yapıyor, başka bir kolluk yetkilisi yaptırımı uyguluyor. Yani eğer tespitte bir 
aykırılık yok ise kolluk yetkilisinin personeli olmayan bir personelin tespitine dayanarak yetkili 
idare işlem yapabilir diyor. 

 

Başka bir karara gelirsek.  

 

Halkının sağlık ve selamet� açısından tehl�ke arzett�ğ� saptanan b�r sürücü kursu beled�ye 
encümen�nce kapatılmıştır. Hâlbuk� burada; beled�ye bunu kapatamaz, yetk�l� Bakanlık’a 
b�ld�r�r ve Bakanlık bu kursu kapatır. Bu karar da; b�r öncek� karar �le aynı doğrultudadır. Yan� 
bunu özel makam yapacak. Dolayısı �le anlattığımız yöntem� olaya uygulayıp, mevzuatta k�m 
yetk�l�yse o yapmış mı yapmamış mı buna bakmak gerek�r. Beled�yen�n tesp�t etmes� doğru, 
ama bu tesp�t üzer�ne �şlem yapacak olan makam Bakanlıktır. Olayda; sürücü kursunda 
asfaltlanmamış, yangın söndürme c�hazı yokmuş bu nedenle kapatma kararı ver�lm�şt�r. Burada; 
Bakanlık yetk�l� olmasına rağmen beled�yen�n de bu t�p denet�mler� halkın genel sağlığını 
korumak yetk�s� çerçeves�nde yapab�leceğ�n�, ama genel yetk�s� çerçeves�nde bunu kapatma 
yetk�s� olmadığından yetk�l�ye göndermes� gerekt�ğ�n� tesp�t ed�yor. Bu konularda ülkem�z çok 
ağır tecrübe yaşadı. B�r ün�vers�te öğrenc�s�, lunaparkta çarpışan otomob�le b�nerken emn�yet 
kemer�n�n gereğ�nden fazla kesk�n olması sebeb� �le b�r çarpışma sonrasında kafası koptu. Bunu 
denetlemeye yetk�l� başka makam d�ye denet�m�n bıraktığınız zaman, bu şek�lde dehşetl� 
kazaların gündeme gelmes� mümkündür. Bu mantık da; herkes denetler, herkes bakar ama 
herkes kapatamaz d�yor ve k�m aksaklığı tesp�t ederse yetk�l�ye gönder�r d�yor.  

 

Dolayısıyla çatışmalardak� genel mantığı tekrar s�steml� olarak ortaya koyalım. Çatışma 

�ht�mal� şunlar: genel genelle yarışab�l�r, genel özelle yarışab�l�r, özel özelle yarışab�l�r, öncek� 

tar�hl� sonrak� tar�hl� yarışab�l�r. Öncek� tar�hl� genel, sonrak� tar�hl� özel olab�l�r; öncek� tar�hl� 

özel sonrak� tar�hl� genel olab�l�r.  

Genel genelle karşılaştığında; hang�s� daha genel d�ye �lk etapta bakılır. Genel olan, 

daha genele göre özel olur. Somutlaştırmak gerek�rse; kaymakamlığın b�r �lçede eğlence 

yerler�n�n kapatılmasına �l�şk�n, �lçen�n sak�n olma özell�ğ� dolayısı �le b�r saat bel�rlemes� var. 

Mesela; Perşembe’de, �nsanlar erken yatıp erken kalktığı �ç�n kaymakamlık �lçe �ç�n bütün 

müz�kl� yerlerde, düğünlerde ses�n saat 12’de sona ermes� kararı almış; fakat Ordu Val�l�ğ� �se 

aynı konuda saat 2 şekl�nde b�r düzenleme yapmıştır. İk�s� de genel: Perşembe 

Kaymakamlığınınk� Perşembe �ç�n, Ordu Val�l�ğ�n�nk� Ordu �ç�n geneld�r. Ama Perşembe 

Ordu’ya göre �ç�n daha özel, dolayısı �le kolluk tedb�r�n� daha kısıtlayab�l�r. Ordu Val�l�ğ� 

Ordu’nun genel� �ç�n b�r düzenleme yapmıştır, Perşembe Kaymakamlığı da Perşembe’n�n 

genel� �ç�n b�r düzenleme yapmıştır; ama Perşembe Kaymakamlığı’nın yaptığı �k�s� de genel 

yetk� olmasına rağmen genele göre özeld�r. 
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Özel özel �le karşılaştığında da; aynı mantığı söyleyeb�l�r�z. B�r�s� özele göre daha özel 

olab�l�r. Mesela; özel yetk�ler� olan pol�sler var bunlar ve �ç�nde de daha özel düzenlemeler� 

olan alanlar var: narkot�k, kaçakçılık, organ�ze suçlar vs. g�b�. Bunların pol�sten daha özel 

yetk�ler� var. Mesela; yardımcı �st�hbarat elemanı kullanıyorlar, büyük suçlara karışmamak 

suret� �le bazılarına suç örgütü �ç�nde b�lg� sızdırması �ç�n hukuk� koruma get�r�l�yor, bazı 

�hlallere göz yumab�lecek b�r hukuk� statüden yararlanıyorlar. Bunların özel�n �ç�nde daha özel 

yetk�ler� var. Mesela özel pol�sler arasında olay yer� �nceleme daha özeld�r. Olay yer� 

�ncelemen�n yaptığına d�ğerler�n�n müdahale etmemes� gerek�yor. O gel�nceye kadar; etrafı 

tutması, ayakkabı �le g�rmemes� gerek�yor. Dolayısı �le özele göre daha özeld�r. Narkot�k 

pol�s�n�nk� de özel, olay yer�n�nk� de özeld�r. Narkot�k pol�s�n�n yaptığı özel faal�yet �ç�nde olay 

yer� �ncelemen�n yaptığı daha özel olduğu �ç�n, narkot�k olaylar sonucunda ortaya çıkan olay 

yer� �nceleme �ht�yacını kend� usuller�ne göre bunlar yer�ne get�rmek zorundadır. 

Problem; öncek� tar�hl� sonrak� tar�hl�ye bağlı, çünkü öncek� tar�hl� genel ve sonrak� 

tar�hl� özel veya öncek� tar�hl� özel sonrak� tar�hl� genel �se ne olacak? Burada; k�taplar duruma 

göre bakılır şekl�nde �fade ed�yorlar. Mesela; sonrak� tar�hl� genel, öncek� tar�hl� özel� de d�kkate 

alarak onu değ�şt�ren ve genel �ç�nde er�ten b�r düzenleme yapmış �se, artık özel yaşamaz. 

Öncek� tar�hl� olay yer� �nceleme, sonrak� tar�hl� genel narkot�ğe �l�şk�n b�r düzenleme �le; 

“Narkot�k pol�s�n�n görev alanına g�ren hususlarda narkot�k bürosu �ç�nde olay yer� �nceleme 

�le �lg�l� çalışacak personel ayrılır” den�l�r, yan� genel� düzenlerken özel� de genel�n �ç�ne alan 

sonrak� tar�hl� b�r düzenleme yapılırsa zımnen öncek� tar�hl� özel� kaldırdığı kabul ed�l�yor. Ama 

öncek� tar�hl� özel� açıkça z�krederek genel�n �ç�ne almak şartıyla mümkün olab�l�r. Ters� de 

sözkonusudur. Öncek� tar�hl� genel, sonrak� tar�hl� özel genelden koparıyor �se o geçerl�d�r. 

Yan�; öncek� ve sonrak� tar�hl�ye yasa koyucunun �rades�ne bakmak suret� �le öncek� tar�hl� 

düzenlemey� d�kkate alarak onu değ�şt�rme �rades� var mı yok mu bu değerlend�r�lerek karar 

ver�l�r den�l�yor. Yasa koyucunun öncek�n� d�kkate alıp, onu değ�şt�rme �rades�n�n sonrak� tar�hl� 

düzenlemede ele almış mı almamış mı buna bakılır. Ama; bu hususu ele almamışsa sukutla 

geçm�ş ve bu hususa h�ç değ�nmem�şse daha sonrak� tar�hl� de olsa tar�he bakılmadan genel 

özel yapılır.  

 

G. Kolluk Faal�yetler�n�n Özel K�ş�lere Gördürülmes� 

Çok uyuşmazlık doğuran daha �lg�nç b�r konudur. Kolluk faal�yet� özel k�ş�lerce 

yürütüleb�l�r m�? Evet yürütüleb�l�r ama genel kural, kolluk faal�yet� özel k�ş�ye terk 

ed�lemeyeceğ�d�r. Esk�den; “kolluk faal�yet� özel k�ş�lere gördürülemez” den�l�yordu, ş�md�k� 
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formülü �se “terk ed�lemez”. Arada b�r nüans var. Örnekle açıklamak gerek�r �se; yem�nl� mal� 

müşav�rl�kler kuruldu. Yem�nl� mal� müşav�rl�k bell� sınavlardan geçt�kten sonra, bell� 

n�tel�ktek� �nsanlara ver�l�yor ve bell� büyüklüktek� ş�rketler b�lançolarını yem�nl� mal� 

müşav�rlere para vererek onaylatmak zorundadır.  Dolayısıyla verg� denetleme memurlarının 

(mal�ye müfett�şler�n�n) yapması gereken �ş, yem�nl� mal� müşav�rlere m� terk ed�l�yor? Yem�nl� 

mal� müşav�r b�r özel k�ş� olarak bu faal�yet�n karşılığında para alınıyor ve bu faal�yet� �le bu 

b�lanço mevzuata uygundur şekl�nde tem�nat göster�l�yor. Bu özel k�ş�ye kolluk faal�yet�nde b�r 

rol vermekt�r evet, ama kolluk yetk�s�n� sadece ona terk etmek değ�ld�r; çünkü �dare yem�nl� 

mal� müşav�r�n onayladığı b�lançoyu da denetleme yetk�s�n� ha�z olmaya devam eder. 

Denetled�ğ�nde de b�r aykırılık görürse hem yem�nl� mal� müşav�re hem de b�lançosu onaylanan 

ş�rkete para cezası keser. Burada yem�nl� mal� müşav�rl�ğ�n adeta b�r süzgeç görev� gördüğünü 

ve yem�nl� mal� müşav�r�n ş�rket adına adeta kef�l olduğunu söyleyeb�l�r�z. İdaren�n tek tek 

bakamayacağı tüm büyük ş�rketler�n evrak düzen�ne yem�nl� mal� müşav�r kend� kefalet�n� 

koyuyor, böylece büyük ş�rketler�n kurallara uyması konusunda b�r f�ltrey� devreye sokuyor ve 

�dare de arada tesadüf� yöntemle k�m�s�n� denetl�yor ve b�r aksaklık var �se hem yem�nl� mal� 

müşav�r� hem de ş�rket� cezalandırıyor. Yan�; �dare özel k�ş�y� kolluk faa�yet�ne katmış, ama 

kolluk faal�yet�n� özel k�ş�n�n denet�m�ne terk etmem�ş oluyor. 

Örneğ�n; Beled�ye, her �nşaatın �nşasını denetleyem�yor. Ama ruhsat ver�yor; ruhsat 

ver�rken de temel� doğru atıp atmadığı da öneml�d�r. Beled�ye, bunu denetlemek �ç�n her 

�nşaatın başına b�r personel koyamayacağından �nşaat sah�pler�n�n yapı kontrol �le anlaşmaları 

gerekt�ğ�n� bel�rt�r. Yapı kontrol �nşaatı �zler ve tekn�ğ�ne uygun �nşaat yapılmışsa beled�yeye 

b�ld�recek ve �nşaat sah�b� de ruhsat alacak, ama yapı denet�m�n denet�m�n� yaptığı �nşaatı 

beled�ye de �sted�ğ� zaman denetler ve b�r aksaklık görürse hem yapı denet�me hem de �nşat 

sah�b�ne ceza keser. Burada da �dare kolluk faal�yet�n� özel k�ş�ye gördürüyor; ama terk etm�yor. 

Aynı durumda; 2981 sayılı kanun �le �mar affı get�r�ld�ğ�nde yem�nl� tekn�k bürolar çıktı. Bu 

bürolar, ruhsat ver�r, �skan ver�r dend� ama Anayasa Mahkemes� �ptal ett�. Kolluk yetk�s�n�n 

devred�lemezl�ğ� gereğ�, z�ra; bu bürolar �daren�n denet�m� olmadan �dar� �şlem yapıyordu.  

Kollukta, özel k�ş� kullanıldığı zaman özel k�ş�ye doğrudan �dar� �şlem yaptırılmaz, ama 

b�r f�ltre görev� ver�leb�l�r ve özel k�ş� bunun karşılığında para da alab�l�r. Böylece �dare; genel�n 

uymasını daha çok sağlar ama her zaman da denetler. Yan�; �daren�n denetleyen� denetleyen g�b� 

b�r konuma çek�lmes� sözkonusudur. İdaren�n daha da kuvvetlenmek �ç�n ger� çek�lmes� var. 

Esk�den; �dare h�zmet sunandı, h�zmet sunandan çıktı denetleyen hal�ne geld�, ş�md� denetleyen 

olmaktan da çıkarak denetleyen� denetleyen hal�ne geld�. Böylel�kle daha az personel �le daha 
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efekt�f olarak, daha üstten �şe bakmaya çalışıyor. Buna �l�şk�n b�rkaç şey var. En �lg�nçler�nden 

b�r�s� olarak fahr� traf�k müfett�ş�d�r. Fahr� traf�k müfett�şler� traf�k pol�s� görev� gören özel 

k�ş�lerd�r. Sürücüler�n traf�k kurallarına uyup uymadıklarını denetlemekle sorumlu olan 

yetk�l�lere yardımcı olmak üzere, Karayolları Traf�k Güvenl�ğ� Kurulunca öner�len ve Karayolu 

Traf�k Güvenl�ğ� Üst Kurulunca uygun görülen k�ş�lere val�lerce fahr� traf�k müfett�ş� görev� 

ver�l�r. Fahr� traf�k müfett�ş� suç saydığı f��ller� �şleyenler hakkında �şlem yapılması amacı �le 

Emn�yet Genel Müdürlüğünce kend�ler�ne ver�len tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tesc�ll� 

olduğu traf�k kuruluşuna göndermek üzere en geç 1 hafta �çer�s�nde herhang� b�r traf�k 

kuruluşuna tesl�m etmek zorundadır. Fahr� traf�k müfett�şler� İç�şler� Bakanlığı’nca bel�rlenecek 

usullere göre eğ�t�me tab� tutulur. Bu h�zmet, fahr� ve ücrets�zd�r. Görev�n� kötüye kullandığı 

tesp�t ed�lenler cezalandırılır ve ayrıca belgeler� �ptal ed�l�r. Yetk� ve sorumlulukları 

yönetmel�kte bel�rlen�r. Bunu daha çok Hıncal Uluç yapıyor (gazetede). Kend�s�n�n “34 hvcdsk 

123 ehl�yet�n� nereden aldın, böyle dönülür müydü, s�nyal vermed�n, araçlar arasında z�kzak 

ç�zd�” şekl�ndek� yazıları üzer�ne hemen traf�k pol�sler� g�d�yor ve ceza kes�yor. Hıncal Uluç’un 

fahr� traf�k müfett�ş� olup olmadığını b�lmemekle b�rl�kte gazetec�ler�n böyle b�r m�syonu 

oluyor ve gazeteye yazdığı zaman bu �hbar kabul ed�l�yor. Fahr� traf�k müfett�şler� �se daha 

farklı, ceza kesme �ş�n� yapamıyor; ama pol�s�n tutanak tutma �ş�n� yapıyor. Dolayısıyla tuttuğu 

tutanak resm� b�r belge hal�nde kabul ed�l�yor. Burada b�r problem olab�l�r; çünkü aks�n� �spat 

edecek �mkânınız yok. Belk� de; fahr� traf�k müfett�ş� ona yol vermed�n�z d�ye kızdı ve haksız 

olarak s�z�n hakkınızda belge düzenled�. Sonuç olarak; bu belge s�ze tebl�ğ ed�lm�yor yan� 

gıyabınızda tutulmuş b�r belge, dolayısı �le bu kısım probleml� olsa da temel mantığı y�ne 

koruyor. Fahr� traf�k müfett�ş� cezayı kesm�yor, o cezayı kesmeye esas olacak tutanağı tutuyor, 

cezayı y�ne traf�k pol�s� kes�yor. O yüzden d�kkat edersen�z, çek�c�ler�n heps�nde b�r traf�k pol�s� 

var. Traf�k pol�s� olmadan araç çek�lemez, araçtak� d�ğer k�ş�ler kolluk yetk�s�ne yardımcı 

olab�l�r ama aracın çek�lmes�ne onlar karar veremez. Terk edemez, ama yaptırtab�l�r. 

Esas gündem�m�z kolluk faal�yetler�d�r. Kamu h�zmet�n� 3 bölümde anlattık, kolluğu �se 

kavramın etrafında dönerek anlatmaya çalıştık. Kolluk �le kamu düzen� bağlantısını kurduk. Bu 

hukuk� yapılar -bunlara hukuk� müesseseler de den�leb�l�r -müessese ded�ğ�m�z şey mutlaka dış 

dünyada görünen yapılar değ�ld�r, kend� �çer�s�nde tutarlılığı olan ve gel�şmeye açık yapılardır 

da- kolluk da böyle b�r hukuk� müessese. Gel�şmeye açık yönünü, kamu düzen� kavramını aracı 

olarak kullanarak sağladığını göstermeye çalıştık. Kamu düzen� kavramının klas�k boyutlarını 

gösterd�k, gen�şleyeb�len ve esneyeb�len yönler�n� gösterd�k, genel kolluk-özel kolluk 

anlatırken, genel �dar� kolluk-özel �dar� kolluk bunlara değ�nd�k, adl� kolluğun farkına değ�nd�k.  
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Burada esas önem verd�ğ�m�z nokta b�r konuyu objekt�f bütün ver�ler�yle b�rl�kte 

anlayab�lecek temel kavramları vereb�lmekt�r. Yan�; okuduğunuz met�nler� yönlend�reb�lecek 

temel kavramları vereb�lmek, temel anlayışı göstereb�lmek. Buna �l�şk�n olarak da; sürekl� bu 

kavramın �ç�n� deşt�k, her derste tekrar ett�k, her ders�n başında kollukla �lg�l� anlattıklarımızı 

tekrar ett�k. Kr�t�k noktalara geld�k. Değ�nd�ğ�m�z noktaları toparlarsak: önce bütün k�taplarda 

yapılan şemayı, �dar� kolluk-adl� kolluk ayrımı anlatmaya çalıştık, sonra onun �ç�ndek� �dar� 

kolluğun genel �dar� kolluk-özel �dar� kolluk ayrımına g�tt�k ve bu temeller� anlattık, sonra 

ölçülülük �lkes�n� Mel�kşah Bey anlattı. Kr�t�k olan şey ölçülülük �lkes�, kolluğun anahtar 

kavramlarından birisidir. Geldiğimiz nokta güncel gelişmeleri izleyebilmek, anlayabilmektir.  

2 temel soru vardı. Birincisi “kolluk özel kişiler tarafından görülebilir mi?” ve ikincisi de 

“kolluk karşılığında bir para/ücret/karşılık alınabilir mi?” Bunun örneklerini de gösterdik. 

Mesela; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetlediği şirketlerden denetleme 

karşılığı olarak denetleme parası adında yıllık bir para alıyor. Ama; aldığı para da, denetleme 

masrafları şeklinde değil; şirketin cirosunun belli bir oranı kadar olabilir. Dolayısıyla; daha 

fazla ciro yapan şirketten daha fazla, daha düşük ciro yapan şirketten daha az alınıyor. Ama bu 

denetim karşılığı alınan bir paradır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, müfettişleri aracılığı ile 

vakıfların denetimlerini yaparken vakıf bilançosunun belli bir kısmını denetim ücreti olarak 

alıyor. Hadi bunları bir şekilde açıklayabiliriz diyelim, ama daha bariz şeyler de var. Denetim 

için giden kimsenin masraflarını denetlenenin ödemesi gibi. Bunlar hakkında konuşalım, 

güncel sorunlar olduğu için değerlendirelim dedik. Bazıları hakkında yargı kararları var ve 

bunları ortaya koyalım dedik.  

“Kolluğun özel kişiler tarafından görülmesi mümkün müdür değil midir” ve “bunun 

karşılığında para alınması mümkün müdür değil midir” kolluğun güncel boyutu olarak bunu da 

anlattıktan sonra kolluk bölümünü kapatacağız ve bir başka idari faaliyetin hukuki rejimine 

gireceğiz. Hareketli kısmın böylelikle faaliyetlerini göstermiş olacağız, sonra bütün faaliyetlere 

ilişkin anlattıklarımız bittiğinde de ortak kavramlarının farklarını göstereceğiz. Mesela; ruhsat 

yoluyla kamu hizmeti görülmesi ile kolluktaki ruhsatın veya özendirme ve destekleme 

faaliyetlerinde geçen ruhsatın farkı ne? Bunları da belirledikten sonra, faaliyetlere ilişkin genel 

hukuki rejimi ortaya koymuş olacağız.  

Şimdi idare hukukunun bütünlük taşıyan bir konusunu, bir unsurunu inceliyoruz, o 

unsurun da güncel boyutunu: “Kolluk özel kişiler tarafından gördürülebilir mi?” Gördürülür-

gördürülemez meselesinde klasik doktrin gördürülemez diyor. Ama hukukun birçok gündemi 

de şöyle oluşuyor: Fiilen görüyor, fiilen buna ilişkin mevzuat çıkıyor, bu sefer bunun hukuki 
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altyapısını oluşturmak, sınırlandırmak, mahzurlarını gidermek, göremez denilen hususla 

korunmak istenen değerin başka bir şekilde korunmasını sağlamak üzere hukuk devreye giriyor. 

İlk planda göremez diyor; çünkü kamu gücünün kullanımının bir görünümü. Kamu gücünü de 

ancak idare kullanır. Bunun sorumluluğu var. Kamu gücünü kullanmayı bir özel hukuk kişisine 

bırakmak demek, kamu gücünün kullanımı bakımından ortaya çıkabilecek mahzurları bertaraf 

edememek demek. Öyle ise; bu mahzurları bertaraf etmek için ne yapmak lazım? O 

açıkladığımız kısmı tekrar ederek gidelim. Şöyle diyor: Kamu gücünün kullanılmasının bir 

görünümü olan idari faaliyet olarak kolluk faaliyetine, kolluk faaliyetinin tamamı kendisine 

terkedilmemiş bir biçimde girebilir. Özel hukuk kişileri üzerinde kamu gücünü kullanan değil; 

kamu gücünü kullanacak olan makama yardımcı olmak üzere devreye girebilir. Bunun Anayasa 

Mahkemesi de örneklerini verdik.  

Mesela; Anaysa Mahkemesi kolluk izni olan yapı ruhsatiyesini vermek üzere yasa ile 

kurulmuş olan yeminli teknik bürolara ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Çünkü; bu yetkiyi 

devredemezsin dedi; ama yeminli mali müşavirler hakkındaki düzenlemeyi iptal etmedi. Çünkü 

yeminli mali müşavirler mali düzeni, belge düzenini kontrol ediyorlar; ama yeminli mali 

müşavirin onayladığı bilanço, idare tarafından kontrol edilmekten azade kılınmıyor, idare yine 

bunu isterse kontrol edebiliyor. Dolayısı ile; ona bir kamu gücünü devretmiş olmuyor, bir ön 

denetim yapmış oluyor, bir filtre yapmış oluyor. Dolayısı ile; bu da olabilir denildi. Bunun fahri 

trafik müfettişleri gibi başka görünümleri ortaya çıktı. Bu da olabilir denildi; çünkü fahri trafik 

müfettişi tutanağı tutuyor; ama ceza kesiliyorsa yine idare kesiyor, kamu gücünün kullanımı 

olan aracı trafikten men etmek, ceza kesmek gibi yetkileri yine kamu gücü kullanıyor. Dolayısı 

ile; kamu gücü kullanımında mecburen geriye çekilip hemen bir hukuki zemin oluşturukdu. Bu 

esasında, bir hukuki düşüncenin gelişmişliğinin göstergesidir. Artık, ne yapalım bir kere 

bozuldu, özel hukuk kişileri de kolluk faaliyetinde yer alıyor öyleyse bu alandaki ilkeyi 

terkedelim şeklinde değil; ilkenin özünü korumak için bir adım geri çekildi. Bunu yaparken 

yine kamu gücünün ancak asli ve sürekli memurlar ve kamu idareleri, kamu tüzel kişileri 

tarafından kullanılması gerekir. Sadece o kamu gücünün kolluk faaliyetinin kullanımına 

katılabilir diyor. Buna ilişkin kararlar var, kararlardan yola çıkalım. 

Bu da yeminli mali müşavirlere ilişkin bir husus, yeminli mali müşavirlik önemli bir 

yetkidir. Serbest muhasebecilerden farklı olarak herkes yeminli mali müşavir olamıyor. Yeminli 

mali müşavir olabilmek için, ilk kurulduğunda hukuk profesörlerine de bu imkanı veriyorlardı. 

Dışarıdan bakıldığında dünyanın en kolay para kazanılan işlerinden birisi gibi görünebilir; 

çünkü bilanço üzerinden bir bedel alıyor, belge düzenine bakıyor, şirketin belge düzenine, vergi 
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mevzuatına uyup uymadığını kontrol ediyor ve bunu onaylıyor. Ama; bunu onaylaması, 

esasında şöyle bir ikinci soru ile de bağlantılı: Denetlediği kimseden de para alıyor. Yüzlerce 

yeminli mali müşavir var. Şirket bir yeminli mali müşaviri seçiyor, onunla sözleşme imzalıyor 

ve yeminli mali müşavire kendisini denetletiyor. O yeminli mali müşavir de bir aksaklık 

bulursa, idareye bildirmek zorundadır. Dolayısı ile; ikinci soru ile de bağlantılı bir şeydir. Acaba 

kendisine para verilen, istihdam edilen, sözleşme ile tercih edilen bir kimse, iyi denetleyebilir 

mi? Denetlemesi isabetli olur mu? Bu soru gündemdedir. Bakın nasıl değerlendirmiştir. Yeminli 

mali müşavirlikle ilgili VUK’ta vs.’de bulunan maddeleri yazmış.  

Değerlendirme şu şekilde:  

“Böyle b�r düzenleme Mal�ye ve Gümrük Bakanlığı'nın mevcut verg� denet�m 

personel�n�n sah�p olduğu görev ve yetk� �le donatılmaları, kamu �dares�ne tanınan teft�ş ve 

�nceleme yetk�s�n�n kullanılmasına engel teşk�l etmeyecekse de, yem�nl� mal� müşav�rler 

tarafından yapılacak b�r tasd�k �şlem�, Bakanlıkça lüzum görülmed�kçe Bakanlığın yetk�l� 

elemanlarınca �ncelenm�ş belge n�tel�ğ�ne sah�p olacaktır. Bu nedenle yem�nl� mal� 

müşav�rlerce yapılacak tasd�k �şlem� "kamu h�zmet�" n�tel�ğ�nded�r.” Yan�; bu kolluk değ�ld�r, 

kamu h�zmet� n�tel�ğ�nded�r; çünkü b�r h�zmet sunuyor, ama ortak genel �ht�yacı g�derm�yor. Bu 

b�r h�zmet değ�l, b�r kontrol d�kkat edersen�z, b�r ortak �ht�yacı g�dermeye yönel�k b�r şey değ�l. 

Devam ed�yor: 

“Görülen h�zmet�n, kamu h�zmet� n�tel�ğ� de olduğu bel�rlend�kten sonra, yem�nl� mal� 

müşav�rler�n "memur" veya "kamu görevl�s�" şekl�nde b�r kamu h�zmetl�s� olup olmadıklarını 

araştırmak gerekecekt�r. Yem�nl� mal� müşav�rler�n "memur" olmadıklarında şüphe yoktur. 

Çünkü bu k�mseler, �daren�n da�m� ve sab�t kamu h�zmetler� kadrosunda yer almış ve bürokrat�k 

h�yerarş� �ç�nde bulunan, devletten maaş alan elemanlar değ�ld�r. Aks�ne, müşav�rl�k yaptığı, 

gerçek ve tüzel k�ş�lerle özel hukuk hükümler�ne göre sözleşme yapmış ve ücretle çalışan 

serbest meslek sah�b�d�rler. Ancak kend�ler�ne, n�tel�ğ�n� yukarıda açıkladığımız tasd�k yetk�s� 

ver�lm�ş olması neden�yle b�r kamu yetk�s� kullandıkları ve yaptıkları h�zmet�n de b�r kamu 

h�zmet� olduğu açıktır.” Acaba böyle m�? B�r kamu yetk�s� m� kullanıyor? Yem�nl� mal� müşav�r, 

herhang� b�r ş�rket�n kapısını çalıp “Çıkar defterler�ne bakacağım, tasd�k edeceğ�m.” d�yem�yor. 

Kend�s� �le sözleşme yapan ş�rket�n defterler�n� tasd�k ed�yor, dolayısı �le b�r zor kullanma yok. 

Halbuk�; verg� memuru g�tt�ğ� zaman denet�m yetk�s� var, defterler� yer�nde �ncelemek mümkün 

değ�lse alıp götürmek yetk�s� var, gerek�rse pol�sle b�rl�kte g�d�p defterlere el koyma yetk�s� var. 

Yan�; verg� memuruna defterler� göstermeyeceğ�m demek ayrı b�r yaptırım konusu, yem�nl� 

mal� müşav�rde böyle b�r yetk� yok. Yem�nl� mal� müşav�r; �sted�ğ� ş�rket�n b�lançosuna 
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bakamıyor, denetleyem�yor, evraklarına bakamıyor; kend�s� �le sözleşme �mzalamış olana 

bakıyor. Dolayısı �le; burada da kolluk faal�yet�n�n ana �lkeler�n� korumak �ç�n b�r fark 

göreb�l�r�z. Anayasa Mahkemes� bu “Kamu h�zmet� olduğu açıktır, tartışmasızdır.” g�b� lafları 

kullanırken d�kkat ed�n -bana hak vereceks�n�z- genell�kle tereddüt ett�ğ� şeylerde böyle 

söylüyor. Yan�; �nsanlar “ ‘.. açıktır.’ ded�ğ�ne göre, bu herhalde tartışılmaz b�r şey, konuyu 

demek k� ben b�lm�yormuşum.” g�b� düşünüyor. “Bunun böyle olduğu tartışmasızdır.” d�yorsa, 

tam tartışmanın göbeğ� o nokta demekt�r. Bu Anayasa Mahkemes�’n�n üyeler� değ�şse de çok 

ben�msed�ğ� b�r d�l, b�r şeyde kes�n �fade kullanıyorsa, “orada b�r tereddüt var ama ben bunu 

terc�h ett�m ve ben terc�h ett�ğ�me göre de tartışmasızdır” manası çıkıyor. Ama; kamu h�zmet� 

olduğu açık, açıklamaya b�le gerek yok değ�l m� s�zler nezd�nde de? Kamu h�zmet� demek, çok 

büyük b�r zorlama. H�çb�r kamu h�zmet� özell�ğ� gösteren nokta yok, tamamen b�r kontrol, 

h�zmet sunma değ�l, bu denet�m dolayısı �le kamu h�zmet� olmadığı açık esasında. Devamla: 

“Öte yandan devlet ve yem�nl� mal� müşav�r arasındak� �l�şk� b�r kamu hukuku �l�şk�s�d�r. 

Çünkü kend�ler�ne görev ver�lmes�, özel hukuk sözleşmes� �le değ�l b�r kanunla olmaktadır.” 

Bu da çok doğru b�r yaklaşım değ�l; kanun bunlara böyle �şler yapab�lme �mkanı ver�yor. Yoksa; 

ş�rket üzer�ndek� denet�m� sözleşme �le oluyor. Yan�; kanunla kend�ler�ne böyle b�r görev alanı 

tanınması başka b�r şey, kend�s�n�n bu �ş� b�zzat özel hukuk k�ş�s� üzer�nde yapması, onunla 

sözleşme �mzalamasına bağlı olması başka b�r şey. Devam edersek: 

“Dolayısıyla yem�nl� mal� müşav�rler� sah�p oldukları tasd�k yetk�s� neden�yle, b�r "kamu 

görevl�s�" saymak gerek�r.” Bir kamu görevi yapıyor, ama bir kamu görevlisi değil. Anayasa 

Mahkemesi’nin son kısmına gelelim, bunlar davacılardan vs. özetlenen kısımlar. Burada 

Anayasa Mahkemesi geldiği noktada diyor ki: 

“Yem�nl� mal� müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rler Kurulu �le �lg�l� açıklamaları 

Anayasa'nın 128. maddes� �le karşılaştırdığımızda; -Bu 128. madde, kamu görevl�ler�ne asl� ve 

sürekl� h�zmetler� ancak memurlar ve d�ğer kamu görevl�ler� görür hükmünü taşıyor. Tekn�k 

büroları da �ptal ederken, bunlar kamu görevl�s� değ�l; Anayasa 128’e aykırı; çünkü kamu 

görevl�s�n�n yapab�leceğ� şeyler� ancak kamu görevl�s� göreb�l�r, kamu görevl�s� olmayanlar 

yapamaz d�yerek �ptal etm�şt�. Burada da o açıdan tartışıyor ve şöyle devam ed�yor.- kanunla 

düzenlenmes� gereken, kamu görevl�ler�n�n n�tel�kler�, atanmaları, görev ve yetk�ler�, hakları ve 

yükümlülükler�, aylık ve ödenekler� �le d�ğer özlük �şler�; 3239 sayılı Yasa'nın 13. maddes�yle 

213 sayılı Yasaya eklenen ek madden�n beş�nc� fıkrasında yem�nl� mal� müşav�rler ve aynı 

madden�n sek�z�nc� fıkrasında da Yem�nl� Mal� Müşav�rler Kurulu üyeler� yönünden Bakanlar 

Kurulu'na bırakılmış olduğundan bu düzenleme, Anayasa'nın 128. maddes�n�n �k�nc� fıkrasına 
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ve 7. maddes�ne aykırıdır.” Burada yetki meselesi bakımından tartışmış, yani kanunla mı BK 

tarafından  mı düzenlenecek şeklinde tartışıyor. 

Bu yeminli mali müşavirler ile ilgili bu ara bir karar, bundan başka bir karar daha vardı. 

Bu karar; onunla ilgilidir, kanunla düzenlenmediği için mahkeme düzenlemeye aykırı görüyor. 

“Özel kişi, idarenin yapması gereken bir denetimi yapıyor olabilir mi?”  

Soruyu biraz daha teknik özelliklerine dikkat ederek çevirelim: “Özel kişi, kolluk 

faaliyetininin görülümüne katılabilir mi?” Cevabı veriyoruz: özel kişiler kolluk faaliyetinin 

görünümüne katılabiliyor. Cevabı verip, sizin nezdinizde sağlamasını yapmaya çalışıyoruz. 

Katılabiliyor nasıl? Yeminli mali müşavirler gibi katılabiliyor. Ama aradaki fark ne? Kolluk 

faaliyeti ona devredilmiş değil, kolluk faaliyetinin görülmesine katılıyor, sadece katılıyor. 

Yapı denetim şirketleri de düzenlenmiş bir husustur. İmar Kanunu’nda ikame etmek üzere 

kurulmuştur diyor. Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin Anayasa’nın bazı 

maddelerine aykırılığı iddia edilmiştir. Anayasa’nın 2. maddesi de hukuk devleti olma özelliğini 

taşıyan maddesi, diğer maddelerini de gündeme getirmiş ve bunlar bakımından tartışıyor. 

Burada; yapı denetim şirketi, yeminli mali müşavir herkes yapamıyor, önce bu işleri yapmak 

isteyenler idare nezdinde bir sınava girip belge alıyorlar. Bu belgeyi almış olan kimseler de bir 

ticari faaliyet olarak bu işi yapıyorlar. Bir ticari faaliyet olarak bu işi yapmaları karşılığında da 

denetledikleri kimseden para alıyorlar; ama denetledikleri kimseyi ve olayı idare de 

denetleyebiliyor. Dolayısı ile; burada idare yetkisini devretmiş değil sayılıyor. Tekrar 

değerlendirmenize sunuyorum. Bu olay şöyle bir şey; kamu hukuku alanında o yüzden size 

hareketle başladık. Hareket eden bir yapı dedik. Bu hareket eden bir yapının sürekli olarak 

hukukilik zemini hazırlanıyor; ama dikkat edin meşrulaştırmak için değil; o hareket eden 

yapının daha iyi ve hukuka uygun davranabilmesi için. Dolayısı ile; önce birinci savunma hattı 

“şunu yapamaz, bunu yapamaz” demek; ama hayat onları yapar hale getirise ne olacak? Küstüm 

ben gidiyorum demek mümkün değil; hemen onun arkasından bir hukuki yapı kurulmaya 

çalışılıyor. Hukuki yapı burada da önce “kolluk faaliyetinde özel kişiler kesinlikle olamaz” 

denilmiş, bundan 20 sene önce kesinlikle olamaz denilmiş. Sonra bakılmış ki, idare birçok kişiyi 

denetlemeye yetemediği için siz doktrin olarak olamaz da deseniz, bunu kanun koyucu yapıyor. 

Buna ilişkin düzenlemeler yapıyor; bu sefer kanun koyucu bunu yaparken etrafı kırıp dökmesin 

diye, bunu yaparken nelere dikkat etmesi gerekir bu sefer onun inşasına devam edilmiş. Tamam 

devredebilirsin ama yetkiyi tamamen devredemezsin. Şu andaki savunma hattı bu. Özel kişi 

kolluk faaliyetinin görülmesine katılabilir; ama kolluk faaliyeti ona devredilemez, 

terkedilemez. Bir kamu hizmeti faaliyetinin devri gibi değildir. Bunun da örneklerini vererek 
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size ispatlamaya çalışıyoruz. Örneklerinden yapı denetim kısmına geldik. Fenn� mesul 

müesseses�n�n yer�ne tüzel k�ş�l�ğe sah�p "yapı denet�m kuruluşları" �kame ed�lmekted�r. İmar 

kolluğu faal�yet�n� anlatmış. İmar kolluğu b�r özel �dar� kolluktur. İmar kolluğu genel yetk�ler 

dışında yetk�ler kullanıyor. Mesela; kaçak b�r �nşaat görürse derhal durduruyor, sah�b�n� 

bulamaz d�ye yapıya asmakla tebl�ğ ed�lm�ş sayılıyor, bell� b�r süre sonra yıkım yetk�s� 

kullanıyor, yıktığı yer�n yıkım parasını �nşaat sah�b�nden alıyor. Dolayısıyla �mar kolluğunun 

kend�ne özgü yetk�ler� var ve bunun �ç�n de özel �dar� kolluk. Kend�ne �l�şk�n personel� var. 

Karar vermeye yetk�l� makamı da beled�ye encümen� olarak bel�rlenm�ş. Beled�ye encümen� 

tutulan zapta göre yıkım kararı vereb�l�yor, para cezası keseb�l�yor. İlçe beled�yes� �hmal eder 

d�ye, Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu’nun 11. maddes� �le büyükşeh�r beled�yes� olan yerlerde 

büyükşeh�r beled�yes�ne de müdahale etme �mkanı tanınmış. Onlar da �hmal edeb�l�r d�ye Çevre 

ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’na da �mar kolluğu konusunda yetk� ver�lm�ş. Dolayısı �le böyle 3 tane 

kolluk üstüste olmuş. Bunlar hem �mara aykırı b�r yapı var mı yok mu denetl�yorlar, hem de 

b�rb�rler�n� denetl�yorlar. 4. olarak da yeter�nce �nşaatın başında durup denetleyemez d�ye b�r 

de yapı denet�m ş�rket� mecbur�yet� get�rm�ş. İnşaat yapılırken her noktasını denetles�n d�ye. 

Hatta kanunda b�r aykırılık görürse, 3 gün �ç�nde beled�yey� �hbar mevcbur�yet� var, zamanında 

ona b�ld�rmezse ordan da sorumlu. Dolayısı �le d�k�ş üzer�ne d�k�ş atılmış; çünkü kaçak 

yapılaşma yaygın ve bu kaçak yapılaşmaya karşı kolluk faal�yet� etk�s�z. Kaçak yapılaşmayı 

engelleyecek kolluk faal�yet�n� kurmak gerek�r. Hem kolluk faal�yet� gören �dareler� mevzuatla 

kend� �ç�nde b�r�b�r�n� denetler hale get�rel�m hem de öyle b�r teşk�lat kuralım k�, buna yetk� 

devred�lmes�n ama bunlar da başında durup baksın ve bu başında durup bakmanın karşılığında 

da denetled�ğ�nden b�r para alsın. Ben beled�ye olarak denetled�ğ�mden para almıyorum, ama 

yapı denet�m ş�rket� denetled�ğ�nden para alıyor. Yapı denet�m ş�rket�, denetled�ğ�nden para 

alıyor ama yapı denet�m ş�rket� ondan para alıyorum d�ye aykırılıkları b�ld�rmem�şse, �y� 

denetlemem�şse ben bunu tesp�t ett�ğ�mde hem �nşaat sah�b�ne yaptırım uyguluyorum hem yapı 

denet�m ş�rket�ne yaptırım uyguluyorum. B�r daha yapı denet�m faal�yet� gösterememes�n� 

sağlayacak yasaklar get�r�yorum, suç n�tel�ğ�nde b�r şey yapmışsa savcılığa ver�p adl� kolluk 

görev�n� yapıp mahkûm olmasına yol açıyorum. Dolayısıyla s�stem�n mantığı bu şek�lded�r.  

“Buna göre, yapı denet�m kuruluşlarının h�zmetler� Devlet�n genel �dare esaslarına göre 

yürütmekle yükümlü olduğu asl� ve sürekl� görevler arasında bulunmamaktadır.” d�yor. Yan� 

Mahkeme “yaptığı �ş b�r kolluk faal�yet� değ�ld�r, kolluk faal�yet�ne katılmaktır.” tekn�k olarak 

böyle �fade ed�yor.  

Karşıoy gerekçes�nde bakın ne dem�ş: 
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“Yapı denet�m�, �daren�n yaptırım gücüne dayanarak yürüttüğü kolluk faal�yetler� �ç�nde 

yer almaktadır. Ruhsat �se yapılan denet�m�n, mevzuata uygun olduğunu gösteren b�r �z�n 

belges�d�r. Bu nedenle ruhsatın denet�mden ayrı düşünülmes�ne olanak yoktur. 

Bu nedenle; ancak kamu görevl�ler� el�yle görülmes� gerekmekted�r.” Güncel tartışma 

noktasını karşıoy gerekçes�n� yazan açıkça ortaya koymuş. Bu arada da olsa, sonuçta 

“Denetled�m” d�ye b�r belge ver�l�yor. Bu da; uyduğuna da�r şu ve bu şek�lde tekrar 

denetleneb�lecek olsa b�le b�r belged�r; dolayısıyla bu da b�r kamu gücünü kullanım sayılab�l�r. 

Kamu gücünü kullanım �lla g�d�p yıkmak değ�ld�r, ya da �lla g�d�p men etmek değ�ld�r; hukuka 

uygundur ya da değ�ld�r demek de esasında b�r kamu gücü kullanımıdır. Dolayısıyla bunu da 

ancak memurlar yapar özel k�ş�ye devredemezs�n, bu devred�lemeyecek noktadır d�yor. 

Başka b�r bölgey� alalım: araç muayene �stasyonları. Araç muayene �stasyonlarına, 

değ�nsek b�raz söyled�kler�m�ze güven�n�z sarsılacak ama y�ne de değ�nel�m. Daha önce 

söyled�kler�m�z� yalanlayan b�r karar tarzı bu. Araç muayene �stasyonları tartışılırken de şöyle 

b�r durumla karşı karşıya kalındı. Araç muayene �stasyonu yapma �ş� �haleye çıkartıldı ve bu �ş� 

TÜVTÜRK d�ye b�r ş�rket 600 m�lyon doların üzer�nde b�r para vererek aldı ve esk�den �daren�n 

yaptığı bütün araç muayeneler�n� ş�md� o ş�rket yapıyor. Araç muayenes� şu: Bel�rl� b�r süre 

sonra araçlara traf�ğe elver�şl�d�r d�ye muayene yapmak gerek�yor. Mesela; yen� aldığınız aracın 

muayenes�ne gerek yok ama; d�yel�m k� 5 sene sonra b�r muayeneden geç�receks�n�z. Mesela; 

arabanın egzozundan çıkan kükürt fazla mı -ABD’dek� Volkswagen olayını hatırlayın-, 

motorunda b�r bozukluk var mı, fren� standartlara uygun mu, last�klerde gerekl� unsurlar var mı 

d�ye kontrol. Bazıları başka b�r aracın last�ğ�n� takıp, muayeneye g�r�p muayene sonrasında 

çıkarab�l�r. Ama aracın esas yapısına, motor çalışma b�ç�m�ne, çevrey� k�rletme oranına, 

mod�f�ye ed�l�p ed�lmed�ğ�ne muayene sırasında bakılıyor. Aracın muayeneler�n�n yapılıp 

yapılmadığına da traf�k kontroller�nde bakılıyor ve muayenes� yapılmamış araç traf�kten men 

ed�l�yor. Böyle de b�r önem� var. Dolayısıyla bu muayene b�r “traf�ğe elver�şl�d�r belges�”d�r ve 

traf�ğe elver�şl�d�r demek de traf�kte serbestçe o aracın g�deb�lmes� demekt�r; çünkü traf�k pol�s� 

durdurduğunda traf�ğe elver�şl� belges� var mı yok mu ona bakıyor, ayrıca egzozunu, d�ş 

kalınlığını vs. ölçmüyor. Dolayısıyla traf�k pol�s� bunu b�reb�r sahada yapab�lecek durumda 

olmadığı �ç�n, bu b�r kolluk bakımından mahzur yoktur. Bu tıpkı b�r s�nema açab�lmek �ç�n 

gerekl� yangın tedb�rler� alınmıştır, ac�l çıkış kapıları yapılmıştır. Bu kolluğun; kamu düzen� 

bozulmadan önce, kamu düzen�n� bozab�lecek hususların g�der�ld�ğ�ne da�r b�r �nceleme 

yapmak ve adeta b�r �z�n vermekt�r. Yan�; aracın traf�ğe çıkab�l�r d�ye �z�n ver�yor. Bu belge 

olmadan traf�ğe çıkamıyor. Bu �şletmey� açab�l�rs�n, b�r mahzur yoktur d�ye �z�n ver�yor. 
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Dolayısıyla burada b�r kamu h�zmet� olarak �z�n verm�yor, “gerekl� denet�m� yaptım, �lk bakışta 

b�r problem yoktur” şekl�nde b�r şeyd�r. Dolayısı �le bu b�r �şlem, traf�ğe elver�şl�l�k, kolluk 

�şlem�d�r. Kolluk bakımından n�ha� değerlend�rmey� ölçüyor. Araç muayene �stasyonu dışında 

b�r de egzoz pulu meseles� var. Egzoz pulu almak d�ye de b�r mecbur�yet var. Egzoz pulu �le 

�lg�l� denet�m yapma yetk�s�ne da�r ş�rketler�n olduğu yerlerden geçt�ğ�n�zde d�kkat edersen�z, 

“Egzoz denet�m� yapılır.” yazmıyor, “Egzoz pulu ver�l�r.” yazıyor. Yan�; parayı ver egzoz 

pulunu al den�yor. “Merak etme egzozunda gereğ�nden fazla kükürt de çıkıyorsa egzoz pulunu 

vereb�l�r�m ben sana.” İnanmıyorsanız etrafınıza b�r de bu şek�lde bakın. Ş�md�ye kadar h�ç 

“Egzoz denet�m� yapılır.” d�ye b�r tabela görmed�m hep “Egzoz pulu ver�l�r.” d�yorlar. Kolluk 

yetk�s�; egzoz bakımından denet�m yapacak, egzoz denet�m�n�n yapıldığına da�r de b�r pul 

verecek ve o pul cama asılacak veya ruhsatın �ç�nde tutulacak. Cama asılması prat�kte olmuyor, 

ruhsatın altına tutturuluyor ve bunu s�z denet�m sırasında göstereceks�n�z böylel�kle de 

sakıncası olmayacaktır. 

 Bu; g�derek kolluk alanındak� b�r savunma duvarının da yıkılmakta olduğunu göster�yor. 

Artık b�rçok şey� �dare yapmak yer�ne yapmamayı, yukarı çek�lmey� terc�h ed�yor ve egzoz 

pulunu özel k�ş� vereb�l�yor, araç muayenes�n� özel k�ş� yapab�l�yor. Bunu kurtarmak �ç�n yargı 

şöyle b�r şey yaptı. Araç muayene �stasyonu çalıştırmak, kolluk faal�yet� değ�ld�r, kamu h�zmet� 

faal�yet�d�r ded�. Bunun �hale �le özel k�ş�ye ver�lmes� ve özel k�ş� �le yapılan sözleşme de b�r 

kamu h�zmet� �mt�yazı sözleşmes�d�r ded� ve teor�y� o şek�lde kurtardı. Ama gerçekte b�r kamu 

h�zmet� değ�l; çünkü b�r denet�m yapıyor. O anlamda b�r denet�m h�zmet� b�r kolluk faal�yet�d�r. 

Sonuçta; uygulama yanlışlığı varsa bunu k�m�n yaptığı, başka b�r alternat�f ver�p 

vermed�ğ� nasıl g�der�lecek problem� var. Bakın d�yor k�: “Traf�ğe çıkarılacak motorlu araçların 

tekn�k şartlara uyup uymadığının bel�rl� zaman aralıkları �le muayene ed�lerek tesp�t ed�lmes�n� 

�fade eden araç muayene h�zmet�n�n, kamu h�zmet� n�tel�ğ� taşıdığı kuşkusuzdur.” Bakın ben� 

destekl�yor, “kuşkusuzdur” d�yor. “Kuşkusuzdur, tartışmasızdır, kes�nd�r.” Hâlbuk� kuşkusuz 

değ�l. B�r hatadan başka b�r hataya g�del�m. Tam ters�ne, kamu h�zmet� olmadığı kuşkusuzdur. 

B�r başka hususa gelel�m:  

Tarım ve Köy�şler� Bakanlığı yetk�ler�n�n devred�lmes�ne �l�şk�n hususlar.  

Tohumculuk Kanunu’nda çeş�tl� yetk�ler ver�lm�ş. Son kısmına gelel�m: “İptal� �sten�len 

kural �le Bakanlığın; B�rl�ğe, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel k�ş�ler�ne veya 

ün�vers�telere devredeb�leceğ� yetk�ler�nden olan denetleme görev ve yetk�s� 

�daren�n kolluk etk�nl�kler� �ç�nde yer alır.” Bakın b�r ders k�tabında yer alab�lecek kadar net b�r 

cümle. Bu, genel �dare esaslarına göre yürütülmes� gereken b�r kamu h�zmet� olup, �daren�n asl� 
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ve sürekl� görevler�ndend�r. Anayasa’dan yola çıkıyor ve aykırıdır d�yor. Anayasa’nın 128. 

maddes� gereğ� bu b�r kamu yetk�s� olduğu �ç�n ancak kamu yer�ne get�r�r ve kamu yer�ne 

get�r�rken de kamu görevl�ler� el�yle yer�ne get�r�l�r. Anayasa’nın 128. maddes� de zaten bunu 

öngörüyor. Bunu yapmayıp özel k�ş�lere devr�n� öngördüğüne göre, Anayasa’ya aykırıdır d�yor. 

Burada Anayasa’ya aykırılık ölçütü yapan kamu görevl�s�; çünkü kamu görevl�s� asl� ve sürekl� 

b�r görev� yaptığı �ç�n bunun sorumluluğu sürec�ne tâb�d�r. Dolayısı �le yetk�y� kullananın bu 

yetk�n�n kullanımını denetleyen b�r hukuk� rej�me tâb� olması lazım. Özel hukuk k�ş�s� yetk�y� 

kullanıp, sonra ben g�d�yorum d�yemez, bu yüzden tüm s�stem bel�rlenm�ş. 

Özel güvenl�k elemanlarına zabıta h�zmet� gördürülmes� 

Burada da; beled�ye zabıta �st�hdam etmek yer�ne özel güvenl�k görevl�ler�n� kullanmış. 

Muhtemelen �ptal etm�şt�r; çünkü bunlar b�rb�r�nden farklı şeyler. Özel güvenl�k elemanlarının 

h�zmet alımı sözleşmes�n�n görev alanları bell�, zabıtanın görev alanı bell�d�r. Zabıta, genel 

kolluk yetk�s�n� kullanıyor d�yor. Dolayısıyla özel güvenl�k elemanlarına �l�şk�n kanunu ve 

zabıtaya �l�şk�n kanunu esas alarak d�yor k� b�r sözleşme yapmak demek, sözleşmede �st�hdam 

ett�ğ� k�msey� her yönde kullanmak demek değ�ld�r; çünkü bu sözleşme �le oluşturulan statüyü 

düzenleyen b�r kanun var, kanunun dışındak� b�r �şte kullanab�lmek mümkün değ�l. Şöyle b�r 

nokta �le bu konuyu kapatalım. Özel güvenl�k personel�n�n faal�yet�ne �l�şk�n kanununa b�r 

bakın. Kanun; yetk�n�n bunlar tarafından kullanılmasına �mkân vermeyen, en yakın zamanda 

genel kolluk elemanlarına tesl�m�n� öngören b�r mantıkla kurulmuş durumda. Yan� hukuk� 

zem�n� devam ett�r�yor. 

İdaren�n faal�yetler� konusunu öğrenmek demek, �dare hukukunun %50’s�n� öğrenmek 

demekt�r. Önce kamu h�zmet�nden başladık, ş�md� kolluktayız. Kollukta güncel b�r sorunu 

değerlend�r�yoruz. Özel hukuk k�ş�s�n�n faal�yetler� b�r kamu h�zmet� değ�l, b�r t�car� faal�yet, 

b�r �kt�sad� faal�yett�r. Bu faal�yet�n yasalara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek de 

�daren�n görev�. Denetleme görev� olan b�r �dare var. Bu denetleme görev�, aynı zamanda b�r 

yetk� de; ancak görev� olan yetk�s� var. Denetleme görev� ve yetk�s� olan. Bu yetk� çerçeves�nde 

denetl�yor, bu yetk� öyles�ne b�r yetk� k�, özel hukuk k�ş�s� karşı çıkamaz, çıkarsa re’sen denetler. 

Gerek�rse ş�rket�ne zorla g�rer denetler. Bu denet�m yetk�s� ş�md� b�r de araya b�r f�ltre olarak 

özel hukuk k�ş�s� konularak yapılmaya başlanıyor. Bu bağlamda bu nasıl olacaktır ded�k. Ş�md� 

genel olarak kabul gören husus şöyle: araya b�r özel yetk�l� özel hukuk k�ş�s� konulab�l�yor. 

Özel yetk�l�den kasıt; sen mal� müşav�rs�n d�ye �dare ona b�r belge ver�yor; sen yapı denet�m 

ş�rket� kurab�l�rs�n, yapı denet�mde görevl� mühend�ss�n d�ye b�r �mkân ver�yor; sen fahr� traf�k 

müfett�ş�s�n d�ye b�r �mkan ver�yor. Dolayısı �le b�r özel yetk�lend�rme sözkonusudur. Özel 
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yetk�lend�r�rken bunun yeterl� kr�terlere, güven�l�rl�ğe sah�p olduğunu varsayıyor. Bu b�r f�ltre 

görev� görüyor. İdare; bunu denetl�yor, bunu denetlerken de esasında denetled�ğ�n� denetl�yor. 

Böylel�kle; gerek�rse her �k�s�n� de denetl�yor. B�r aykırılık varsa her �k�s�ne de yaptırım 

uyguluyor. Ş�md� daha çok, bu üçlü �l�şk� gözükmeye başladı, yan� �dare denetleme görev�n� 

normal özel hukuk k�ş�s� �le yapmak yer�ne. Bunun mantığını da şöyle açıklıyor: mesela yapı 

denet�m ş�rketler�n� Türk�ye’n�n her tarafına değ�l, deprem bölgeler�ne get�rd�. Çünkü deprem 

bölges�ne yapılacak b�r �nşaatın her aşamasının ayrıca kontrol ed�lmes� lazım. Şeh�rleşme gereğ� 

de �daren�n her �nşaata bakacak fen elemanı yok, bu yüzden buna bakacak yapı denet�m 

ş�rketler� olsun ded�.  

Ş�md� �k�nc� soruya gel�yoruz:  

Yapı denet�m ş�rket� b�r eleman �st�hdam edecek, �nşaat yapamayacak, başka �ş 

yapamayacak, sadece yapılan �nşaatları sözleşme �le denetleyecek ve bunun b�r karşılığı olması 

gerek�r ded�. Sonra, b�r �dare an�den bunu denetleyerek, bunun denetled�ğ� kısmı denetleyerek 

değerlend�recek. Nasıl? Temel altına gerek�rse sondaj yapıyor, gerek�rse karot alıyor, gerek�rse 

b�r aykırılık var mı yok mu d�ye an�den bel�r�p bakıyor. Böylel�kle denet�m �ş�n�, görev ve 

yetk�s�n� bırakmıyor; fakat denet�m yetk�s�n� kullanmasını kolaylaştıracak araya f�ltreler 

koyuyro. İşte �k�nc� problem de şu: Bu �l�şk�lerde �dare para alab�l�r m�? Bunun örnekler� de 

var. Mesela; Hac ve Umre seyahat� yapacak ş�rketler �ç�n D�yanet İşler� Başkanlığı, 

Başbakanlık’ın get�rd�ğ� b�r kural var. Özel ş�rketler de artık seyahat ş�rket� olarak Hac ve 

Umre’ye yolcu götüreb�lecek. Fakat bunlar kend� elemanları dışında mutlaka �daren�n 

gösterd�ğ� b�r�s�n� �mam olarak almak zorundalar. Ve bu �mamın hem yol masrafını, hem de 

D�yanet İşler� Başkanlığı tarafından bel�rlenm�ş harcırahını vermes� lazım. Günde 12 dolar 

vermes� lazım d�yor, şu kadar harcırah vermes� lazım d�yor. Burada denetleyen D�yanet İşler� 

Başkanlığı, denetleyen eleman D�yanet İşler� Başkanlığı’nın elemanı, denetlenen seyahat 

ş�rket�, parayı veren seyahat ş�rket�d�r. Bu durum �dar� yargının önüne geld� ve bu konuda b�r 

karar ver�ld�. Buradak� problem, araya para g�rer m�, denetleme �ş�n�n karşılığı/ücret� olur mu? 

Bunun uzak zamanlardak� �lk başlangıcı şöyle oldu. Çeş�tl� ş�rketler, yen� projeler 

gel�şt�r�yorlar. Mesela; den�z taks� �şletmes�ne başlanacak ve b�r proje gel�şt�r�lm�ş. Bu proje 

çerçeves�nde �dareden �z�n alınırsa çok para kazanılacak. İstanbul’da özell�kle b�rçok k�ş� 

Boğaz’ın b�r tarafında oturuyor, d�ğer tarafında çalışıyor. Belk� m�lyonlarca �nsan Boğaz’ın b�r 

tarafından d�ğer�ne g�d�p gel�yor, traf�k sıkışıklığı var, örneğ�n Bostancı’dan Atatürk 

Haval�manı’na g�tmek belk� 2 saat alacakken, den�zden hızlı b�r den�z taks� �şletmes� �le belk� 

yarım saatte geçeb�l�r. Buna �l�şk�n b�r �z�n alınması lazım, �skeleler� kullanmak �ç�n, hukuk� 

muameleler yapması lazım. F�k�r orj�nal �se, başkasının bunu yapamaması �ç�n b�r tekel hakkı 
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alması gerek�r. Ama bunun �ç�n de �dareye bu �ş nasıl oluyor d�ye yapıldığı yerler� gösterme 

�ht�yacı var. Ben�m as�stanlığım sırasında �dare hukuku kürsüsünün gündem�ne geld�. Şöyle; 

Marlboro ş�rket� b�r s�gara fabr�kası yapmak �ç�n Tekel yetkl�l�ler�n� ABD’ye götürmek 

taleb�nde bulunmuş, Tekel yetk�l�ler� de memurların hed�ye ve çıkar sağlama yasağı var b�z 

ABD’ye kend� elemanlarımızı göndereb�l�r m�y�z? d�ye hukuk fakültes�ne sormuş.  

Burada kanunen b�r yasak var, ama b�r yandan da ş�rket de d�yor k� “buradak� s�gara 

fabr�kalarını gezd�receğ�m, nasıl �şled�ğ�n�, �zne �ht�yaç duyduğum noktaları göstereceğ�m. 

Düzenleme yapılırken bu düzenlemelere uyulsun d�ye �şleyen b�r s�stem� göstereceğ�m; yan� 

amacım b�r k�mseye örtülü b�r rüşvet vermek, onu gezd�r�p yed�r�p �ç�r�p, sonradan yetk�s�n� 

bana göre kullanmasını sağlamak değ�l; buradak� �şley�ş� göstermek �st�yorum” d�yor.  

O zaman b�z�m kürsümüzden de şu şek�lde mantıklı b�r görüş b�ld�r�lm�şt�: “Karar verme 

yetk�s�nde olmayan tekn�k elemanları ş�rket değ�l �dare seçmes� şartı �le ş�rket�n göndermes�ne 

�z�n ver�leb�l�r.” Buradak� mantık neyd�? Yapılacak ağırlama faal�yetler� karar verme 

durumunda olanı etk�leyeb�l�r. Hâlbuk� mademk� tekn�k b�r amaç var, tekn�k amacı 

gerçekleşt�recek n�tel�kte olması lazım. Dolayısıyla buradak� mantık şu: �darey� yetk�ler�n� 

kullanırken etk�lemeyecek b�r �l�şk� b�ç�m�n� hukuk� altyapı olarak kurmak lazım. Yan�; b�r para 

alınıyorsa b�le, bu paranın denetleyen� etk�lemeyecek b�r mekan�zmada olması lazım d�ye 

düşünülmüş ve şöyle kurulmuş. Mesela; d�yor k�, burada Hac ve Umre’ye götürmek hassas b�r 

h�zmet. Çok etraflı ayrıntıları, �lm�hal� var.  

Dolayısıyla bunun yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n�, �daren�n denetlemes� lazım. Yan�; bu 

h�zmet� sunanın bu h�zmet� sunab�lecek yeterl�l�kte olup olmadığının denetlenmes� lazım. 

Dolayısıyla her seyahat ş�rket�ne beraber�nde göndermes�, b�r eleman koyması �ş�n 

denetlenmes�n�n n�tel�ğ� gereğ�d�r. Bu dışarıdan değ�l; ancak �çer�den hemzamanlı oalrak 

denetleneb�lecek b�r şey. Ama bunun parasının da ş�rketten alınıyor olması, �dare tarafından 

bel�rlenen ve �dareye k�ş� �ç�n ödenecek b�r ücret olması karşısında denetleyen� etk�lemez d�ye 

düşünülmüş. Dolaysıyla anlaşmaya, sözleşmeye, pazarlığa vs. bağlı değ�l; m�ktarı �dare 

bel�rl�yor, ş�rket�n memnun olup olmamasına göre değ�l, �dare alıyor bu parayı sonra elemanına 

ver�yor verm�yor b�lm�yoruz o kadarını. Sonuçta; buradak� objekt�fl�ğ� sağlayacak nokta, �dare 

�le denetlenen arasındak� �l�şk�de denetleyen� b�reb�r araya sokmayarak �daren�n para alması 

şekl�nde denetleme masraflarını denetlenenden almasını mümkün ve meşru görüyor.  

Mal� müşav�r faklı b�l�yorsunuz mal� müşav�r sözleşme gereğ� kend�s� alıyor, t�car� b�r �ş 

yapıyor ve k�ş� �sted�ğ�n� seç�yor. Bu �ş� yapab�lecek yeterl�l�ğe sah�p olup olmadığını �dare 

denetl�yor, bu �ş� yapma yeterl�l�ğ�ne sah�pler arasında da ş�rket seç�yor ve para konusunda 



 

193 
 

anlaşıyor. Haksız rekabet olmasın d�ye %8 g�b� b�r rakam var. Fakat orada da y�ne haksız kazanç 

oluyor %8 yüksek b�r bedel olduğu �ç�n sözleşmede %8 göster�yorlar ama ben senden %6 alırım 

vs. d�yor. Burada da denetlenmey� gerekt�ren uygulama yanlışlıkları oluyor. B�z ş�md� şu 

�l�şk�den bahsed�yoruz. Gel�nen noktada mümkün görüleb�len haller var. Bu haller, faal�yete 

katkısı neden� �le çünkü D�yanet İşler� Başkanlığı o faal�yete katkıda bulunarak standartlarına 

uygunluğu güvence altına alınıp aynı zamanda müşter�ler� de koruyor. Sadece denetlem�yor, 

ayrıca o denetlenen�n verd�ğ� h�zmete katılan özel hukuk k�ş�ler�n�n de haklarını koruyor. 

Dolaysıyla ç�ft taraflı b�r yaklaşım var, sadece denetleme değ�l, �ş�n b�r de standardına uygun 

olarak g�tmes�. Örneğ�n; yaşlılık zamanında b�r kere Hac’a g�tme �mkânı gelm�ş ve özel ş�rketle 

g�tm�ş, kurallara uygun şek�lde o faal�yet� özel ş�rket yapmazsa b�r daha g�tme durumu 

olmayacak. Dolayısı �le sadece özel ş�rket� denetlem�yor, o denetlemey� hemzamanlı yaparak 

faal�yet�n de uygun olmasını sağlamaya çalışıyor, böyle b�r mantığı var. Bunda mademk� b�r 

özel ş�rkete katkıda bulunuyorum, mademk� onun sunduğu h�zmet bakımından b�r güvence 

oluşturuyorum, bu ş�rket� ben�m denet�m�m altındadır d�ye güvence ver�yorum, bu masraflar da 

kend� bütçeme yük olmaktansa ş�rketten de çıksın d�ye bakıyor �dare. Denetleyen elemanın el�n� 

değd�rm�yor �dare alıyor. Burada başka tab� ş�kâyetler vs. de gündeme gel�yor. Buna �l�şk�n 

karara bakalım. Davacı; Başkanlık personel�n�n d�n görevl�s� olarak götürülmes� zorunluluğun 

kolluk yetk�s�n� aştığını �dd�a etm�ş. Bu artık kolluk yetk�s� değ�l, h�zmete katılıyorsun d�yor; 

çünkü sen denetleme elemanı gönderm�yorsun, burada h�zmet� sunacak, ben�m ş�rket�m�n 

farkını oluşturacak d�n görevl�s�n� sen bel�rl�yorsun. Ya bu d�n görevl�s�n�n ses� ç�rk�n, b�lg�s� 

az �se, ya �nsanlara �y� h�zmet sunab�lecek güleryüzlü b�r�s� değ�lse ne olacak d�ye bakıyor. 

Dolayısı �le bu kolluk yetk�s�n� aşan b�r yetk�d�r, ben�m personel�m� sen bel�rleyemezs�n, bu b�r 

denetleme değ�ld�r d�ye �dd�a ed�yor. Genel olarak konulan kural ve yaptırımların hukuka 

aykırılığını �dd�a etm�ş. Sonuçta da; Hac vaz�fes�n� yer�ne get�rmek veya Umre z�yaret� yapmak 

�steyen vatandaşların, bu �badet ve z�yaretler�n� sağlık, huzur ve güvenl�k �ç�nde 

tamamlamalarını sağlamak amacıyla, Hac ve Umre Kom�syonu Şartname ve buna uygun 

sözleşme hazırlamasında �lg�l� yasa ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu; tetk�k 

hâk�m�n�n görüşüdür.  

Danıştay şunu dem�ş: “Buraya kadar yer ver�len hukuk� durum ve mevzuata göre, yasa 

�le ver�len yetk�ye dayanılarak ve h�zmet�n genel seyahatlerden farklı n�tel�ğ� d�kkate alınarak 

seyahatler�n sağlık ve güvenl�k �ç�nde gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak amacı �le şartname ve 

sözleşme hazırlanmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” Şartnamen�n D�yanet İşler� 

Başkanlığı’nın üstlend�ğ� h�zmet� gereğ� g�b� yer�ne get�reb�lmes�, vatandaşlara �badetle �lg�l� 
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konularda yardımcı olunab�lmes� �ç�n, Başkanlık personel� arasından görevlend�r�len d�n 

görevl�ler�ne gördürme zorunluluğu get�ren hükümler�, konuluş amacı d�kkate alındığında 

hukuka uygun bulunduğu g�b�, ver�len h�zmet�n karşılığı olarak bu görevl�lere ücret 

ödenmes�n�n öngörülmes�nde de hukuka aykırı b�r yön bulunmadığından davacının �dd�aları 

dayanıksız bulunmuştur.  

D�kkat edersen�z h�çb�r hukuk� gerekçe yok, hukuka uygundur d�yor, hâlbuk� tartışmasını 

beklemek lazım. Şöyle dem�ş; “denet�m ve gözet�m görev�n� yer�ne get�reb�lmes� amacına 

uygun olarak konulduğu, yasal düzenlemeye aykırılık taşımadığı”. Bu; teor�k bakımdan çok 

sağlıklı b�r karar değerlend�rmes� olmamış, bunu �dar� faal�yet olarak yoğun olarak 

değerlend�rmek, tartışmak, hukukı dünyasına da b�r açılım get�r�rd�; çünkü bu �lg�nç b�r boyut. 

Her tur�zm faal�yet�ne get�rm�yor, buna get�r�yor, buna get�rmes�n� haklı kılan sebepler, bu 

denet�m�n davacının �dd�a ett�ğ� g�b� sadece b�r denet�mle �lg�l� olmayıp h�zmet�n kal�tes�n� 

bel�rleyecek k�ş�y� bel�rleme anlamına gel�p gelmed�ğ�, bütün bunları tartışarak ortaya çok 

�lg�nç b�r kolluk-kamu h�zmet� karışımı gerekçeler manzumes� geleb�l�rd�. Burada; Danıştay o 

alana g�rmem�ş ve d�kkat edersen�z h�ç �dd�aları tartışmadan “hukuka aykırılık görülmem�şt�r, 

mevzuatta vardır”a get�r�yor. Ama sorun çeş�tl� açılardan devam ed�yor, büyüyerek g�d�yor. 

Artık �dare özel hukuk k�ş�ler� denet�mle yetk�lend�reb�l�yor ve �dare kend� denet�mler� �ç�n de 

para alab�l�yor. Bunun BTK tarafından gördürülen kısmında da ş�rketler şuna �t�raz etm�şlerd�: 

“yüzde olarak denet�m bedel� alınması hukuka aykırıdır, çünkü denet�m bedel� ded�ğ�n�z şey 

gerçekleşen denet�m masraflarına göre alınması lazım; hâlbuk� denet�m masraflarını 

hesaplamadan yüzde olarak c�ronun b�r kısmının alınması doğru değ�ld�r” den�l�yordu.  

Sadece b�r denetleme problem� varken, denetleyen� de denetlemek g�b� problem� �k�ye 

çıkarmıyor mu? Bu da sorunun b�r parçasıdır. Burada; �dare esasında kend� yükünü azaltmaktan 

z�yade, denetlenen faal�yet�n denet�m eks�kl�ğ� neden�yle zarar ver�c� durumunu azaltmaya 

çalışıyor. Dolayısıyla kend� �ş�n� ağırlaştırsa b�le, esasında özel k�ş�y� denetlemes�n� 

denetlemeden elde ed�lmek �stenen faydalar bakımından daha etk�n olab�leceğ�n� düşünüyor. 

Buna b�r çeş�t Sultan II. Abdülham�d takt�ğ� den�leb�l�r. Sultan II. Abdülham�d, b�r yere b�r 

görevl� atadığı zaman, yardımcısını mutlaka ona muhal�f b�r�s�n� atarmış, b�rb�rler� �le kavgalı 

oldukları �ç�n, hang�s� yanlış yapsa d�ğer� onu �hbar ederm�ş. Dolayısı �le bu da b�raz böyle, özel 

k�ş�ler�n arasına hem parasal �l�şk� koyuyor, hem denet�m �l�şk�s� koyuyor, dolayısı �le “ben 

görmesem b�le o b�ld�r�r yan� derhal müdahale edeb�l�r�m” d�ye. Dolayısıyla bu ger�ye çek�l�ş� 

sanıldığının aks�ne belk� yükünü artırıyor, ama amaç hala kamu düzen�n� korumak �se, onu 

kuvvetlend�rd�ğ� düşünülen b�r amaç oluyor.  
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Özell�kle mal�yede kot uygulaması den�len b�r uygulama var. Sahte fatura veren ş�rketler 

var, bazen de gerçek ş�rket sahte fatura ver�yor, sahte fatura vererek verg�s�n� düşürecek b�r 

masraf kalem� çıkarıyor. Dolayısıyla sadece fatura olup olmadığına değ�l; o fatura veren�n sahte 

b�r fatura ver�p vermed�ğ�ne bakıyor.  

Değerlend�rme  

Bu noktalara değ�nm�ş olduk ve kollukla �lg�l� olarak �dar� faal�yetlerde b�l�nmes� gereken 

başlıkları kısaca söyleyerek b�t�rel�m. Bu k�taplardan buna �l�şk�n kısımlara lütfen bakın. Kolluk 

güncel b�r �dar� faal�yet alanı, Belç�ka’da Fransa’da güncell�ğ�n�n farklı görünümler� ortaya 

çıkıyor. Kolluk alanında Fransa’da aylardır tartışılan onların �st�hbarat yasası bu olaylardan 

sonra hemen kabul ed�ld�. Dehşetl� yetk�ler veren yasa kabul ed�ld�. Mevzuatı sertleş�yor. B�raz 

önce söyled�ğ�m g�b� ve �dare hukukunu bu sene anlattığımız g�b�. İdare döneme ve zamana 

göre hareketlen�yor. Ş�md� özgürlükler esas alınarak oluşmuş b�r kolluk hukuk� rej�m�nde 

özgürlüklere daha fazla müdahale ed�leb�lmes�ne �mkân veren b�r kolluk hukuk düzen�n�n 

altyapısı hızlıca oluşuyor, uygulamaları gözüküyor. Dolayısıyla bu hareket sürekl� olarak her 

ülkede var. Her ülken�n �dares�nde b�r hareketl�l�k gündeme gel�yor dönem dönem olaylara 

bağlı olarak k�m� zaman gel�ş�yor, zamana bağlı olarak gel�ş�yor, mekana bağlı olarak gel�ş�yor. 

Bütün özel faal�yetler� yasaklıyor, sokağa çıkma yasağı koymuyor ama s�nemaları kapatıyor, 

maçları tat�l ed�yor, �şyerler�ne �nsanlar g�tm�yor, toplu ulaşım araçlarını durduruyor. Kolluk 

yetk�s� bakımından bunu yapab�l�r m� yapamaz mı? Bunu hang� yetk�ye dayanarak yapıyor? Bu 

tartışmalar ş�md� onlarda gündeme gelm�yor daha �ş�n sıcaklığı olduğu �ç�n ama b�r müddet 

sonra onların doktr�n�nde de bu tartışmalar gündeme gelecek, tazm�nat davaları gündeme 

gelecek. İşyerler� kapananlar vs. muhtemelen tazm�nat davaları açacaklar. Bunlar dolayısı �le 

kolluk yetk�s� değerlend�r�lecek, bu b�r yasaklama mıdır değ�l m�d�r tartışması olacak. Bu, üstü 

örtülü sokağa çıkma yasağının hukuk�l�ğ�, üstü açık sokağa çıkma yasağında olduğu g�b� 

�daren�n tazm�nat yükümlülüğünü ortadan kaldıracak b�r genel yasaklama sayılacak mı 

sayılmayacak mı?  

Dolayısıyla dünya, özell�kle kolluk yetk�s� bakımından çok hareketl� konumdadır. Irak’a 

müdahale ederken Amer�kan hukukçularının neredeyse 5 sene önces�nden başlayan koruyucu 

kolluk müdahales� d�ye b�r doktr�nel gündem� vardı. Yan�; terör faal�yetler� karşısında kolluk 

tedb�r� almak, kamu düzen� bozulduktan sonra kolluk tedb�r� almak mümkün ve meşru; ama 

terör faal�yet�n� yapacağı muhakkak olan alanlara da müdahale etmek uluslararası kamu 

düzen�n� korumak bakımından meşru mudur tartışmasını yaptılar. Meşrudur ded�ler. ABD ve 

İng�ltere g�tt�, k�tle �mha s�lahları var d�ye Irak’a müdahale ett�. Bunun b�r doktr�nel arkası var. 
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Ş�md� de İng�ltere Başbakanı özür d�led�, “yokmuş aldatılmışız” ded�. ABD’de başka şeyler 

çıktı. Ş�md� daha beter oldu tartışması gündeme geld�. Dolayısıyla bu alan �lg�nç b�r alandır. 

Bunu b�r ülken�n yet�şm�ş �nsanlarının �zleyeb�lecek temek kavramlara ve hassas�yete sah�p 

olması gerek�r. Neler konuşuluyor? N�ç�n konuşuluyor? Nasıl gel�ş�yor? Hukuk� altyapısı nasıl 

oluşuyor? Meşruluk dengeler� nerede oluşturulmaya çalışılıyor? Bu Meden� Hukukta olduğu 

g�b� “kanunu yazdık kanuna uygun mu değ�l m� bakalım” meseles� değ�l; hareketl� b�r alan 

olduğu �ç�n her olayla b�rl�kte, her an her ülkede sürekl� parad�gmalarını yen�den oluşturmak 

gerek�yor. Oldukça zorlu b�r alan, bu zorlu alandak� hareketl�l�ğ� tak�p edeb�lmek �ç�n sab�t 

olmayan aynı şek�lde hareket edeb�lecek kavramlara �ht�yaç var ve bu kavramların 

kullanıldığını görme tecrübes�ne �ht�yaç var onu göstermeye çalıştık. Kamu düzen�nden yola 

çıktık, genel kolluk yetk�ler�nden yola çıktık, kollukla �lg�l� anlayışlardan yola çıktık, güncel 

problemler�nden yola çıktık ve hep bu temel kavramları hareketl� �çer�ğ� �le “bu budur” 

demeden “buınun tanımı budur” demeden, “bunun kapsamı budur” demeden harekette 

kullanılan kavramları göstererek g�tmeye çalıştık. İler�de prat�kler dolayısı �le tekrar döner�z.  

 

Özend�rme ve Destekleme Faal�yet�. 

Bu özend�rme ve destekleme faal�yet�ne ben b�r kel�me daha ekl�yorum ve fakat naz�k b�r 

kel�me değ�l: köstekleme (caydırıcılık) faal�yet�. İdaren�n hem özend�rme hem destekleme hem 

de köstekleme faal�yet� var ve bunlar kamu h�zmet� ve kolluk dışında b�r hukuk� rej�me sah�p 

ve ayrı b�r mantığı var. Mesela; dün farklı dallardan hukukçuların katıldığı mevzuat 

kom�syonunda buna �l�şk�n b�r tartışma vardı. Olaya �dare hukukçusu olarak farklı boyut 

get�r�leb�ld�ğ�n� orada gördüm. Tartışma şöyle �d�: kamu yararına çalışan b�r dernek var. Kamu 

yararına çalışan derneklere �z�nler ver�lerek kamu yararına çalışan dernek statüsüne gel�yor. 

Kamu yararına çalışan dernek, kamu h�zmet� yapan b�r özel hukuk k�ş�s� değ�l; faal�yet�nde 

kamu yararı görülen b�r dernekt�r.  

Mesela; Topkapı Sarayı’nı Sevenler Derneğ�: Bu b�r kamu h�zmet� yapmıyor, ama 

topladığı paraları, aldığı bağışları bu alanda sarfetmes� neden� �le kamuya yararlı b�r �ş yapıyor. 

Mesela; d�yel�m k� Sokak Çocuklarını Koruma Derneğ�. Bu yaptığı faal�yette, �daren�n zaten 

yapmakta olduğu b�r faal�yete katılım, �daren�n fayda gördüğü b�r faal�yett�r. Mesela; 

Mültec�lere Yardım Derneğ�. Esk�den Sakat Leyleklere Yardım Vakfı d�ye b�r vakıf varmış. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çeş�tl� vakıflara �l�şk�n çıkarttığı b�r k�tap var, tar�h�m�zde 

kurulmuş �lg�nç vakıfları anlatıyor.  

Mesela; sokağa tükürenlerle başed�lemem�ş, hastalıklar yayılmasın d�ye tükürükler�n 
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üzer�ne sönmem�ş k�reç dökmeye �l�şk�n vakıf kurulmuştur. Dolayısıyla faal�yetler� neden� �le 

b�r dernek kamuya yararlı görülüyor �se, ona b�r �mkân get�r�l�yor. İmkân da şöyle; ona b�r ş�rket 

veya b�r k�ş� bağışta bulunduğu zaman onu verg� matrahından düşüyor. Şöyle örnek verel�m: 

mesela 1.000.000 TL’ye kadar %30 verg� ver�yorsunuz, 1.000.001 TL kazanmışsanız %35 verg� 

ver�yorsunuz. 1.000.000 TL’ye kadar %30 verg� verd�ğ�n�z �ç�n karşılığında 300.000 TL verg� 

vereceks�n�z d�ğer�nde de 350.000 TL verg� vereceks�n�z. Hâlbuk� 1.000.001 TL kazanmışsanız 

50.000 TL kamuya yararlı derneğe bağışta bulunsanız, matrahtan düşüyor ve artık s�z�nk� 

1.000.000 TL’den düşmüş olarak matrahınız 951.000 TL’ye düşüyor ve %35’ten %30’a 

düşüyorsunuz. Verg�den 50.000 TL kazanıyorsunu, buna 5.000 TL-10.000 TL verm�ş 

oluyorsunuz. Böylel�kle verg�den kurtulmak �steyen b�rçok ş�rket bu derneklere bağış yapıyor, 

yan� bağış yapması sadece hayır �ç�n değ�l, aynı zamanda verg�den kurtarmak �ç�n yapıyor. 

Dolayısıyla bu dernekler de ayrıca bağış alıyor. Böyle b�r dernek sene boyunca h�ç faal�yette 

bulunmamış, tartışılan -kanunda da öyle düzenlend�ğ� �ç�n- kamuya yararlı dernek statüsünden 

çıkartılması meseles�d�r. Böylel�kle artık aldığı bağışlar verg� matrahından düşmeyecek, verg� 

muaf�yet� gelmeyecek. Orada herkes “tab�� böyle yapmak lazım vs.” ded�; “mevzuatın hukuka 

aykırı olduğunu, esasında kamuya yararın amaca yönel�k olduğunu, buna yönel�k çalışmayan 

yönet�m kurulunun değ�şmes� �ç�n esasında derneğ�n kapatılmasına veya bu yönde b�r karar 

almasına �l�şk�n yazı yazılması gerekt�ğ�n�” �dd�a ett�m. Sonuçta; �kna oldular. Esasında 

baktığınızda ters� b�r kanaat hâk�md�; çünkü faal�yet göstermem�ş. Ama kamuya yararlı amaç 

�ç�n kamuya yararlı, derneğ�n faal�yet� �ç�n değ�l, derneğ�n yönet�c�ler�n�n başarısızlığı �ç�n 

değ�ld�r. Derneğ�n yönet�c�ler�n�n başarısızlığı başka b�r şey derneğ�n amacının kamu yararına 

uygun olup olmadığı başka b�r şeyd�r.  

İşte �dare hukukunun bu konusu b�r şey ne �ç�n desteklen�yor �se, ona uygun davranılıp 

davranılmadığının denetlenmes�ne �l�şk�n b�r hukuk� s�stem oluşturuyor. Mesela; esk� 

yönet�c�lerden b�r�s�n�n b�r yakını hayal� �hracatçı d�ye suçlanıyordu. Hayal� �hracat şöyle: 

devlet, dışarıdan döv�z g�rs�n d�ye �hracatı artırmakta fayda görüyor. B�r şey� �hracat ett�ğ�n�z 

zaman devlet s�ze para ver�yor. Mesela; 100 dolarlık b�r şey �hraç ett�n�z, bunu �hraç ett�ğ�n�zde 

devlet de s�ze �hracatta verg� �ades� d�ye b�r teşv�k s�stem� get�rm�ş; ülkeye 100 l�ra get�rd�ğ�n�z 

�ç�n s�ze de 15 dolar ver�yor. Dolayısı �le s�z 100 doları müşter�n�zden alıyorsunuz, 15 doları da 

devletten alıyorsunuz ve el�n�ze 115 dolar geç�yor. Böylel�kle 100 dolarla 5 dolar 

kazanacaksanız 20 dolar kazanıyorsunuz. , 

Hayal� �hracatçılar; b�r yabancı olarak başka b�r ülkede ş�rket kuruyor ve bundan sonra 

çantalarla parayı oraya götürüyor;  o ş�rket, oradan s�zden ponza taşı almak üzere talepte 
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bulunuyor ve d�yel�m k� 100.000 dolar gönder�yor, s�z de gem�ler� tutuyorsunuz �ç�nde sunta 

vs. dolduruyorsunuz -ponza taşı zaten ağırlığı yok h�çb�r şey doldurmasanız da olur- oraya 

gönder�yorsunuz kapalı olarak gümrükten geç�rmey� başarırsanız kend� dışarı çıkarttığınız 

parayı alıyorsunuz devletten de o paranın %15’� olarak verg� �ades� alıyorsunuz.  

Dolayısıyla hayal� �hracat yaparak, gerçekte �hracat yapmayarak devlet� soyuyorsunuz. 

Bu; döv�z gels�n d�ye var. Kamu h�mzet� m� bu? Hayır. İhracat yapıyorsan kend�ne yapıyorsun. 

Pek�, bunu n�ç�n yapıyor? Ülkeye döv�z kazandırıyorsun. Ükeye döv�z kazandırdığın zaman 

dışarıya ödeyeceğ�m�z borçlar bakımından car� açık azalıyor, car� açık azaldığı zaman 

ekonom�k durum hızlanıyor, sen �çer�den b�r şeyler alıp sattığın �ç�n �çer�dek� t�caret artıyor, 

�hraç etmek �ç�n aldığın mal dolayısı �le artıyor, onda çalışan �şç� �ç�n artıyor; dolayısı �le suya 

atılan b�r taş g�b�. Üstel�k d�yor k� �dare; ben buna 15 dolar ver�yorum ama bu �ş� üretene kadar 

bu çalışanlardan, gel�r sağlayanlardan, �şe katılan ş�rketler�n kârından aldığım verg�ler bana 

belk� 50 dolar olarak gel�yor. Dolayısıyla ben bu parayı vermekle esasında daha fazlasını ger� 

alıyorum. Aynı zamanda �ş bulmak zorunda kaldığım k�mseye özel sektörde �ş açıyorum, aynı 

zamanda verg� �ades� alan ş�rketller�n gel�r verg�s�nden para alıyorum, b�rçok k�mse buradan 

faydalanıyor. Mesela; Üzey�r Gar�h’�n en öneml� yazılarından b�r�s� lüks düğünler�n ne kadar 

faydalı olduğuna �l�şk�nd� ekonom�de. B�r k�mse çok şaaşalı b�r düğün yapıyorsa, bu esasında 

ekonom�k hareket get�r�r d�yor. Berbere g�d�p saçını yaptıracak, terz�ye g�d�p elb�se d�kt�recek, 

kumaşçıdan kumaş alacak, taks�ye b�necek, dükkân tutacak, garson çalıştıracak vs. vs. 

ekonom�k bakımdan hareket get�recek. Buradak� �daren�n amacı kolluk denet�m� yapmak değ�l, 

kamu düzen�n� sağlamak değ�l, ortak ve genel b�r �ht�yacı g�dermek değ�l; burada �daren�n 

amacı, kend�s�n�n yapmak zorunda olduğu veya olmadığı ama sonucunda kamu yararı, dolaylı 

kamu yararı olan faal�yetler� desteklemek. İhracatta b�r kamu yararı var, onu desteklemek 

gerekeb�l�r. 

O yüzden bazı alanlar sıkıntılıdır. Özel okullar, özend�rme ve desteklemeden yararlanıyor 

ama aynı zamanda kamu h�zmet�. Mesela; özel okulları teşv�k edeb�lmek �ç�n “b�r özel öğret�m 

kurumu kuran 5 sene oyunca ne kadar para kazanırsa kazansın h�ç gel�r verg�s� vermeyecek” 

d�yor. Sen 5.000 TL özel okuldan kazanıyorsan, 5.000 TL sana kalıyor. 5.000 TL’y� başka �şten 

kazanıyorsan 2.000 TL’s� verg�ye g�d�yor el�ne 3.000 TL kalıyor. Dolayısı �le; sen 5.000 TL 

kazanacak olsan b�le özel okul açmaz mısın o zaman bakkal açmak yer�ne başka b�r �ş yapmak 

yer�ne özel okul açayın d�ye düşünürsün. Mesela; kalkınmada öncel�kl� yerlerde fabr�ka 

kuruyorsa, aldığı fabr�ka mak�nasına gümrük verg�s� almıyor, “sen yeter k� fabr�kayı kur” d�yor. 

Esk�den bu özend�rme ve destekleme mantığında para vermek sözkonusu �d�. Şöyle b�r husus 
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var tahm�n edeb�l�r m�s�n�z? S�z kalkınmada 1. derecede öncel�kl� b�r yerde 1.000.000 dolar 

yatırımla b�r �ş açacaksınız d�yel�m. Devlet d�yor k�, “sen 100.000 doların olduğunu �spatla 

900.000 doları ben sana vereceğ�m”. Sadece %10’u �le kuruyorsunuz �ş�, %90’ı devlet ver�yor 

s�ze. Onun �ç�n de 100.000 dolarla fabr�ka yapacağım d�ye b�nasına başlıyordu, devletten 

900.000 doları aldığı zaman da kaçıp g�d�yordu. O yüzden b�r sürü başlamış ve b�tmem�ş fabr�ka 

b�rçok yerde vardı. Çünkü o fabr�kaya parayı alab�lmek �ç�n başlıyordu, aldıktan sonra 

g�d�yordu. Ş�md� artık hukuk rej�m� gel�şt� ve şöyle hale geld�: mümkün olduğu kadar k�mseye 

para verm�yor, mak�na ver�yor. D�yor k�; “sen fabr�kayı kurmaya başla mak�nanın da c�ns�n� 

söyle ben get�receğ�m sana”. Fakat �nsanlar o kadar ahlaksızlaştı k� topluma yayıldı, dönüm 

başına ç�ftç�ye buğday ek�m d�ye 50 TL ver�yor, herkes ç�ftç� oldu k�mse buğday ekm�yor; 

manda başına 186 TL ver�yor, herkes manda yet�şt�r�yor gözüküyor ama ortada manda yok. 

Yan�; dehşetl� b�r dolandırma z�h�n�yet� hâk�m oldu.  

Özend�rme ve destekleme faal�yet� de bu dolandırılmaya engel olacak ve amacı 

gerçekleşt�recek yöntemler arayışında g�tmekted�r. Nasıl? Tarım Bakanlığı’na yen� elemanlar 

alıyor, g�d�yor tarla gerçekten ek�lm�ş m� bakıyor. B�rçok yerde tarlalar ek�l�p b�ç�lm�yor. 

B�l�yorsunuz köylerde artık ek�l�p b�ç�lm�yor. Hayret ver�c� şeyler duyuyorum. Dehşetl� 

toprakları olan burada tem�z �ş d�ye asgar� ücretle gel�yor y�ne de ek�p b�çm�yor, ama b�r yandan 

da devletten tarım teşv�k� alıyor. Arasanız İstanbul’da b�r yer dışında manda kaymağı 

bulamazsınız; ama her yerde sahte manda kaymağı var ve her yerde de manda yet�şt�r�c�s� var. 

Ortada manda yok. Zaten çamur olmayan yerde manda yet�şemeyeceğ� �ç�n, bu manda 

yet�şt�r�yorum d�yen yerlere b�r�s� g�d�p baksa görecek. B�r de köylüler arasında manda tedavülü 

var, nereye denet�m gel�yorsa mandalar oraya g�d�yor. Köyün çevres�nde çamurlu b�r alan var 

mı d�ye bakılsa mandanın oraya çakma b�r senaryoyla geld�ğ�n� anlaşılab�l�r. İşte anlatacağımız 

alan budur. Şu anda dünya t�caret�n�n en öneml� gündem maddes� bu; çünkü ant�-damp�ng 

yasaları �le devletler kend� sanay�c�s�n� ve tüccarını desteklemek �st�yorlar ama dünya t�caret� 

de, rekabete dayanan dünya serbest t�caret anlaşması da devletler�n sanay�c�s�n� veya tüccarını 

destekleyerek gerçek mal�yet� düşürdüğünü anladığında ant�-damp�ng verg�s� koyuyor.  

Mesela; ABD’ye en fazla makarnayı satan Türk�ye �d�, İtalya ş�kayet ett�, Türk�ye’n�n 

makarnacıları devlet�n �hracatta verg� �ades� �le destekled�ğ� anlaşıldığı �ç�n ABD Türk 

makarnasına %15 ant�-damp�ng verg�s� koydu. S�z makarnayı 100 TL’ye sattığınız zaman 15 

TL de ceza ödemek zorundasınız, yan� makarnayı 95 TL’ye mâl etm�şsen�z 100 TL’ye 

satamıyorsunuz; çünkü 95 TL mal�yet üzer�ne 15 TL de ABD s�zden ton başına ant� damp�ng 

verg�s� alıyor 110 TL’ye çıkıyor mal�yet�n�z. Böylel�kle; İtalya artık tekrar makarna sektörünü 
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ele geç�rd�. Bunu söylemek ne kadar doğru b�lm�yorum. Sansür yapmayacağız ama gene de 

söyleyel�m, youtube’a ekl�yoruz bunları b�l�yorsunuz. Mesela; bütün dünyada dem�r-çel�k 

sektörü batıyor. Dem�r-çel�k sektörü b�rb�r�n� �hbar ed�yor p�yasa kapmak �ç�n ant� damp�ng 

kapmak �ç�n. Ç�n mesela en fazla dem�r alıcısı �d�, ş�md� en fazla dem�r satıcısı hal�ne geld�. 

Dolayısı �le S�ngapur, ABD g�b� büyük dem�r-çel�k alıcıları nezd�nde Türk�ye �le yarışıyor.  

Tük�ye, dünyanın en büyük dem�r üret�c�s�ler�nden b�r�s�d�r. Öyle b�r s�stem kurmalı k�, 

dem�r satsın. Mesela; �spatlanamıyor ama b�l�n�yor: Kore, dem�r-çel�k üret�c�s�ne 2 defter 

tutturuyor ve kend� verg�s� bakımından mal�yetler� b�r deftere yazdırıyor, yurtdışında ant�-

damp�ng araştırmalarına karşı da başka b�r defter tutturuyor, orada da gerçek mal�yetler 

düşürülmüş yazıyor ve ant�-damp�ng soruşturmasına uğradığında mal�yetler�nden daha düşüğe 

sattığı görülmüyor. Problem şu: 100 l�raya mâl ed�p 95 l�raya satamazsın, satarsan verg� 

get�r�l�yor. Ama 100 l�raya mâl eden nasıl 95 l�raya satab�l�yor? Devlet d�yor k� sen 100 l�raya 

mâl ett�ğ�n� 95 l�raya sat 20 l�ra da ben sana teşv�k olarak vereceğ�m; dolayısı �le sen 95+20=115 

l�ra kazanacaksın d�yor. Buna serbest rekabete engel olmak �ç�n karşı çıkılıyor. Mesela; Türk�ye 

çok �y� b�r yöntem buldu, dem�rc�ler�n en büyük g�rd�s�, elektr�k ücret�; çünkü heps� elektr�k 

ocakları �le çalışıyor. 11 ay elektr�k ücret� almıyor; bütün elektr�k ücret�n� Aralık ayında alıyor; 

dolayısı �le 11 ay mal�yetler düşük oluyor 12. aydak� mal�yet� de çıkmış oluyor. Yan� �le 

devletler adeta rekabette satıcıya yardımcı olan destek ün�tes� g�b� “özend�rme ve destekleme 

faal�yetler�n� nasıl yaparım”ı araştırıyor. 

İdarenin faaliyetlerinin bir türü olan özendirme ve destekleme faaliyetlerinden 

bahsediyoruz. Bu özendirme ve destekleme faaliyetlerinin ayrı bir hukuki rejimi var. Başta size 

idarenin faaliyetlerini anlatırken, şu gerekçeyi öne sürmüştük: Hepsi kamu hizmeti anlayışından 

doğmuş. Esasında kamu hizmeti idare hukukunun adeta kendisiymiş, kamu hizmeti hukuku 

olabilecekken idare hukuku ismini almış. Fakat sonra hukuk düşüncesi geliştikçe, birbirine 

yakın gözüken, birbiri ile aynı gözüken faaliyetlerin bile gerek amaç, gerek yöntem bakımından 

farklılık ihtiyacı hissettiği görülmüş ve farklılıklara gidilmiş. Dolayısı ile; bu farklılıklar, hukuk 

düşüncesinin gelişmesini gösteriyor. Bir şeyi çok genellediğiniz zaman, hep aynı noktaya, 

ilkeye bağladığınız zaman üzerinde fazla düşünmüş ve birbirine benzer olanların farklı 

yönlerini ayırmamış olursunuz. Önemli olan; farklı yönleri ortaya koyabilecek ve temeldeki 

farklılığı açıklayabilecek inşalar yapmaktır. Bu bakımdan da; hukuk düşüncesi geliştikçe, yeni 

yeni idari faaliyet alanı hukukları ortaya çıkıyor. Faaliyet alanı ortaya çıkıyor demek çok doğru 

değil; çünkü bu faaliyet alanı belki eskiden de var, ama aynı hukuki rejim içinde giderken hukuk 

düşüncesi, ihtiyaçlar, ortaya çıkan sorunlar, adalet açısından bulunması gereken sonuçlara 
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ilişkin yaklaşımlar farklılıkları gerekli kılmış. Bu farklılıklardan kamu hizmetinden farklı 

olarak kolluğu anlattık. Özendirme ve destekleme faaliyetine başladık. Buradaki mantığı tekrar 

edelim: Bir faaliyet kamu hizmeti olmayı gerektirecek bir faaliyet değil, hatta özel kişinin ticari 

olarak yaptığı bir faaliyet. Ama bu faaliyeti idare desteklerse, bu faaliyetin sonuçları 

bakımından bir kamu yararı olduğunu düşünüyor. Dolayısı ile; o faaliyeti özel kişi ticari 

faaliyetini artırsın, geliştirsin, çok para kazansın diye değil; bu faaliyetin zincirleme yansımaları 

bakımından önem taşıdığı için destekliyor. Özendirme ve destekleme faaliyetinin hukuki 

rejiminin farkını anlayabilmek için somut bir olaydan giderek bir mevzuatı örnek verelim: 

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun. 1939 yılında yapılmış bu 

Kanun’da bazı hükümler getirilmiş.  

Kanun’un 1. maddesi uyarınca: “Alelümum -yan� bütün- aşılı zeyt�nler�n bakım, tımar ve 
toplanma ve sıklarının kökletme ve yen�den f�dan d�kme suret�le meydana get�r�lecek 
zeyt�nl�kler�n tes�s ve yet�şt�rme, yaban� zeyt�nl�kler�n açma ve aşılama �şler� Tarım ve Köy�şler� 
Bakanlığının d�rekt�f� altında yapılır.” Bu Kanun’un başlıklarına o zamanki teknik gereğince 
amaç, tespit vs. yazmamışlar. Bu madde yetkili idare olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı 
gösteriyor. Ama bir noktayı daha gösteriyor: yabanilerin aşılattırılması, sıklıklarının 
seyrekleştirilmesi, kökletme dediği yeni fidanlar üretilmesi vs. bakımından bir idareyi görevli 
kılmak. 

Kanun’un 2. maddesinde: “Orman sınırları dışında bulunan ve Devlet�n hüküm ve 
tasarrufunda olan yaban� zeyt�nl�k, Antep fıstığı ve harnupluklar ve her nev� sakız nev�ler� �le 
orman sınırları dışında olup da 17.10.1983 tar�h ve 2924 sayılı Kanun kapsamında 
bulunmayan zeyt�n yet�şt�rmeye elver�şl� fundalık ve mak�l�kler Tarım ve Köy�şler� Bakanlığınca 
tesp�t ed�l�p har�talanır.” Kanun teşvike doğru yavaş yavaş gidiyor. Kamunun elinde bulunan 
zeytinlik niteliğini taşıyan aşılattırma imkanı olan bütün bu özellikleri taşıyan alanların, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı bakımından tespitine imkan vermiş. Bir müddet sonra göreceksiniz; siz 
zeytinlik yapma taahhüdünde bulunursanız, bu araziler size bedava veriliyor ve 5 sene boyunca 
böyle kullanırsanız da mülkiyeti de sizin üzerinize geçiriliyor. Yeter ki; zeytinlik yetiştirilsin 
diye. 

Kanun’un 3. maddesine baktığımızda: “Yukarıdak� madde gereğ�nce tesp�t ed�len alanlar 
yerel koşullar d�kkate alınmak suret�yle Tarım ve Köy�şler� Bakanlığınca bel�rlenecek esaslara 
göre en az 25 dönümlük parseller hal�nde parsellen�r ve b�l�nen araçlarla �lan ed�l�r. 

Bu alanlarda yaban� zeyt�n, fıstıklık ve harnupluk �le sakız nev�ler� olan meneng�ç, 
buttum, yaban� sakız, F�l�st�n sakızı ağaçlarını aşılayıp yet�şt�recekler �le zeyt�n yet�şt�rmeye 
elver�şl� fundalık ve mak�l�k alanlarda gerekl� tem�zlemey� yapıp zeyt�n d�k�m alanları meydana 
get�recekler, d�lekçe �le araz�n�n bulunduğu en büyük mülk� am�re başvururlar -yan� Val�l�k’e-. 
Başvuranlar arasında Bakanlıkça bel�rlenecek esas ve öncel�k sırasına göre seç�len k�ş�lerden, 
bu �şlemler� yer�ne get�recekler�ne da�r b�r yükümlülük belges� alınır. F�dan d�kecek olanlara 
devletçe mal�yet bedel� üzer�nden zeyt�n f�danı sağlanır.” D�lekçe �le �dareye başvuruyorsunuz, 
mal�yet bedel� üzer�nden s�ze zeyt�n f�danı ver�yor ve s�z� de daha önce tarım yapıp 
yapmadığınıza göre b�r sıraya koyuyor. 

Y�ne 3. madden�n devamında: “Beş yıl süre �le taşınmazın gayes�ne uygun olarak 
kullanıldığı Tarım ve Köy�şler� Bakanlığınca tesp�t ed�lenlere mahall�n en büyük mülk� am�r� 
tarafından tapuları devred�l�r.” Arsayı ver�yor. Ege’de, Akden�z’de bedel� çok yüksek olan en 
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güzel arsaları s�z zeyt�n yet�şt�rmek �st�yorsanız, �dare zeyt�n yet�şt�r�n d�ye s�ze bedavaya 
ver�yor. Esasında s�z orada zeyt�n yet�şt�r�p b�r kamu h�zmet� yapmayacaksınız, zeyt�n 
yet�şt�rmen�z�n kolluğa da b�r faydası yok. Pek� �dare n�ç�n bunu yapıyor? Bunun üzer�nde 
düşünmek lazım. Bu yaptığının b�rçok emsal� var, bu da ayrıca ayrı b�r hukuk� rej�m 
çerçeves�nde düşünülmes� gereken b�r şey. Bu bazı k�taplarda kamu h�zmet� başlığı altında 
�ncelen�yor, ama bakın b�r kamu h�zmet� değ�l; zeyt�n�n şeftal�den ne farkı var? N�ç�n zeyt�nl�k 
d�yeceks�n�z. Yet�şt�rme �se, sonuçta b�r �ht�yaç maddes�n�n yet�şt�r�lmes�, ama zeyt�nl�k 
bakımından başka b�r yaklaşım gündeme gelm�ş ve bunun desteklenmes� gündeme gelm�ş. 
Desteklemek de artık d�ğer destekler g�b� değ�l; yet�şt�rme konusunda. Y�ne b�r maddeye d�kkat 
çekeceğ�m: G�r�ş�n yasak olduğu asker� yasak bölgelerdek� zeyt�n ağaçlarının nasıl bakılıp, 
ürünler�n�n nasıl toplanacağına da�r b�le hüküm var. O kadar önem ver�len yasak alanlarda b�le 
zeyt�nl�kler �ç�n hükümler get�rm�ş.  

3. madden�n son fıkrası uyarınca: “Bu maddeye göre ver�len süre �ç�nde aşılama, 
tem�zleme, d�k�m ve bakım �şlemler� yapılmamış olursa ver�len �z�n Bakanlıkça resen �ptal 
ed�l�r.” Bu da; hukuki rejimin temel mantığına uygun. Bir şeyi ne için veriyorsanız, 
yapılmadığında geri almanız lazım. Teşvik amacı ile verdiğiniz arsada, zeytin ağaçları kesilip, 
orada villa vs. yapılırsa arsayı geri almanız lazım. Zeytini aşılatsın, yabani zeytinlikten zeytin 
üretsin diye vermişseniz yapmazsa geri almanız lazım. Dolayısı ile ona bedava bir arsa vermek, 
onu desteklemek değil; onun yapılan faaliyete talip olması nedeniyle faaliyeti desteklemek. 
Dolayısı ile; yetiştirmeyecekse, o desteğin geri alınması lazım. 

Kanun’un 7. maddesi: “B�r�nc� derece asker� memnu (-memnu yasak demek-) 
mıntakalarda bulunan aşılı zeyt�nler�n bakım, yaban� zeyt�nler�n aşılanması �şler� zeyt�n bakım 
teşk�latının vereceğ� tal�mat altında mahall�n asker� makamlarınca yaptırılır.” Yani; bunu bile 
kendi haline bırakmıyor. Her türlü zeytin envanterinin iyi hale getirilebilmesine ilişkin bir 
yaklaşım var. 

Kanun’un 8. maddesi: “Devlet malı zeyt�nl�klerden aşılanmak üzere b�r şahsa veya ş�rkete 
veya köylüler manev� şahs�yetler�ne ver�lecek yaban� zeyt�nl�k sahası y�rm� hektardan yukarı 
olamaz.” Burada b�r sınırlama get�rm�ş: 20 hektar. 20 hektar da çok büyük b�r rakam. “Ancak 
aldığı sahayı vekaletçe tay�n ed�lecek müddet �ç�nde mahsuldar hale get�renlere (yan� ver�ml� 
hale get�renlere) müracaatları takd�r�nde aynı m�ktarda yen� parçalar ver�l�r.” Yan�; 
yapmışsanız b�r 20 hektar daha verecek. “Bu tevz�atta -dağıtımda- evvela toprak sah�b� 
olmıyanlar, sonra en yakın köylüler �le küçük ç�ftç�ler terc�h olunur. İcabında bu y�rm� hektar 
m�ktar İcra Vek�ller� Heyet� -yan� Bakanlar Kurulu- karar�yle tezy�t ed�leb�l�r 
(z�yadeleşt�r�leb�l�r, artırılab�l�r).” Dolayısı ile; burada teşvikte de bir sıra öngörmüş. Mutlaka 
büyük şirketler, yatırımcı şirketlere öncelik vermiyor; toprağı olmayanlardan, civar köylülerden 
başlıyor. 

Kanun’un 9. maddesi: “Dekar başına on beş ağaçtan fazla ve on ağaçtan aşağı olmamak 
üzere yaban� zeyt�nl�kler� aşılı b�r hale get�rmey� taahhüt edenlere Türk�ye Cumhur�yet� Z�raat 
Bankasınca, mevzuatı da�res�nde ve kanunun 10, 28 �nc� maddeler� hükümler�ne göre, ağaç 
başına b�r l�raya kadar kred� ver�l�r.” O zaman 1 lira önemliymiş; ama Kanun’u 
güncellememişler. Şimdi 1 lirayı kimse almaz. 

Kanun’un 10. maddesi: “Bankaca �kraz ed�lecek paranın b�r�nc� kısmı araz� tamamen 
tem�zlen�p del�celer�n aşılanmağa elver�şl� b�r hale get�r�ld�ğ� hakkındak� zeyt�n bakım memuru 
raporuna müsten�den, �k�nc� kısmı da yapılan aşının yüzde doksan muvaffak olduğu y�ne memur 
rapor�le tesb�t ed�lmek şart�yle aşının tatb�kından b�r sene sonra ver�l�r.” Bu kanunlarda o 
alanda kullanılan dilin kullanılması da çok değerli bir şey. Dikkat ederseniz burada teknik ve 
bilimsel isim kullanılmıyor; onun yerine yaygın isim kullanılıyor. Mesela; delice yaygın olarak 
kullanılan bir isim. Yani; ıslah edilmeden çıkan, ağacın farklı yerlerinde çıkan, esasında 
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verimsiz olup, ağacın verimini düşüren, kendisinden verim elde edilemeyen ama ağacın da 
gücünü alan sürgünler. Bunları temizlemekle ilgili imkanlar getirmiş. 

Kanun’un devamında da ilginç hususlar var. 14. maddesi: “Zeyt�nl�klere her çeş�t hayvan 
sokulması, yerleş�m sahaları har�ç, zeyt�n sahalarına en az b�r k�lometre yakınlıkta koyun ve 
keç� ağılı yapılması yasaktır.” Öyle bir hüküm getirmiş ki, bu özel kişinin faaliyetini korumak 
için, başka özel kişilerin ticari faaliyetlerine kanunla yasak getiriliyor. Koyun ve keçi ağılı 
yapılmasını yasaklıyor. Yani; kendi arsasında da olsa yakınında zeytinlik var diye ağıl 
yaptırmıyor. Dolayısı ile; bu, bir özel kişinin faaliyetini desteklemek için başka bir özel kişinin 
ticari faaliyetine, Anayasa’nın verdiği cevaza dayanarak kanunla getirilmiş sınır. Dolayısı ile; 
bu teşvik, başkasını da men etme şeklinde ortaya çıkıyor: “Zeytinliğin etrafında sen hayvan 
besleyemezsin”.  

Getirdiği başka bir yasak daha var 14. maddede: “Ancak ç�ft sürme ve nakl�yatta 
kullanılan hayvanlara ağızlık takılması şartıyla müsaade ed�l�r.” Yani giderken kesinlikle 
zeytinliklere zarar vermesin diye. “Bu hükme aykırı hareket edenler hakkında zarar 
gören�n ş�kâyet� üzer�ne üç aya kadar hap�s veya adlî para cezasına hükmolunur.” Kişinin 
siciline işlenen dehşetli bir suç. “Ç�ftç� mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen 
tutanaklar aks� sab�t oluncaya kadar geçerl�d�r.” Bu da ispat için getirilmiş olan hüküm. 

Kanun’un 15. maddesi: “Beş yüz ağaçtan aşağı olmamak üzere yaban� zeyt�n aşılıyanlara 
veya aşılı zeyt�nler�n�n bakım �şler�n� en �y� yapanlara Tarım ve Köy�şler� Bakanlığınca takd�r 
ed�lecek m�ktarda nakt� mükafat ver�l�r.” Arsayı veriyor, fidanı veriyor, krediyi veriyor, araç 
gereç de veriyor, bir de mükafat veriyor üstüne. Hala 1940’lı yıllarda bu konuda verilmiş araç 
gereci kullanan köylüler var.  

Araç-gereç verilmesine ilişkin 16. madde: “Fenn� budama aletler�le aşı takımlarının 
zeyt�n müstahs�ller� arasında yayılab�lmes� �ç�n budama ustalar�le eh�l müstahs�llere Tarım ve 
Köy�şler� Bakanlığınca meccanen -bedava demek- budama aşı takımı ve levazımı ver�leb�l�r.” 

Kanun’un 17. maddesi: “Devlet, zeyt�nc�l�ğ�n ıslahı, yen� zeyt�n d�k�m alanlarının tesp�t�, 
zeyt�n d�k�m ve yet�şt�r�lmes�n�n teşv�k� �le ver�m�n artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele 
�le ürün elde etmekte masrafları azaltıcı araç ve gereçler�n �mal ve �thal�nde gerekl� kolaylıkları 
sağlar.” 

Bir de bina, fabrika yapımını yasaklayan Kanun’un 20. maddesi var: “Zeyt�nc�l�k sahaları 
daraltılamaz. Ancak, beled�ye sınırları �ç�nde bulunan zeyt�nl�k sahalarının �mar hudutları 
kapsamı �ç�ne alınması hâl�nde altyapı ve sosyal tes�sler dah�l toplam yapılaşma, zeyt�nl�k 
alanının % 10’unu geçemez.” Müthiş bir hüküm, zeytinliğe hiç inşaat yapılamaz dense 
zeytinlikler tehlikeye girecek diye düşünmüş, %10’dan fazla inşaat yapılamaz demiş. Eğer 
büyük bir arazisi varsa 100 dönüm gibi, ancak 10 dönümünü kaplayacak bir inşaat yapabilir 
diye bir sınır getirilmiş. 

Şimdi bu Kanun’u gördük ve bu Kanun üzerinde düşünelim, tahlil edelim. Bu Kanun 

dolayısı ile ortaya çıkan hukuki rejimi değerlendirelim, niçinini sorgulayalım ve dün de 

bahsettiğim üzere dünyanın en önemli gündemi haline gelmiş olan bu özendirme ve destekleme 

faaliyetlerinin yerini belirleyelim. Dün bahsetmiştik, özendirme ve destekleme faaliyetleri artık 

bütün dünyanın gündeminde. Bu özendirme ve destekleme kapsamında, devlet başkanları kendi 

sanayicisinin mallarını satabilmek için başka ülkeleri ziyaret ediyorlar. Siyasi gerilimler olduğu 

zaman ticari bakımdan alımları kesip, bunun üzerinden yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. 

Dolayısı ile; her devletin, kendisine dışarıdan döviz girebilmesi için kendi hizmet sektörünü, 
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sanayi sektörünü, ticaret sektörünü çeşitli alanlardan desteklemekle ilgili bir yaklaşımı var. 

Ayrıca; kimi zaman da biraz sonra bahsedeceğimiz, ithalatı da köstekleme yaklaşımı var. 

Mesela; şeker üreticisini korumak için ayrı bir düzenleme var; şeker ithali izne tabi, yasak. 

Ancak; Türkiye’deki şeker fiyatlarının çok artması veya ihtiyaca yetmemesi gibi hallerde şeker 

ithaline izin veriyor. İçerideki şekerler tüketilsin, içerideki fiyatlar cari olsun diye, sizin 

dışarıdan daha ucuza da olsa şeker getirmenizi engelliyor. Tersini de yapıyor; kendi 

sanayicisinin üreticisinin de ihracat yapmasını istiyor. İdare niçin buna ihtiyaç duyuyor? Dersin 

başında da söylediğim gibi, hukuk düşüncesi bunu hukukileştirmeye girişiyor. Böyle bir vakıa 

var, bu vakıayı görmezden gelemezsiniz, kitaplarda yazmasa da bu bir vakıa, böyle bir eğilim 

var ve bunun bir hukuki rejimi olması lazım. İdare istediği gibi yapsın, istediğine istediği 

fiyattan versin, istediğine büyük araziler versin şekline dönüşmemesi; teşvik yapayım derken 

insanları özel olarak zenginleştirecek muamelelere dönmemesi lazım. Dolayısı ile; bir hukuki 

zemin olmazsa, idareler eliyle zenginleştirilmiş insanlar ortaya çıkar. Teşvik etmek, yanlış 

değil; ama teşvik etmenin yanlış yolları olabilir. Bunun hukukileşmesi için maksat ne olacak? 

Bir kere; kamu hizmeti niteliği taşıması diye bir şart yok. Zeytincilik kamu hizmeti değil; ama 

zeytincilik teşvik edilebilir. Bir şey kamu hizmeti olacaksa; zaten teşvike gerek olmadan idare 

onu kamu hizmeti yapar ve toplanan vergilerden masraf yaparak, o faaliyeti zararına da olsa 

sürdürür. Kamu hizmeti; zaten para kazanmak için değildir; kural olarak meccanidir. Dolayısı 

ile; kamu hizmeti olması başka bir şeydir. Kamu hizmeti olmasını doğuran ihtiyaç, özendirme 

ve destekleme faaliyetini doğuran ihtiyaçtan farklı bir ihtiyaçtır. Orada idare o faaliyeti 

görmezse, idareye görev olarak verilmezse, o faaliyetin yoksunluğu nedeni ile toplumun temel 

bileşenlerinde aksaklık olacağı düşüncesi ya da -kitaplarda yazdığı gibi- huzursuzluk 

doğuracağı düşüncesi vardır. Dolayısı ile; toplumda birçok kimsenin temel ihtiyacının 

giderilebilmesi amacı ile idarenin kamu hizmetini üzerine alması ve kamu hizmetleri ilkeleri 

çerçevesinde süreklilik, uyarlama ve eşitlik ilkesi çerçevesinde sunması, bir hukuki rejimi 

gerektiren faaliyetin tespiti anlamına gelir. Halbuki; zeytincilik öyle bir şey değil. Niçin o 

zaman zeytincilik bakımından bu bakış açısı var? Tahminler yürütebiliriz. Mesela; neden şeftali 

ya da armut ya da başka bir şey değil de zeytin? Mesela; belki resmi yoldan haşhaş üretimi daha 

gelir getirici olabilir; sağlık sektöründe kullanılıyor, gıda sektöründe kullanılıyor, daha verimli 

ve daha pahalı olabilir diye. Buna ilişkin ancak tahminler yürütebiliriz. Mesela; tahminlerden 

birisi şu olabilir: zeytin çok yönlü bir meyve. Şeftalinin yapılabilecekleri bellidir, yenir, belki 

konservesi yapılır, belki turşusu yapılır; ama zeytincilikte zeytinin hem yağından yararlanılır, 

hem çekirdeğinden yararlanılır, hem küspesinden hayvan yemi olarak yararlanılır, hem bir ağaç 

olarak havayı temizleyici yönü vardır, hem toprak bakımından besleyici yönü vardır. Dolayısı 
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ile; zeytinin sadece bir meyve olarak kullanımı değil; dünya ticaretinde çeşitli biçimlerde 

kullanımı var ve sadece Akdeniz Bölgesi’nde yetiştiği, Akdeniz’e endemik bir ürün olduğu için 

bütün dünya ticareti bakımından kıymetli ve rekabeti çok yoğun olmayan bir boyutu vardır. 

Bunu yetiştirmek suretiyle; hem çiftçisine iş bulmuş olur, hem gelir sağlamış olur, hem 

yurtdışına ihraç edilecek bir madde nedeni ile döviz girdisini sağlar, hem dünya ticaretinde yer 

almayı sağlar, hem toprakların erozyonunu önler vs. Zeytini teşvik etmeden önce neyi teşvik 

edelim diye yapılan araştırmalar sonucunda belki bulunmuş 50 kadar unsuru vardır. Bu 50 

unsuru birden gerçekleştireceği için. Bunu idare yapmaya çalışsa, bir çiftçi olmadığı için 

tutacağı elemanlarla bunu yapamaz; dolayısı ile bunu ancak çiftçileri başka bir şey yapmak 

yerine, zeytincilik yapsın diye özendirerek, böylelikle göç etmek zorunda kalmalarını 

engelleyerek, böylelikle para girdilerini sağlayarak, gizli işssizliği gidererek çok yönlü 

faydasını sağlayabilecek bir teşvik yapabilirim diye düşünülmüş. Dolayısı ile; zeytini 

yetiştirsin, para kazansın. Zeytini yetiştirip para kazanmasında hem onun para kazanması 

şeklinde bir faydası, hem de benim zeytinin yetişmesinde kamu hizmeti olarak değil ama kamu 

yararı olarak faydam var. O kamu yararı da; zeytinde kamu yararı olduğu için değil; sonuçta 

ticareti ile para kazanıldığı, işsizliği giderdiği, göçü önlediği için var. İstanbul’un resmi 

rakamlar ile 17 milyon olsa bile 30 milyon nüfusu olduğunu düşünün. Dolayısı ile; buraya 

gelmek zorunda kalan insanların yerinde geçimini sağlayabilmesi, sosyal hayat standartlarını 

bulabilmesi, işsizlik olmaması, burada kendisini çürüteceğine daha sağlıklı bir şekilde 

yaşamasının sağlanması elbette çok yönlü kamu yararıdır. Kamu yararı; en uzak yönü ile insan 

hareketliliğinde yerleşik nüfusu ülke üzerine yayabilmek şeklinde bile görülebilir. Dolayısı ile; 

buradaki kamu yararı şeftali üretimi ya da zeytin üretimi değil; sonuçta bunun yol açtığı 

zincirleme etkiler olarak idarece değerlendirilmiştir. Bu sübjektiftir, kişiden kişiye değişebilir. 

Kamu yararı bunda görüleceğine, tarımı daha rahat yapılan buğdayda görülseydi de denilebilir; 

ama bu bir tercih meselesidir. Bu tercihin yapılmasını sağlayan metajuridik unsurları tespit 

etmek ve bizim bakımımızdan da tercihin hukuki sonuçlarını belirlemek ihtiyacı var. 

Yöntemimiz şu; özendirme ve desteklemede dünyadaki rekabete de bakarak rekabeti 

bozmayacak özendirme ve destekleme, hukuki rejiminin şu anda önde gelen gerekliliklerinden 

birisidir: Rekabeti bozmamak üzere özendirme ve destekleme. Böyle bir ilkeyi koyduğunuz 

zaman, işin içine eşitlik geliyor. Zeytincilik Kanunu’nda da herkese açık objektif bir düzenleme 

yapmış. Dolayısı ile; bu sadece belirli kişilere değil; buna talip olan herkese yönelik getirilmiş 

bir olanak. Objektif olarak öncelikler belirlenmiş: Önce toprağı olmayan, sonra yakın çiftçiler 

diye giden bir öncelik sıralaması. Şirketlerin ve başka yatırımcıların ise bunu yapmasına engel 
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olmamış. İlk planda bu bir idare eliyle zenginleştirme, idare eliyle imtiyaz sağlama, idare eliyle 

kayırma yöntemi olmasına yönelik bir hukuki altyapının burada izleri var. Adı konularak ya da 

konulmayarak, sezilerek ya da bilinçli düşünerek. Ama; şimdi bu konu ele alındığında birincisi 

bu: rekabeti bozmayacak bir özendirme ve destekleme yapmak lazım. Rekabeti bozarsanız, siz 

batırırsınız. Mesela rekabeti bozmayacak özendirme ve desteklemenin bir önemini, batmış bir 

ülkeden bahsederek örnek vereyim. Dünyada iflas etmiş devletler diye bir kavram var 

ekonomik bakımdan. Bunlardan birisi de Somali. Somali’de idarenin şehirde hakimiyeti 

Mogadişu’dan bile dış mahallelerine kadar çıkmıyor. Hiç yaprak kımıldamıyor, hiçbir üretim 

yok. Somali nasıl bu hale geldi diye sorarsak; özendirme ve destekleme görünümü altındaki, 

yardım görünümü altındaki rekabeti bozucu etkiler nedeni oluşan bir durum bu. Somalili 

çiftçiler, tüccarlar tam buğday hasadında bulunduğu zaman dünya Somali’ye gemiler dolusu 

bedava buğday dağıtmış. Bunda ne kötülük var diyeceksiniz? Bütün çiftçisi, tüccarı iflas etmiş. 

Rekabeti bozduğunuz zaman, ekonomik hayatı bozduğunuz zaman, kendisi yetiştiremez hale 

geliyor. Siz yardımı eğer rekabeti bozup, yardım dışında ticari olarak bu işi yapacakları 

öldürecek şekilde yaparsanız, o alanı öldürüyor, yardıma muhtaç hale getiriyorsunuz. Dolayısı 

ile özendirme ve destekleme faaliyeti, aynı zamanda riskli bir faaliyet de. Eğer hukuki rejimini 

belirlemezseniz, ülkedeki ticareti, ekonomiyi, üretimi öldürür. Siz zeytincilik hakkında 

getirecekseniz, bu zeytinciliğin başka ürünleri öldürmemesine dikkat etmeniz lazım. Belki 

seçerken de o yüzden zeytini seçtiler. Zeytin; dayanıklı bir tüketim maddesi, diğer meyveler 

gibi hemen bozulmuyor. Siz elmayı, şeftaliyi böyle özendirseniz, sonra da buzhaneler, ticaretini 

kolaylaştıracak şeyler yapmazsanız üretenin bütün ürettiği elinde kalır, satamaz, bozulur ve 

ondan sonra da büyük bir masrafa girer, iflasa girer. Siz onu bir ürüne teşvik ederek o ürünün 

satışını ve muhafazasını sağlamayarak, ürettiği ürünün elinde kalmasına yol açarak esasında 

uçuruma doğru sürüklemiş, teşvik etmiş olursunuz. Zeytinin dayanıklı bir tüketim maddesi 

olması, bozulmaması, ticaretinin yıl içinde ve zaman içinde çeşitli boyutlarda olması, kullanım 

biçimlerinin çokluğu, depolama maliyetinin azlığı, rekabeti bozucu nokta olmaması için bütün 

üreteceklere tanınması gibi noktalar işin mantığını tamamlıyor. Eğer; böyle bir ürünü 

seçmezseniz, iyilik görüntüsü altında kötülük yapıyorsunuz. Sonuç olarak Zeytincilik 

Kanunu’nu hazırlayanlar, şimdi hukukı rejimi bakımından bulunan hususları bilerek veya 

bilmeyerek isabetli düzenleme yapmış ve özendirme-desteklemeyi belirlemişler. 

Şimdi gündemde bu özendirme ve desteklemenin kitaplarda yazmayan ikinci bir boyutu 

var, o da: Etki analizi yapmak. Yani; özendirdiğiniz şey ne kadar etkili? Mesela; bir sürü 

özendirme yapıyorsunuz, halbuki özendirme yapmadan öncesi ile arada bir parmak fark oluyor. 
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Bu reklam analizi gibi bir şey, televizyonlarda çok yüksek reklam bütçesi harcayabilirsiniz ama 

satışınız hiç artmaz. Televizyonda yapmak yerine, üniversitelerin billboardlarında yaparsınız 

satışınız artar. Bu bir etki analizi meselesi. Yani; etki analizi reklamcılıkta olduğu gibi yaptığınız 

şeyin “Ne kadar geri dönüşü var?, “Ne kadar etkiliyor?”, “Bunu gerçekten teşvik ediyor mu?”, 

“Zaten insanlar yapacakları şeyi mi yapıyorlar?”, “Zaten insanlar zeytin yetiştirecekler, sen de 

üstüne bir de fazladan devlet toprağını mı veriyorsun?” sorularının cevaplarını araştırmak ve 

analiz etmek. “Başka şeye devlet toprağını ver!” diyebilecek bir sonuç elde ediyor musunuz? 

Ama; hiç zeytin yetiştirmeyi düşünmeyen bir kimseyi, zeytin yetiştirmeye teşvik ediyorsanız o 

zaman önemli bir şey.  

Dolayısı ile; ikinci mesele de etki analizinde bu teşvikin amacına ulaştığına ilişkin sürekli 

denetleme yapmak. Buna kontrol de diyebilirsiniz; ama kontrolden farklı. Etki analizi, -dün 

bahsettim hayali ihracat meselesinden, yarım kalmış fabrikalardan- esas bu işin hukuki 

rejiminden en önemlisi, bu noktada aldatılmaya müsait olmamak. Hukuki rejimi buna göre 

kurmak. Yani; zeytincilik yapacağım diye, 20 hektar yeri alıp da tatil sitesi yaparsa, bu esasında 

amacı istismar etmektir. İhracat yapıyorum diye vergi iadesi almış da ihracat yapılmamışsa, bu 

da bir istismar konusu olur. Dolayısı ile; bunu denetlemek. Dikkat ederseniz, bir kısmı kollukta 

gözükse bile, bu denetleme bir kolluk denetimi değil. Yani; sadece bir suç denetimi değil; 

“Amaca uygun kullanıyor mu?”, “Aldığı malzemeyi amaca uygun kullandı mı?”, “Aldığı 

krediyi amaca uygun kullandı mı?”, “Aldığı parayı amaca uygun kullandı mı?” bu hususları da 

denetlemek. Bu dolandırıcılığı da aşan bir şey. Ceza hukuku bakımından dolandırıcılık suçu 

oluşturması başka bir şey, idarenin kaynağını amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 

denetlemesi başka bir şey. Kamu hizmetinin faaliyete içten müdahalesinden farklı, kolluğun 

kamu düzenini korumasından farklı; burada kendi teşvik düzenini, kendi teşvik düzeninin 

amaca uygun olarak işleyip işlemediğini koruyor. Sonuç olarak bunların üçü de birbirinden 

farklı denetimler ve olması gereken de bu. İdare; denetlemediği takdirde kamu kaynağını boşa 

aktarmış olacak. İdare burada aldatılmakla mazur görülemez, idare aldatılmamak 

mecburiyetinde. İdarenin bu noktadaki bir hatası esasında ekonomik düzeni bozar. Bu sebeple 

idarenin ekonomik hayata müdahalesinde, teşvik yöntemlerini kullanmasında amaca uygun 

kullanılıp kullanılmadığını esas alacak bir kontrol düzeni oluşturması lazım.  

Her ne kadar günlük dilde bir ayrım yapılmasa da; özendirmenin ve desteklemenin idare 

bakımından farklılıkları var. Bir şeyi özendirmek başka bir şey, desteklemek ise başka bir şey. 

İkisi bir arada kullanılıyor ama; özendirmekte dikkat ederseniz tek başına kullandığında bir 

destek yok, sadece yapma konusunda hevesi canlandırılıyor; desteklemekte ise yapana bir el 
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veriliyor, yukarı doğru itekleniyor. Dolayısı ile; bunların da kendi içerisinde hukuki rejim 

nüansları var, özendirmede başka hukuki rejim, desteklemede başka hukuki rejim diye ilkeleri 

zaman içinde gelişecek. Şu anda hukuki rejim çok kaba hatları ile belirlenmiş durumda. 

Ana konumuz, özendirme ve destekleme faaliyetinin hukuki rejimini bulmak. Buna 

ilişkin bütün mevzuatı öğrenmek değil. Buna ilişkin mevzuatın çok çeşitli olabildiğini söyledik. 

Tarihi derinliği ve yatay çeşitliliği var. Bir şeyi kapsayabilmek için hem derinlik hem yataylık 

ile ilgili bilgiye ihtiyacımız var. Yani aynı dönemde farklı konularda olanlara bakmak lazım. 

Bir kurumu tarihi derinliği içinde ele almak lazım. Biz de anlayabilmek ve görebilmek için bu 

çeşitliliği göstermeye çalıştık. Mesela; bir olayı sadece değerlendiriyor olsak, bizi ilgilendiriyor 

olsa: diyelim ki aranızdan birisi bu alanda teşvikten yararlanmak istese; bu durumda 

yönetmeliğine bakmak lazım, ilgili kararlarına bakmak lazım, zaman içindeki değişimine 

bakmak lazım, zaman içinde nasıl başlamış ne gibi değişiklikler olmuş, ne gibi uyuşmazlıklar 

çıkmış, ne gibi kararlar verilmiş bunlara bakmak lazım. Bunlara baktığınız ve nasıl gelişme 

izlediğini anladığınız zaman, nasıl gideceğine ilişkin de bir projeksiyon yapabilirsiniz. 

Böylelikle; yatırımınızın hukuki riskini ölçmüş olursunuz. Hukukçuların yapmakta en 

zorlandıkları fakat en fazla hukukçuya ihtiyaç olunan nokta, risk analizi yapabilmek, yani 

ilerisini görebilmek. İleride ne gibi hukuki değişiklikler olabilir, ileride bu alan nasıl bir hukuki 

altyapıya sahip olur, burada nasıl bir dönüşüm olur bunu anlayabilmek için yatay ve dikey 

bakıp; buna ilişkin de hukuk mantığını, konuya ilişkin mantığı kavramışsanız o mantığı 

işleterek, o mantığı olay üzerinde projeksiyonlar yaparak senaryolar yazarsınız. Önceden 

görebilmek ise bir emekle, konunun mantığını anlamakla, değerlendirmekle ilgili bir şey. 

Dolayısı ile bunu verebilecek bir ders yapımız, buna yönelik bir müfredatımız yok; ama bu yola 

çıkmak isteyenler için bunun yöntemini göstermemiz faydalı olabilir. Yöntem olarak da; 

kitaplardaki tanımlar dışında, sizin farklı yöntemlerle mantığını görebilmenizi, sezebilmenizi, 

bilgiye dayalı bir sezgiye ulaşabilmenizi sağlamaya çalışıyoruz.  

Böyle bir gündem var, bu gündem idare hukukunun güncel gündemlerinden birisi, önemi 

var, 1930’lu yıllardan başlayan bugüne uzanan bir boyutu var, hükümet programlarında ve/veya 

partilerin seçim vaatlerinde “şu özendirme ve desteklemeyi yapacağız, iş kurmak isteyen 

gençlere karşılıksız şu kadar para vereceğiz, şöyle yapacağız böyle yapacağız” var. Bu 

özendirme ve destekleme önemli bir idari yetki, kötüye kullanılabilecek de bir yetki. İdare 

tarafından da kötüye kullanılabilir, kişiler tarafından da kötüye kullanılabilir. Öyleyse; hukuk 

gündeminde bunun kötüye kullanılmasını engelleyecek, amaca uygun kullanımını 

değerlendirebilecek, etki analizini yapabilecek bir hukuki altyapıya ihtiyacı var. Her olay, bu 
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amacı farklı araçlarla sağlayabilir. Ama bu amaca yönelik bir gündemi var.  

 

Birkaç yargı kararı inceleyelim: 

 

Antalya Valiliği ile ilgili bir uyuşmazlık var: “Antalya Val�l�ğ�nden alınan 25.3.1982 gün 
ve 18/1133 sayılı yazıdan ( Ek- 1 ) Antalya İl� Merkez İlçe ...Köyünün ...ve ...mevk��ler�ndek� 
Devlet yaban� zeyt�nl�kler�n�n 3573 sayılı Yasaya göre 25.6.1973 tar�h�nden önce dağıtıldığı, 
dağıtılan parserlerden 87 aded�n�n yasal müddet� �ç�nde �mar �hyasının tamamlandığı ve 
Bakanlığımızca tapu tesc�l em�rler�n�n �lg�l� V�layete gönder�ld�ğ�, ancak mahall� Tapu S�c�l 
Muhafızlığı �le M�ll� Emlak Müdürlüğünün Mal�ye Bakanlığının konuya �l�şk�n 1.3.1982 gün ve 
MİLE 3314- 5235/81-Şb. 3/2 Md. 5338 sayılı yazısı ( Ek-2 ) üzer�ne tesc�l �şlem�n�n yapılmadığı 
anlaşılmıştır.” Yani; Tarım Bakanlığı araziyi vermiş, ama tapu müdürü ve milli emlak müdürü 
“bu devlet arazisi nasıl verilir? Bu konuda ne yapacağız?” diye tereddüte düşüp, kendi 
bakanlıklarına sormuş ve böylece bir ihtilaf ortaya çıkmış. 

 

Kararın devamında: “Kend�ler�ne İmar ve �hya etmek üzere yaban� zeyt�nl�k dağıtılan 
k�ş�ler�n (bu �mar sadece b�na yapmak değ�l, mamur hale get�rmek de demek. Aynı kökten 
gel�yor. Mamur hale get�rmek, yıkılmış, harap olmuş ve ver�ms�z olan b�r şey� �mar etmek, 
mamur ver�ml� hale get�rmek. İhya �se, üzer�nde h�çb�r şey olmayan toprağa ağacı d�kmek. 
B�r�s� bakımını yapmak, ver�ml� hale get�rmek ve d�ğer� �se yet�şt�rmek, sıfırdan üretmek) 
yasada öngörülen yükümler� yer�ne get�rmeler� ve koşulların gerçekleşmes� hal�nde, o 
taşınmazın mülk�yet�n� �steyeb�lmeler� konusunda kazanılmış hakları bulunmaktadır.” Yargı bu 
noktayı ortaya koymuş, kanundan dolayı kazanılmış b�r hak söz konusu. K�ş� bu şartları yer�ne 
get�rd� �se, �dare artık bunu sağlamak �ç�n �şlem yapacak. 

 

Kararın devamında: “Her yasa yürürlükte bulundukları zamandak� olaylara uygulanmak 
ve �l�şk�ler� düzenlemek suret�yle hak ve yetk�ler doğuracağı, bu hak ve yetk�ler�n zaman �ç�nde 
korunmaması �st�krar �lkes�ne ve devlet�n güven�l�rl�k n�tel�ğ�ne uygun düşmeyeceğ� c�hetle bu 
hakkı doğuran yasanın yürürlükten kalkmış olması ya da uygulanmasının durdurulmuş 
bulunması sonucu değ�şt�r�lmez.” Mahkeme burada hukuk� güvenl�k ve �st�krar �lkes�nden 
bahsed�yor; yasa kalksa b�le, 5 yılı doldurmuş k�mseler�n bu hakkını zaten korumak lazım. 
Sonuçta; “Yukarıda açıklanan nedenlerle, 3573 sayılı Yasanın 3 ve 4 üncü maddeler� 
uygulanmak suret�yle kend�ler�ne toprak tevz� ed�lm�ş k�ş�lere, bu Yasa �le saptanan koşulların 
gerçekleşmes� hal�nde tapularının ver�lmes� gerekt�ğ� hakkında mütalaa kılınmakta dosyanın 
Danıştay Başkanlığına sunulmasına 27.10.1982 gününde oyb�rl�ğ�yle karar ver�ld�.” d�yor 
Danıştay. 

 

B�r başka uyuşmazlık 8. Da�re’de. Burada 3573 sayılı Zeyt�nc�l�ğ�n Islahı ve 
Yaban�ler�n�n Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümler� uyarınca tahs�s ed�len taşınmazın, 
amacı dışında kullanıldığının tesp�t ed�lmes� üzer�ne, her zaman �ç�n tahs�s� �ptal ed�leb�l�r m�, 
ger� alınab�l�n�r m� tartışması söz konusu. Karara baktığımızda: “Dosyanın �ncelenmes�nden, 
Antalya �l�, Merkez �lçe, ... Köyü'nde bulunan ... parsel nolu taşınmazın 3573 sayılı Yasa 
hükümler� uyarınca 1973 yılında .. .'ya tahs�s ed�ld�ğ�, ver�len süre �çer�s�nde taşınmazda 
bulunan yaban� zeyt�nler�n aşılanması, taşınmaza bakılması ve ıslah ed�lmes� hususlarının 
yer�ne get�r�ld�ğ� görülerek, 15.4.1980 tar�h�nde Antalya Val�l�ğ�nce taşınmazın tapuda devr�n�n 
yapıldığı, 12.1.2004 ve 20.1.2004 tar�h�nde Tarım �l Müdürlüğü görevl�ler�nce �lg�l� araz�de 
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yapılan denet�mde; amacı doğrultusunda kullanılmadığının tesp�t� üzer�ne dava konusu �şlemle 
tahs�s�n�n kaldırıldığı, bu �şlem�n �ptal� �stem�yle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.” 
Yan� �dare tahs�s� kaldırarak araz�y� ger� almış. Araz�y� ger� alması üzer�ne de k�ş� dava açmış. 

 

Kararın devamında: “3573 sayılı Yasanın amacı, aşılı zeyt�nler�n bakımının, yen�den f�dan 
d�k�lmes� suret�yle meydana get�r�lecek zeyt�nl�kler�n �se tes�s ve yet�şt�r�lmes�n�n, yaban� 
zeyt�nl�kler�n açma ve aşılama �şlem�n�n yapılarak zeyt�nc�l�ğ�n gel�şmes�n� sağlamak olup bu 
amaç doğrultusunda da taşınmazın bu �şlemler� yapanlara tahs�s� yapılmaktadır. Tahs�s 
sonrasında taşınmazı bel�rlenen süre �çer�s�nde amacına uygun olarak kullandığı tesp�t 
ed�lenlere, tapu devr� yapılmaktadır. Ancak, tapu devr� yapıldıktan sonra da taşınmazın h�çb�r 
şek�lde amacı dışında kullanılmaması gerekt�ğ� yukarıda bel�rt�len Yasanın am�r hükmü olup 
amacı dışında kullanılması hal�nde �se tapu devr�n�n 3573 sayılı Yasanın değ�ş�kl�ğ�nden önce 
ya da sonra yapılmış olmasına bakılmaksızın tahs�s�n her zaman �ptal ed�leceğ� açıktır.” Yan�; 
�dare d�yor k�; ¨5 sene zeyt�nc�l�kle uğraşıp tapuyu aldıktan sonra amacı değ�şt�remezs�n. Ben 
tapuya beyanlar hanes�ne şerh de koyarım, bu tapulu b�r araz� de olsa amaç dışında kullanıldığı 
her zaman ger� alırım, tapuyu �ptal eder�m. Dolayısı �le tapu herhang� b�r özel mal tapusu g�b� 
tedavül edemez, �sten�ld�ğ� g�b� kullanılamaz; ‘usus, fructus, abusus’u bu tapu sağlamaz. Bu 
ancak zeyt�nc�l�k yapmak üzere kullanılacak mülk�yet� gösteren b�r tapudur. Zeyt�nc�l�kten 
çıktığı anda tapunun �ptal�ne yol açacak, tahs�s�n �ptal� �şlem�n� yaparım, tahs�s �ptal ed�l�nce 
tapunun temel� de ortadan kalktığı �ç�n adl� yargıya g�der, dava açar, tapunun �ptal�n� sağlar ve 
araz�m� ger� alırım. Bunda da b�r aykırılık yok”.  

 

İdare �lk olarak tahs�s� �ptal etm�ş. Tapu olduğu �ç�n �dare tek taraflı olarak tapuyu �ptal 
edem�yor, tapuya esas olan tahs�s� �ptal ed�yor, sonra da adl� yargıda dava açıp, tapu kaydının 
düzelt�lmes� �ç�n tapu �ptal� den�len b�r dava �le ger� alıyor.  

 

Mesela; burada mahkemen�n verd�ğ� karar kr�t�k b�r şey. Mahkeme, “Tapu g�tt�kten sonra 
artık özel hukuka tab� b�r statüye geçt�ğ� �ç�n artık �daren�n bu konuda b�r kontrol yetk�s� 
kalmamıştır. Bu kanunun düzenlenme hatasıdır, esasında 20 yıl boyunca �lg�l�ye tahs�s etmel�, 
20 yılın sonunda belk� tapuyu geç�rmel� �d�. Dolayısı �le, 5 yıl �ç�nde tapuyu geç�rm�şse, artık 
tapu geçt�kten sonra mal�k�n tasarruf yetk�s�ne �dare müdahale edemez vs.” d�yeb�l�rd�. O 
zaman hukuk� rej�m� bakımından farklı b�r yola g�derd�. Ama; �dare nasıl bakıyor? Şöyle; “Bu 
b�r özend�rme ve destekleme. Mülk�yet� de devretse, özel hukuk muameles� de yapsa, amacı 
dışında kullanıldığı her zaman bunun ger�ye vdönüş prosedürünü başlatmak lazım.¨ Dolayısı 
�le bu mülk�yet�n kes�n olarak geç�s�n� sağlayan tapu �ç�nde ayrı b�r s�stem.  

 

Mesela; Meden� hukukçular eşya hukukunda tapuya �l�şk�n hükümler� eğer �dare 
hukukunda ver�lm�yor d�ye �şlem�yor olsalar b�r eks�kl�k olur. “Tapu şu �mkanı ver�r, �y� n�yetl� 
mal�k�n tapu hakkına k�mse müdahale edemez, tapu Anayasa’da korunan temel haklardan 
b�r�s�d�r, tapu geçt�kten sonra sebebe bağlı olarak tapunun geçers�zl�ğ� ortaya konulamaz.” 
g�b�. Bunların heps� genel olarak tapu açısından doğru ama kararda da bahsed�len tapu, �lg�l� 
�şlemler neden� �le başka b�r tapu. Bu tapu, d�ğer tapular g�b� serbestçe üzer�nde tasarruf etmeye 
�mkan verm�yor. Bu yargı kararı �le de, tevs�k ed�lm�ş b�r durum hal�ne gel�yor. Yoksa sadece 
kanun bunu sağlamaz. Kanun b�r altyapı oluşturuyor; uyuşmazlıklar çıktığı zaman yargının 
bunu kavrayışı, ele alışı, uyuşmazlıkları değerlend�r�ş� bell� oluyor. Dolayısı �le; ş�md� bu alana 
�l�şk�n bunlar okunursa ne olacağı, nasıl g�d�leceğ�, bu konuda �ler�de çıkab�lecek 
uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğ� hakkında �nsan b�r f�k�r sah�b� olur, altyapısı konusunda 
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değerlend�rmes� tamamlanır. Yan� İdare �zl�yor, kontrol ed�yor. Yargı d�yor k�, “İdare 10 sene 
sonra da olsa, tapu başkasına da ver�lse devreder.”  

 

Mesela; şöyle b�r uyuşmazlık çıksa s�zce �dare nasıl karar ver�r: İlg�l�, zeyt�nc�l�ğ� 
bırakmaya karar ver�yor, zeyt�nc�l�k yapacak başka b�r k�ş�ye para karşılığı bu arsayı satmak 
�st�yor. Başkasına satmak, yasak mı değ�l m�? Özend�rme ve desteklemen�n amacına aykırılık 
sayılır mı sayılmaz mı? Burada neye bakılacak? K�ş� m� özend�r�l�yor, yoksa özend�rmeye konu 
oluyor daha doğrusu, k�ş� özend�r�l�yor da özend�rmeye konu olan ne, korunan değer ne? 
Zeyt�nc�l�k. Dolayısı �le d�ğer� de zeyt�n yet�şt�recekse arsanın satılmasına b�r engel yok. Ama; 
satın alan zeyt�nl�k yet�şt�rmekten vazgeç�p orayı başka b�r şey yapmak �sted�ğ� zaman, 
“Taahhüt eden ben değ�l�m.” d�yemez el�nden alınır. Dolayısı �le; arsanın üzer�nde zeyt�nl�k 
olmasını güvenceye alıyor, k�m�n zeyt�nl�ğ� ürett�ğ�n� değ�l -aks�n� zaten düşünse, �nsanlar 
�lelebet yaşayacak değ�l ya, ölecek, m�rasçılara geçecek, mal�k her halükarda değ�şeb�lecek, 
ş�rket nev� değ�şt�reb�lecek, �flas edecek, başka b�r ş�rket kurulacak, b�r sürü şey olab�lecek. 
Ancak buradak� amaç zeyt�nl�k olarak devam etmes�.  

 

Köstekleme Faal�yet� 

Özend�rme destekleme faal�yet�n�n k�taplarda ele alınmayan b�r boyutu var, k�taplarda 

kamu h�zmet� kapsamında ele alınan boyutu var, b�r de h�ç ele alınmayan boyutu var. Ele 

alınmayan boyutu: Köstekleme faal�yet�. İdaren�n destekleme dışında b�r de köstekleme 

faal�yet� var. Mesela; b�r tanes�n� zeyt�nc�l�ğe �l�şk�n Kanunda gördük: Zeyt�nl�kler korunsun 

d�ye 1 km. c�varında ahır yapımını yasaklıyor, hayvancılığı köstekl�yor. Yan�; “Burada bunu 

yapamazsın, çünkü zeyt�nc�l�ğe zarar ver�rs�n. G�t başka yerde yap.¨ demek �st�yor.  

Kösteklemek şöyle oluyor: mesela; EPDK elektr�k f�yatlarını bel�rl�yor. D�yor k� “konut 

elektr�ğ� şu kadar, sanay� elektr�ğ� şu kadar, kalkınmada öncel�kl� bölgelerde bu elektr�k 

f�yatının ¼’ü, kalkınmada öncel�kl� olmayan bölgelerde �se bu elektr�k f�yatının 2 m�sl�”. Yan� 

İstanbul’da sanay� tes�s� kurarsanız kW-h başına 4 TL yer�ne 8 TL elektr�k bedel� ver�yorsunuz, 

kalkınmada öncel�kl� yerde yaparsanız kW-h başına 4 TL yer�ne 1 TL ver�yorsunuz. Dolayısı 

�le; b�r yerde özend�r�yor ve elektr�k f�yatını 1 TL’ye �nd�r�yor; d�ğer yerde 8 TL’ye çıkarıyor. 

S�z elektr�ğ�n 8 TL olduğu yerde elektr�ğ� yoğun olarak kullanan b�r sanay� tes�s� kurarsanız, 

mal�yet�n�z�n b�r g�rd�s� 8 m�sl� fazla oluyor. Dolayısı �le; hesabınızı �y� yapıyorsanız, sanay� 

faal�yet�n�z� orada yapmayacaksınız; g�d�p 1 TL olan yerde yapacaksınız. Böylel�kle; 1 TL olan 

yerde �şs�zl�k var, sanay�leşme gel�şmem�ş, orada sanay� kurulsun d�ye oraya sevked�yor 

�nsanları, yapılaşmanın yoğun olduğu ve sanay�leşmen�n artık hadd� aştığı yerlerde de 

sanay�leşmey�, tes�s yapımını yasaklamak yer�ne köstekl�yor. Yasaklarsa; bu zeyt�nc�l�k 

kanununda olduğu g�b� gerekl� bazı şeylerde sıkıntı olab�l�r. Mesela; öyle b�r sanay� kolu olab�l�r 

k� elektron�k alanda hemen havaalanına yakın olacak, taşıma mal�yet� olmayacak, dışarıya 
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duman part�külü vs. vermeyecek, bacasız b�r sanay� olacak. Onun büyük şeh�rlerde üstün eğ�t�m 

görmüş �nsanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, n�tel�kl� elemanın bulunduğu yerlerde 

kurulması lazım. İstanbul’da sanay� tes�s� kurulamaz dersen�z, onun orada elektr�k f�yatına 

rağmen yapılab�lmes�n� yasaklarsanız, b�r büyük gerekl�l�ğe de toptan yasak get�rm�ş olursunuz. 

Bu; çalışma özgürlüğü bakımından  da tartışılır. Halbuk�; s�z mal�yet�n� artırarak, yoğun 

sanay�n�n burada olmamasını sağlamaya çalışıyorsunuz.  

Böylel�kle �dare, yasak koyma yöntemler� dışında bu t�p araçlar kullanıyor ve bu t�p 

araçlar �ç�nde de ş�md� köstekleme d�yeb�leceğ�m�z b�r alan var. Bu köstekleme, özend�rmeden 

daha hassas b�r alan çünkü burada da �daren�n kösteklerken k�ş�lere zarar verme ve geç�ş �mkanı 

tanımama g�b� yollara yol açmaması lazım. Mesela; halden anlamayan b�r �dare şöyle 

d�yeb�l�rd�: “Burada ses k�rl�l�ğ� oluyor, sen�n fabr�kanı kapatıyorum” dese. Fabr�kayı kapatsa 

1 m�lyon ton �hracat yapan b�r ş�rket, �hracat bağlantıları g�decek, tazm�nat yükümlülükler� 

g�decek, sonra �dareye dönecek. İdaren�n yetk�s�n� kullanmasının sosyal şartları b�r problemat�k 

olarak gündeme gelecek. Dolayısı �le; bu sanay� tes�sler�n� köstekleyerek ve başka b�r yere 

taşınmasını özend�rerek, destekleyerek sağlamak modern �dare yaklaşımında terc�h ed�len b�r 

husus oluyor.  

Buradan özelleşt�rme sonucundak� regülasyona geç�ş yapacağız. Batı Almanya, Doğu 

Almanya �le b�rleşt�kten sonra bazı sanay� tes�sler�n� sadece �şlet�leb�ls�n d�ye yapab�lecek 

teknoloj�ye sah�p ş�rketlere üstüne para vererek özelleşt�rd�. Yan�; değ�l kapatmak, değ�l parayla 

özelleşt�rmeye çıkarmak “sen bu sanay� tes�s�n� al, teknoloj�s�n� yen�le, 10 sene boyunca �şç� 

çıkartma, ben sana her sene şu kadar para vereceğ�m” d�yerek özelleşt�rd�. Ş�md� yavaş yavaş 

regülasyon faal�yet�ne gel�yoruz; çünkü kapatmakla �ş b�tm�yor; kapattığın zaman yen�s�n� nasıl 

kuracaksın, nasıl değerlend�receks�n. Bazıları da; sanay� n�tel�ğ�n� değ�şt�rd� ve gel�şmekte olan 

ülkelere bıraktı o alanları. Mesela; gel�şm�ş ülkeler�n h�çb�r�s� ş�md� ç�mento ya da dem�r-çel�k 

üretm�yor. Fransızlar, Ciments Français den�len devlet sermayel� ş�rket�n�n Türk�ye’dek� 

özelleşt�rmeye g�r�p 5 ç�mento fabr�kasını satın almasından sonra bütün ç�mento fabr�kalarını 

kapattı. “Nasıl olsa ç�mento başka yerlerde de üret�l�r, alab�l�r�m; yapılaşmamı da kend�me göre 

tamamladım, ç�mento bulunamayacak b�r şey değ�l, çevre k�rlenmes�ne engel olmak ben�m �ç�n 

daha öneml�, ç�mento faal�yet�ne artık �z�n verm�yorum” ded� ve öyle yaptı. Ama; bunu ç�mento 

fabr�kaları konusunda kend� ş�rketler� dünyaya yayılıp ed�nmeden önce yapamadı. Dolayısı �le; 

dünyada şöyle şeyler var: 1 k�logram üret�m�n� kaça sattığı kr�ter�ne bakıyor. 1 k�logram pamuk 

mu dem�r-çel�k m� telefon mu ona bakmıyor. Gel�şm�ş ülkeler 1 kg �malatını 3000 dolar 

c�varında satıyor, gel�şmekte olan ülkeler 50 dolar c�varında satıyor, d�ğerler� 3 dolar c�varında 
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satıyor. 1 k�logram dem�rle 1 k�logram cep telefonu arasında f�yat olarak dehşetl� fark var. 

Dolayısı �le; o 1 k�logram dem�r� üretmek yer�ne 1 k�logram cep telefonu üret�yor ve bütün 

dünyaya satıyor. Dolayısı �le, o 1 k�logram d�ğer 1 k�logramı 300 m�sl� 1000 m�sl� 3000 m�sl� 

karşılıyor. Dolayısı �le böyle k�logramı para etmeyenler� başka ülkelere, k�logramı para edenler� 

kend� ülkeler�ne teşv�k ed�yorlar, yönlend�r�yorlar. O yüzden de; k�m� zaman gel�şmekte olan 

ülke d�ye k�logramı haf�f dem�r-çel�k g�b� sanay�ler� teşv�k ett�ğ�n�z zaman sonra sektör kr�ze 

g�rd�ğ� zaman büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu özend�rme ve destekleme o 

yüzden hassas b�r �zleme, hassas b�r değerlend�rme ve mult�d�s�pl�ner yaklaşım gerekt�yor. Bu 

mult�d�s�pl�ner yaklaşımda hukukçular üzer�ne düşen� yapmıyor ve özend�rme ve 

desteklemen�n hukuk� rej�m�n� oluşturmuyor. Dolayısı �le; bu noktada anlattıklarımızdan ş�md� 

regülasyona geç�ş yapıyoruz.  

 

Regülasyon Faal�yet� 

Regülasyon den�len b�r kavram çıktı ş�md�. Regülasyon, Lat�nce kökenl�d�r. Fransızca 

okunuşu b�zde esas alınıyor. Regülasyon düzenleme demek ama artık sözlük anlamı dışında b�r 

anlam ve kapsama da kavuştu; yan�, bu �daren�n düzenleme yetk�s�nden farklı b�r şey. Yabancı 

b�r kel�me olduğu �ç�n de Türk hukukçuları da sarıldı. Çünkü; b�len b�l�yor, sadece sözlük 

anlamını almakla olmaz. Kamu h�zmet� ded�ğ�n�z zaman, b�rçok k�mse “Ben de kamu h�zmet� 

yapıyorum.” d�ye o kel�meye başka anlamlar vererek söylüyor, ama regülasyon, tekn�k b�r �ş�n 

anlamı değ�şt�r�lm�ş kel�mes�. Yan�; sözlük anlamı olan düzenleme �le �lg�l� değ�l artık, tekn�k 

b�r �ş� �fade ed�yor, farklı b�r hukuk� rej�m� �fade ed�yor. Regülasyonun özend�rme ve 

destekleme �le çok bağlantılı b�r kısmı gündeme gel�yor.  

İdare bazı alanlardan çek�l�yor. Bazı alanlardan çek�ld�kçe, bazı alanların hassas�yet 

taşıdığını görüyor ve hassas�yet taşıyan alanlara �l�şk�n b�r hukuk� rej�m� ayrıca oluşturma 

gereğ� duyuyor. S�ze b�rkaç örnek verel�m. Mesela; Rekabet Kurulu, rekabet sağlamaya yönel�k 

b�r �nceleme yapıyor. Rekabet Kurulu, rekabet� bozucu devlet ve kamu tüzel k�ş�ler�n�n 

faal�yetler�n� de denetlemek üzere, bütün ekonom�k alandak� rekabet� bozucu unsurlara bakmak 

üzere kuruluyor. Yan�; rekabet� İSKİ de bozsa ona ceza kes�yor, rekabet� Akbank da bozsa ona 

ceza kes�yor. Hang� alanda k�m, sıfatı ne olursa olsun rekabet� bozucu b�r �ş yaptı mı yapmadı 

mı ona bakıyor, kurallarını bel�rl�yor. Yatay rekabet �hlal�, d�key rekabet �hlal�, p�yasa f�yat 

anlaşması... Mesela; ç�mento fabr�kaları anlaşıyorlar, ve “Hep�m�z �malatımız 10 l�raya b�le mal 

olsa -b�z esasında değerl� b�r �ş yapıyoruz- anlaşalım 50 l�radan aşağı satmayalım.” d�yorlar, 

anlaşıyorlar ve 10 l�raya mal olan şey 50 l�raya satılıyor. Rekabet Kurulu bunu tesp�t ett�ğ� 
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zaman tr�lyonluk para cezaları keseb�l�yor, ş�rketler�n bölünmes�ne karar vereb�l�yor. Dolayısı 

�le; rekabet� bozucu her şeye karşı �daren�n b�r hassas�yete �ht�yacı var. Öyle b�r kurul kuruyor 

k� bu kurul, rekabet bozulmasın d�ye önceden düzenleme yapıyor, rekabet bozulmuş mu 

bozulmamış mı d�ye de denetleme yapıyor, rekabet bozulmuşsa b�r çeş�t yargılama yapıp ceza 

ver�yor, �dar� yaptırım uyguluyor. Üçü b�rden var, buna regülasyon kurumu d�yorlar. Bunun 

özell�ğ�; merkez� hükümetten ve yerel hükümetten bağımsız olacak, atananların hukuk� 

güvenceler� olacak, atananlar h�çb�r s�yas� etk� altında olmayacak, atananlar konunun uzmanları 

olacaklar, her türlü meslek� güvence �le mal� güvence �le faal�yet gösterecekler ve bu alanın 

gerekler� ne �se kurallarını koyacaklar, kamu veya özel herkes bu kurallara uyacak, uyulup 

uyulmadığını denetleyecek, gerek�rse de para cezası kesecek. Bu o kadar �lg�nç b�r �mkan k�, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bu konuda düzenleme yapar. BDDK’ya 

atanan üyeler, görevler� b�tt�kten sonra da 2 yıl boyunca maaşlarını alıyorlar. N�ç�n 

d�yeceks�n�z; çünkü bu görevde �ken, bankaların sırlarına vakıf oldukları �ç�n, başka bankada 

çalışırlarsa görevden ayrıldıklarında rekabet� bozucu davranışlardan olacağı �ç�n, bankaların her 

türlü muameleler�ne bakmakla yükümlü oldukları �ç�n bunlara adeta, “Sen bu görev� artık 

yapmayacaksın, bu görevdek� süren b�tt� ama para �ht�yacı duyarak başka yerde �şe g�rme 

mecbur�yet�nde kalma.” d�ye maaş ver�yor, çok da �y� yapıyor. 2 yılda çok şey değ�ş�r d�ye 

olmalı; b�lg�ler� 2 yıl esk�s�n, o sırada da geç�m derd�nde olmasın d�ye düşünülmüş.  

Başka alanlarda mesela B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu (BTK) regülasyon 

yapıyor. BTK’nın regülasyon yaptığı alanda sadece güvencel� atanmış üyeler yok, sektörden de 

seç�lm�ş üyeler var, yan� b�l�ş�m sektöründen de g�ren üyeler var. Dolayısıyla bu kurullar da 

sadece memurlardan oluşmuyor. Özel statülü atanmış k�mselerden oluşuyor. Mesela; öğret�m 

üyeler�nden atananlar oluyor, o alandak� bakanlıklardan atananlar oluyor, o alanda çalışan 

ş�rketlerden seç�lenler oluyor, bazıları da mecl�s tarafından seç�l�yor -RTÜK mesela-. RTÜK 

ş�md�lerde hep tartışılıyor. RTÜK’te dengey� sağlamak �ç�n muhalefet part�s�, �kt�dar part�s� 

kontenjanları var. Bell� sayıda üyes� �kt�dar part�s�n�n gösterd�ğ� adaylar arasından bütün 

mecl�sçe seç�yor, bell� sayıda üyes� de muhalefet part�s�n�n gösterd�ğ� adaylar arasından y�ne 

tüm mecl�sçe seç�yor. N�ye? Güvencel� olsun ve s�yasete etk�l� olab�lecek, algı yönet�m� 

yapab�lecek radyo telev�zyon yayınlarının seç�m dönemler�nde veya d�ğer dönemler�nde 

rekabet� bozucu etk�ler�n� bertaraf ets�n.  

Bağımsız �dar� otor�teler; regülasyon faal�yet�yle topluma şek�l vermeye çalışan, t�carete 

şek�l vermeye çalışan, rekabete şek�l vermeye çalışan, bu t�p yöntemler� yapıyor. Ş�md� mesela 

BTK’nın çok öneml� b�r gündem� var, hukuk� b�r çatışma gerçekleş�yor. Başka operatöre 
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numaranızı taşıdığınız zaman, oradan s�z� aradıklarında dıt dıt d�ye b�r ses çıkıyor. Yan� s�z 

Turkcell’�n 532’l� b�r numarasından b�r Tukcell numarasını arıyorsunuz ama esasında o 532’l� 

numara Avea’ya geçm�ş ve o geç�ş� göstermek �ç�n dıt dıt d�ye b�r ses çıkıyor. “Yan� s�z�n 

ş�rket�n�z değ�l başka b�r ş�rkett�r.” uyarısı. Bu n�ç�n öneml�? Çünkü kend� ş�rket mensupları 

arasında arama bazen sınırsız bedava, d�ğer�n� aramak daha pahalı bunu �kaz ed�yor. Büyük 

numara taşınab�l�rl�ğ� alan ş�rketler bunun kaldırılmasını �st�yor. Numara taşınab�l�rl�ğ� 

kullanılmasını �steyen büyük abonel� ş�rketler de kaldırılmamasını �st�yor. İk� taraf da BTK 

üzer�nde büyük b�r hukuk savaşı ver�yorlar kaldırılsın mı kaldırılmasın mı d�ye. Ortadak� 

probleme baktığınız zaman sadece dıt dıt ses�. Bu bütün t�caret�, arama katsayısını değ�şt�recek 

b�r şey. Bunu nasıl değerlend�recek? İşte bu b�r regülasyon faal�yet�. Regülasyon faal�yet� olarak 

d�yor k�, “Bu Avea’nın mal� durumunu �lg�lend�rd�ğ� �ç�n başka ş�rkete numarasını taşıyanlar 

arandığında başka ş�rkete taşıdığını göster�r �k� dıt ses� s�nyal ver�lecekt�r.” Regülasyonu 

yapıyor, buna bütün ş�rketler uymak zorunda; beğenmezlerse dava açıyorlar, mahkeme bu 

davayı sürdürüyor, �ptal ed�l�yor veya ed�lm�yor.  

Dolayısıyla regülasyon ne? B�r özend�rme değ�l, b�r kamu h�zmet� değ�l, b�r kolluk değ�l; 

bunun dışında hassas b�r alanı düzenleme. Başka �lg�nç regülasyonlardan da bahsedel�m. 

Mesela; nedense tütün ve pancarda regülasyon var, her �steyen arsasına şeker pancarı ekem�yor. 

Şeker pancarı ekeb�lmek �ç�n, Şeker Kurulu’na başvuracaksınız, �z�n alacaksınız, ekeceks�n�z, 

ekt�ğ�n�z� k�me satacağınıza da o kadar ver�yor bazen. Tütünde de böyle. Herkes �sted�ğ� yere 

tütün ekem�yor. “Kend� tarlamda �sted�ğ�m� eker�m.” d�yemezs�n�z; çünkü �dare “Hayır bu 

regüle ed�len, hassas b�r alandır. Bu hassas alanda ürün çokluğu veya ürün yokluğu ben� 

�lg�lend�r�r. Dolayısı �le; şeker pancarı, şeker fabr�kalarının kapas�tes�, elde kalıp kalmaması, 

ülken�n şeker �ht�yacı, ne kadar araz�ye şeker pancarı ek�leceğ�ne kadar vereceğ�m, benden �z�n 

alanlar ancak ekeb�lecek, şeker fabr�kası açılması bana bağlı olacak, dışarıdan şeker �thal�ne 

ben karar vereceğ�m, her �steyen şeker �thal edemeyecek, ben bel�rleyeceğ�m.” d�yor. N�ye? 

Hassas b�r alan; çünkü bu alanı bıraktığınız zaman herkes b�rb�r�n� batıracak. Şeker pancarı para 

ed�yor d�ye b�r sene herkes şeker pancarı üretecek, şeker fabr�kalarının kapas�tes�nden fazla 

üret�ld�ğ� �ç�n satamayacak eller�nde kalacak, ş�rketler batacak. Battığı zaman da b�r sonrak� 

sene ekmeyecek, bu sefer de şeker fabr�kalarına pancar bulamayacaksın, şeker kıtlığı çıkacak. 

Bu sebeple; İdare “Ben böyle b�r şey� kabul edemem, bu hassas b�r alandır, ben 

düzenleyeceğ�m, ekecekler� bel�rleyeceğ�m, alanı bel�rleyeceğ�m, ç�ftç� zarar görmes�n d�ye 

�thalatı yasaklayacağım, �ç üret�m yetmed�ğ� zaman �thalata bel�rl� şartlarla �z�n vereceğ�m ve 

bel�rleyeceğ�m.” d�yor. Bu t�caret bakımından da öneml� b�r şey. Mesela; s�z şeker�n �thal�ne 
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karar ver�leceğ�n� düşünüp de b�r gem� dolusu şeker� uluslararası sulara get�r�rsen�z, �z�n ver�l�r 

ver�lmez �çer� sokarsanız, büyük b�r kar elde eders�n�z p�yasaya hemen şeker sokacağınız �ç�n. 

Dolayısı �le; bu alanlar hassas, bunu devlet yapmamalı, bu alanı devlet b�lemez. Bu alanı ancak 

pancar �ş� �le, şeker �ş� �le uğraşanlar b�leb�l�r. “Bu alana bu k�ş�ler� atayalım, bu k�ş�ler 

h�çk�mseden d�rekt�f alamayacak b�r hukuk� statüde olsun, alan ney� gerekt�r�yorsa, o 

düzenlemey� onlar yapsın, o güvencey� ve o yetk�y� verel�m, o denet�m� verel�m” d�ye 

düşünülmüş. İşte buna regülasyon den�l�yor, bunu yapanlara da bağımsız �dar� otor�te den�l�yor.  

Regülasyonda söylediğimiz en önemli noktalardan birisi şuydu: regülasyon, kelimenin 

Türkçe sözlük anlamı bakımından değil, farklı bir faaliyetin ismi olarak teknik bir özellik 

kazandı. Buna da o vesileyle dikkat çektik ve dedik ki; sosyal bilimlerde kullanılan teknik 

kelimelerin, sözlük anlamları da var. Sözlük anlamlarına bakılırsa, insan yanılabilir. Sözlük 

anlamının taşıdığı kapsamdan daha farklı ve fazla bir kapsam taşıyor. Dolayısıyla; bunun 

kapsamını belirlemeye çalıştık. Regülasyon; bir düzenleme anlamına gelse bile, esas varlık 

nedeni farklı bir husustu. Adeta hem kamu hizmeti, hem kolluk, hem özendirme ve 

desteklemeden birer parça alınarak oluşturulmuş bir yapı idi. Hem bir idarenin sunacağı 

faaliyetlerin, hem özel kişinin yapacağı faaliyetlerin düzenlenmesi, hem düzenleme, hem 

denetim, hem yaptırımı içine alan hususlar. Bu kavram Kıta Avrupası’na ve b�ze Amerika’dan 

geldiği için kendine özgü de terimleri var. Mesela; kanun, yönetmelik vs. denilmiyor “birincil 

düzenlemeler”, “ikincil düzenlemeler” deniliyor, yönetmelik yerine ikincil düzenlemeler 

deniliyor. Kendine göre düzenleme kelimesine başka bir anlam veriliyor. Şimdi bu kaldığımız 

yerden örnekler vererek devam edelim, sonra örnekleri anlamlandıralım ve sonra toplamaya 

çalışalım, en sonunda da idari faaliyetlerin geri kalanlarını toplayacak son bir şey anlatacağız 

ve bugün idari faaliyetler bitmiş olacak. Yani; idare hukukunun hareketli boyutunun önemine 

işaret ettiğimize göre, en önemli kısmın teorik altyapısını sunmuş olacağız. 

Şimdi regülasyonla �lg�l� birkaç örnekten başlayalım. Regülasyon Kurumu diye kurulan 

bazılarından bahsettik. Türkiye’de kurulması Derviş Kanunları -Kemal Derviş zamanında 

kurulduğu için Derviş Kanunları diye adlandırılıyor- olarak bilinen 15 tane kanunla ile 

oluşturuldu, ve Meclis tarafından kabul edildi. En eskisi olan Rekabet Kurumu’ndan başlayan 

telekomünikasyon alanında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, enerji alanında Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu, Şeker Kurumu vs. Birkaç karardan gidelim. 

Karara bakarsak; “Rekabet Kurulu'nun Turkcell'�n davranışlarını seç�c� f�yatlama ve 

ayrımcılık olarak kabul etmes�ne rağmen konu hakkında soruşturma açma yoluna g�tmed�ğ�, bu 

durumun hatalı negat�f tutum arz ett�ğ�, �hlal�n devam ed�p etmed�ğ�n�n araştırılmadığı �ler� 
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sürülerek �ptal� �sten�lmekted�r.” denilmiştir. Bu kısmı rekabetle ilgili, regülasyondan bahseden 

kısmı ise; “Rekabet Kurulu'nun p�yasalarda yapısal problemler sebeb�yle kend�l�ğ�nden veya 

kamusal müdahalelerle ortaya çıkan aksaklıklara doğrudan müdahale ve düzenleme yetk�s� 

bulunmayıp, bu görev ve yetk�n�n �lg�l� p�yasada görevl� ve yetk�l� regülasyon kurumlarına, 

düzenlenmem�ş sektörlerde �se devlete a�t olduğu da kuşkusuzdur.” Burada yargı kararının 

regülasyon kurumları diye ifade ettiği kısmı anlatıyoruz. Dolayısı ile; bu öyle bir teorik alan 

haline gelmiş ki, yargı da benimsemiş ve kararın teorik açıklamasında regülasyon kurumları 

diyor. Bakın “�lg�l� p�yasada görevl� ve yetk�l� regülasyon” diyor. Dolayısı ile; burada bir piyasa 

terimi var. Yan�; Rekabet Kuulu GSM ş�rketler� arasındak� �ht�laflara bakacak b�r regülasyon 

kurumu sayıp saymamak bakımından, �lg�l� p�yasada başka b�r regülasyon kurumu var mı ona 

bakmak lazım d�yor. Fakat; tar�fte enteresan olan kısım; “düzenlenmem�ş sektörlerde �se devlete 

a�t olduğu da kuşkusuzdur.” d�yor. Yan�; regülasyon kurumlarını sank� devletten ayrı b�r 

varlıkmış g�b� değerlend�r�yor. Bu �ş�n mantığını göster�yor. Regülasyon kurumları;  günlük 

�dareden, merkez� �dareden, d�ğer kamu tüzel k�ş�ler�nden farklı ve bağımsız olarak o sektöre 

�l�şk�n düzenlemeler yapab�len, denetlemeler yapab�len, yaptırım uygulayab�len kurumlar 

olarak yerleşm�ş durumda hukukumuza. Bunu dünya t�caret� asıl olarak �st�yor. B�r Fransız 

güzel b�r b�ç�mde buna McDonaldizasyon da diyor. McDonald’s sandviçleri gibi hukuki 

rejimler istiyor. McDonald’s sandviçi nerde yerseniz yiyin nasıl belli ve aynı standarda sahipse, 

yatırım yapacak kimseler de aynı standarda sahip hukuki rejimler istiyor. Esas olarak temel 

mantığı da; “bu hukuki rejimleri güvence altına alabilmek için de regülasyon kurumları 

kurulsun, bunlar ilgili ülkelerin genel siyaset ve idare tecrübeleri dışında, sadece bu alanda 

uzmanlaşmış kimselerin düzenlemelerine tâbi olsun, dolayısı ile hepsinin ikincil ve birincil 

düzenlemeleri dünya ile uyumlu olsun, yatırımcı da her gittiği ülkede aynı hukuki durumla 

karşılaşsın” düşüncesidir. Dolayısı ile; burada istenen günlük idarenin bakan seviyesinde, 

başbakan seviyesinde müdahale edemeyeceği, bu konuya ilişkin kararları, ilgili kurulun alacağı, 

Meclis regülasyon kurulu olmaktan çıkartmadığı takdirde bu konudaki bütün düzenlemeleri 

regülasyon kurumunun yapacağı, bütün yönetmelikleri bütün ikincil düzenleme denilen 

hususları regülasyon kurumunun yapacağı bir hukuki düzen oluşturmak. Niye? Çünkü; 

hassasiyet taşıyan bir alan, dünya ile bağlantısı olan bir alan, rekabet içeren bir alan, özel teknik 

uzmanlık gerektiren bir alan: Bu alanda, herkesin oyunun kurallarına tâbi olması lazım. 

Dolayısı ile bu alanda çalışan özel kişiler de bu kurallara tâbi olsun idare de bu kurallara tâbi 

olsun diye bakılmış. Dolayısı ile; regülasyon kurumları, -bunlara bağımsız idari otorite de 

deniliyor, teşkilatı anlatırken 2. kere regülasyon kurumlarının teşkilat yapısı bakımından 

gireceğiz- farklı bir ihtiyacın ortaya çıkarttığı, farklı bir faaliyeti icra eden tüzel kişilikler, kimi 
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zaman da hukuki varlıklar. Ama; biz şimdi faaliyet açısından bakıyoruz. Faaliyet açısından 

özelliği, bunların alanına bırakılmış bir düzenleme alanı var. Üstelik bunlar sadece 

düzenlemiyor, kontrol ediyor; sadece kontrol etmiyor, bulduğu aksaklıklara yaptırım uyguluyor.  

Yani; hem yasama meclisi gibi düzenleme yapıyor, hem idare gibi kontrol yapıyor, hem 

yargı gibi ceza kesiyor. Yani; adeta devlet içinde devlet gibiler. Hem kural koyma, hem kuralı 

icra etme, denetleme, hem de kurala aykırılığı -adeta- yargılama ve yaptırım uygulama yetkileri 

var. Elbette bunun sonrasında yargı denetimine tâbi yaptığı işlemler; fakat kendi içindeki 

bütünlük, bir sektörün gerektirdiği özel teknik niteliklerden kaynaklanıyor. Mesela; bu karara 

bakarsak fiyat kısıtlamasından bahsediliyor. Hukukçuların çok aşina olduğu terimler değil; 

rekabet terimleri var. Fiyat kısıtlaması nedir diye ayrıca araştırmanız gerekiyor. Büyük bir 

müşterinin toptancıdan alırken kâr marjını düşürmesi: mesela diyelim ki 5 liraya mal olan bir 

şeyi 10 liraya alırken 6-7 liraya alması, böylelikle fazla aldığı için sürümden kazanması, 

diğerlerinin aynı paradan aldığı takdirde kâr elde edememesi durumunu bir fiyat kısıtlaması 

olarak alıyor ve bunun rekabet ihlali oluşturup oluşturmadığına bakıyor. O yüzden; bu alan 

hukukçular bakımından da çok bakir bir alan. Bu alanda isim yapmış kimseler arasında birkaç 

tane hukukçu var onlar da çok rağbet gören kimselerdir. İleride belki çalışmak isteyen olabilir 

diye bu işte çok para var anlamında söylüyorum. Kendine göre terimleri var. “GSM h�zmetler� 

pazarında hak�m durumda bulunan Turkcell �let�ş�m H�zmetler� A.Ş.'n�n, bu alanda rak�b� 

konumunda olan Vodafone'un müşter�ler�ne telefon pazarlama yöntem� kullanarak düşük tar�fe 

tekl�f etmek, ücrets�z telefon vermek suret�yle aboneler� arasında ayrımcılık yaptığı ve seç�c� 

düşük f�yatlama suret�yle hak�m durumunu kötüye kullandığı �dd�asına da�r olarak başlatılan 

önaraştırma net�ces�nde,...” diye devam ediyor. Kararın bizi ilgilendiren kısmı bu alandaki 

kurumun regülasyon yapması, bu alanda şikayet edeni ise yargıya gitmesi ve regülasyon 

kurumunun işlemini denetlettirmeye çalışması. İşlemini denetletirken de kurum bir aksaklık 

yapmış mı bir eksik inceleme yapmış mı buna yönelik olarak değerlendiriyor. Nitekim; 

Mahkeme bakmış ve herhangi bir işlem tesis edemeyeceği gerekçesi ile konu hakkında 

soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve şikayetin reddine dair Kurul kararında hukuka 

uygunluk bulmamıştır. Yani; hiç incelemeksizin reddetmesini hukuka aykırı bulmuş ve “bunu 

mutlaka incelemeliydi ve bir yaptırım gerekip gerekmediğine bakmalıydı” diye bozuyor. 

Dolayısı ile; bunlar idare içinde bir çeşit yarı yargısal usulle yaptırım uygulayan veya yaptırım 

uygulamayı reddeden hukuki varlıklar. Bunların bu işlemlerini şikayetçi olanlar yargıya 

taşıyabiliyor ve taşıdığı zaman da yargı bunda hukukilik değerlendirmesi yapıyor. 

Birkaç örnek daha görelim, bu örnekleri hızlıca verdikten sonra değerlendirmesini 
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yapalım ve anlamını kapsamını belirlemeye çalışalım.  

Bu karar; enerji piyasası ve doğalgaz fiyatlanması ile ilgili. Bakın diyor ki “Kurul kararı 

�le taşıma bedel� üst sınırı 0,010789TL/m³ -v�rgülden sonra kaç hanel� b�r rakam bakın, üstel�k 

bu da f�yat taşıma bedel� f�yatı- (0,00101400 TL/kWh) olarak bel�rlenm�ş �ken, ş�md� taşıma 

bedel� üst sınırında %123,49 oranında artış meydana geld�ğ�, Mayıs/2008 ve Haz�ran/2008 ayı 

faturaları karşılaştırıldığında artışın bu oranda olduğunun görüleceğ� ve böyle b�r artışın h�çb�r 

haklı gerekçes�n�n bulunmadığı �ler� sürülerek �ptal� �sten�lmekted�r.” Bu da ilginç bir 

uyuşmazlık. EPDK bunu belirliyor. Şimdi şehirler var ve ana taşıma noktaları var. Şehirlerin 

içinde de doğalgaz taşıma boruları var. Burada artık doğalgazda bir serbestleşme gelmiş 

durumda ama doğalgaz öyle başka türlü satılacak bir şey değil; ana borularla birbirlerine 

bağlanmış durumda ve bu ana borularla bağlanan doğalgazı bir girdi noktasında, bir limanda 

sıvılaştırılmış doğalgaz işlenerek doğalgaz haline getiriliyor ve buradan borularla gidiyor. 

Esasında sizin verdiğiniz doğalgaz gitmiyor, daha önce boruda bulunan doğalgaz gidiyor, fakat 

teknik olarak sizin doğalgazınız taşınmış sayılıyor ve taşıdığı için de m3 başına fiyat alıyor. 

Bunu bir özel faaliyet olmasına rağmen, EPDK düzenliyor; çünkü bir tek boru var. Borunun 

sahibi doğalgaz fiyatını �sted�ğ� g�b� bel�rlese, satmak istediği sanayiciye satamasa, doğalgaz 

ithalatçısı, doğalgaz ticareti yapan şirket zarara uğrar. O yüzden EPDK diyor ki “doğalgaz 

piyasasını ben düzenlerim. Sizi anlaşma için özel ticaret olduğu için serbest bırakıyorum, ama 

anlaşamazsanız taşımanın üst fiyatı bu olur. Ayrıca anlaşamama gibi bir ihtimaliniz de yok 

mutlaka sözleşme imzalayacaksınız. Parada anlaşma anlaşamama problemi var daha ucuza 

anlaşabilirsiniz, daha pahalıya isterseniz anlaşabilirsiniz; ama anlaşmazlık olursa aradaki fiyatı 

ben belirlerim.” Şimdi fiyatı şu kadardan %120 çıkış yaparak bir fiyata getirmiş ve bu fiyata 

getirince bütün taşıma şirketleri ve bütün taşıtan şirketler bakımından ticaretin dengesi 

değişiyor. Bunu dava konusu yapıyor. Ama piyasanın önemi şurada, ister devlet şirketi doğalgaz 

taşıtıyor olsun, ister özel şirket doğalgaz taşıtıyor olsun, enerji piyasası ve doğalgaz piyasası 

özellikli kabul edildiği için kişilerin serbest tercihine bırakılmamış bırakılmamış. Yani bunlara 

regüle edilmiş alanlar deniliyor. Mantığı da hassas bir alan olması. Yani; bu ekmek yapıp 

satmakla ilgili bir alan değil, “o almazsa bu alır” gibi bir alan değil, müşterisini serbestçe 

bulabilmesi, araçlarını serbestçe bulabilmesi mümkün değil. Bu yüzden de; “bu hassas alan 

kamu hizmeti olmasa bile ben regülasyon kurumu kurarım bunu düzenlerim, bu regülasyon 

kurumunun yaptığı düzenlemeye de hem idarenin tüzel kişileri uyar hem devlet uyar hem de 

özel hukuk kişileri uyar, bu alanda çalışan herkes uyar. Dolayısı ile; bu piyasada kurallar nedir 

buna bakarım.” diye değerlendiriyor.  
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İdare regülasyondan kâr elde etmiyor, kendisi ayrıca bir para almıyor, sadece düzenliyor. 

Zaten; idarenin kendisi de regülasyon kurumu olarak piyasada yok, yani bir aktör olarak yok, 

sadece düzenleyici olarak var, iş yapan olarak yok. İş yapan başka kamu tüzel kişileri var. Onlar 

da regülasyon kurumuna uyuyor, bazen regülasyon kurumu kamu tüzel kişilerine, idareye para 

cezası kesiyor. Şöyle enteresan bir uyuşmazlık çıktı. Esk�şeh�r’e 50 bin m3 doğalgaz verildi 

diyelim. Eskişehir bunu kişilere satmış, kişilere sattıktan sonra Eskişehir’in doğalgaz dağıtım 

şirketinin 75 bin m3 sattığı anlaşılmış; ama aldığı 50 bin m3 75 bin m3 nasıl satabilir 

diyeceksiniz. Meğerse boruların sıcaklığa göre basıncının k katsayısı denilen bir katsayısını 

koymazsanız, doğalgazın borulardan akışı, basınca göre değişeceği için esasında sayaçtan 

geçen miktar fazlalaşıyormuş. Yani; daha yoğun olarak gelen doğalgaz o basıncı, sıcaklığa göre 

belirlemezseniz daha seyrek olarak evlere gittiği için siz aldığınızın %50 daha fazlası doğalgaz 

satmış gibi gözüküyorsunuz. Regülasyon kurumu bunu tespit eder etmez 25 bin m3’ün -bu 

rakamlar hayali- abonelere geri ödenmesine karar verdi. O yüzden geçen hafta da mesela 

gazetelerde belki gördünüz, “ilanla parası �ade ed�lmek üzere doğalgaz abonesi aranıyor” diye 

haber çıktı. Regülasyon kurumu olarak dedi ki; “sen derhal fazla aldığın 25 bin m3’ün bedelini 

aldığın abonelerine iade et. Ya anlaşarak hala senin doğalgaz abonense mahsup et ya da senin 

doğalgaz abonen olmaktan çıkmışsa, kapatmışsa, taşınmışsa doğalgazı bul öde, şu tarihe kadar 

da bunu yaptığını göstermezsen sana şu kadar para cezası keseceğim.” Para cezası da ciro 

üzerinden olduğu için milyonlar şeklinde bir para cezası, 5.000-10.000 liralık para cezası değil. 

Dolayısı ile; teknik bir alan, sadece hukukla olacak bir şey değil; gözetlerken teknik gereklere 

bakmak lazım. Sürekli olarak bu işin unsurlarını değrlendirmek lazım ve buna göre de kararlar 

vermek lazım. Öyle ise, baştan regülasyon alanı olmasını gerektiren sebebe sondan yola çıkarak 

değerlendirelim: hassas bir alan olduğu, teknik bir alan olduğu, idarenin uzmanlaşmamış 

kişileri tarafından düzenlenebilecek ve kontrol edilebilecek bir nitelikte olmadığı, kendine özgü 

uzmanlar gerektirdiği, kendine özgü karar mercileri gerektirdiği, karar mercilerinin de  bu 

konuda teknik bakımdan yeterli kimselerden oluşması, hatta bazı piyasalarda sadece kamu 

görevlilerinin değil, sektördeki kimselerden belli sayıda seçilmiş kimselerin de olması 

gerekliliği, bu karar verecek kimselerin bağımsız olarak işin gereklerine göre karar verebilmesi 

için mesleki güvenceler getirilmesi, bu idareye yeterli yetkilerin, görevlerin verilmesi 

regülasyon diye bir faaliyet alanının çıkmasına yol açmış. Öyle ise; bazı alanlar klasik idare 

yöntemleri ile çözülemediği için, yalnız başına kamu hizmeti, yalnız başına kolluk, yalnız 

başına özendirme ve destekleme niteliğinde bir faaliyete konu olamayacak derecede karmaşık 

ve çok yönlü ihtiyaçlar içerdiği için bu alanda özel idareler kuruluyor. Özel idare yani buna 

ilişkin regülasyon kurumları, özendirmek için çeşitli imkanlar getiriyor. Mesela; bazı şehirlere 



 

221 
 

özendirme amacı ile doğalgaz döşenebilmesi için imkanlar getiriyor. Bazı yerlere kamu hizmeti 

yükümlülükleri gibi yükümlülükler yüklüyor, “şu kadar yerde doğalgaz yapacaksın” vs. diye. 

Aynı zamanda teknik hususları denetliyor: doğalgaz borusunun rengini bile belirliyor. Niye? 

Çünkü hatırlarsanız bundan 5 sene önce 7 öğrenci doğalgazdan zehirlendi öldü bir evde, kokusu 

yok doğalgazın, doğalgaz geldiği belli olmuyor. Mesela; kaçak varsa içerdekiler kokudan 

anlayabilsin diye koku koyma mecburiyeti yüklüyor. Boruda bir çatlak olup olmadığını 

anlamak için ev içi döşenmesini kontrol ediyor. Mutlaka doğalgazı yakma aparatının bulunduğu 

yerde her zaman açık bulunacak bir pencere deliği var mı yok mu onu kontrol ediyor, onu 

kontrol etmeden açma iznini veren idare yetkililerini sorumlu tutuyor, haklarında suç 

duyurusunda bulunuyor. Bunları yapmayan, standartlara uymayan şirketler bakımından 

yasaklamalar veriyor. Bu alanda çalışabilecek şirketleri yetkilendiriyor. Kendi yeterliliklerini 

kendi önünde kanıtlamasını istiyor. Kullanacağı malzemelerin standartlarını belirliyor. 

Kullanacağı sayaçların standardını belirliyor.  

Dolayısı ile; kamu hizmeti yapana da standart koyuyor, ticari faaliyet yapana da standart 

koyuyor. Kendisi de yapmıyor, kontrol ediyor. Sadece güvenlik açısından kontrol etmiyor, bu 

işin gereklerinin yerine getirilip getirilmediği açısından kontrol ediyor, sadece dıştan kontrol 

etmiyor, fiyata müdahale ediyor. Hatta; özel hukuk bakımından -Borçlar Hukuku kitaplarında 

şimdi pek değinmiyorlar ama yakında değinmeleri kaçınılmaz olacak- şöyle özel hukuk 

sözleşmeleri var: 2 özel hukuk kişisi anlaşamadığı zaman bedelini üçüncü kişi olarak 

regülasyon kurumu belirliyor. “Sen fiyatta anlaşabilirsin, anlaşamazsan ben belirleyeceğim” 

diyor ve hatta sözleşme yapıldıktan yıllar sonra bedelini regülasyon kurumu belirlediği için 

bedeli değiştiriyor. “Biz özel hukuk sözleşmesi yaptık, nasıl değiltirirsin” gibi bir problem 

olduğunda “özel hukuk sözleşmesi yaptınız diğer konularda anlaştınız ama fiyatta 

anlaşamadığınız için fiyatı ben belirledim; çünkü bu alanda sözleşme yapma mecburiyeti var. 

Doğalgazı verecek olan hakim durumu kullanarak sözleşme yapmaktan kaçınamaz.” diyor. 

Sözleşme yapmaktan kaçınılamayacağı için hakim durumunda olan fiyatı yüksek tutuyor ise 

karşı taraf da kabul etmiyor, daha düşükten almak istiyorsa ne ona zarar verecek, ne diğerine 

zarar verecek maliyet esaslı varlık tabanlı bir fiyat hesaplıyor.  Varlık tabanlı dediği, şirketin 

doğalgaz döşemek için yaptığı masrafı dikkate alıyor, getirdiği maliyeti dikkate alıyor, onu 

hesaplıyor. Böyle virgülden sonra birçok hanesi olan kuruşlarla fiyat belirliyor. “Anlaşamadığın 

takdirde aranızdaki sözleşmede taşıma bedeli bu olacaktır” diyor. 

Başka bir karara daha gidelim.  

İstasyonda kaçak akaryakıt satılıyormuş, önce bir ceza almış, akaryakıt istasyonu sahibi 
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diyor ki, “ben kaçak akaryakıtı almadım, orada çalışan başka bir kişi kaçak ticareti yapıyormuş 

benimle bir alakası yok.” diyor, ama b�r para cezası kes�lm�ş, bunu değerlend�r�yor, markerı 

değerlend�r�yor. Bakın bu ş�md� Rusya �le aramızda da kaçak akaryakıt alıyorsunuz 

almıyorsunuz problem� var. Türk�ye’n�n üç tarafı den�zlerle çevr�l� kaçak akaryakıta engel 

olunamadığı �ç�n marker den�len b�r şey var. Dünyada da kaçak akaryakıt yasası var. Kaçak 

akaryakıt demek %75 daha ucuza almak demek, yan� akaryakıtın f�yatının %75’� verg�. Yan� 

100 l�ra yer�ne 25 l�raya almak demek. Gem�lerle gel�yor herhang� b�r kıyıdan boşalttığı zaman 

bunu kullanab�lecek hale gel�yor. Buna engel olab�lmek �ç�n marker den�len b�r şey get�r�ld� ve 

her ş�rket�n -mesela OPET �se Petl�ne �se Shell �se- ayrı renk boyayıcısı var. Bunlara da boyayıcı 

m�ktarı öneml� zabıtlarla ver�l�yor, para taşınan araçlar g�b� araçlarla taşınarak. Hukuka uygun 

�thal ed�len depolardak� akaryakıta, bu markerdan koyuluyor bu marker olmayan h�çb�r 

akaryakıt meşru sayılmıyor, kaçak sayılıyor. Dolayısı �le; hang� ş�rket�n akaryakıtı olduğu, onu 

satıp satmadığını denetlen�yor. Sürekl� de depolarından örnek alıyor, eğer markersız çıkarsa bu 

sefer dehşetl� para cezası ve ceza hukuku bakımından da kaçakçılık suçu sürec� başlıyor. 

Dolayısı �le; regülasyon kurumu bunu düzenl�yor. D�yor k�; mesela “Shell sen�n markerın sarı 

olacak, bel�rleyeceks�n. Yılda ne kadar ton get�r�yorsun, örneğ�n,  50.000 ton get�r�yorsan 

50.000 tonu ancak boyayacak kadar sana marker vereceğ�m ana depolarında bunu boyayıp öyle 

dağıtab�leceks�n, h�çb�r Shell �stasyonunda bu boya dışında akaryakıt görmeyeceğ�m.” Dolayısı 

�le, kaçak olup olmadığını denetlemek �ç�n dehşetl� hususlar var. Burada da, ş�rket savunması 

d�yor k�; kamyon kasasından kaçak akaryakıtı �nd�r�yormuş, “kaçak akaryakıtı �nd�ren ş�rket�n 

çalışanı ama ben�mle alakası yok.” d�yor. EPDK da bakmış, daha önce bütün akaryakıt 

alımlarında onun �mzası olduğu �ç�n, bu ş�rket�n çalışanının akaryakıt kabule memur b�r çalışan 

olduğunu anladığı �ç�n bu savunmayı geçerl� görmem�ş ve akaryakıt �stasyonu kaçak satıyor 

d�ye yaptırımı uygulamış. B�r de �lg�nç b�r karşı oy var. Karşı oyda da “b�r süreç başlatman 

lazım” d�yor ve usul bakımından değerlend�r�yor. D�yor k�; “modern �dare hukuku 

uygulamalarında k�ş�lere �dar� ceza ver�lmeden önce �dar� soruşturma yapılması ve cezanın b�r 

soruşturma sonucu ver�lmes� "�dar� usul" kurallarının öneml� b�r kısmını oluşturmakta 

olup regülasyon otor�teler�n�n verd�ğ� �dar� cezalarda bu uygulama çok daha bel�rg�nd�r.”. Yani 

“vur ama yeterince dinle, aksi takdirde eksik inceleme olur. Tamam sen bir yargı organı değilsin, 

idari bir organsın ama yarı yargısal bir iş yapıyorsun. Para cezası kesmeden önce de tıpkı bir 

yargı organı gibi modern idare hukukunun ilkeleri çerçevesinde yaptırımını uygulamadan önce 

suçlamayı bildir ve etkin bir şekilde cevabını dinle, ondan sonra ver.” diyor. Bu da o bakımdan 

ilginç. 
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Başka bir karara gelelim.  

Burada da bir regülasyon kurumunun yaptığı faaliyetin bir dava konusu olması söz 

konusudur. Bu regülasyon organlarının en büyük özelliğine tekrar işaret edeyim. Bu regülasyon 

kurumları, bir yarı yargısal usulle yaptırım uygulayabiliyor ama bu uyguladığı yaptırım, yargı 

denetimine açık. Yani kendileri yargı yeri gibi son sözü söyleyemiyorlar. Yaptıkları bir idari 

işlem, idari muamele; ama ağırlığı ve önemi nedeni ile tıpkı yargı gibi çekişmeli bir surette 

yapıyorlar, bir usul uyguluyorlar; ama sonuçta verdikleri karar bir yargı kararı değil, bir idari 

işlemdir.  

Dolayısıyla; bunların özell�kler� hem düzenleme yapması, hem denetim yapması, hem de 

bir yaptırım uygulaması. Özelliklerine dikkat çektiğimiz nokta, diğer 3 idari faaliyetten de unsur 

taşıyor. Yani yaptırım uyguluyor, denetim yapıyor, kolluğa benziyor; ama kolluk gibi sadece 

güvenlik denetimi yapmıyor, hassas alanın gereklerine uyulup uyulmadığı denetimi yapıyor. 

Oysa kolluk sadece kamu düzeni bakımından denetim yapar. Yani; kolluk şeh�rlerarası otobüsün 

trafik kurallarına aykırı gidip gitmediğini denetler, müşteriden kaç para aldığı ile ilgilenmez. 

Müşteriden kaç para alındığı, biletin kaç paraya satıldığı kolluğu ilgilendirmez, ama regülasyon 

kurumunu ilgilendirir. Regülasyon kurumu; hem bu konuda kurallara aykırı davranılıp 

davranılmadığına bakıyor, hem biçilen bedele bakıyor, buna ilişkin kolluğu aşan bir denetim 

yapıyor. Kamu hizmeti deseniz, kamu hizmeti, hizmetin yerine getirilmesinde sahibinin 

uyguladığı husus, fakat bu kamu hizmetini sahibi olarak sadece idarenin yapacağı faaliyetleri 

değil; özel kişilerin faaliyetlerine de bakıyor. Yani mesela çimento fabrikalarının anlaşarak 

çimento fiyatını beraber belirleyip belirlemediklerine bakıyor; çünkü diyor ki “Çimento 

fabrikaları anlaşıp belli bir fiyat belirlerlerse bu ülkedeki inşaatların maliyetini artırır, çimento 

kullanan sektörlerin maliyetini artırır. Dolayısı ile; ben çimento işini kendim yapmıyorum, bir 

kamu hizmeti değil, ama ticari faaliyet yapan çimento fabrikalarının/şirketlerinin ticaretin 

kurallarına aykırı olarak aralarında rekabeti bozucu bir anlaşma yapıp yapmadıklarını 

incelerim. Bulduğumda da onlara para cezası keserim ve buna engel olurum.”. Bir şirketin 

sektörün tamamına hakim olmasına engel oluyor. Yani; şirket büyümüş ve bir sektörün 

%90’ının sahibi olmuşsa, “Derhal bölün %40’ını başkasına sat.” diyor. Eskiden bunu mesela 

televizyon kanalları için yapardı. Telev�zyon kanallarının sermayedarlarından birisi %20’den 

fazlaya çıkarsa, telev�zyon kanalının sahibi haline gelirse, telev�zyon kanalını kendi işleri için 

kullanma riski olduğu için %20’den fazla hisse sahibi olmasına engel getiriyordu ve %20’den 

fazla bir şekilde sahip olursa “Başkasına sat.” diye ikazda bulunuyor, verilen sürede satmazsa 

yaptırım uyguluyor ve o hissenin kullanımına ilişkin, çeşitli engeller, tedbirler ortaya çıkartıyor.  
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Dolayısı ile; bu bir kamu hizmeti de değil. Sadece kamu hizmetine değil, özel faaliyetlere 

de standart koyuyor. Peki niçin her alana değil? Çünkü bu alanlar hassasiyet taşıyan alanlar diye 

görülüyor. İşin çok dile getirilmeyen bir başka boyutu daha var: özelleştirdiği alanlarda da 

regülasyonla geliyor genelde. Mesela; birçok alan gibi şeker fabrikalarını da özelleştirmiş 

durumda. Ama; özelleştirdiği bu alana regülasyon kurumu ile standart koyarak geliyor. 

İletişimde GSM şirketlerinin hepsi kendisinin olmasına rağmen özel şirketlere kamu hizmetinin 

özel ş�rketler el�yle görülme usulü �le verm�ş durumda. Ayrıca; telefon h�zmet� sağlayan 

ş�rketler oluşturmuş durumda. GSM ş�rketler� sadece Vodafone, Turkcell, Avea değ�ld�r.  

Mesela s�z de Turkcell’den 1 m�lyon dak�ka alab�l�rs�n�z. Mesela; Galatasaraylılar kartı 

d�ye b�r kart çıkarırsınız, Turkcell, Vodafone veya Avea üzer�nden o kartın ş�fres�n� g�rd�ğ�n�zde 

s�z�n sattığınız dak�kalarla ücretlend�ren b�r t�caret yapab�l�rs�n�z. Bunu yapab�lecek ş�rketlere 

de �z�n ver�yor. Bunu yapab�lecek ş�rketler�n n�tel�ğ�n� bel�rl�yor. Dolayısıyla; 

telekomün�kasyon alanında çalışan her ş�rket �ç�n b�r standart get�r�yor. B�r yandan çek�lm�ş 

durumda, artık telekom kend�s�n�n değ�l; artık Ar�a’sı yok, artık kend� kurduğu GSM ş�rketler�n� 

kend�s� �şletm�yor, özel ş�rketlere kamu h�zmet� �mt�yazı �le verm�ş ve bazı özel k�ş�lere de 

l�sanslar vererek onların faal�yet göstermes�ne �mkan verm�ş, ama kamu h�zmet�nden çıktığı 

özelleşt�rd�ğ� bu alanı serbest bırakılamayacak kadar hassas görüyor ve bu alanaı regülasyon 

kurumlarıyla regüle ed�yor. Regüle ett�ğ� �ç�n de herkes�n serbestçe davranmasına engel oluyor. 

B�r anlamda sevk ve �dare ed�yor. Bu sevk ve �dare derken yasaklar koyuyor, özend�rmeler 

yapıyor. Yasaklar koyduğunda mesela ş�rket olarak “Sen mal�yetten düşük satamazsın.” d�yor. 

Özend�rme yaptığında ne var? “B�l�nmeyen numaralar serv�s� yapman karşılığında b�l�nmeyen 

numaraları arayanlardan aldığın para dışında ben de sana para vereceğ�m.” d�yerek �şleyen 

b�l�nmeyen numaralar serv�s� yaptırıyor. Nüfusu 10 b�nden fazla telefon kullanma potans�yel� 

olmayan yatırımı b�rkaç yılda çıkartmayacak ş�rkete b�r yandan zorluyor “5 yıl �ç�nde Türk�ye 

nüfusunun %90’ına ulaşacaksın” d�yor, b�r yandan da “Daha fazla k�mseye ulaşab�l�rsen sana 

ulaştığın k�ş�ler bakımından şu kadar destek vereceğ�m.” d�yor. Gerek zorlayarak, gerek teşv�k 

ederek, gerek kontrol ederek, gerek yaptırım tehd�d� �le b�r alanı düzenl�yor. Dolayısı �le; bu 

�daren�n gelecekte en fazla kullanacağı yetk� olmaya aday. Bunu b�len, bu alanda çalışan alt 

uzmanlar çıktı. Mesela; çeş�tl� hukuk dallarında rekabet alanının alt uzmanları var. Mesela; 

telekomün�kasyon alanının alt uzmanları var, enerj� alanının alt uzmanları var ve hatta altın da 

altı var. Yan�; enerj� alanında akaryakıt p�yasasında başka, taşıma borularında başka, doğalgazda 

başka uzmanlar ortaya çıkıyor. Heps�n�n �k�nc�l düzenlemeler� var, tekn�k boyutları var, dünya 

çapında uygulanacak unsurları var. Mesela; Amer�ka’da telekomün�kasyon alanında yüksek 
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l�sans eğ�t�m� veren b�r hukuk fakültes� var oradan çıkanları kapış kapış kapıyorlar, Cenevre’de 

dünyadak� �let�ş�m� düzenleyen uluslararası kuruluşu var. 

Başka b�r karara gel�p, bu konuyu b�t�rel�m.  

“B�r p�yasada gerçekleşt�ğ� �dd�a olunan rekabet �hlal� hakkında B�lg� Teknoloj�ler� ve 

İlet�ş�m Kurumu ve Rekabet Kurulu'nun �zleyeceğ� yollar ve alacağı kararlar b�rb�r�nden 

farklıdır.” Bu çok enteresan b�r uyuşmazlık. Telekomün�kasyon alanındak� ş�rketler arasında 

rekabet� bozucu b�r şey ortaya çıktığında, B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurulu mu  bakacak 

Rekabet Kurulu mu bakacak? İlg�nç b�r �ht�laf, hang�s� daha özel? Sonuçta mahkeme de �ş�n 

�ç�nden  çıkamadı. Her �k� regülasyon kurulu oturdu anlaşma yaptı ve “B�lg� Teknoloj�ler� ve 

İlet�ş�m Kurulu’nun da görüşünü alarak Rekabet Kurulu bu konuya bakacaktır.” d�ye anlaşmaya 

vardılar. Böylel�kle problem sona erd�.  

 

DEĞERLENDİRME (regülasyona �l�şk�n) 

Bahsett�ğ�m�z bu alan �daren�n d�ğer faal�yet alanından farklı, özell�kler�n� göstermeye 

çalışıyoruz. B�r çok uyuşmazlık çıkartmış b�r alan ve arada gelen sorularla b�raz daha 

göster�lmes�ne �ht�yaç olduğu ortaya çıktı. Temel amacımızı tekrar edel�m: kamu h�zmet�nden, 

kolluktan, özend�rme ve destekleme faal�yetler�nden başka b�r hukuk� altyapısı olan �dar� 

faal�yetlerden bahsed�yoruz, regülasyon tekn�k �dar� faal�yetlerden b�r�s�d�r. Bunun varlık 

gerekçes�, temel mantığı ve yaklaşımı hakkında döne döne b�r şeyler söylemeye çalışıyoruz. 

Ama; hareketl�l�ğ�n� durdurmamak �ç�n tar�f�n� yapmadık. Ama döne döne aynı şeylerden 

bahsederek alana �l�şk�n kavrayışın artmasını sağlamak ve değerlend�rmek amacındayız. Teşv�k 

�ç�n de çok fazla uzmana �ht�yaç olduğunu söyled�k, mantığının farklı olduğundan bahsett�k.  

Mantığı �le �lg�l� b�r hususa değ�nel�m. Normal �dar� düzenlemelerde anayasadan sonra 

kanun yapıldığında, kanun anayasaya aykırı olmamak zorundadır. Yan�; yen� kanunun 

yapılacağı alanda Anayasa’nın cevaz vermes�ne gerek yok, Anayasa’ya aykırı olmayan kanun 

yapılab�l�r, Anayasa’da düzenlenmem�ş alanda da kanun yapılab�l�r. Kanun yapmak �ç�n 

Anayasa’nın öngörmes� gerekl� değ�l; ama b�r kanun b�r alanı düzenled�kten sonra yönetmel�k 

yapılab�lmes� �ç�n kanunun yönetmel�ğe cevaz vermes� lazım. Yönetmel�kte yen� düzenleme 

olmaması kanundak� düzenlemey� açıklaması lazım. Kanunda yen� b�r düzenleme olab�l�r, ama 

yönetmel�kte yen� b�r düzenleme olamaz. Dolayısı �le; yetk�s�zl�k de asıl olduğu �ç�n, klas�k 

�dare hukuku �şlemler�nde yönetmel�k yapab�lmek �ç�n kanuna �ht�yaç var, kanunun cevaz 

vermes�ne �ht�yaç var. Sıfırdan yönetmel�kle adeta b�r yasama sonucu kanun yapıyormuş g�b� 

kanundan bağımsız, kanunda h�ç düzenlenmem�ş şartlar ve kurallar get�r�lemez. Kanunla 
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get�r�lm�ş şartlar ve kuralların uygulanab�l�rl�ğ� �ç�n açıklama get�r�r. Dolayısı �le; yönetmel�k 

türev b�r yetk�d�r, �lk el b�r yetk� değ�ld�r. Fakat düzenley�c� kurumlarda bu noktada yönetmel�k-

kanun �l�şk�s�n� kırmak �ç�n b�r�nc�l düzenlemeler ve �k�nc�l düzenlemeler d�ye farklı ter�m 

kullanılıyor:  

Kanun; b�r alanda düzenley�c� kuruluşa, regülasyon kurumuna b�r yetk� verm�ş �se, klas�k 

yönetmel�k-kanun �l�şk�s�nden farklı olarak o alanda regülasyon kurumu her türlü düzenlemey� 

yapab�l�r. Mesela; kanunda yok ama �yon�ze radyasyon zararlarının azaltılması �ç�n baz 

�stasyonlarında uyulacak kurallar d�ye yönetmel�k çıkıyor buna �k�nc�l düzenleme den�l�yor; 

çünkü kanunda buna �l�şk�n b�r şey yok. Kanun sadece telekomün�kasyon alanında yetk�l� olan 

BTK’ya dönüşmüş. BTK bu telekomün�kasyon alanının �ht�yaç duyduğu her türlü tekn�k 

unsuru �k�nc�l düzenlemelerle düzenl�yor. Yan�; kanunda “İyon�ze radyasyon şöyle olur, böyle 

olur.” d�ye b�r hüküm olmadan da düzenl�yor. Klas�k düzenley�c� �şlem �l�şk�s� olsa, kanunda 

“İyon�ze radyasyon zararlarına engel olmak görev� BTK’dadır, BTK buna uygun .... (V�deodan 

anlaşılamadı.)” Halbuk� regülasyon kurumuna genel yetk�lend�rme, o alanın gerekt�rd�ğ� �k�nc�l 

düzenlemey� yapab�lmeye �mkan ver�yor. O zaman şunu anlıyoruz: boşu boşuna �k�nc�l 

düzenleme den�lmem�şt�r. Yönetmel�k den�lse, z�h�nlerde b�r çel�şk� olacak: yönetmel�k-kanun 

�l�şk�s�, �şlemler teor�s�nde b�r kapsama bağlanmış, buna �l�şk�n yargı kararları ve tes�s etm�ş 

hukuk� alyapısı var. Yönetmel�k dese, “Kanunda olmayan b�r şey yönetmel�kte nasıl 

düzenlen�r?” sorunu ortaya çıkar. Bunun farkına vararak, farkında olarak b�r�nc�l düzenleme-

�k�nc�l düzenleme �l�şk�s� kuruyor. B�r�nc�l düzenlemen�n yetk�y� verd�ğ�, �k�nc�l düzenlemen�n 

de alanın gerekt�rd�ğ� her şey� düzenleme yetk�s� verd�ğ� kabul ed�l�yor. Adeta; Anayasa ve 

kanun arasındak� �l�şk�ye döndü; çünkü Anayasa’da zaten her şey� düzenlemeye �mkan yok, 

dolayısı �le kanunlar Anayasa’ya aykırı olmamak üzere her konuda çıkab�l�yor. Dolayısı �le; her 

konuda kanun çıkab�ld�ğ� g�b�, her konuda da �k�nc�l düzenleme yapılab�l�r. Kararlarda da bunun 

�puçları var.  

Mesela; tütün �le �lg�l� kararda: “Yukarıda belirtilen hükümle Devlete dolayısıyla idareye 

verilen görev çerçevesinde, yasal düzenleme ile belirlenen tütün mamulleri ve alkollü içkilerin 

satıcılığının ayrıntılarının davalı kurum tarafından düzenleneceği doğaldır. 4733 ve 4207 ile 

4250 sayılı Kanunlarla davalı idareye verilen açık yetki, takdir yetkisini de bünyesinde 

bulundurduğundan, idare bu yetkisini yönetmelik yanında kanun ve yönetmeliğe aykırı 

olmamak koşuluyla tebliğ yayımlamak suretiyle de kullanabilir.”  

Bir başka deyişle, mesela Tütün Kurulu paketlerin üzerine “Sigara sağlığa zararlıdır.”, 

“Sigara öldürür.” yazısı ve sigaranın zararlarını gösterici etkileyici resimler koyuyor. Şimdi 
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Avusturalya’da gündeme gene b�r şey var, Türkiye’de de bu sene içinde yapılacağı 

söylemişlerdi: sigaraların markaları tamamen kalkacak, kutu renkleri kalkacak. Avusturalya’da 

öyle bütün kutular siyah, üzerine marka yazacaksa siyahın üzerine belirtilen bir şey ile 

yazılacak. Kutusu nedeniyle, renk nedeniyle vs. ile markanın cazibesine engel olmak için böyle 

bir uygulamaya gidilmiştir. Bunun için “Marka hakkında ihlaldir. Şirketlerin oluşmuş ticari 

potansiyeli vardır, tanınınırlıkları vardır. ” Aynı -geçen derse de bağlayalım- idare köstekleme 

faaliyeti yapıyor. Sigara üretimini yasaklamıyor, ama sigara içimini köstekliyor. Bu kararda da 

mesela diyor ki; “18 yaşından ufaklara içki satılmayacak. 18 yaşından yukarı olanlara da saat 

22.00’den sonra içki satılmayacak. Karayolları üzerindeki benzin istasyonlarında içki 

satılmayacak.” Dolayısı ile; bir sürü düzenleme yapıyor, açılan davada da diyor ki; “Bu kanunda 

belirtilmemiş ve temel hak ve özgürlükleri etkiliyor.”; ama yargnın bakışı şöyle: “Bu konuda 

gereken her türlü düzenlemeyi yapmak Tütün Kurulu’na, Alkol Kurulu’na bırakıldı mı? 

Bırakıldı. O da ikincil düzenlemeyi yapar. Yeter ki Anayasa’ya aykırı olmasın.” 

Avusturalya’daki yatırım anlaşmazlıkları nedeni ile Dünya Ticaret Örgütü önünde yüksek 

miktarda bir tazminat davası olarak devam edildiği için, muhtemelen o davaların sonucu 

bekleniyor. O davaların sonucunda yüksek miktarda tazminata hükmedilmezse, muhtemeln 

Türkiye’de bütün sigara paketlerine de aynı renk getirilecek, hiç marka olmayacak, belki sadece 

numara olacak. Böylelikle caydırıcılık sağlanacak.  

Bu neyi gösterir? Bu caydırıcılık görevini de; normal idari makamlar değil, bu hassas 

organın yetkilisi yapıyor, ilgili kurum yapıyor. Dolayısı ile; bu bir caydırıcık, özendirici şeylere 

engel olmak şeklinde ortaya çıkan bir caydırıcılıktır. 

İdare regülasyon faaliyeti kapsamında sigara satışını yasaklıyor, resimler koydurtuyor, 

satış saatleri ile caydırıcılıklar getiriyor, satın alabilecek kimseleri düzenleyerek caydırıcılık 

getiriyor, imalatını belli koşullara bağlayarak caydırıcılık getiriyor, ithalatını yasaklayarak 

caydırıcılık getiriyor, ekim-dikimini düzenleyerek caydırıcılık getiriyor. Her isteyen istediği 

gibi tütün ekemiyor, ancak dönüm olarak izin alacak, belli bir kota olacak.  

Pancarda da böyle bir durum var. Bu sadece caydırıcılık için değil, aynı zamanda bazen 

de esnafı korumak içindir. Yani caydırılan, engellenen alanda çiftçiniz yetiştirir de satamazsa 

zarar görecek; dolayısı ile “Ben dönüm olarak izin vereyim ki sen ürettiğini cari fiyat üzerinden 

pazarlayabilesin ve satın alan çıkabilsin” diyor. Dolayısı ile; idare üretim fazlalığına engel 

oluyor. Mesela; pancarda da, şekerde de ona kalkışıyor, izin veriyor, ithalatı yasaklıyor, ihracatı 

teşvik ediyor. Şeker kamışından şeker üretimi daha ucuz, şeker pancarından ürettiği daha 

pahalıdır. Şeker kamışını da bütün Amerika kıtası üretiyor. Dolayısı ile; ithalatı serbest 
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bıraksanız, Amerika’dan şeker kamışından üretilen şeker, şeker pancarından üretilen şekerden 

daha ucuza gelecek ve çiftçi batacak. Çiftçi batmasın diye şeker pancarının dikimini, fabrika 

açılmasını idare belirliyor. İdare pancarın ekim-dikim ve şeker üretimini hassas bir alan olarak 

görmüş ve regüle etmiştir. Bu alanda çalışacak özel kişi de olsa devlet de olsa bu regülasyon 

kurumundan izin alıyor. Bir şeker fabrikası kurabilmek için devlet de olsa izin alıyor, özel kişi 

de olsa izin alıyor. Bir tarlaya pancar ekebilmek için devlet de olsa izin alıyor, özel kişi de olsa 

izin alıyor. Bu sayede alanın üretim, tüketim ve fiyat dengesini belirliyor. Hatta; yetmezse, o 

zaman şeker ithal edeceklere izin veriyor, ne kadar ithal edeceklerini belirliyor ve şekerde fiyat 

düşmesin diye ithalatta kontrollü olarak yardım ediyor. Önce; şeker üreticisinin elindeki şeker 

stokları bitiyor, fiyat yükselmeye başladığı zaman da fiyat yükselmesin diye de bu sefer de 

ithalate izin veriyor; daha ucuza şeker gelince fiyatlar düşüyor ve böylelikle hem çiftçi 

batmıyor, hem tüccar batmıyor, hem ithalatçı kazanıyor, hem de o alandaki fiyat dengesi kontrol 

ediliyor.  

Bu, modern ekonomilerde idarenin ekonomiye el atmasının sınırları çerçevesinde 

tartışılan bir konudur. Mesela Amerika bu alanda dünyayı denetliyor. Amerikan Merkez 

Bankası da bir düzenleyici kurumdur. Televizyonlarda duyuyorsunuzdur 1 ay sonra FED, faiz 

hakkında bir karar vereceğini açıklıyor. 1 ay boyunca bütün televizyonlarda, ekonomistler 

“FED faizi düşürecek mi, artıracak mı?”, “FED’in faiz oranını düşürüp artırması dolar-euro 

paritesini değiştiriyor mu?”. Regülasyon kurumu, bu alanda spekülasyon olmasın diye 

belirliyor, ama belirlemesi o kadar önemli ki o alandaki bütün değişimleri belirliyor. İstediği 

takdirde dünyayı batırabilecek güce sahip, dünyanın en bağımsız kuruluşlarından birisidir.  

Avrupa Birliği’nde 17. Fasıl; Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması 

meselesine değinmektedir. Merkez Bankası, para ile ilgili konularda hükümetin politikalarını 

mı izliyor, yoksa halin gereklerine göre teknik kararlar mı veriyor? Bunun için yeterli 

güvenceleri var mı?  

FED, dünyadaki para emisyonunu artık karşılıyor. Yani; Amerika durmadan dolar basıyor 

ve dünya piyasasına giriyor. Bu dolarları verip de Amerika’dan altın isteseniz altın yok, sadece 

dünyada İsviçre Frangının altın karşılığı var. Onun dışında Türk Lirası dahil, hiçbir paranın altın 

karşılığı yok. Yani; kağıt ve mürekkepler birleşenidir.  

Mesela; Çin dese ki “Küstüm, oynamıyorum. Al dolarlarını bana bunun karşılığını Çin 

yeni veya altın olarak ver” derse, tüm dünya ekonomisi sarsılır. III. Dünya savaşı çıkar. Zaten 

Saddam Hüseyin’in indirilmesinin gerekçelerinden birisi olarak da, petrol dolar karşılığından 

euro karşılığına döndürülmesi olduğu söyleniyor. “Artık bundan sonra petrol dolarla değil, euro 



 

229 
 

ile satacağım.” deyince bir savaş çıktı. Dolayısıyla tüm dünya ekonomisini etkiliyor. Bütün 

ekonomiler dolar üzerinden gidiyor, bütün ticaretlerde mahsuplaşma euro istisnaları dışında, 

dolar üzerinden oluyor.  

Dolayısı �le bunun regülasyon kurumu olması lazım ve hükümetler�n s�yaset�nden, 

pol�t�kasından, uluslararası �l�şk�lerden bağımsız olması gerek�r. O yüzden Rusya doğalgazı 

kesem�yor. O yüzden Rusya doğalgazı keserse “Doğalgaz p�yasasındak� regülasyon kurumunun 

bağımsız olmadığı anlaşılır ve tüm ülkelerdek� doğalgaz düzen� sarsılır. Tüm ülkeler kend�ne 

göre, karşılıklı bağlılık ve regülasyon kurumları �l�şk�s� �le t�caret� ve hassas alanları başka b�r 

düzenleme alanına bırakıyor. Hatta bu alanda çıkan uyuşmazlıkları tahk�me bağlıyor. 

Sözleşmeye dayanırsa Devletler�n hukuk mahkemeler�nden de çıkarıyor.  

Dolayısı �le; bu alanlar farklı b�r �dare, �dare �ç�nde �dare yaklaşımı, �dare �ç�nde �dareye 

yabancı, �dareden bağımsız, o yüzden �sm� (autor�té adm�n�strat�ve �ndépendante) bağımsız 

�dar� otor�ted�r. Hatta Fransa’da tüzel k�ş�l�ğ� yok, bakanlıkların �ç�nde ama ona rağmen 

bağımsızdır. B�zde de Kültür ve Tab�at Varlıkları Koruma Kurulu d�ye buna benzer �lg�nç b�r 

kurum var. Kültür Bakanlığı �ç�nde ama Kültür Bakanlığı’nın h�yerarş�s�ne tâb� olmadan, tar�h� 

eserler�n, doğal varlıkların düzenlenmes�ne yarıyor; fakat personel�n de güvences� olmadığı �ç�n 

Kültür Bakanlığı’nın hoşuna g�tmeyen kararlar verd�ğ� zaman, personel� değ�şeb�l�yor. O 

yüzden de bağımsız �dar� otor�te olmadığı söylen�yor. Yaptığı �ş bağımsızca yapılan b�r �ş ama 

bunun �ç�n de personel�n de güvencel� olması lazım. Yan�; beğen�lmed�ğ� zaman görevden 

alınamaması lazım. Atanma süres� boyunca güvencel� olarak g�tmes� lazım. Personel �k�den 

fazla dönem çalışamamalı, çok hassas alanlarda da sadece b�r alan çalışmalıdır. Yan� personel 

b�r daha atanayım d�ye yaranma amaçlı kararlar veremes�n d�ye önlem alınmalıdır. B�r kere 

göreve atanacak, güvencel� olarak o süre �ç�nde yapacak ondan sonra da �stense b�le b�r daha 

atanamayacaktır. Böylel�kle bağımsız olarak bu �ş� yapab�lecekt�r. Maaşı yüksek olsun, dolayısı 

�le herhang� b�r madd� kaygısı olmasın.  

Mesela; d�ğer bütün �şlerde çalışanların ün�vers�telerde ders vereb�lmeler� eğ�t�m 

görevl�ler� alab�lmeler� mümkün, bunlarda böyle b�r ulaşma kanalı olmasın d�ye dışarıda ders 

vermeler� ve ne olursa olsun �k�nc� b�r �ş yapmaları yasağı var. Dolayısıyla �dare �ç�nde farklı 

b�r mantığa sah�pt�r. Bunu göstermeye çalışıyoruz.  

Bu alanda �k�nc�l düzenlemeye önem verd�k. Teşk�latı �ncelerken de bu t�p tüzel k�ş�ler�n 

veya bu t�p makamların nasıl oluştuğunu ayrıca s�ze göstereceğ�z. Dolayısıyla bu faal�yet� 

yapab�lmek, bu faal�yet� yapanların düzenlenmes� �le de �lg�l� b�r şeyd�r.  
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B�rkaç karar daha gösterel�m.  

Burada da tekn�k kısmı; “f�yat sıkıştırması uygulaması”, pazardak� rekabet�n �hlal�d�r. Bu 
kararları okuduğunuz zaman bu kararları anlayab�lmek �ç�n de b�r tekn�k b�lg�ye �ht�yaç olduğu 
anlaşılıyor, ancak bunlar çok da büyütülecek b�r şey değ�ld�r. Bu alanda çalışmaya karar veren 
b�r sene �çer�s�nde bütün tekn�k b�lg�ler� de anlayab�l�r, tekn�k b�lg�ler� anlayab�lecek hale 
geleb�l�r. Bu alanda daha çok mühend�sler çok etk�l� ve başarılılar. Mühend�sl�k yaklaşımı �le, 
hukuk� düzenlemeler� de çok �y� algılıyorlar ve yapıyorlar. Kurumlarda regülasyon bölüm 
başkanlığı var. Büyük ş�rketler�n genel müdür yardımcılarından b�r�s� mutlaka regülasyondan 
sorumlu genel müdür yardımcısı oluyor. Yan�; Turkcell’�n en öneml� poz�syonu genel 
müdüğründen sonra regülasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı ve d�ğer bütün ş�rketler�n 
de öyle. Dolayısı �le; regülasyon artık tekn�k ve ayrı b�r �ş oldu. Düzenleme anlamına gelen 
kel�me, �daren�n düzenleme yetk�s�nden başka b�r  kapsama kavuştu ve ayrı b�r �dar� faal�yet�n 
�sm� oldu. Her faal�yet �ç�n de �lg�l� mevzuatına bakmak lazım.  

 

İlg�l� Mevzuat Örnekler� 

İlg�l� b�rkaç mevzuatından bahsedel�m, nasıl düzenlemeler yapılmıştır. Mevzuat bu 
konuda öneml�d�r. Mesela Rekabet�n Korunması Hakkındak� Kanun. Bakın d�yor k� “Bu 
Kanunun amacı, mal ve h�zmet p�yasalarındak� rekabet� engelley�c�, bozucu veya kısıtlayıcı 
anlaşma, karar ve uygulamaları ve p�yasaya hak�m olan teşebbüsler�n bu hak�m�yetler�n� kötüye 
kullanmalarını önlemek, bunun �ç�n gerekl� düzenleme ve denetlemeler� yaparak rekabet�n 
korunmasını sağlamaktır.” “Gerekl� düzenlemeler� ve denetlemeler� yapmak” d�yor bakın ne 
kadar gen�ş b�r �mkan ver�yor. En gen�ş regülasyon kurumu Rekabet Kurumu’dur. Her şeyde 
müdahale edeb�l�r, manda sütü pazarlamasında b�le müdahale edeb�l�r. Eğer b�r rekabet� bozucu 
anlaşma varsa müdahale ed�p para cezası keseb�l�r. Her türlü düzenlemey� yapmak, her türlü 
gözlem� yapab�lmek, rekabet�n bozulup bozulmadığına bakmak şekl�nde yetk�ler� vardır. 
Rekabet nasıl bozulab�l�r? Sektörler arasında anlaşma olab�l�r. Bu o kadar �lg�nç b�r şey k�; 
Turkcell’�n tar�h�nde maruz kaldığı en büyük rekabet cezasına Turkcell Genel Müdürü’nün 
masasındak� takv�mde “Tels�m �le konuşalım 555 �steyel�m.” d�ye b�r not almış. Onunla 
tes�sler�n� kullanmak �ç�n f�yat pazarlığı yaparken numaraları da 555 d�ye -yanına da gal�ba 
gülme �şaret� koymuş- 555 m�lyon dolar �stem�şler. Rekabet Kurumu üyeler� Turkcell’�n o 
zamank� Genel Müdürünün masasında da bunu görünce bunların esasında anlaştıklarını, 
telefonla konuşarak f�yatı bel�rled�kler�n�, esasında b�raz da ona n�spet yapar g�b� “Madem 
numaran 555 senden 555 m�lyon dolar �steyel�m de gör bakalım p�yasaya g�reb�lecek m�s�n!” 
g�b� b�r anlaşma yaptıkları kanat�ne vararak c�rosunun %3’ü kadar rekabet cezası kest�. Davayı 
da sonra kazanamadı. Rekabet Kurumu üyeler�n� kapıdan �çer� almadığınız zaman 11 m�lyon 
l�raya kadar para cezası kesme �mkanı var. Yargı kararı olmadan üstünüzü b�le arama �mkanı 
var. Yazıhanedek� bütün b�lg�lere bakma hakkı var. N�ç�n? Bakalım s�z anlaşma yaptınız mı?  

Amer�kan f�lmler�nde bunun daha hassaslarını görüyorsunuz, aynı lokantada b�le yemek 
y�yem�yorlar. Karşılaştıklarında hemen g�d�yorlar. N�ye? Çünkü, konuştuğunuz zaman belk� 
p�yasaya �l�şk�n b�r hususta anlaşacaksınız ve ger� kalanını per�şan edeceks�n�z. Dolayısı �le; 
her türlü del�le bakıyor, kanaat get�rd�ğ� zaman del�l katsayısı standardı daha düşüktür. Rekabet� 
�hlal ett�ğ�n�z düşünülürse kanaat veren her türlü del�lle, ş�rket�n�z�n bölünmes� mecbur�yet� b�le 
get�r�leb�l�yor. S�z bütün alandak� ufak ş�rketler� toplasanız, p�yasanın %20’s�nden yukarı 
çıksanız s�ze yasaklar get�r�yor, bell� b�r kısım h�sseler� satma yükümlülüğü get�r�yor. Dolayısı 
�le en kapsamlı olan bu kurumdur.  
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B�r başkası, Elektr�k P�yasası Kurulu’dur. Elektr�k P�yasası Kurulu’nun şu andak� başkanı 
İstanbul Hukuk’tan mezun tekn�k olarak çok yeterl� b�r�s�d�r. Bu da en kr�t�k görevlerden 
b�r�s�d�r. Çünkü p�yasanın en büyük �şlem hacm� elektr�k p�yasasındadır. Bu elektr�k p�yasası 
da enerj� d�ye algılamak lazım; akaryakıt da, doğalgaz da, petrol de, elektr�k üret�m� de buna 
dâh�ld�r. Bakın d�yor k�; “Bu Kanunun amacı; elektr�ğ�n yeterl�, kal�tel�, sürekl�, düşük mal�yetl� 
ve çevreyle uyumlu b�r şek�lde tüket�c�ler�n kullanımına sunulması �ç�n, rekabet ortamında özel 
hukuk hükümler�ne göre faal�yet gösteren, mal� açıdan güçlü, �st�krarlı ve şeffaf b�r elektr�k 
enerj�s� p�yasasının oluşturulması ve bu p�yasada bağımsız b�r düzenleme ve denet�m�n 
yapılmasının sağlanmasıdır”.  

Kend�ne göre �lkeler koymuş: şeffaf yan� yapılan bütün muameleler görülecek. O yüzden 
mesela bu t�p kurullar �k�nc�l düzenleme yapmadan 6 ay önce “Şöyle b�r düzenleme yapacağım 
görüşler�n�z� b�ld�r�n.” d�ye �nternet sayfalarında �k�nc�l düzenlemeler�n taslaklarını 
yayınlamakla kanunen yükümlüler aynı zamanda. O taslaklara gelen eleşt�r�ler üzer�ne son 
hal�n� ver�yorlar. Dolayısıyla şeffaflığı sağlayarak �k�nc�l düzenlemen�n yapılacağından çok 
önce sadece bazı k�mseler�n haberdar olarak spekülasyon yapmasına engel olmaya çalışıyorlar. 
Rekabet Kurulu’nun c�ro üzer�nden para cezaları var. B�r usul öngörülerek sonuçta b�r yaptırım 
uygulanıyor, bu yaptırım da �dar� yargıya g�d�yor. Yan�; yargılama önces� b�r yargılamayla 
ver�len b�r �dar� yaptırımla karşı karşıya kalab�l�yoruz. Bu alanlarla �lg�len�rsen�z, �lg�l� 
malzemem�z� alab�l�rs�n�z, bu kararları alab�l�rs�n�z, bu mevzuatı alab�l�rs�n�z. B�l�yorsunuz e-
ma�l�n�z� verd�ğ�n�zde s�ze gönder�yoruz. Ş�md�l�k bu kadarla b�t�rel�m. Regülasyon 
kurumlarını anlatırken teşk�latta başka yönler�nden tekrar bu alana g�receğ�z. 

 

İdaren�n Ekonom�k Alandak� Rolü 

Kamu h�zmet�n� anlattık, kolluğu anlattık, özend�rme ve desteklemey� anlattık, 

regülasyonu anlattık. 4 tane ana faal�yetten bahsett�k. İdare; bunların dışında şaşırtıcı b�r 

b�ç�mde, özel hukuk k�ş�ler� g�b� de davranab�l�yor. Buna değ�nel�m. İdare b�r tüzel k�ş�l�k, ama 

kamu tüzel k�ş�l�ğ�. Yan�; s�z nasıl özel k�ş� olarak ş�rket kurup t�caret yapab�l�yorsanız, �dare 

de bunu yapab�l�yor yetk�s�zl�k asıl olmasına rağmen. K�ralama yapab�l�yor, satım yapab�l�yor, 

mal alışver�ş� yapab�l�yor. B�r tüzel k�ş�l�k sonuçta �dare de. Fakat buradak� hassas nokta şu: 

�dare b�r özel hukuk k�ş�s� g�b� davrandığı zaman kamu h�zmet�, kolluk ve d�ğer faal�yetler�n� 

yaparken kullandığı üstün yetk�ler�n� kullanamıyor; özel k�ş�ler hang� hukuk� �mkanlara 

sah�pse, ancak o hukuk� �mkanları kullanıyor. Yan�; kamusal yetk�ler�n� özel faal�yetler�nde 

kullanamıyor. Dolayısı �le; �dare özel faal�yetler de yapar, ama bu özel faal�yetler�n hukuk� 

rej�m� özel hukuktur, Borçlar Kanunu’dur, T�caret Kanunu’dur. İdare de dolayısı �le t�caret 

yapab�l�r, alışver�ş yapab�l�r. Yapmalı mıdır? O kısım ayrıca tartışılab�l�r.  

Mesela; kamu mallarını anlatırken değ�neceğ�z: İdare’n�n arsa spekülasyonu yapmaması 

gerek�r, kamu h�zmet�nde kullanmıyorsa el�ndek� arsaları satması gerek�r, �daren�n t�caret 

yapmaması gerek�r ekonom�k alana mal� gücü �le b�rl�kte g�rmemes� gerek�r. Ama �dare neden 

g�rer bu alanlara? Ya kamu h�zmet� yapar, ya da kamu h�zmet� yapmadan o alana g�rer çünkü 

�ht�yaç vardır. Mesela; kamu h�zmet� yapmadan nasıl b�r alana g�reb�l�r, bunun örnekler�n� 
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düşünel�m. Mesela; den�z taşımacılığını ele alalım. Türk�ye Den�zc�l�k İşletmeler� var. Şu anda 

TDİ’n�n h�çb�r gem�s� yok, en son Ankara gem�s� vardı onu da sattı. Mesela; Karaden�z’e 

kabotaj var başka b�r ülke l�manlarımız arasında yolcu taşıyamaz, ama Trabzon’a, G�resun’a, 

S�nop’a gem� �le g�tmek �stesen�z gem� sefer� yok, karayolu ya da havayolu �le g�d�yor �nsanlar. 

Gem� hem uzun hem Karaden�z dalgalı. Yahu b�r değ�ş�kl�k olur gem� �le n�ye olmasın bu kadar 

den�zler� olan b�r yer. Kamu h�zmet� de �dare bu alanda kurmamıştır. TDİ gem�s�n� zarar 

ed�yorum d�ye satmasaydı b�r t�car� faal�yet olarak yapab�l�rd�. Belk� den�z taşımacılığı daha 

ucuz olab�leceğ� �ç�n karayolu taşımacılığını da azaltacağı �ç�n bunu b�r kamu h�zmet� hal�ne de 

get�reb�l�rd�, kamu h�zmet� hal�ne get�rmeden önce b�r t�car� faal�yet olarak da yapab�l�rd�.  

Mesela; THY bazısı kamu h�zmet� yapıyor d�yor ama THY bal g�b� b�r t�car� �şletme 

yapıyor, para kazanıyor, dünyanın b�rçok yer�ne seferler düzenl�yor. THY, Pegasus g�b� Atlasjet 

g�b� veya başka b�r havayolu ş�rket� g�b� sonuçta b�r t�caret yapıyor, ucuza yapmak g�b� b�r kamu 

h�zmet� yükümlülüğü var mı görüyor musunuz? Arada sırada sponsorluklar yapıyor, öğrenc�ye 

öğretmene �nd�r�m yapıyor; ama Barcelona’ya da sponsorluk yapıyor. Barcelona takımını 

bedava taşıyor, para vererek futbolcu alıyor. Yan� tamamen t�car� faal�yet yapıyor, b�r kamu 

h�zmet� yapıyor olsa Barcelona’ya “Arda’yı al parasını ben vereceğ�m.” d�yeb�l�r m�? Yapamaz, 

kamu h�zmet� bakımından Sayıştay denet�m�nde böyle b�r şey olamaz. “Eurol�g’� ben 

destekleyeceğ�m, parasını ben vereceğ�m.” d�yeb�l�r m�? Hayır, b�r t�car� faal�yet g�b� reklamını 

yapıyor, reklamının karşılığını topluyor veya toplayamıyor, zarar ed�yor veya etm�yor, kâr 

sağlıyor vs. tamamen t�car� açıdan bakıyor.  

Belk� kamu h�zmet� benzer� yükümlülükler get�r�l�yor olab�l�r. Mesela; belk� Dış�şler� 

Bakanlığı çok az yolcusu olan b�r Türk� cumhur�yetlere de yolcu taşınsın d�ye tavs�yede 

bulunuyor olab�l�r. Onun karşılığında b�r para verm�yor, onu yaparken de zarar ed�yor olab�l�r. 

Bu t�p b�r kamu h�zmet� yükümlülüğü yüklemes� başka b�r şey ama faal�yet olarak tamamen 

t�caret yapıyor. H�sseler�n� borsada satıyor, elemanı kamu personel� değ�l - h�ç devlet memuru 

maaşı �le �lg�s� olmayan ne kadar yüksek maaşlarla çalışanlar vardır-. Tamamen b�r t�car� 

faal�yet; ama �dare de bunu yaparken üstün yetk� kullanamaz. “Ben Türk Hava Yolları’yım 

şurada avantajım var.” d�yemez.  

Dede hakları den�len haklar var havacılıkta, önceden sefer yaptığı alanlara �l�şk�n sefer 

saatler�n� koruyor. Mesela; Ankara’ya sürekl� sabah saat� seferler� çok dolu ama o saatlerde 

d�ğer ş�rketlere uçuş �zn� ver�lm�yor, ama aynı şey Sab�ha Gökçen’den Pegasus �ç�n de 

sözkonusudur. Pegasus da Sab�ha Gökçen Havaalanı �le anlaşmayı yapmış, oradak� ana merkez� 

olarak bel�rlem�ş, onun kalkış saatler�nde de d�ğerler�ne �z�n ver�lm�yor. Dolayısı �le; bu b�r 
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t�car� faal�yet, üstün yetk� kullanamaz, “Ben �darey�m” d�ye farklı b�r yetk� kullanamaz, b�r 

avantaj elde edemez. İş�n hukuk� mantığı budur. Sen t�carete kalkışıyorsan, t�carette kamusal 

yetk�ler�n� kullanamazsın, kullanırsan rekabet� bozarsın, kullanıp rekabet� bozarsan Rekabet 

Kurulu’na g�derler ve Rekabet Kurulu sana para cezası keser. Rekabet Kurulu o yüzden var. 

İdarey�m d�ye g�rd�ğ�n t�car� faal�yette rekabet� bozacak b�r davranmış yaparsan cezayı yers�n 

ve yaptırım uygulanır, o avantajını kaybeders�n. Öyleyse bunun hukuk� rej�m�n�n mantığı, özel 

hukukun car� olduğu b�r �daren�n faal�yet� olduğu. İdar� faal�yet değ�l �daren�n faal�yet�d�r. 

İdaren�n �dar� olmayan özel faal�yet�d�r. Çünkü �dar� faal�yet ded�ğ�m�z zaman b�r kamu 

yetk�s�n� beraber�nde gel�yor. Hâlbuk� bu İdaren�n faal�yet� ned�r? Dolayısıyla �daren�n 

faal�yetler� arasında bu var. THY’n�n yaptığı g�b�, başka b�rçok alanda da �dare bunu yapıyor.  

Mesela; ş�md� özelleşt� ama Petlas d�ye ş�rket� vardı, Petlas’ta last�k üret�yordu, yatırımda 

bulunmuş �şs�zl�ğ�n olduğu b�r yerde kamyon last�ğ�, uçak last�ğ� vs. g�b� t�car� bakımdan 

d�ğerler�n�n üretemed�ğ� last�kler� üret�yordu. Dem�r-Çel�k fabr�kaları vardı Ereğl� Dem�r-

Çel�k, Karabük Dem�r-Çel�k g�b�. Buralarda dem�r ve çel�k üret�yordu. Bu �daren�n yaptığı b�r 

yatırım, ama özel b�r faal�yet. Yan�; bunu özend�rerek ve destekleyerek özel k�ş�ye yaptırmayı 

da terc�h edeb�l�rd�, kend� yapmaya g�rd�ğ� zaman da �y� �şletmec�l�k yapamadığı �ç�n çıkmaya 

başladı. Şu anda dünyanın modası olarak, devletler�n ekonom�k alanda aktör olmaktan çıkıyor, 

düzenley�c� otor�te olarak gel�yor, “Ekonom�n�n patronu ben�m, artık oyuncusu değ�l�m. 

Oyuncusu olduğum zaman kural koyamıyorum, çünkü buna uyacaksın d�ye kural koyduğumda 

ben uyamıyorum. Dolayısı �le ben artık oyuncu olmaktan çıkıyorum, bunu özel k�ş�ye 

bırakıyorum ama ben düzenl�yorum.”  

O yüzden bu tablonun tamamını göremeyen özel hukuk uzmanları bazen d�yorlar k�: 

“İdare ekonom�k hayattan çıkıyor.” Nasıl çıkıyor? Esasında daha güçlü dönmek �ç�n çıkıyor. 

Oyuncu olmaktan, aktör olmaktan, oynayan olmaktan çıkıyor; alanı düzenleyen hakem olarak, 

alanın sah�b� olarak, alanın �pler�n� el�ne almış olarak gel�yor. Dolayısı �le; tam ters�ne 

esk�s�nden daha güçlü b�r �dar� düzenleme yetk�s� gel�yor ve bu ekonom�k hayat bakımından da 

çok bel�rley�c� oluyor. Bu bel�rley�c�l�k de bütün dünyada çok büyük hukuk� tartışmalar 

gündeme get�r�yor. Yan�; dünyada b�r yandan ekonom�k alanda devletlerle mücadele edeb�lecek 

kadar büyük ş�rketler var, bu şartları bel�rl�yorlar ekonom�n�n şartlarını bel�rlemeye çalışıyorlar. 

Bu ş�rketlerle ancak devletler ekonom�k alandan çıkmış olarak alanı düzenleyenler olarak 

mücadele edeb�l�yor. Devletler�n bu ekonom�k düzenlemeler� olmasa, dünyada ş�rketler 

neden�yle �flas eden devletler olur. Avukatlıkta b�le öyled�r. Ş�md� avukatlıkta eğer Türk 

vatandaşı olmayanlar Türk�ye’de avukatlık yapamazlar, Türk Hukuk fakültes�nden mezun 
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olmayanlar yapamazlar d�ye b�r şey çıksa Türk�ye’dek� uyuşmazlık bolluğu dünyanın tüm 

büyük avukatlık ş�rketler�n� Türk�ye’ye get�r�r. Dünyadak� bütün avukatlık ş�rketler�n�n 

Türk�ye’de ortakları var ve bunlar 70.000 k�ş� 80.000 k�ş� çalıştıran ş�rketler var. Çok büyük 

uzmanları, alanları var. H�ç kend� başına çalışacak b�r avukatın hayat hakkı yok. Eğer �dare 

düzenlemese dünyadak� sağlık s�stem�, �laç s�stem� ayakta kalamaz; çünkü o kadar büyük �laç 

fabr�kaları, o kadar büyük hastanec�l�k yapan ş�rketler var k�, bu ş�rketler�n sermayeler�n�n 

karşısında ufak ş�rketler�n veya muayenehaneler�n dayanab�lmes�ne �mkan yok. Düşünün bütün 

röntgen�nden her türlü d�ş uzmanlığına göre tedav�n�n olduğu uluslararası standartta b�r ş�rket�n 

kl�n�ğ� m� ayakta kalır yoksa, muayenehanes�nde “Röntgen�n� çekt�r buradan gel, şunun �ç�n 

buraya bunun �ç�n buraya g�t” d�yen m� ayakta kalır? Kalamıyor, onun �ç�n �dareler artık 

ekonom�ler�n� koruyab�lmek �ç�n ekonom�k faal�yet yapan �dare olmaktan çıkıp, ekonom�n�n 

güvences� olan �dare hal�ne gelmeye çalışıyorlar. 

 

Öz Yönet�m ve Kamu Mallarını Yönet�m�ne İl�şk�n İdar� 

Faal�yetler  

Bunlar 3. k�ş�lere yansımıyor. Mesela; ş�rketlerdek� �nsan kaynakları müdürler� g�b�. 

Personel�n�n statüsüyle �lg�len�yor, personel alımıyla �lg�len�yor, Devlet Personel Başkanlığı 

d�ye b�r alan var. M�ll� Emlak Genel Müdürlüğü var. İdaren�n arsaları �le uğraşıyor; 

 yan� öz yönet�m, �ç düzen �şlemler�ne �l�şk�n faal�yetler� var bunun da kend� hükümler� var. 

Toparlarsak; en öneml� konuyu k�taplarda bu derece kapsamı ve alternat�fler�yle nedense 

almıyorlar, hareketl� olduğu �ç�n bu hareket� yakalayamıyorlar. Klas�k k�taplarda olanları 

anlattık, kamu h�zmet�n�, kolluğu anlattık, b�rkaç �st�sna dışında k�taplarda yer almayan 

özend�rme ve desteklemey� anlattık. Özel faal�yet�n�, mantığını ve bunun hukuk� rej�m�ne 

değ�nd�k. Özel faal�yette bulunab�l�r, bulunuyor da ama azalıyor ş�md� regülasyona geç�yor. 

Regülasyona değ�nd�k. B�r de �daren�n faal�yuetler� açıkta kalmasın d�ye öz yönet�m ve 

mallarını yönet�m� �le �lg�l� faal�yetler�nden bahsed�yoruz. Bu da �ç faal�yet, dışa değ�l �çedönük 

b�r şeyd�r.  

Mesela; bu b�na ün�vers�ten�n değ�l, M�ll� Emlak Genel Müdürlüğü’nün ün�vers�teye 

tahs�sl� malıdır. Bakanlıkların b�rçok şey� kend�s�ne a�t değ�l; MEGM’ne bağlı MEGM �şte 

Haz�ne ded�ğ�m�z şey de Mal�ye Bakanlığı’nın altında mallarının yönet�m�n� yapıyor. Ona 

özgülüyor, buna tahs�s ed�yor. B�r de personel� �le uğraşan kısım var personel�n�n statüsü �le 

uğraşıyor. Böylel�kle faal�yetler� gördük.  
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HUKUKİ MUAMELELER (İDARENİN İŞLEMLERİ) 

Konuların önce �şlev�n� gösterel�m, sonra �çer�kler�ne g�rel�m. B�r şey�n �şlev�n� anlamak 

o şey� kavramak bakımından öneml�; çünkü esasında �şlev� onun kullanımını bel�rl�yor. 

Dolayısı �le; nasıl kullanılacak, kullanım sonucuna göre boyutuna bakmak öneml�d�r.  

Bu konu k�taplarda daha çok “İdar� İşlemler” başlığı altında �ncelen�yor; fakat �dar� 

�şlemler den�lmes� çok �sabetl� değ�l, çünkü �dar� �şlemler, bu anlatılan konunun sadece b�r 

kısmı, %95’l�k b�r kısmı ama sadece b�r kısmıdır. Esas bu konunun başlığı, “Hukuk� 

Muameleler” d�yeb�l�r�z; çünkü bu muameleler b�rb�r�nden farklı t�pte muameleler. Aynı 

kr�ter�n alternat�f� olarak b�rb�r�nden farklı muameleler var, �dar� �şlem�n alternat�fler� var.  

İnceleyeceğ�m�z noktalardan en öneml�s� �dar� �şlemlerd�r. %90-%95’� ded�k, 

dolayısıyla buna daha fazla önem vermem�z gerek�yor; fakat hukuk� muameleler �dar� 

�şlemlerden �baret değ�l, �dar� eylemler ve �dar� sözleşmeler de var. Dolayısı �le; bu hukuk� 

muameleler�n üç ana alternat�f� var. K�taplara yayılan kısmı �le bunların b�rb�r�nden farkını, 

bunlara �l�şk�n hukuk� rej�m� öğrenmek gerek�r. Bazen sadece şemat�ze etmek b�le konunun 

�drak ed�lmes� bakımından önem taşır. Bu neye yarıyor? Bu alan d�ğer bütün konuları taşıyıcı 

b�r alandır. Mesela; kamu h�zmet� alanında b�r hukuk� muamele yapılacak. Kamu h�zmet� 

alanında yapılacak hukuk� muamele; �dar� �şlemler, �dar� eylemler veya �dar� sözleşmelerle 

yapılıyor. Kamu malları konusunda b�r hareket gerçekleşecekse, b�r hukuk� muamele 

yapılacaksa bunlardan b�r�s� devreye g�r�yor. Dolayısı �le; bunlar bardak g�b�, kavanoz g�b�, kase 

g�b� taşıyıcı kaplar. G�rd�kler� alanın malzemes�n� �ç�ne alıyorlar ve taşıyorlar.  

Dolayısı �le; bunlar hareket�n araçları, kend�ler�ne �l�şk�n b�r hukuk� rej�m� var ama b�r de 

taşıdıkları alanın reng�ne, sıcaklığına, sıvısına bürünüyorlar. Dolayısı �le; �ş�n �ç�ne g�rd�kten 

sonra b�r hukuk� durumu teşh�s etmek �ç�n o hukuk� duruma �l�şk�n altyapıya bakmak gerek�r.  

Mesela hem kamu h�zmet�n�n �lkeler� nelerd�r, hukuk� rej�m� ned�r, özel k�ş�ler 

tarafından mı görülüyor, �dare tarafından mı görülüyor ona bakmak gerek�r; hem de 

�şlem ne tür b�r �şlem, �şlem standartlarına uygun mu, �şlemde b�r sakatlık var mı d�ye o 

kamu h�zmet� muameles�n� taşıyan hukuk� muameleye bakmak gerek�r.  

Dolayısı �le; bunlar kend� hukuk� rej�mler� �le b�rl�kte dâh�l oldukları alanın hukuk� rej�m� 

�le b�rleş�yorlar ve hukuk�l�k denet�m�nde �k�s�n� ayırarak �ncelemek, denetlemek gerek�yor. 

Dolayısı �le; hukuk� muameleler taşıyıcı kavramlardır. Bunlar; d�ğer alanlara �l�şk�n unsurları 

�çer�p, bu unsurları beraber�nde k�ş�lere taşıyor, uyuşmazlık konusu alanlara taşıyor, �daren�n 
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yapacağı muamelelere taşıyor. O yüzden de bunları �ncelerken teor�k olarak b�r boyutu �le 

�ncelemek, der�nlemes�ne �ncelemek mümkün. Mesela; bunu yapan esaslı b�r k�tap var “İdar� 

İşlem�n K�ml�ğ�6”. İdar� �şlemler b�rçok açıdan �ncelemek �ç�n parçalanab�l�r.  

Mesela; b�r �nsanı değerlend�rmek �ç�n b�rçok kr�ter kullanılab�l�r; ama bazıları �şe yarar, 

bazıları yaramaz. Gözlüklü mü, gözlüksüz mü, saç reng�, göz reng�, boyu, posu, k�losundan 

hang�s� esasında b�z�m bakımımızdan tanıtıcı olacaksa ona değ�nmek gerek�r. Mesela; başka 

b�r�s� �le tanıştırmak söz konusu �se hastalıklarından bahsetmek gerekmez, �ç organlarında 

hastalık var mı bundan bahsetmek gerekmez, ayakkabı numarasından bahsetmek gerekmez; 

ama b�r �şlem� tanınmak �ç�n yapılan teor�k çalışmalarda ayakkabı numarasından saç reng�ne 

kadar her yönü �le bakılır.  

Dolayısı �le; burada bu �şlem� �dar� eylem�, sözleşmey� tanımak başka b�r şeyd�r; �şlevsel 

olarak bu hukuk� muameleler�n �dare hukukunun d�ğer konularında hareket� sağlayan boyutunu 

tanımak başka b�r şeyd�r. S�ze �k� türlü göstermeye çalışacağız. Önce k�taplarda nasıl 

�ncelen�yor onun üzer�nde duracağız, sonra bunu tanıtırken s�ze k�taplarda tanıtılanlardan 

sadece seç�lm�ş bazılarını anlatacağız, d�ğerler� gereks�z d�ye değ�l; bütünlükle bağlantısını 

kurab�lmek �ç�n. Yan�; hareket ölçeğ�nden bakarak sağlayab�lmek �ç�n. Dolayısı �le; daha 

yüzeysel ve seç�lm�ş bazı bölümler� anlatılmış olacak, d�ğerler� gereks�zd�r anlamında değ�l, 

esas bunlar bel�rley�c�d�r d�ye daha fazla anlatılacaktır.  

 

I. İDARİ HUKUKİ MUAMELELERİN ÖZELLİKLERİ 

 İdar� �şlem, �dar� eylem ve �dar� sözleşme başlarına gelen “�dar�” kel�mes� neden� �le 

farklıdır ve özell�kler göster�r; özel hukuk kavramlarından tamamen farklıdır. Sözleşme tek 

başına kullanıldığında özel hukuk sözleşmes� anlamına gel�r, �dar� sözleşme farklı b�r şeyd�r. 

Bunun farkını oluşturan �ht�yaçlarla b�rl�kte değerlend�rmeye �ht�yacımız var. Önce �dar� 

�şlemlerden başlayalım. 

 

A. İdar� İşlemler Tek Yanlıdır 

 Bu hukuk� mumelen�n özell�ğ� tek yanlı �şlemle, tek yanlı b�r �rade açıklaması �le sonuç 

doğurmasıdır. İdar� �şlem�n en büyük özell�ğ� budur. Buna tek yanlılık da den�l�yor, tek yanlı 

 
6 Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdarî İşlem�n 

K�ml�ğ�, Ankara, Danıştay Yayınları, 1990. 
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�rade açıklaması �le sonuç doğurması. İdare mesela d�yor k� “Hukuk fakültes�n� kazandınız, 

tebr�k eder ve başarılar d�ler�z.”. S�z�n kabulünüze bağlı değ�l; -s�z gerç� sınavlara g�rd�n�z ama.- 

tek yanlı �rades� �le bel�rler. Mesela, �dare tek yanlı �rades� �le ehl�yet ve pasaport ver�r. B�r de 

�daren�n yaptığı tek yanlı olumsuz �şlemler var. Taleb�n�z� reddeder. Mesela pasaport almak �ç�n, 

“pasaport taleb�n�z uygun görülmem�şt�r.” d�ye s�ze cevap ver�r. Bu �dar� �şlemler�n özell�ğ� 

sonuç doğurması �ç�n s�z�n kabulünüze tâb� değ�l. Yan�; �dare s�ze b�r muamele yaptığı zaman 

tamamen haksız olarak b�r d�s�pl�n cezası verd�ğ� zaman, tamamen haksız olarak b�r statüden 

çıkarttığı zaman, tamemen haksız olarak b�r taleb�n�z� reddett�ğ� zaman bunun haksızlığını s�z 

mahkemeye g�d�p �ptal ett�rmek veya �dareye �t�raz ederek değ�şt�rtmek suret� �le �spat etmek 

durumundasınız. O sonuç doğmuştur. Dolayısı �le; s�z�n kabulünüze, önceden tartışmaya, b�r 

süzgeçten geçmeye, uyuşmazlığınızın halled�lmes�ne �ht�yaç yoktur. Aynı şey özel hukuk 

alanında yapılamaz: özel hukuk alanında tek başınıza b�r hukuk� muamele kurulamaz; tek 

başınıza b�r şey� alamazsınız; ancak karşı tarafın �rades�n�n uyuşması ve b�r sözleşme olması 

gerek�r.  

 Özel hukukta tek yanlılık çok �st�snalar dışında söz konusu değ�ld�r. Hukuk� rej�m, 

sözleşmelerle bel�rlen�r. Halbuk�; �dare hukukunda �se �daren�n hareket etmes�n�n yaptığı görev 

dolayısı �le tek yanlılık �ht�yacı, �daren�n tek yanlı �rade açıklamasına, karşı tarafın kabulüne 

bağlı kalmadan sonuç bağlamıştır. Buna da �dar� �şlem den�r. Bu �dar� �şlem mutlaka yazılı 

olmak zorunda değ�ld�r. Sözlü de olab�l�r, zımn� de olab�l�r, örtülü de olab�l�r. Mesela; park 

yasağı gösteren tabela da b�r �dar� �şlemd�r. Oraya park etmen�n yasak olduğunu şek�lle 

b�ld�rmekted�r. B�r taleb�n�z� red de b�r �dar� �şlemd�r, taleb�n�z� reddetmek dolayısı �le hukuk� 

durum oluşmuştur. Dolayısı �le; �dar� �şlemler�n bu tek yanlılığı, �dare hukuku mantığından 

gelen b�r husustur; çünkü �dare, kamu yararı �ç�n faal�yet gösteren, kamu düzen�n� koruyan, 

kamu yararını gerçekleşt�rmeye çalışan faal�yetler�n�n amacı kamu yararı olan b�r varlık olduğu 

�ç�n yapacağı hareketlerde karşı tarafın rızasını beklemeden yapma gücüne sah�p olmak 

ayrıcalığına sah�p olmalıdır. Bu şek�lde bakılır. Bu b�r �dar� ayrıcalıktır, üstün yetk�d�r, tek yanlı 

�şleme hukuk� sonuç bağlamak üstün yetk�s�d�r.  

 

B. İdar� İşlemler Hukuka Uygunluk Kar�nes�nden Yararlanır 

 İdare hukuku bakımından bu �şlem ne kadar sakat olursa olsun, hukuka uygunluk 

kar�nes�nden yararlanır. Yan�; �dare “Pardon.” dey�p ger� alıncaya kadar veya mahkeme “Bu 

hukuka aykırıdır, �ptal ed�yorum.” dey�nceye kadar hukuka uygun varsayılır. Mesela; şu şek�lde 

b�r gar�pl�k oldu d�yel�m: kaçak yapılan �nşaatın yıkılmasına karar ver�lm�ş ama kapı numarası 
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şaşmış, yazım hatası olmuş veya ters� b�r durum olmuş ve 6 numara kaçak yapı �ken 6 numarayı 

yıkmak yer�ne 9 numarayı yıkmak şekl�nde b�r �dar� �şlem tes�s ed�lm�şt�r. Çok bar�z b�r hata 

b�r şey olmaz d�ye düşüneb�l�rs�n�z, ama b�nanız yıkılmış olur; çünkü �dare o �şlem� alır, �cra 

mevk��nde olanlar da �cra eder. Yanlışlıktan sonra tazm�nat alab�l�rs�n�z ama yanlışlık �cra ed�l�r. 

Bu yanlışlığı mutlaka �dareye �t�raz ederek göstermek, ger� almasını sağlamak veya dava açıp 

yürütmey� durdurma veya �ptal kararı alarak engellemek gerek�r; aks� takd�rde �dare �şlem�n� 

�cra edeb�l�r. Dolayısı �le; �daren�n bu hukuka uygunluk kar�nes�, �dar� �şlemler�n üzer�ndek� 

malzemey� taşıyıcı olarak çok öneml�d�r. Mesela ruhsat b�r tek yanlı �şlemd�r. B�r ruhsat 

vermek, b�r �şlem tes�s etmekt�r. Kollukta b�r ruhsat vereb�l�rs�n�z, kamu h�zmet�nde b�r ruhsat 

ver�rs�n�z. Ruhsatı aldığı zaman o �ş� yapma hakkını elde eder. Dolayısı �le; o �zn� taşır, kamu 

h�zmet� alanında taşır, kolluk alanında taşır, özend�rme ve destekleme alanında taşır, 

regülasyonda taşır. Dolayısı �le; �dar� �şlem kamu hukukunun görünümüdür. 

B�r kere bu alan, d�ğer �dare hukuku konuları �le b�rleşerek hayata çıkan b�r alandır, tek 

başına sahneye çıkmıyor. Kamu h�zmet� �le b�rl�kte çıkıyor, kollukla b�rl�kte çıkıyor, kamu 

malları �le b�rl�kte çıkıyor, kamu personel�n�n hukuk� rej�m� �le b�rl�kte çıkıyor; çünkü bu �ş�n 

çerçeves�, resm�n çerçeves�, bu sıvının taşıyıcısı. Dolayısı �le; tek başına �ncelemek, yeterl� b�r 

f�k�r vermez, �ç�ndek� �le b�rl�kte ayırarak �ncelemek gereğ� ortaya çıkar. Bunun �dare hukuku 

bakımından önem�, hareketl�l�ğ� sağlayan araçlar olmasıdır. D�ğer faal�yet konularının 

gerçekleşt�ğ� hukuk� muameleler olmasıdır. Dolayısı �le; bu hukuk� muameleler�n �ncelenmes�, 

ayrıştırılması, b�rb�r�nden farklarının göster�lmes� öneml�d�r. Baktığımızda �dar� sıfatını taşıyan 

üç tane alternat�f�m�z var. Önce; bunların farklarından yola çıkalım, sonra �ncelemeye çalışırız. 

  

C. İdar� İşlemler Hukuk� Sonuç Doğururlar 

 İdar� �şleme tek yanlı hukuk� muamele ded�k. Hukuk� alanda sonuç doğuruyor, mutlaka 

madd� alanda sonuç doğurmasına �ht�yaç yok. Mesela; yıkım kararı b�r �dar� �şlemd�r. Yıkım 

kararı olmasına rağmen, yıkılmamış b�rçok yer olab�l�r. Ama yıkım kararı olunca hukuk� sonuç 

doğuruyor. Bu şu anlama gel�yor: yıkım kararı ver�lm�ş b�r b�na yıkılmasa b�le, elektr�k 

bağlanamıyor, bağlanırsa bağlayan b�r seneye kadar hap�s cezasına maruz kalıyor, su 

bağlanamıyor, doğal gaz bağlanamıyor, güvencel� olmadığı �ç�n alım-satımında banka kred�s� 

ver�lm�yor, herhang� b�r hukuk� muameleye bütünü �le konu olab�lecek hale gelm�yor.  

Dolayısı �le; yıkım kararı olan b�r b�na var ama yıkılmamış, yıkılmamış olsa b�le hukuk� 

sonuçlarını doğuran b�r �şlem olması, onun hukuk� durumunu etk�l�yor. Dolayısı �le; bunun esas 

olarak öncel�kle hukuk� durumunu etk�leyen b�r sonucu var. Elbette yıkım kararı, yıkım �şlem� 
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olan b�r b�nanın hemen yıkılması da lazım, yıkılması da �şlem�n �crasını oluşturuyor. Dolayısı 

�le; b�r �dar� �şlem, hukuk� statüyü bel�rler. Mesela; b�r öğrenc�n�n d�s�pl�n f��l� neden� �le 

ün�vers�teden öğrenc�l�k kaydı s�l�nse, ama o her gün ün�vers�teye gelmeye devam etse, her 

sınava g�rse b�r şey farkeder m�? Hukuk� bakımdan bağlantısı kes�ld�ğ� �ç�n, sınavlarda başarılı 

olab�lecek b�r sınav kâğıdı verm�ş olsa b�le, �sted�ğ� sonuca ulaşamaz. O hukuk� muameley� 

kaldırmadan, bağlantısının kes�lmes�ne da�r �şlem�n hukuka aykırılığı neden� �le �ptal 

ett�rmeden hukuk� durumu �lerleyemez. B�r öğrenc�, d�yel�m k� b�r hafta okuldan uzaklaştırma 

cezası alsa ve fakat b�r şek�lde derslere g�rse, b�r şey farkeder m�? Hayır, uzaklaştırma cezası, 

mutlaka derse g�rmemes� bakımından değ�l; sonrak� etk�ler� bakımından öneml�d�r. Sonra 

hâk�m olamaz, mezun olduğunda öğrenc�l�k durumuna �l�şk�n dosyası �ncelenen mesleklerde 

�şe g�receğ� zaman bu d�s�pl�n cezası almış olması hukuk� durumunu etk�ler, daha sonrak� 

durumlarda sonucunu hukuk� olarak ortaya koyar.  

Dolayısı �le; esasında hukuk� sonuçtur burada öneml� olan, madd� sonuç �şlem�n �crası �le 

�lg�l� b�r şeyd�r. İcra ed�lmese b�le, �şlem�n varlığı hukuk� sonuç doğurur. Dolayısı �le; hukuk� 

muameleden kasıt, mutlaka madd� alanda sonuç doğurması değ�ld�r, ondan bağımsız olarak 

varlığı b�r önem ve değer taşır. O yüzden de; hukuk âlem�nden kaldırmaya yönel�k bunun 

prosedürler� söz konusudur. Dolayısı �le; �dar� �şlem hukuk� âlemde sonuç doğuran, �daren�n tek 

yanlı �rade açıklamasıdır. Tek yanlı �rade açıklaması ne demek? İdare burada, �rade açıklıyor ve 

hukuk� sonuç doğuruyor. Bu �dare tek b�r k�ş� olab�l�r, 10 k�ş� olab�l�r veya 100 k�ş� olab�l�r. Bu 

durum tek yanlılığı ortadan kaldırmaz. Tek yanlılık b�r karar alındığı zaman karşı taraf üzer�nde 

sonuç doğurmasıdır. Mesela; d�s�pl�n kurulu 11 k�ş�den oluşuyor; ama bu tek yanlılığı 

değ�şt�rmez. Sonuçta �dare adına 11 k�ş� de olsa b�r karar alınıyor, �raden�n açıklaması olarak 

ortaya çıkıyor. Dolayısı �le bu; �daren�n hukuk� durumu değ�şt�ren b�r �rade açıklamasıdır. Bu 

yönü �le; esas olarak k�ml�ğ� hukuk� sonucu doğurmasıdır. 

 

II. İdar� Eylem   

 İdar� eylem �se, �dar� �şlemden farklıdır. İdar� eylemde bu sonuç doğurmasını gerekt�ren 

b�r �şlem olmadan, ortaya çıkan madd� vakıadır. Nasıl �dar� eylem madd� vakıa olarak ortaya 

çıkab�l�r? Bunun çeş�tl� b�ç�mler� var; fakat gar�p b�ç�mde en fazla günümüzde karşımıza çıkan 

eylems�zl�k, �daren�n �hmal� şekl�ndek� eylem. Mesela; önümüzdek� haftalarda Meteoroloj� kar 

yağacağını söylüyor. Kar yağdığı zaman �dare, şeh�rlerde herkes�n kullandığı yerler� gel�p 

geçmeye elver�şl� hale get�rmes� lazım. Mesela; �dare üst geç�d�n karını küremese, tem�zlemese, 

buz tutsa, tuz dökmese, talaş dökmese, kömür dökmese, �nsanların kaymasına �l�şk�n b�r önlem 
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almasa; oradan geçenler de kayıp zarar görse -bacağını kırsa, başka zararlar görse- bu �dar� 

eylem dolayısı �le �dareden tazm�nat �steyeb�l�r. Burada; �dar� eylem tutup onu yere atmak 

değ�ld�r; düşmes�ne engel olacak görev�n� yer�ne get�rmemes� sebeb� �le �hmal suret� �le b�r �dar� 

eylem var. Sınav sorularında d�le get�rd�ğ�m�z, s�ze prat�klerde çözeceğ�m�z bu şek�lde çok acı 

�dar� eylem örnekler� var. Çok acı b�r tanes� de bundan 4-5 sene önce oldu. Annes�n�n el�nden 

tutan kız çocuğu, ağzı kapatılmamış kanal�zasyon rögarına düştü ve b�rkaç km ötede cesed� 

bulundu. Üzer�n� kartonla örtmüşler sadece, dolayısı �le çocuk basınca annes�n�n el�nden kayıp 

oraya düşmüş. Burada �daren�n eylems�zl�k şekl�nde b�r eylem� var. Yan�; o rögar kapağını 

kapatmalıydı, b�r tam�rat gerekçes� var �se, etrafına ışıklı f�z�k� engeller koymalıydı. Mesela; 

böyle �lg�nç AİHM’den çok doğru tazm�nat kararları var. Mayınlı b�r araz�ye 6 yaşında b�r 

çocuk geçm�ş ve mayına basarak ölmüş. Orada �dare; “Bütün tedb�rler� aldım, etrafına tel örgü 

çekt�m, d�kkat mayınlı araz� d�ye yazı var.” demes�ne rağmen, yer�nde yapılan keş�fte tel 

örgülerde 5-6 yaşlarında b�r çocuğun geçeb�leceğ� aralık olduğu �ç�n �daren�n gereken tüm 

tedb�r� almadığına karar ver�p tazm�nata hükmett�. Yan�; orada öyle b�r f�z�k� engel olacak k� 

okuma-yazma b�lmeyen, çeş�tl� engeller� neden� �le görmeyen ve duymayan k�mseler�n de o 

zarara uğramasına engel olacak f�z�k� engeller� koymamak �daren�n yapması gereken b�r şey� 

�hmal etmes� anlamına gel�yor. Daha çok eylem böyle eylems�zl�k olarak ortaya çıkıyor. Ama 

bazen �daren�n daha farklı eylemler� olab�l�r. Onun da örnekler� var.  Amasya’da �tfa�ye 

Ramazan ayında �ftar topu patlatmaya karar verm�ş ve fakat top bütün kış boyunca suya ve kara 

maruz kaldığı ve bakımı yapılmadığı �ç�n �ftar topu patladığında kend�s� de patlamış. Topun 

kend�s� patlayınca çevrede seyretmeye gelenlerden ölenler ve yaralananlar olmuş. Dolayısı �le; 

bu �daren�n b�r eylem�, �daren�n zarar ver�c� b�r davranışı olarak ortaya çıkıyor. Traf�k 

kazalarında gündeme gel�yor. Traf�k kazalarında �dar� araçlar kazaya karıştığında Karayolları 

Traf�k Kanunu bunu özel hukuktak� traf�k kazaları muameles�nde tab� tutuyor; ama yoldak� 

eks�kl�kler�, sakatlıkları, çukurları, kazanın olmasına yol açan aksaklıkları da �dar� �şlem veya 

�dar� eylem bakımından değerlend�r�yor.  

Dolayısı �le; �dar� eylem, köken�nde �şlem olmayan b�r madd� f��ld�r. Buradak� önem 

şurada: yıkım kararı üzer�ne yıkmak, yıkım kararı �şlem olduğu �ç�n �şlem�n �crası. Yıkım kararı 

olmadan yıkmak �se, �dar� eylemd�r.  

Yan�; sonuçta baktığınızda �k�s� de yıkmak; ama b�r�s�nde b�r yıkım kararı var ve dolayısı 

�le hukuk� muamelen�n üzer�nden hukuk� tartışma devam ed�yor; ama yıkım kararı olmadan b�r 

yıkım gerçekleşm�şse -yanlışlıkla veya başka b�r şek�lde- o zaman da �dar� eylem den�l�yor. 

İdar� eylem den�lmes�n�n neden�, hukuk� bakımdan tartışılacak b�r �şleme benzer b�r muamele 
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yok. Madd� sonuç gerçekleşm�ş. Dolayısı �le; madd� sonucu ger�ye almak mümkün değ�l, bu 

madd� sonucun zararlarını, sorumlusunu tesp�t etmeye, zarar m�ktarını tesp�t etmeye, zarar 

gören� tesp�t etmeye, tazm�nat m�ktarını tesp�t etmeye yönel�k b�r �şe dönüşecekt�r. 

Dolayısı �le; �dar� eylem�n hukuk�l�k değerlend�rmes�, olmuş b�r şey�n zararlarını 

g�dermeye yönel�k olduğu �ç�n farklılık oluşturuyor ve bunun değerlend�rmes� de farklı kr�terler 

üzer�nden g�d�yor. Mesela; artık sebep, konu, maksat unsuru d�ye g�dem�yorsunuz; çünkü 

ortada �şlem yok. O zaman kusurlu sorumluluk-kusursuz sorumluluk d�ye g�d�yorsunuz. 

Dolayısı �le; �dar� eylem de b�r eylem, ama bu eylem sözlük anlamı �le eylem değ�l, �daren�n 

�hmal� veya davranışı neden� �le ortaya çıkan durumu �fade eden b�r kel�med�r.  

Eylem ded�ğ�m�z şey�n, �dar� eylem olarak karşımıza çıkan çoğunluğu, �daren�n 

�hmal� yan� eylems�zl�k şekl�nde eylemd�r. Böyle çok acı örnekler var. Haval�manına uçağa 

yet�şmeye çalışan b�r mühend�s arabasının bozulması neden� �le yağmurlu b�r havada arabasının 

arızasına bakmaya çalışırken, yağmur suyu daha fazla aksın d�ye açılmış yağmur suyu kanalına 

düşerek ölmüş. B�r başka olayda �ç�nde beş k�ş� olan b�r arabadak�ler İzm�r c�varında çukura 

düşüp b�r�ken sularda boğularak ölmüş. İdaren�n açtığı hafr�yat sularının suyunu boşaltmaması 

sebeb� �le yaz aylarında ser�nlemek �ç�n oraya g�ren çocukların boğulmasına �l�şk�n haberlerle 

sürekl� karşılaşıyoruz. Bu �dar� eylem�n hukuk� rej�m�, bundan ötürü �darey� sorumlu tutarak, 

bu t�p olayların olmaması �ç�n daha hassas davranmasını sağlamak. Dolayısı �le; �dareye adeta 

b�r “şefkat tokadı” atmak. Yan�; “Buradak� �hmal�nden sorumlusun, benzer �hmaller yaptığında 

y�ne sorumluluğun gündeme geleb�l�r.” demekt�r. Dolayısı �le; bunun hukuk� rej�m� esasında 

�darey� madd� veya ceza� yaptırıma bağlamak suret� �le bu konudak� �hmaller�ne engel olmaya 

çalışmaktır. 

 B�r sonuç, hem �dar� �şlem hem �dar� eylemden kaynaklanmış şek�lde bütünlük 

oluşturmaz; ama �k�s�n�n de ayrı ayrı problem� doğab�l�r. Mesela; �dar� �şlem gerçekten 6 

numaralı b�nanın yıkılmasına yönel�k �se, �dar� �şlemde b�r sakatlık yok. Ama 6 numarayı 

karıştırıp 9 numarayı yıkmış �se, o zaman �şlem�n �crasında b�r sakatlık var. Veya o zaman 

�şlemle bağlantıyı kopartacak ağırlıkta olduğu �ç�n �dar� eylem den�leb�lecekt�r.  

İşlem�n hukuk� tartışması, �şlem�n �crası suret� �le oluyor. Bu �crada da b�r aksaklık olduğu 

zaman �şlem hukuk� rej�m�nde g�d�yor. Hâlbuk� eylem�n önces�nde �şlem yok. Dolayısı �le; 

bunun �şlem�n �crasının önces�nde �şlem var, bunun önces�nde �şlem yoktur. Aradak� fark budur. 

Dolayısı �le; �şlem�n �crası �şleme uygunluk açısından değerlend�r�lecek. İşlemle tamamen 

bağlantısı kopan b�r şey �se, �dar� eylem statüsüne belk� g�decek. Ama b�rçok şeyde �şlem�n 

�crası kabul olarak kabul ed�l�yor.  
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Mesela; Kuşadası’nda kaymakamlık -bu da b�r sınav sorusu �d�.- sah�lde �nsanların 

gezmes�ne, den�ze g�rmes�ne engel oluyor d�ye sah�le çek�lm�ş kayıkların l�mana alınmasına 

karar verm�ş. Bunu �cra ederken yan� kayıkları çekerken de bazı kayıkları kayalara çarpıp bazı 

kayıklar batmış. Dolayısı �le; burda b�r zarar var, �şlem “Kayalara çarp.” dem�yor ama �şlem� 

�cra ederken b�r zarar meydana gel�yor; �şlem�n �crası kapsamında b�r zarar meydana gel�yor. 

Dolayısı �le; bu tartışılıyor, ama sonuçta �şlemde b�r sakatlık yok, �crasından kaynaklanan 

sakatlık hukuk� sorumluluk olarak gündeme gel�yor. Burada anlaşılması en güç kısım, �dar� 

eylemler�n çoğunun sözlük anlamı �le eylem b�ç�m�nde gözükmemes�d�r. B�r vakıa olarak 

ortaya çıkmasıdır.  

Yan�; �daren�n de �sted�ğ� b�r şey değ�ld�r. Mesela; yaz aylarında elektr�k teller� 

genleş�yor ve aşağıya doğru sarkıyor. İdaren�n bunu germes� gerek�r. Y�ne b�r yargı kararına 

konu olmuş b�r olay var; Babasının kamyonet�n�n üzer�nde g�derken kollarını kaldıran b�r çocuk 

bu tellere takılıyor ve �k� kolu b�rden kes�lmek durumunda kalıyor. Bu mesela, �daren�n 

sorumluluğunu gerekt�r�yor. İdare çocuğun kolunun kes�leceğ� b�r kaza olsun �ster m�? Ama bu 

konuda b�r �hmal� var, bu �hmal�n� cezalandırarak, bundan kaynaklanan mal� sorumluluğu 

�dareye vererek, bu görev�n� �hmal eden personel�n ceza� sorumluluğuna g�derek böyle b�r şeyde 

�hmal olmamasını sağlamaya çalışılıyor. Mesela; yüksek ger�l�m hatları konusunda y�ne �lg�nç 

olaylar var. Çok yüksek ger�l�m hatları 20 m. öteden ıslak çamaşır sallayan kadını çek�p 

kavurarak öldürmüş. Yan�; 20 m. öteden elektromanyet�k b�r alan oluşturuyor demek k�. Bundan 

sonra �mar planlarında yüksek ger�l�m hatlarının yaklaşma mesafes�n� bel�rl�yor, “Ona daha 

yakın b�na yapılamaz.” d�yor veya “Yüksek ger�l�m hatlarını şeh�r �ç�nde toprak altından 

geç�rmek gerek�r.” d�yor, yüksek ger�l�m hatlarını sadece genleşmes�-genleşmemes� veya 

bakımını yapmak değ�l, bell� b�r m�ktardak� c�varında yerleş�me �z�n vemeyen düzenlemeler 

yapılıyor �mar planında. Bu �mar planını d�nlemey�p kaçak yapılar yapan varsa, yıkmak 

mecbur�yet� ortaya çıkıyor. İdare yıkmaz ve böyle b�r zarara maruz kalınırsa y�ne de �daren�n 

sorumluluğu ortaya çıkıyor.  

Dolayısı �le; �dar� eylemler �darey� adeta sorumluluk sopası �le �hmal etmez b�r 

duruma get�rmeye çalışan b�r hukuk� muamele türüdür. İdare, eylem yapmak zorundadır. 

Hareket ederken yapması gerekenlere �l�şk�n standartlar var. Bu standartları bel�rlemes� gerek�r. 

Mesela d�kkat ett�ysen�z pol�s kaçanların gövdes�ne veya kafasına ateş etmed�ğ� �ç�n ayaklarına 

ateş ett�ğ� �ç�n vuramıyor. Çünkü standartlara göre; başka şek�lde yakalayab�leceğ� b�r�s�n� 

ölümüne yol açarak yakalarsa, o suçlu da olsa, kuvvetl� şüphel� de olsa, zanlı da olsa, kafasına 
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ateş etse �dar� eylem bakımından sorumluluğu olur. Dolayısı �le bu standartlar çerçeves�nde 

�dare kararlar ortaya çıka çıka davranış model� bel�rl�yor. Davranış model� �darey� esasında 

bel�rl�yor. “Belk� de suçlu olduğu bell�, d�ğer pol�s� öldürdüğü bell�, suçüstü bell�.” ama buna 

�l�şk�n standartları bel�rl�yor ve değerlend�r�yor. Bu hep �dar� eylemler konusundak� hukuk� 

rej�m�n �dareye verd�ğ� derslerd�r.  

İdare; esasında bu konudak� tecrübes� �le gel�ş�yor. O yüzden hukuk� mücadele 

yapanlar, aynı zamanda �dareye katkıda bulunuyorlar ve �daren�n standartlarını bel�rl�yorlar. 

Dolayısı �le; �dar� eylemlerden bahsett�k. İdar� eylemler, köken�nde bunu gerekt�ren b�r �şlem 

olmadan, �daren�n yaptığı f��ller veya ortaya çıkan vakıada �daren�n �hmal�. İdaren�n �hmal� de 

�daren�n b�r f��l� sayılıyor. Dolayısı �le; eylem veya eylems�zl�k şekl�nde karşımıza çıkan 

vakıadan kaynaklanan �daren�n sorumluluğunu bel�rlemeye yönel�k b�r yaklaşımdır. 

 

III. İdar� Sözleşmeler 

 İdar� sözleşmeler �se, sözleşmeler�n �ç�nde farklı b�r alandır. Sözleşme ded�ğ�m�z hukuk� 

muamele esasında özel hukuk sözleşmes� ve �dar� sözleşme olarak �k�ye ayrılıyor. İdare; hem 

özel hukuk sözleşmes� yapab�l�yor, hem �dar� sözleşme yapab�l�yor. İdar� sözleşmen�n özell�ğ� 

şu: -akılda kalsın d�ye b�r Fransız’ın tar�f ett�ğ� şek�lde tar�f edey�m- “�daren�n mızıkçılık 

yapab�lmes�ne müsa�t sözleşmeler”. Kastı şu: b�l�yorsunuz sözleşmelerde ahde vefa �lkes� -

pacta sunt servanda- var. Buna göre; b�r sözleşmey� �mzaladığınız zaman ona uymak 

zorundasınız. Fakat b�r sözleşme �dar� sözleşme �se, s�z sözleşmey� �mzaladığınız sırada, konu 

�le �lg�l� ortada olmayan b�r �ht�yacı, karşı tarafın yer�ne get�rmes�n� zorunlu tutab�l�yorsunuz. 

Nasıl zorunlu tutab�l�yorsunuz?  

Klas�k �lk karar o görülen b�r karardan hareketle �zah edel�m. Daha önce �dare 99 yıllığına 

b�r şehr�n aydınlatılması �ç�n b�r özel hukuk k�ş�s� �le sözleşme �mzalamıştır. Ama o zaman 

doğalgaz teknoloj�s� var ve borular döşem�ş, doğalgaz lambaları döşem�ş ve her akşam hava 

karardığında b�r�s� lambaların musluğunu açarak yakacak ve doğalgaz tem�n ederek lambalar 

yanıyor olacak. Her sabah da düğmeler�n� kapatacak ve dolayısı �le şehr� aydınlatmak, lambalar 

arasındak� borulara hava gazı pompalamak suret� �le sağlanacak. Fakat aradan b�r müddet 

geçt�kten sonra, elektr�k teknoloj�s� gel�şm�ş ve doğalgazdan daha �y� elektr�k üret�yor, üstel�k 

daha az masraflı, rüzgârda vs. sönmüyor, elektr�k enerj�s�. Ama “99 yıllığına �mzaladık, 99 yıl 

boyunca b�z bunu mu bekleyeceğ�z ahde vefa var d�ye?” den�ld�ğ�nde, doktr�n ortaya çıkıp d�yor 

k� “Bu b�r sözleşmed�r, ama b�r �dar� sözleşmed�r. İdar� sözleşmede, sözleşmen�n konusu kamu 

h�zmet� olduğu �ç�n, �dare teknoloj�k gel�şmeler� uyarlama �lkes� çerçeves�nde karşı tarafa 
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“Elektr�kle aydınlatmaya geç.” d�yeb�l�r. Karşı taraf da elektr�kle aydınlatmaya geçmek 

zorundadır; ama bunun �ç�n yaptığı masrafları �dareden �steyeb�l�r veya bunu yapamayacak 

durumda �se, sözleşmen�n fesh�ne g�deb�l�r. Ama problem ned�r? “Ne yapalım başta 

düşünseyd�n, ahde vefa �lkes� gereğ� dokunamazsın.” d�yemez; çünkü tarafların �rades�nden 

daha çok konu öneml�d�r. Konuda meydana gelen değ�ş�kl�kler ve gel�şmeler, sözleşmeye uyma 

bahanes� �le ger�de bırakılamaz. Sözleşmen�n tarafları buna uymak zorundadırlar; ama mal� 

problem arada tartışılır, yoksa bütün para d�ğer tarafın üzer�ne bırakılır g�b� b�r durum yok. 

Böylel�kle; konu gerekçes� �le de olsa, �dare -adeta- “mızıkçılık” yapab�l�yor. “Sözleşmey� 

tamam ben �mzaladım, ama değ�şt�r.” d�yor ve sen de “Değ�şt�rmem” d�yemezs�n. Ya 

sözleşmen� feshed�p zararını alıp g�ders�n ya da yapacağın masrafları alıp, bu sözleşmen�n yen� 

gerekler�n� yer�ne get�r�rs�n. N�ye? Çünkü sözleşme �dar� sözleşmed�r. Burada “�dar�” �le 

kasted�len şey: �dar� �şlev. Bütün bu hukuk� muameleler �dar� �şlev dolayısı �le gündeme gelen 

hukuk� muamelelerd�r. İdar� sözleşme olduğu �ç�n konusu �dar� faal�yetleren b�r�s� veya kamu 

mallarının �şlet�lmes�. Burda konunun önem� var, âk�tler�n önem� yok. Âk�tler arasındak� 

parasal anlaşma başka b�r şeyd�r; sözleşmen�n konusunun olması gereken şekle tahv�l ed�lmes�, 

dönüşmes� başka b�r şeyd�r. Öyle �se; bu �dar� sözleşmed�r, bu da başka b�r muameled�r. Tek 

yanlı hukuk� muamele değ�ld�r; ç�ft yanlı b�r muameled�r ama özel hukuktak� ç�ft yanlı 

muamele değ�ld�r. 

 

İdare Dışında Kalan K�mseler�n İdar� İşlem Tes�s Etmes� Mümkün Olab�l�r m�?  

 İdar� �şlev de �dareye ver�lm�ş görev dışında, başka k�ş�lerce de yer�ne get�r�l�yor. 

Mesela; kamu h�zmet� �mt�yaz sözleşmes� çerçeves�nde kamu h�zmet�n�n görülüşüne katılmış 

b�r özel hukuk k�ş�s� de �dar� �şlev dolayısı �le hukuk� muamele yapıyor olab�l�r. Veya yasama 

organı olan TBMM’n�n yasama faal�yet� dışında kütüphanes� var, k�taplar satın alıyor, personel� 

var, görevlend�r�yor, saraylar var -Dolmabahçe Sarayı vs. g�b�-, burada �nsanlar görevlend�r�yor, 

atıyor, d�s�pl�n muameleler� yapıyor, maaş �şlemler� yapıyor, bunların tay�n �şlemler�n� yapıyor, 

göreve alma-görevden çıkartma �şlemler� yapıyor. Yan�; yasama organı ama �dar� �şlev� var. O 

zaman �dar� sözleşme yapab�l�yor, �dar� �şlem yapab�l�yor, eylem� sözkonusu olab�l�yor. Mesela; 

geçenlerde öğrenc�m�z Tek�rdağ İdare Mahkemes� Başkanı gelm�şt�. SSK, Tek�rdağ İdare 

Mahkemes� Başkanlığı’na çalışanların b�ld�r�m� zamanında yapılmadı d�ye para cezası kesm�ş. 

Tek�rdağ İdare Mahkemes� Başkanı da bu para cezasına karşı, Tek�rdağ İdare Mahkemes�’nde 

dava açmış. Ş�md� bu davaya k�m bakacak d�ye düşünüyorlar, kend�ler� davacı ama davaya 

bakmaya görevl� ve yetk�l� olan mahkeme de kend�ler�, merc� tay�n� çerçeves�nde başka b�r 

mahkeme bakacak. Ned�r? Burada da b�r �dar� �şleme maruz kalıyor, çünkü �dar� b�r �şlev� var 
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ve o �dar� �şlev�n� �hmal ett�ğ� �ç�n SSK tarafından b�r para cezası kes�l�yor. B�r �dare başka b�r 

�dar� �şlev�n yapılmasındak� �hmal� yaptırıma bağlıyor. Bu yargı organı olsa b�le bunun 

muhatabı; çünkü �dar� v�şlev� var. O mahkeme nezd�nde çalışanların, SSK b�ld�r�mler�n�n 

zamanında yapılması gerek�yor. Bu �dar� �şlev dolayısı �le de kararlar ver�l�yor. Mesela; Adalet 

Kom�syonu Başkanlıkları lojmanları tahs�s ed�yor. Kararı veren y�ne yargı merc�� ama b�r 

yargısal �şlev yapmıyor, �dar� �şlev yapıyor. Yazı �şler� müdürler�, kât�pler, mübaş�rler, 

mahkemede çalışan �nsanlar var bunları göreve alıyorlar, görevden çıkarıyorlar, başka 

mahkemeye tay�n ed�yorlar, d�s�pl�n cezası ver�yorlar, b�rer �dar� �şlev yapıyorlar. Öyle �se; b�z 

�dare hukuku anlatırken sadece �darey� anlatmıyoruz, �daren�n hukukunu anlatmıyoruz; çünkü 

�dar� �şlev yapan başka organlar da var; yasama da yapıyor, yürütme de yapıyor, bazen özel 

hukuk k�ş�ler� de yapab�l�yor. Bunları da �ç�ne alan b�r eksende bakıyoruz.  

 

İdaren�n İdare Hukukuna Tab� Olmayan Muameleler� Var mıdır? 

 Ters� açıdan baktığımızda, �dare açısından baktığımızda, �darey� anlatıyorsak �dare, özel 

hukuk sözleşmeler� de yapıyor. Normal alım-satım sözleşmeler� yapıyor, yan� �dar� �şlev�ne 

bağlı olmaadan özel hukuk �şlev� çerçeves�nde muamele yapab�l�yor. O zaman da h�ç bu hukuk� 

rej�me tâb� olmuyor ve özel hukuk rej�m�ne tâb� oluyor. İdare -elbette- evlen�p boşanamıyor, 

sonuçta b�r tüzel k�ş�l�k; ama �dare de satın alma muameles� yaptığında ve bu satın almada 

ed�mlerden b�r�s� yer�ne get�r�lmed�ğ�nde, temerrüt gerçekleşt�ğ�nde; mahkemede tıpkı borçlu 

temerrüdü, alacaklı temerrüdü, ed�m�n �fa ed�lmes� �le �lg�l� bütün hususlar gündeme gel�yor. 

Dolayısı �le; �daren�n hukuku sadece �dare hukuku değ�l, özel hukuk da �daren�n hukukudur, 

t�caret hukukuna tâb� faal�yetler yapıyor. THY’n�n sermayes�n�n tamamı �dare tarafından 

ver�lm�ş, ama tamamen t�car� b�r faal�yet yapıyor, b�r bakış açısı �le kamu h�zmet� yapmıyor, 

yaptığı bütün muameleler de T�caret Kanunu’na tâb�. Genel Kurulu topluyor, Yönet�m Kurulu 

başkanını bel�rl�yor, �şe alıyor, �şten çıkarıyor. Gerç� Yönet�m Kurulu başkanını atamada belk� 

�daren�n sermayes�n�n tamamına sah�p olduğu �ç�n b�r bel�rley�c� etk�s� var ama T�caret Kanunu 

çerçeves�nde nasıl sermayes�n�n çoğuna sah�p olan bel�rley�c� oluyor �se, nasıl azınlık haklarını 

korumaya yönel�k T�caret Kanunu hükümler� var �se, aynı şey burada da geçerl� oluyor.  

 İdar� �şlev yapmadığı zaman, �daren�n b�z�m bakımımızdan b�r orj�nall�ğ� yok; özel 

hukuk ve genel hukuka tâb� oluyor. Hatta Anglosakson bakış açısı o anlamda �dare hukukunu 

herkes� aynı sev�yede saydığı �ç�n ayrı b�r bütün olarak kabul etm�yor, özel hukukun �ç�nde 

özell�k taşıyan hükümler olarak topluyor. Ama b�z�m Kıta Avrupası hukuk bakış açısında �dar� 

�şlev dolayısı �le, gündeme gelen ayrı hukuk� muameleler� toplayan, bunun kullanım şartlarını 
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bel�rleyen, b�r hukuk dalı olarak �dare hukuku gündem�n� ortaya koyuyor. Bu gündem�nde de 

�dar� �şleve yönel�k yapılan faal�yetler çerçeves�nde, bu hukuk� muameleler var. İdar� �şlemler 

var, �dar� eylemler var, �dar� sözleşmeler var. Bu �dar� �şlemler, d�ğer hukuk� muamelelerden 

farklı, �dar� eylemler eylemlerden farklı, �dar� sözleşmeler sözleşmelerden farklı. Bu fark; b�r 

noktada değ�l, b�rçok noktada ortaya çıkıyor. Bunu ortaya çıkartan; �ht�yaçlardır. İdar� 

sözleşmen�n konusu olan kamu h�zmet�n�n get�rd�ğ� �ht�yaçlar. Bu �ht�yaçlar, yavaş yavaş �dar� 

sözleşmeler� zeng�nleşt�r�yor. Ayrı hukuk� rej�m�ne yen� unsurlar katıyor. İdar� �şleme yen� 

unsurlar katıyor. Dolayısı �le “Bu böyled�r.” d�ye donduramıyorsunuz, �ht�yaçlar bu temel 

üzer�nde hukuk� rej�m� sürekl� gel�şt�r�yor, dönüştürüyor, başkalaştırmadan dönüştürerek 

g�d�yor. O yüzden de; bunları zem�n�ne ortaya çıkış şartlarına, g�derd�ğ� �ht�yaçlara bakarak 

temel gel�şme eksenler�n� b�lmeye �ht�yaç var. İdar� sözleşmelerden bahsett�k, temel zem�n�; 

taraflardan z�yade konuya ver�len önemd�r. Konunun öncel�kl� olması neden� �le konunun 

gerekt�rd�ğ� her �ht�yacın sözleşmeye dah�l ed�leb�lmes�ne �mkan veren b�r hukuk� rej�m. Bunu 

sözleşmeye dâh�l ederken, taraflar arasında bozulan mal� dengey� tekrar kurmaya yönel�k b�r 

hukuk� rej�m. İdar� eylemlerde maksat; ortada b�r �şlem yok, b�r hukuk� muamele yok ama b�r 

vakıa var, �daren�n yapması gereken b�r şeyde b�r eks�kl�k var. Daha doğru düşünüş şöyle: 

Ortaya çıkan sonuç �le �dare �le b�r bağlantı kurulab�l�r m�? Deprem gerçekleşt�, b�rçok k�ş� 

öldü, �nsanların acıları b�raz d�nd�kten sonra “Bu kadar can ve mal kaybına yol açan durumun 

sorumlusu var mı?” sorusu gündeme geld�.  

Depreme �dare sebep olmadı ama sonuçta zararlar meydana geld�, düşündükçe 

düşündükçe ortaya şunlar çıktı: “Depreme dayanıklı b�nalar olması gerek�rd�.”, “Burada fay 

hattı varmış, �dare n�ye fay hattını bel�rley�p burada �nşaatı yasaklamadı?”, “N�ç�n kaçak �nşaatı 

mühürley�p yıkmadı da ben usulüne uygun yapılmamış b�r �nşaatı b�lmeden ve b�leb�lecek 

durumda olmadan satın aldım. Ve orada bu deprem zararlarını ağırlaştırılmış b�ç�mde 

yaşadım?” �daren�n sorumluluğu gündeme geld�. Dolayısı �le; �dar� eylemler aslında �daren�n 

görev kapsamının üzer�nde düşünülerek ortaya çıkıyor. B�r vakıa çıkıyor ortaya, “Bu vakıa 

engelleneb�l�r m�yd�?”, “Zarar azaltılab�l�r m�yd�?”, “Daha fazla olması engelleneb�l�r m�yd�?”, 

“Bunu yapması gereken merc�ler�n �hmal� var mı?”, “Yoksa bu her şeye rağmen gerçekleşecek 

b�r zarar mıydı?”. İdar� eylem kısmı buna �mkan ver�yor. Mesela; İmar Bankası bono satıyorum 

d�ye esasında kend�s�nde olmayan bonoyu satmış, “Şu kadar bono aldın.” d�ye karşılığı olmayan 

b�r kağıt verm�ş. Bunun üzer�nde hukuk düşünces� k�m� sorumlu tutab�l�r�m d�ye bunun 

üzer�nde düşündü: “Mal�ye Bakanlığı’nı sorumlu tutarım; çünkü haz�ne bonosu sattığını �dd�a 

eden b�r k�msen�n gerçekten satıp satmadığını denetlemed�.”, “Bankalar yem�nl� murakıplarını 
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sorumlu tutarım; çünkü bankayı denetlerken bu muamelelerde eks�kl�k görmed�.”, “SPK’yı 

sorumlu tutarım; çünkü bono satıyorum d�yen b�r k�msen�n muameleler�n� denetlemed�”, vs. vs. 

Onlara karşı davalar açıldı ve bu davalarda kararlar ver�ld�, sonra kanun çıkarıldı ve eks�kl�kler 

düzelt�lmeye çalışıldı. Dolayısı �le �dar� eylem�n esas mantığı, “Ortaya çıkan zararlı b�r sonuçta 

�daren�n b�r payı var mı?” d�ye düşünülüyor. Bu da �darey� b�r düşman olarak almak değ�l; 

yapması gereken standartları bel�rlemek, yapması gerekenler� yapmaya yönlend�rmek 

bakımından öneml�d�r.  

Mesela; bazı arabalarda araba camlarının b�r kere bastığınız zaman açılması, b�r kere 

bastığınız zaman kapanmasını sağlayan b�r düğme var. Ş�md� arabalarda AB standartlarına 

göre; sadece şoförün camını açan düğmeye b�r kere basıldığında sonuna kadar cam açılıyor ve 

b�r kere basıldığında da sonuna kadar cam kapanıyor. Şoförün bulunduğu taraftak� cam har�ç 

araçtak� d�ğer tüm camlarda o düğmeye basılı tutmanız gerek�yor. Çünkü b�r sefer�nde tüm 

camlarının otomat�k olarak tek dokunuşta kapandığı b�r arabada b�r çocuk, başı sıkışarak 

boğulmuştur. İdare sorumlu tutulmuş ve �dare hemen standart get�rm�ş “Sadece şoför camı 

böyle olab�l�r; çünkü şoför camı para vermek �ç�n kullanab�l�r, b�let almak �ç�n kullanab�l�r, 

açma ve kapamada kolaylığa �ht�yacı var; ama d�ğerler�nde bu aynı zamanda b�r zarara yol 

açıyor ve başka türlü de engellenemeyeceğ�ne göre buna göre b�r standart bel�rleyel�m”.  

Dolayısı �le; burada sorumluluktan kasıt, sürekl� gerçekleşen olaylar neden� �le 

emsaller�n�n gerçekleşmemes� gündeme gels�n ve standartlar bel�rlens�n. Dolayısı �le; buradak� 

�dar� eylem, esasında “Gerçekleşen vakıanın �dar� b�r boyutu var mı?”, “İdar� �şlevle b�r 

bağlantısı var mı?”. İdar� �şlem olsa zaten köken�nde eylem demeye gerek yok, zaten �dar� 

�şlem� var, hatalı �şlem yapılmışsa orada k�m�n sorumlu olacağı bell�, ama b�r vakıa ortaya 

çıkmışsa k�m sorumlu?  

İmar Bankası’nda denet�m görev�n� k�m �hmal ett�? İlg�nç b�r karar vardı: B�r aracı kurum, 

borsa �şlemler� yapanları paralarını toplamış ve batmış. Bunun üzer�ne SPK’ya karşı dava 

açılmış; aracı kurum zaten batıp g�tm�ş. Aracı kurum battığı �ç�n demek k� paralarını 

alamayacaklarına kanaat get�rd�ler. B�r�s�, SPK’ya dava açmış ve dem�ş k� “Bu aracı kurumu 

sen�n denetlemen lazımdı, senden �z�n almadan k�mse borsa aracılığı yapamıyor. Sen bu aracı 

kurumun mal� durumunu zamanında denetlem�ş olsaydın, bu kadar k�ş�y� dolandırıp batamazdı. 

Yaptırım uygulayab�l�rd�n, aracı kurum faal�yet �zn�n� �ptal edeb�l�rd�n, askıya alab�l�rd�n, aldığı 

paraların karşılığını karşılayıp karşılamadığına bakardın ve sen sorumlusun.” d�yerek tamz�nat 

�stem�ş. Mahkeme tazm�nata hükmetm�ş ve fakat sonra temy�z aşamasında “Bu b�r t�car� r�skt�r 

ve �dareye yüklenemez.” şekl�nde değerlend�r�lm�ş; ama zaman �ç�nde bu noktadak� anlayış da 
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değ�şeb�l�r.  

Dolayısı �le; öyle b�r denge k� bu her olumsuzluktan �darey� sorumlu tutmak, �darey� 

hırpalamak, yıpratmak, b�r düşman olarak görmek değ�l; �daren�n standartlarının y�ne �dare 

�ç�nde kend�m�z �ç�n gel�şt�rmeye yönel�k b�r yaklaşım. Böylel�kle; �daren�n standartlarını 

bel�rleyeb�lecek b�r bağlantı kurduk. Dolayısı �le; �dar� �şlevle �lg�l� b�r bağlantı kurulab�lecek 

sonuç var �se, buna o yüzden eylemden z�yade b�r vakıa demek lazım. İdaren�n sorumluluğunu 

doğuran b�r vakıa değerlend�rmes�d�r. Vakıa ne demek? Real�st b�r bakış açısı �le olan bu demek, 

bu �y� m� oldu kötü mü oldu demek değ�l; “Olan bu, bu olanın olumsuz unsurlarında �daren�n 

b�r payı var mı? İdareye b�r pay çıkartılab�l�r m�?” daha da doğrusu: “İdare buna engel olab�l�r 

m�yd�?”. İdare de �steyerek yapacak değ�l ama sonuçta bu ortaya çıkan b�r durum. 

 

 

IV. İdar� İşlemler�n Tasn�f�  

 İdar� �şlemler� �rdelemeye başlayalım, teşr�h edel�m, �ç�n� açmaya çalışalım. Hukuk 

düşünces� bakımından bu �dar� �şlemler�n kullanımına �l�şk�n yeterl� b�lg�y� almaya, �dar� 

�şlemler� tanımaya ve mantığını anlamaya çalışalım. Burada yapılacak her açıklama ve her 

tasn�f esasında bütünü �şler hale get�reb�lmek �ç�n. Dolayısı �le; tasn�f�n kend� başına b�r önem� 

yok, öneml� olan bütünü açıklıyor olab�lmes� ve bütüne �l�şk�n kanaat vereb�lmes�. İdar� 

�şlemler�n çeş�tl� açılardan tasn�f� söz konusudur. Bu tasn�fe ş�md� g�receğ�z ve çeş�tl� açılardan 

anlatmaya çalışacağız. Önce; �şlemler�n etk� alanı ve kapsamı bakımından b�r ayrım var. Daha 

sonra da �şlemler� yapan bakımından b�r ayrım var. İk�s�n� de görmek lazım.  

 

A. İşlemler�n madd� ayrımı ve organ�k ayrımı 

 Organ�k ayrım: “Bu �şlem� yapan �dare m�?”, “Bu �şlem� yapan yasama mı?”, “Bu 

�şlem� yapan yargı mı?”, “Bu �şlem� yapan özel hukuk k�ş�s� m�?” bunlar sorgulanır. Büyük b�r 

�ht�malle yapanı �dare olur; ama yasama da yasama �şlev� dışında �dar� �şlev yapıyor �se, yaptığı 

şey b�r �dar� �şlem olur. Organ�k baskımdan o �şlem�n yapıcısı yasamadır. Yargı �dar� �şlev�ne 

�l�şk�n b�r şey yapıyorsa organ�k bakımdan yapıcısı yargıdır. Kamu h�zmet�n� özel hukuk k�ş�ler� 

�dar� �şlev çerçeves�nde b�r �şlem yapıyorsa, yaptığı şey �dar� �şlem ve yapanı da özel hukuk 

k�ş�s�d�r. Dolayısı �le organ�k tasn�f budur ve sadace buna ve �dar� �şlemle �daren�n �şlem�n� 

karıştırmamaya yarıyor. 

 Esas önem madd� bakımdan tasn�fte var; çünkü madd� bakımdan tasn�f yargı yer�n�, 
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etk�led�kler�n�, açılacak davaları değ�şt�r�yor. Dolayısı �le; bu �şlem� tanımak �ç�n yapılan 

ayrımlardan b�r�s�, ama öneml� olan madd� ayrım. İdar� �şlemler�n, madd� bakımdan �lk ayrımı 

b�rel -buna Kemal Gözler “b�reysel” d�yor-, �k�nc� ayrımı genel ve üçüncü ayrımı da karma. 

Bu üç ayrımın b�r mantığı var. 

 

a) Genel İşlemler 

 Önce genel �şlemden başlayalım. İdare hukukunda statüler var, bu statüler çeş�tl� 

düzenlemelerde oluşmuş durumda. Mesela; kend�mden g�decek olursam, ben statü bakımından 

Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşıyım, b�r statü �ç�ndey�m onun �ç�nde. Aynı zamanda kamu 

görevl�s�y�m, onun �ç�n de kamu görevl�s� olarak b�r sürü kamu görevl�s� çeş�d� var, ün�vers�te 

personel�y�m, buna �l�şk�n b�r statü var, unvan olarak b�r statü var. Baktığımızda, �ç �çe g�rm�ş 

çeş�tl� statüler var. Bu statüler� bel�rleyen de çeş�tl� düzenlemeler var. Mesela kamu 

görevl�ler�n�n tab� olduğu 657 sayılı yasa genel olarak bel�rlerken ün�vers�te personel� �ç�n 2547 

sayılı yasada özel b�r statü var. Erkek b�r kamu görevl�s�y�m. Mesela esk�den erkek kamu 

görevl�s� olmanın b�r farkı vardı. Doğum �zn� alamıyordu, kadınlar alab�l�yordu; ş�md� erkeklere 

de doğum �zn� alma hakkı get�r�ld�. Böyle statülere bağlı b�r durumdur. Mesela; erkekler 

bakımından emz�rme �zn� yok, ama kadın görevl�ler�n günde 1 saat emz�rme �zn� var, onları 

b�r�kt�r�p 1 gün �şe gelmeme �mkânları var vs. Bunların heps�n� bel�rleyen statüler var. Bunu; 

Anayasa’dan başlıyor, kanun, tüzük, yönetmel�k, genelge, tebl�ğ vs. b�r sürü hukuk� rej�m 

bel�rl�yor. Bu statüler esasında k�ş�ye göre bel�rlenm�ş statüler değ�l; k�ş� bu statüler�n �ç�ne 

kend� �steğ� �le tal�p olarak atılıyor. Dolayısı �le, ben ün�vers�te personel� olmadan önce de 

ün�vers�te personel� statüsü vardı, ben çıksam ben çıktıktan sonra da var. Dolayısı �le; ben 

esasında Aydın Gülan olarak kamu nezd�nde yokum, esasında derece kademe 1’�n 1’�nde 

mesela d�yel�m k� “Profesör unvanlı 2547’ye tab� akadem�k personel” d�ye b�r statüm var ve o 

statünün get�rd�ğ� �mkanlar var. Yılda şu kadar �z�n �mkânı var, şu kadara ders saat� verme 

mecbur�yet� var, maaş hakkı şu, b�r�km�ş �z�n hakkı şu vs vs. d�ye o statüye göre bell� oluyor. 

Bu statüler� bel�rleyenler�n de başka b�r hukuk� statüsü var. İnsanları bu statüler arasında 

dolaştıran veya b�r statüden çıkmak �steyen� çıkartmayıp y�ne aynı statüde bırakan da başka 

�şlemler var. Statüler� bel�rleyenler kanunlar dışında genell�kle genel düzenley�c� �şlemlerd�r.  

 

b) Birel İşlemler 

 Bu statüler arasındak� hareket� sağlayan da b�rel �şlemler. Mesela; mezun olduğunuzda 

aranızdan bazıları kamu görevl�s� olmak �steyecek ve d�yecek k�: “Ben b�raz tembel�m fazla 
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çalışmak �stem�yorum. Kamu görevl�s� olayım, nasıl olsa b�r kere kamu görevl�s� olursam 

çalışsam da çalışmasam da alacağım maaş aynı. Üstel�k herkes kamu görevl�s�y�m d�ye önünü 

�l�kleyecek ben�mle d�kkatl� konuşacak. Saygın b�r meslek, müşter� bulma problem�m yok, 

kend�m� �spat etme problem�m yok, �y� çalışma problem�m yok, sağlık güvences� var, emekl�l�k 

var. Kamu görevl�s� olmak �st�yorum” ve o zaman tal�p olarak b�r KPSS’ye g�recek oradan 

başarılı olursa başka sınavları olan kamu görevl�s� olmak �ç�n onun sınavlarına g�recek. 

Kazanırsa, o statünün �ç�ne b�rel �şlem �le g�recekt�r. 

Yan�; “İdare Hukuku Kürsüsü ’ne 9. derecen�n 3. kademes�nden araştırma görevl�s� olarak 

atandınız, görev�n�zde başarılar d�ler�m.” Bu �şlem b�r b�rel �şlem olacak. S�z� o statüye 

get�recek, ama araştırma görevl�ler�n�n tab� olduğu o statü kanunla bel�rlenme dışında, ayrıca 

buna �l�şk�n yönetmel�klerle bel�rlenm�ş, genel düzenley�c� �şlemlerle oluşmuş b�r statü olacak, 

o statüye sokan �şlem b�rel �şlem, o statüden çıkaran da y�ne b�rel �şlem, o statüden çıkmak 

�steyen� o statüde bırakan y�ne b�rel �şlem. “Ben doçent oldum artık araştırma görevl�s� 

kadrosuna değ�l, doçent kadrosuna atanmam lazım ben� doçent kadrosuna atayın.” d�ye 

başvurduğunuzda “Hayır doçent kadromuz yok. Kadromuz olmadığı �ç�n doçent olsanız b�le 

ancak araştırma görevl�s� olarak �st�hdamınız mümkündür.” g�b� b�r cevap geld�ğ�nde statünüz 

değ�şmeyecek ama değ�ş�kl�k taleb�n�z redded�ld�ğ� �ç�n o da b�rel �şlem sayılacaktır.  

Dolayısı �le; s�z çıkmak �st�yorsunuz, ama o döndürüyor y�ne aynı statüye koyuyor. 

Sonuçta ne yapıyor? S�z�n durumunuzu bel�rl�yor. Ama s�z�n durumunuzu s�ze yönel�k olarak 

değ�l, herkesle eş düzeydek� durumlara sokarak bel�rl�yor. B�r sürü k�msey� araştırma görevl�s� 

olarak atıyor. Dolayısı �le s�z�n �ç�n ayrı b�r statü yok araştırma görevl�s� d�ye. S�z zaten var olan 

b�r statüye g�r�yorsunuz, s�ze özgü kuralları yok. S�ze “Araştırma görevl�s� olarak atandınız, 

araştırma görevl�s� olarak şunları yapacaksınız, şunları yapamazsınız, maaşınız şu olacak vs.” 

şekl�nde b�r �şlem yapmıyor, sadece kadronuz çerçeves�nde araştırma görevl�s� olarak atıyor; o 

kadronun karşılığı maaş, görev tanımı, tab� olduğu hukuk� rej�mler ne �se s�z ona tâb� 

oluyorsunuz.  

Dolayısıyla b�r �şlem -buna koşul �şlem den�l�yor- s�z� oradan oraya statülere götürüyor. 

Hayatta hep böyle �ç�çe statüler var. Bazıları b�z�m terc�h ett�ğ�m�z statüler, bazıları b�z�m terc�h 

etmed�ğ�m�z statüler. Kadın veya erkek b�le g�rd�ğ�n�z statüde değ�ş�kl�ğe yol açıyor. İz�n 

hakkınız, çalışma hakkınız, bazı meslekler �ç�n aranan n�tel�kler bakımından farklı, boy ve 

k�loya �l�şk�n meslek bel�rlemeler� var, bell� b�r boydan daha kısa olmamak, bell� k�lodan fazla 

olmamak g�b�, göz hastalığı olup olmamasına göre bel�rlenenler var; ama b�r de eğ�t�me, 

başarınıza göre bel�rlenen satüler var. Çeş�tl� sınavlar var, bazıları yeterl�l�k sınavı, yan� yeterl� 
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b�lg�ye sah�p olup olmadığınıza yönel�k ve bazıları da hem yeterl�l�k hem yarışma yan� yeterl� 

olanlar arasında yarışıp en �y�ler�n�n g�reb�leceğ� sınavlar var. Bunlar hep statülere g�r�p çıkmayı 

bel�rleyen şeyler unsurları �le b�rl�kte. Tay�n�n�z bakımından öneml� eş durumu bakımından b�r 

yere tay�n olmak başka b�r şey, meslektek� kıdem�n�z neden� �le tay�n olmak başka b�r şey, 

öğren�m durumunuz neden� �le tay�n olmak başka b�r şey, hastalığınız varsa tam teşekküllü 

hastanen�n bulunduğu yere tay�n olma mecbur�yet� başka b�r şey. Atamaya tab� b�r meslekte 

�sen�z; öneml� b�r hastalığınız veya görmekte olduğunuz b�r tedav� varsa bunu gerekçe 

göstererek ona göre atanmayı talep ed�yorsunuz. 

Bazı mesleklerde atanma yok. Mesela; ün�vers�tede g�rd�ğ�n�z yerde devam ed�yorsunuz. 

Bazı kamu görevler�nde bölgelere göre var; mesela kaymakamlıkta 5. bölgeden başlıyorsunuz 

yaptıktan sonra 4. bölge, 3. bölge vs. d�ye g�d�yor; başka yere atanamıyorsunuz. Buna yönel�k 

olarak hep statüler, statüler ve bu statüler arasında hareketl�l�ğ� sağlayan �şlemlerd�r. Ama bu 

�şlemler arasında b�r fark var ve bu farkı tesp�t etmek lazım. Eğer genel olarak, gayr� şahs� 

olarak, �şlem doğurmaya müsa�t olarak b�r düzenleme yapıyorsa genel �şlem den�l�yor.  

Örneğ�n; öğrenc� d�s�pl�n yönetmel�ğ�! Öğrenc� d�s�pl�n yönetmel�ğ� herhang� b�r 

öğrenc�y� d�kkate alarak değ�l, o okuldak� öğrenc�ler�n d�s�pl�n �hlal� �ht�maller�n� ve bunlara 

ver�lecek cezaları düzenleyen soyut yönetmel�k olarak yapılıyor; ama b�r k�ş�, bu d�s�pl�n 

yönetmel�ğ� dolayısı �le uyarı aldığında onun �ç�n artık b�rel �şlem oluyor. Bu d�s�pl�n 

yönetmel�ğ� çerçeves�nde b�r f��l�n �şlend�ğ� tesp�t ed�ld�ğ� �ç�n o f��l�n karşılığı olan d�s�pl�n 

cezası �le cezalandırılmakla o genel düzenley�c� �şlem kend�s�ne uygulanmış b�rel �şlem oluyor. 

Dolayısı �le öğrenc� d�s�pl�n yönetmel�ğ� �le b�r öğrenc�ye ver�len ceza �k�s� de �dar� �şlem 

olmasına rağmen b�rb�r�nden farklı. 

Bu h�ssed�len farkı hukuk bakımından s�stemleşt�ren ve buna çeş�tl� hukuk� sonuçlar 

bağlayan ayrım �se, genel �şlem-b�rel �şlem ayrımıdır. Genel �şlem-b�rel �şlem den�ld�ğ� zaman 

neler oluyor? Mesela; genel �şlemler sürekl� doğurgan olduğu �ç�n b�rel �şlemler doğurduğu �ç�n 

dava açma süres� yen�den yen�den başlıyor. Genel düzenley�c� �şlemlerde, her yapılan �şlemle 

b�rl�kte dava açma süres� tekrar canlanıyor. Genel �şlemle b�rel �şlem demek �k�s� de �şlem olan 

b�r hukuk� muamele karşısında �şe yarar b�r ayrım, hukuk� sonuçları olan b�r ayrım yapmak 

demek. Öyle �se, genel �şlem �le b�rel �şlem� tanımamız lazım. İlk adımımız bu. Bunu nasıl 

tanıyacağız? Ayrıntılarına g�receğ�z tanımak �ç�n. Genel �şlemler�n altındak� genel düzenley�c� 

�şlemler ve genel kararlara değ�neceğ�z, b�rel �şlemler�n altındak� b�rel koşul ve b�rel öznel 

�şleme g�receğ�z. Böylel�kle; �k� düzeyde göstermek suret� �le b�rb�r�nden gerçekten vakıa 

olarak, etk� olarak farklı şeylere hukuk� olarak ayrı �s�mler takab�lmey� başarmış olacağız. Ayrı 
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�s�m taktığımız zaman da; hukuk� rej�m bakımından farklarını ortaya koyab�lecek b�r �mkâna 

kavuşmuş olacağız. Öyle �se, tamam �dar� �şlemlerden bahsed�yoruz ama her �dar� �şlem de aynı 

etk�y� doğuran �dar� �şlem değ�l; bunlar arasında fark doğuran ayrımlar var. Ned�r? Genel 

�şlem den�len �şlemler var ve b�rel �şlem den�len �şlemler var, b�r de karmalar var ona sonra 

değ�neceğ�z.  

c) Genel Düzenleyici İşlem ve Genel Karar 

 Genel �şlemler�n 2 türünden bahsed�l�yor: Genel düzenley�c� �şlemler ve genel kararlar. 

İk�s� de genel ama b�rb�rler�nden farklı. Şöyle den�l�yor: “Val�ler, hava durumu neden� �le �lk ve 

orta derecel� okulları tat�l edeb�l�r d�ye b�r düzenleme yapıldığında bu b�r genel düzenley�c� 

�şlemd�r.” den�l�yor. “10 Aralık 2015 günü kar fırtınası geleceğ� b�ld�r�ld�ğ�nden, İstanbul’dak� 

�lk ve orta derecel� okulla tat�l ed�lm�şt�r.” şekl�nde Val�l�k b�r �şlem yaptığında da genel karardır 

d�yor. Farkı ned�r? Genel düzenley�c� �şlemler, hava durumu her bozulduğu �hbarı alındığında 

mülk� am�re yen�den okulları tat�l etme �mkânı ver�yor, doğurgan, uygulanmakla tükenm�yor, 

her yen� hava durumu dolayısı �le ortaya çıkıyor -kar olab�l�r, rüzgar olab�l�r, tsunam� olab�l�r, 

çok sıcak olab�l�r- ama d�ğer� bell� b�r günde -genell�k taşısa b�le- bell� b�r günde bütün okulları 

tat�l ed�yor ve o gün uygulanmakla b�t�yor, yan� genel kararın da ömrü bell�d�r, doğurgan 

değ�ld�r, genell�ğ� beraber�nde doğurganlığı get�rm�yor.  

Dolayısı �le; genel kararın, genele yönel�k ama uygulanmakla hemen tükenen b�r boyutu 

var, genel düzenley�c� �şlem�n �se, uygulanmakla tükenmeyen -bu kel�me öneml� bence- 

doğurganlığı var.  

Doğurganlıktan kastımız, bu genel �şleme dayanılarak b�rel �şlemler yapılıyor, genel 

kararlar alınıyor sürekl�. Öğrnc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� b�r kere d�s�pl�n cezası uygulanmakla 

b�tm�yor, kaldırılıncaya kadar yüzlerce d�s�pl�n f��l�ne uygulanıyor, k�m�s�ne ceza ver�lmes�ne, 

k�m�s�ne ceza ver�lmemes�ne, k�m�s�n�n ertelenmes�ne, k�m�s�n�n haf�flet�lmes�ne, k�m�s�n�n 

ağırlaştırılmasına yol açıyor ve her sefer�nde tekrar tekrar uygulanıyor, yan� doğurgandır. 

Hâlbuk� b�rel �şlemler doğurgan değ�l, genel kararlar da b�r anlamda doğurgan değ�l, 

uygulanmakla tüken�yor. Doğurganlıktan z�yade genel kararın özell�ğ� sadace 10 Aralık’ta 

kullanılacak, 10 Aralık’ta okul tat�l ed�lecek, 11 Aralık’ta belk� tat�l ed�lecek belk� de 

ed�lmeyecek. Dolayısı �le; genel kararın uygulanmakla tükenmek özell�ğ� var. Genel 

düzenley�c� �şlem sürel�, d�ğer� süres�z d�ye değ�l; çünkü bazen k�taplarda yazarken 

karıştırıyorlar.  

Mesela; YÖK “2016 Aralık ayına kadar yürürlükte kalmak üzere öğrenc� d�s�pl�n 
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yönetmel�ğ� yapıyorum.” d�ye b�r karar alsa, bakıldığında sürel�; ama o süre boyunca sürekl� 

uygulanacak b�r şey. Mesele sürel�l�k değ�l, çünkü genel düzenley�c� �şlem kaldırılab�l�r de 

değ�şt�r�leb�l�r de, maksat �lelebet hukuk âlem�nde kalacak olması değ�l; uygulanmakla 

tükenm�yor olması, doğurgan olması, sürekl� ona dayanılarak �şlemler yapılmasıdır. 

N�ç�n öneml�? Çünkü hukuka aykırılığı �ncelerken bazı �şlemler�n hukuka aykırılığı onu 

doğuran �şlemden kaynaklanıyor. Nasıl �nsanların hastalığı bazen anne babadan gelen genlerden 

kaynaklanıyor, kend�s�n�n yanlış beslenmes�nden veya m�kroba veya v�rüse maruz kalmasından 

değ�l; bu da öyle b�r şey bazı b�rel �şlemler�n sakatlığını arayab�lmek �ç�n onu doğuran genel 

düzenley�c� �şleme g�tmek gerekeb�l�yor. O yüzden de; genel-b�rel denges�n� kurmak öneml�d�r. 

Mesela; sınıfta kahve �çt�, su �çt� d�ye d�s�pl�n cezası ver�lse, bu d�s�pl�n cezasının köken� de 

“Sınıfta b�r şey yen�l�p, �ç�lmez.” hükmü olsa, s�z genel düzenley�c� �şlem�n tartışmasına 

g�tmeden o b�rel �şlem�n hukuka aykırılığını �spat edemezs�n�z. Çünkü b�rel �şlem genel 

düzenley�c� �şleme uygun ama esas problem genel düzenley�c� �şlem hayatın olağan akışına 

uygun değ�l veya koruduğu değere uygun değ�l vs. d�ye tartışma gerekt�r�r. O yüzden bu ayrım 

hayat� b�r ayrımdır. Gerçek hayatta uyuşmazlıkları çözmek �ç�n b�r ayrımdır.  

Organ�k bakımdan ayrımı b�lsen�z de b�lmesen�z de �nsan sonradan anlar, “Yasamanın 

�şlem� de olur mu?” d�ye �lk planda tereddüt eder, ama sonra �şlem�n �çer�ğ�n� gördüğü zaman 

bu teor�k kısımda eks�kl�k olsa b�le tamamlayab�l�r.  Ama genel-b�rel ayrımını �nsan 

oturtmamışsa, normlardak� h�yerarş�y� tesp�t edemez, sakatlıkların b�rb�r�ne s�rayet eden 

kısmını görmez, �dar� yargılama bakımından teşh�slerde hukuka aykırılık teşh�sler�nde 

eks�kl�kler olur. 

Öyle �se bu; sonrasını ve başkalarını etk�leyen b�r ayrımdır. Bu ayrım üzer�nde örnekler 

vererek durmak öneml�d�r. Genel �şlem ded�k, genel düzenley�c� �şlem ve genel karar ded�k.  

Tanım yazdırmak gerek�rse;  

genel düzenley�c� �şlemler gayr� şahs�, soyut ve uygulanmakla tükenmeyen doğurgan 

�şlemlerd�r.  

Genel kararlar �se; genell�k özell�ğ� taşısa b�le uygulanmakla tükenen �şlemlerd�r. 

D�kkat ed�n, tar�h olarak değ�l, uygulanmakla tükenen �şlemlerd�r. Okulları tat�l ett� 

tükend�, dolayısı �le sonrak� güne veya sonrak� saate b�le kalmadı. Burada genell�k var; çünkü 

İstanbul’dak� şu şu okulllar değ�l, İstanbul’dak� bütün okullar d�yor ve genell�ğ� sağlıyor, ama 

uygulanmakla da tüken�yor. 
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Genel Değerlend�rme ve Örnekler 

Bu t�p kamu hukuku konularında en kr�t�k noktalardan b�r�s�, b�r konuyu der�nlemes�ne 

�nceled�ğ�n�zde, onun bütün �ç�ndek� yer�n� kaybetmemek. Bütün �ç�ndek� yer� kaybolursa, 

konunun ayrıntılarını �nsan b�lse b�le o b�lg�y� kullanab�lecek olmaktan çıkar. Çünkü; burada 

esas öneml� olan nokta �dar� �şlemler�n hukuk� rej�m�n� b�r hukuk� uyuşmazlık çıktığında 

gündeme get�reb�lmek, mevcut �dar� �şlem� değerlend�reb�lmek, bunu uyuşmazlık çözümünde 

ve uyuşmazlığın değerlend�r�lmes�nde kullanab�lmek. Dolayısı �le, buradak� her b�r ayrıntı 

yüzeye çıkarıldığında b�r şey �fade eder. Ayrıntı, ancak met�n sorusu olarak sorulduğunda 

b�l�yorsanız tek başına �şe yarar. Ama esas önem� ve �şlev� bütün �ç�ndek� hareket� tesp�t 

etmen�ze yardımcı olmasıdır. Yan�; b�r �şlem�n alt ayrımlarına baktığınızda, b�r �şlem�n hukuk� 

rej�m�n�n ayrıntılarına baktığınızda bunu çözmen�z tek başına b�r şey �fade etmez, bütün �le 

bağlantısının kurulması lazım. 

İdar� �şlemler, �dare hayatında karşılaşılan hukuk� muameleler�n %90’ının üzer�nde. 

Dolayısı �le; b�r denges�zl�k olarak �dar� �şlemler�n hukuk� rej�m� daha öneml�. Zaman �ç�nde 

�dar� sözleşmeler daha gel�ş�yor, hukuk devlet� olma n�tel�ğ�ne yaklaştıkça da �dar� eylemler 

daha azalıyor; çünkü �dar� eylemler köken�nde �şlem ya da �dar� karar olmayan madd� alemdek� 

değ�ş�kl�klerd�. İdare; “kaza” ded�ğ�m�z durumu engelleyecek, yaptığı hareketlerde mutlaka b�r 

düşünmüşlüğün etk�s�n� oluşturacak şek�lde yan� �şlem�n �crası şekl�nde daha çok hukuk� 

muamele ortaya çıkıyor.  

Genel �şlemlerde; �şlemler�n etk�s� bakımından genell�ğ� esas aldık: gayr� şahs� olması. 

Yan�; somut b�r şahsa �l�şk�n değ�l. D�kkat edersen�z, burada 1 veya 2 kel�mes�n� kullanmıyorum 

bazen 5 k�ş�ye bazen 100 k�ş�ye a�t olab�l�r, ama o �ç�ne g�rd�ğ� 100 k�ş� bell� �se sadece o 100 

k�ş�den �baretse sadece, azalma, çoğalma olmayacak şek�lde bel�rlenm�ş 100 k�ş�ye yönel�k b�r 

�şlem yapılıyorsa, o genel demek değ�l. Genel olması, şahsa bağlı olmayan b�r �şlem yapılması. 

Mesela; 2. sınıf tek numaralı öğrenc�lere �l�şk�n b�r değerlend�rme yapıldığında, ders amf�s� 

değ�şt�ğ�nde, ders saat� değ�şt�ğ�nde, vs. esasında o 2. sınıflara yönel�k olduğu �ç�n, bu 2. sınıf 

tek numaraların da l�stes� gen�şley�p azalab�l�r. Alttan ders� olanlar olab�l�r, aftan gelenler 

olab�l�r, başka okuldan nak�lle gelenler olab�l�r. Dolayısı �le; k�m 2. sınıf tek numara olacaksa 

�ç�ne g�recek şek�lde gayr� şahs�leşt�r�lm�ş durumda. Somut olarak Ayşe veya Ahmet olacak 

şek�lde değ�l “2. sınıf tek numaralar” şekl�nde bel�rlenm�ş olmak dolayısı �le. Dolayısı �le; 

burada “2. sınıf tek numaralar” ded�ğ� zaman şu andak� kayıtlı öğrenc�ler değ�l; çıkab�lecek ve 
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geleb�leceklerle b�rl�kte b�r gayr� şahs�l�k ve genell�k var.  

B�rel �şlemler� �se, somut olarak k�ş�lere yönel�k �şlemler olarak değerlend�rd�k. B�rel 

�şlemlere bazıları b�reysel �şlemler d�yor, k�taplarda farklı �s�mler kullanılıyor, dolayısı �le buna 

�l�şk�n b�r değerlend�rmey� örneklerden yola çıkarak yapacağız.  

Sonra s�ze; genel �şlemler�n kend� �ç�ndek� ayrımını yaptık: genel kararlar ve genel 

düzenley�c� �şlemler. Genel düzenley�c� �şlemler�n özell�ğ� olarak da doğurganlığını d�le 

get�rd�k, ondan kaynaklanarak yapılan �şlemler� d�le get�rd�k.  

 
Şimdi örneklerle somutlaştıralım: 

Önce �dar� �şlemler �le �lg�l� olmayan b�r örnek vererek g�del�m. Mesela; kanunlar. Kanun 

b�r �dar� �şlem değ�l; dolayısı �le kanunun genel düzenley�c� �şlem veya b�rel �şlem olması d�ye 

b�r husus yok; ama b�rkaç kanun örneğ� vererek kanunun esasında b�r hukuk� taşıyıcı kavram 

olduğunu göstermeye çalışacağız. Ş�md� s�ze belk� sorsalar; “Kanun genel n�tel�kte b�r hukuk� 

muamele m�d�r, yoksa özel n�tel�kte b�r hukuk� muamele m�d�r?” d�ye. Büyük b�r çoğunluk 

“Genel n�tel�kl�d�r.” der çünkü herkes� bağlar ve herkes �ç�n geçerl�d�r. Mesela; genel n�tel�kte 

b�r kanun: 1416 sayılı Ecneb� Memleketlere Gönder�lecek Talebe Hakkında Kanun. Hala bu 

kanuna dayalı olarak yurtdışına öğrenc�ler gönder�l�yor. Bell� başarı gösteren, bell� sınava g�ren 

öğrenc�ler, daha �y� yet�şs�nler d�ye yabancı ülkelerde eğ�t�me gönder�l�yorlar. Bu Kanun’un bu 

hal� �le baktığımızda, gayr� şahs�l�k var, b�r genell�k var, d�kkat ed�n b�r �dar� �şlemd�r 

dem�yorum ama kavramın -belk�- düşüncen�zde ona ayırdığınız genell�k n�tel�ğ�n� sarsmak �ç�n 

bu örnekten yola çıkıyoruz. Kanun ded�ğ�m�z şey, her zaman �ç�n böyle gayr� şahs� olur 

zannedeb�l�rs�n�z. 

Başka b�r kanun gösterel�m: 

 Adem Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şeh�t olmuş ve hakkında b�r kanun çıkmış. 

Adem Yavuz b�r gazetec� ve herhang� b�r sosyal güvences� yok, devlet memuru değ�l, asker 

olarak g�tm�ş değ�l, ama savaşta şeh�t olmuş. Türk�ye tarafında olduğu �ç�n şeh�t olmuş, yan� 

ona sıkılan kurşun gazetec� d�ye sıkılmamış, Adem Yavuz d�ye sıkılmamış, Türk�ye’ye yönel�k 

sıkılan kurşun ona gelm�ş ve kanun koyucu da kanun yapmış: Anka Ajansı Muhab�rler�nden 

Şeh�t Adem Yavuz'un Annes�ne Vatanî H�zmet Tert�b�nden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun. 

Kanun sadece şeh�t Adem Yavuz’un annes�ne aylık bağlanmasını amaçlıyor. Annes� öldüğünde 

kız kardeş�ne ya da m�rasçılarına d�ye b�r şey yok. Tamamen b�rel, tamamen o olaya yönel�k. 

Dolayısı �le; kanun ded�ğ�m�z hukuk� araç b�le, tıpkı �dar� �şlemler, �dar� eylemler ve �dar� 

sözleşmelerde olduğu g�b� farklı kapsamlarda olab�l�r. 
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 Mesela; İd�l B�ret ve Suna Kan müz�kte özel kab�l�yet gösterd�kler� �ç�n haklarında b�r 

kanun çıkmış: İd�l B�ret ve Suna Kan’ın Yabancı Memleketlere Müz�k Tahs�l�ne Gönder�lmes�ne 

Da�r Kanun. Bakın k�ş� �sm� �le yapılmış b�r kanun. Müz�kte başarılı olan ya da kab�l�yet� olan 

öğrenc�ler�n başka ülkelerde gönder�lmes�ne �l�şk�n başka b�r kanun var, ama bu kanun �ç�n 

şartları uymadığı, yaşları ufak olduğu, eğ�t�m� neden� �le şartları uymadığı �ç�n o kanunla 

gönder�lemem�ş İd�l B�ret ve Suna Kan. Demek k�; bu kanun yapılmak �stenen hukuk� 

muameley� taşıyan b�r araç. Bu aracı teşh�s edeb�lmek �ç�n eğer �dare hukuku alanında olsaydı; 

kanunları ayırab�l�rd�k, genel n�tel�ktek� kanunlar ve b�rel n�tel�ktek� kanunlar şekl�nde ya da 

k�ş�ler �ç�n çıkarılmış kanunlar, genel soyut uygulama �ç�n çıkarılmış kanunlar d�ye, ama 

kanunlar yasama faal�yet� kapsamında çıkarılıyor. 

Bu düşüncey� ş�md� de �dare hukuku alanına taşıyalım: 

 İdare hukuku alanında �şlemlerden bazıları İd�l B�ret ve Suna Kan’ın Yabancı 

Memleketlere Müz�k Tahs�l�ne Gönder�lmes�ne Da�r Kanun g�b�, bazıları da Ecneb� 

Memleketlere Gönder�lecek Talebe Hakkında Kanun g�b�. Yan� bazıları genel, gayr� şahs�, soyut 

ve uygulanmakla tükenmeyen ve bazıları da k�ş�ye yönel�k ve uygulanmakla tükenen, gayr� 

şahs� olmayan, doğurgan olmayan, sadece onun hukuk� durumunu bel�rleyen n�tel�kte.  

İdar� �şlemlerden g�del�m: 

Gerçek hukuk� �şlemlerden b�r örnek olarak Nec�p hakkında tes�s ed�len b�r �dar� 

�şlem:  

“Ün�vers�tem�zde görevl� �dar� personel �ç�n hazırlanan Kamu İhale Kanunu konulu 

eğ�t�m� 26 Ek�m 2015 Pazartes� günü vermek üzere görevlend�r�lm�ş bulunmaktasınız, 

b�lg�ler�n�z� ve konu hakkında hazırladığınız eğ�t�m sunumlarını ün�vers�tem�z h�zmet �ç� eğ�t�m 

sayfasında yayınlanmak üzere vermen�z�, 10 sorudan oluşan ön ve son test�n yapılmasını r�ca 

eder�m.”  

 Görevlend�rme yazısına baktığımızda; üstte İstanbul Ün�vers�tes� Rektörlüğü, altta 

�şlem�n sayısı ver�lm�ş ve �şlem�n konusu olarak ¨eğ�t�c� görevlend�rme¨ yazılmış ve �şlem�n 

muhatabı olarak görevlend�r�len k�ş� yazıyor. Burada d�kkat edersen�z, hukuk� durumunu 

bel�rleyen b�r �şlem yapıyor: “şu görev� yapacaksınız”. Altta da ekler� var sunum şablonu nasıl 

hazırlanacak, test cevap durumu g�b�. Ve dağıtım gereğ� d�ye b�r bölüm evrakta; Hukuk 

Fakültes� Dekanlığı’na da bunu tak�p ets�n d�ye dağıtım yapılıyor.  

Dolayısı �le; bu b�r b�rel �şlem, k�ş�ye yönel�k b�r �şlem. Ona ver�lecek görev� taşıyor, 

hukuk� durumunu bel�rl�yor. İşlem�n de k�ml�ğ� var, sayısı ve tar�h� var. B�r hukuka aykırılık 
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varsa dava açılab�lmes�ne uygun teşh�s ed�lm�ş, hukuk alem�ne çıkmış, �t�raz ed�lmeye müsa�t 

b�r �şlem olarak ortaya çıkmış. Bu �dar� �şlem� değerlend�reb�lmek �ç�n, hang� mahkemede dava 

açılacağını bel�rleyeb�lmek �ç�n, k�mler�n dava açab�leceğ�n� bel�rleyeb�lmek �ç�n, hang� sürede 

dava açılab�leceğ�n� bel�rleyeb�lmek �ç�n, ş�md� yaptığımız ayrımlara �ht�yacımız var. Bu 

ayrımlar sadece 2. sınıf b�lg�s� bakımından değ�l; 4. sınıftak� �dar� yargılamada ve hayata 

atıldığınızda da yapacağınız hukuk� değerlend�rmelerde �şe yarayacak ayrımlar. Dolayısı �le; 

sadece teor�k değ�l, z�nc�rleme etk�ler� var, ama etk�ler�n�n her b�r� bu ders kapsamında 

göster�lm�yor. Yan� buna b�rel �şlem demen�n prat�kte etk�s� var: İşlem�n Nec�p’e yönel�k 

olması sebeb� �le sadece Nec�p dava açab�lecek, “Ben�m arkadaşımdır, ben onun bu �şlerde 

görevlend�r�lmes�n� �stemem. Başka �şler� var, bununla yükümlend�r�lmes�n� �stemem.” 

d�yemezs�n�z, s�z� �lg�l� saymaz, b�rel �şlemd�r bu k�ş�ye yönel�kt�r ve �lg�l�s� sadece 

muhatabıdır. Ancak; sadece İdare Hukuku Anab�l�m Dalı Başkanı belk� buna �t�raz edeb�l�r; 

çünkü İdare Hukuku Anab�l�m Dalı’ndak� b�r personel�n başka b�r yere görevlend�r�lmes�ne 

�l�şk�n, dolayısı �le faal�yet aksayacağı ve başka �şlerle çakışacağı �ç�n �t�raz edeb�l�r, tar�h� ve 

saat� değ�şs�n d�ye, ama dava �lg�s�n� muhtemelen sadece bununla �lg�l� kurar. Dolayısı �le; bu 

yaptığımız ayrımlar, d�ğer ayrımlardan faklı olarak sonuç veren ayrımlardır. 

B�r başka �şlem görel�m, b�r b�rel �şlem ve sokak �s�mlend�rmes� hakkında. Sokak 

�s�mlend�r�lmes�ne �l�şk�n Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n b�r kararı. B�r hukuk� �şlem olarak bunu 

değerlend�rmek lazım. Bakın burada da “Merd�ven Çıkmazı Sokağı” olarak �s�mlend�r�lmes� 

uygun görülmüş b�r sokağın. “Abdullah Ağa Caddes�’nden g�r�ş� bulunan Merd�venl� �s�ms�z 

çıkmaz sokağa Merd�ven Çıkmazı Sokağı �sm�n�n ver�lmes� talep ed�l�yor.” d�yor ve Kom�syon 

görüşü var: “Üsküdar �lçes�, Burhan�ye Mahalles�’nde Merd�ven Çıkmazı Sokağı �sm�n�n 

ver�lmes�ne �l�şk�n talep �ncelenm�ş olup, �sm�n�n ver�lmes� kom�syonca uygun görülmüştür. 

Mecl�s�m�z�n onayına arzolunur.” den�l�yor. İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s� bunu 

değerlend�rm�ş ve aynen oy b�rl�ğ� �le kabulüne karar verm�ş. Dolayısı �le; bu da b�r �dar� �şlem.  

d) Diğer Bazı İşlem Türleri 

1. Hazırlık İşlemler� 

Her �dar� muamele �dar� �şlem değ�ld�r. Bazı �dar� muameleler “pre-�şlem”; yan� daha 

olgunlaşmamış �şlem, henüz dava açılamayacak �şlem, �şlem öncülü. Hukuk düşünces�n�n bunu 

teşh�s etmeye yönel�k b�r çabası var ve hukuk düşünces� bunu çeş�tl� b�ç�mlerde tasn�f ed�yor: 

“Bu �dar� �şlemd�r, bu değ�ld�r.” d�yor, “Bu henüz �şlem hal�ne gelmem�şt�r.” d�yor, “Bu etk�l� 

�şlemd�r, bu etk�s�z �şlemd�r.” d�yor. Dolayısı �le; gündem�m�z �dar� �şlem�n kend� �ç�ndek� 
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ayrımını değ�l, �dar� muamele olmasına, ama �dar� eylem veya �dar� sözleşme olmamasına 

rağmen, henüz �dar� �şlem n�tel�ğ�n� kazanıp kazanmadığıdır. Buradan dolaylı olarak çıkan 

sonuç şu: Bazı �dar� kararlar �dar� �şlem sayılmıyor. İdar� �şlem olmak, bell� b�r olgunluğa 

gelmek olarak kabul ed�l�yor. Henüz o olgunluğa gelmem�şse, henüz tekemmül etmem�şse, 

henüz kes�nleşmem�şse, henüz �cra� n�tel�ğe kavuşmamışsa klas�k anlamda �dar� �şlem 

sayılmıyor; ama �dar� eylem veya �dar� sözleşme de değ�l bunlar. Yan� �dar� �şlem�n �ç�ndek� 

muameleler henüz tek başına �dar� �şlem değ�l; bunlar nasıl olab�l�r? 

Yukarıda �nceled�ğ�m�z sokağa �s�m verme �şlem�nde b�r kom�syon raporu var. 

Uzmanlardan oluşmuş Kom�syonun sokağın �sm�n� bel�rlemes� �sten�yor ve beklen�yor. 

Kom�syon b�r ön hazırlık yapıyor: “Bu sokakta şu k�ş�ler oturmuştur zamanında, şu k�ş�n�n 

�sm�n�n ver�lmes�n� talep eder�z. Türk�ye bakımından ve semt�m�z bakımından öneml� 

d�yeb�l�r.” Kom�syonun bu tekl�f� de kabul ed�lmek zorunda değ�l, tartışmaya açıktır. 

Yan� burada kom�syonun bu tekl�f� b�r �dar� �şlem değ�l; çünkü bunun üzer�ne �dar� �şlem� 

yapmaya yetk�l� olan beled�ye mecl�s� tartışacak ve b�r karar verecekt�r. Beled�ye Mecl�s� 

Merd�ven Çıkmazı Sokağı �sm�n� ben�msemey�p başka b�r �s�m de koyab�lecekt�r. Öyle �se, bu 

b�r hazırlık �şlem�d�r den�l�yor. Hazırlık �şlem� b�r hukuk� muamele; ama b�r �dar� �şlem değ�l. 

B�rb�r�nden kopuk da değ�l; �şlem�n �ç�ndek� b�r unsur. İşlem ded�ğ�m�z şey, sadece yazı değ�l; 

geçm�ş� �le b�rl�kte, �şlem dosyası �le b�rl�kte b�r bütün. Bunun �ç�nde çeş�tl� evrak ve yazışmalar 

var. Muhtemelen Fen İşler� Müdürlüğü’nden veya PTT’den gelen b�r yazı vardır: “Burada 

merd�ven�n etrafında kapı g�r�ş� olan b�nalar bulunmaktadır. Bu posta adres� olarak herhang� b�r 

bel�rleme yapılmadığı �ç�n, dağıtım h�zmetler�m�zde aksama olmaktadır. Yetk�l� olan 

beled�yen�zce buradak� b�naların mektup adresler�n�n oluşab�lmes� �ç�n sokak �sm� 

bel�rlenmes�n� r�ca eder�z.” şekl�nde. Bunun üzer�ne Fen İşler� g�derek yer�nde keş�f yapmıştır 

ve gerçekten de sokak �sm� olmadığını görmüştür. İmar planında burası sokak olarak gözüküyor 

mu, gözükmüyor mu ona bakmıştır. Tüm bunları değerlend�rm�şt�r, b�r sürü yazışmalar 

olmuştur. Sonra Mecl�s başkanlığına g�tm�şt�r, mecl�s başkanı �lg�s� neden� �le kom�syona 

gönderm�şt�r. Kom�syondan geld�kten sonra da mecl�s gündem�ne alacaktır ve karar verecekt�r. 

İç�nde b�r sürü evrak olan, b�r sürü hukuk� muamele olan “b�r” �şlem. Çokluk �ç�nde b�rl�k. 

Çokluk �ç�nde b�rl�k olduğuna göre; b�r�n ne zaman olduğunu b�lmek, �ç�ndek� çokluğa da başka 

�s�mler vermek lazım. Genell�kle; bu başka �s�mler “hazırlık �şlem�” başlığı altında g�d�yor. 

N�ç�n hazırlık �şlem� d�yoruz, neye hazırlık? İdar� �şleme hazırlık. 

Başka b�r muamele gösterel�m: Rekabet Kurulu’nun soruşturma açılması kararı.  

Rekabet Kurulu soruşturma açılmasına karar verm�ş, bunun dava konusu olup 
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olamayacağı �ncelen�yor. Rekabet Kurulu’nun b�r soruşturma açılmasına karar vermes� demek, 

bu alanda rekabet �hlal� olab�leceğ�ne da�r c�dd� emareler görmes� demekt�r. Soruşturma açması, 

henüz ceza vermes� anlamına gelmez, rekabet �hlal� anlamına gelmez. Danıştay bunu 

değerlend�rm�ş ve dem�ş k�; “Bu soruşturma açılması hazırlık �şlem� n�tel�ğ�nded�r. Ceza 

ver�rse, rekabet �hlal� olduğuna karar ver�rse �dar� �şlem olur ve dava açab�l�rs�n, ama bu 

sadece hazırlık n�tel�ğ�nde.” 

Bakın kararda den�l�yor k�: “B�l�nd�ğ� g�b�, �dar� �şlemler�n �dar� davaya konu 

olab�lmeler� �ç�n, kes�n ve yürütüleb�l�r olma n�tel�kler�n� b�rl�kte taşımaları gerekmekted�r. 

Başka b�r anlatımla, �şlem�n yürütüleb�l�r duruma gelmes�, mevzuatta öngörülen unsurları 

taşıması ve uygulamaya konulmaya hazır bulunması �ptal davası �ç�n zorunlu koşullardan 

b�r�s�d�r. Ön �şlemler �se, kes�n ve yürütülmes� zorunlu �şlemler�n ortaya çıkarılmasına yönel�k 

hazırlık �şlemler� olup, tek başına k�ş�ler üzer�nde hukuksal etk� yaratmazlar.” En öneml� cümle 

bu: “Tek başına k�ş�ler üzer�nde hukuksal etk� yaratmazlar.” 

Danıştay hazırlık �şlem� �le �dar� �şlem� tesp�t edeb�lme açısından kr�ter�n� ortaya 

koyuyor: K�ş� üzer�nde hukuksal etk� yaratmıyorsa bu b�r �dar� �şlem sev�yes�ne çıkmamıştır; 

ancak hukuksal etk�y� yarattığında dava konusu ed�leb�l�r, �dar� �şlem olarak kabul ed�leb�l�r. 

Kararın devamında: “Bu nedenle �ptal davasına konu ed�lemezler. Rekabet Kurulu 

tarafından alınan 24.03.2005 tar�h ve 05-18 sayılı kararının �ptal�n�n �stenmes� neden�yle, bu 

Kurul kararının yukarıda özell�kler� bel�rt�len �dar� �şlem çerçeves� �ç�nde değerlend�r�lmes�n�n 

yapılması, �dar� davaya konu olab�lme n�tel�ğ�n�n �rdelenmes� gerekmekted�r.” d�ye g�d�yor ve 

sonuçta da hazırlık �şlem� n�tel�ğ�nde görerek �dar� davaya konu olab�lecek b�r �dar� �şlem olarak 

kabul etm�yor Danıştay. Soruşturma yapılıyor olması “Senden şüphelen�yorum.” demek. 

“Henüz b�r �şlem yapmamış ama, buna karşılık n�ha� kararın tes�s�ne yönel�k hazırlayıcı �şlem 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.” derken; “Daha ortada n�ha� karar yok, dolayısı �le dava konusu 

olamaz.” d�yor. 

Ancak başka b�r kararda ters� de olab�l�r; çünkü b�r sektörün hakkında soruşturma 

yapılıyor olması b�le, �t�barını zedeleyecek b�r husustur. Olaya göre değerlend�rmek gerek�r. 

B�r örnek �le g�del�m: 

B�r�s� kamu görevl�s�ne b�r leke atmak �st�yor ve yüz kızartıcı b�r suçtan �tham ed�yor. 

Mesela “Hırsızlık yapmıştır.” d�yor. B�r�s� hırsızlık yapmıştır d�ye ş�kayette bulunduğunda s�z 

hırsızlık yaptığı gerekçes� �le hakkında soruşturma açarsanız, soruşturma sonunda hırsızlık 

yapmadığı ortaya çıksa b�le k�ş�y� lekelem�ş olursunuz.  
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“Hırsızlık yaptığına da�r �nandırıcı b�r şey söylüyor mu?”, “K�m�n malını çalmış?”, 

“Ş�kayetç� m�?”, “Ne çalmış?”, “Orada bulunmuş mu?”, “İlg�l�y� tanıyor mu?”. Soruşturma 

açmadan önce de ufak b�r araştırma yapılması gerek�r. 

B�r�s� hakkında hırsızlık yaptığı gerekçes� �le soruşturma açmak demek, onu �tham etmek 

demek ve bu �tham dolayısı �le de renc�de etmek, �t�barını kırmak demek. Dolayısı �le; ne kadar 

hazırlık �şlem� olursa olsun, bu hazırlık �şlem�n�n de yapılab�lmes�n� haklı ve gerekl� kılan 

emareler var mı, c�dd� şüpheler var mı, yapmış olab�lme �ht�mal� var mı bunu değerlend�rmek 

gerek�r. 

Bu g�b� durumlara yönel�k olarak hukuk düşünces�, başka b�r unsur çıkarttı ve ded� k�, 

“Hukuk� durumu olumsuz etk�leyen yönler� var �se, bunları da �dar� �şlem sayab�l�r�z.” Yan�; 

normalde hukuk� durumu etk�lemeyen b�r muamelen�n, b�r olayda hukuk� durumu olumsuz 

olarak etk�led�ğ� �dd�a ed�l�yor ve bu �spat ed�l�yor �se, bu da �dar� �şlem olarak kabul ed�leb�l�r. 

Bakın; hareketl�l�k buradan da başlıyor. Hareketl�l�k, hukuk� durumu etk�leme kr�ter�nden yola 

çıkarak, normalde kes�n olmayan b�r �şlem� b�le, dava konusu ed�leb�l�r b�r �şlem hal�ne 

get�reb�l�yor. 

Etkisiz işlemlere birkaç örnek daha verelim, şöyle tasnif ediliyor:  

Hazırlık �şlemler�, esasında �dar� �şlem değ�ld�r den�l�yor. Buradak� çel�şk� şu: �dar� 

muamele, �şlem ama �dar� �şlem değ�l, hazırlık �şlem�. Yan�; adeta “İşlem ama dava konusu 

olab�lecek �şlem değ�l.” g�b� b�r bakış açısı var. Onun �ç�n de bu kel�meler kullanılıyor: hazırlık 

�şlem�. 

2. Göster�c� İşlem 

Etk�s�z �şlemler�n b�r d�ğer� de göster�c� �şlem. Göster�c� �şleme de şöyle den�l�yor: 

Mesela k�ş�, “Kıyıda ev yapmak �st�yorum, hang� kanuna tâb�y�m?” d�ye soruyor. İdare de “Kıyı 

Kanunu hükümler�ne tâb�s�n�z.” d�ye cevap ver�yor. Buna dava açmak �st�yorsunuz, ama bunda 

dava açılacak b�r şey yok; s�z sordunuz, �dare de olanı söyled�, yen� b�r şey yapmadı, hukuk� 

durumu etk�lemed�. Buna; göster�c�, b�lg� ver�c� �şlemler den�l�yor.  

Ya da mesela d�yel�m k�, �dareye hukuk� durumunuzun geçm�ş�ne �l�şk�n hususları 

sorduğunuzda veya dosyanıza �l�şk�n hususlar sorduğunuzda �daren�n verd�ğ� cevaplar hep var 

olanı söylemekten �baret �se, yen� b�r hukuk� durum oluşturmuyor �se, bu kes�n b�r �şlem 

değ�ld�r. B�r d�s�pl�n cezası almanız, dava konusu olab�lecek b�r �dar� �şlemd�r; ama aradan yıllar 

geçt�kten sonra “D�s�pl�n cezası almış mıydım?” d�ye �dareye sorduğunuzda “Şu tar�hte şu 

d�s�pl�n cezasını aldınız.” d�ye cevap vermes� b�r göster�c� �şlemd�r. O �şlem d�s�pl�n cezasını 
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tes�s etm�yor, dosyanızda var olan d�s�pl�n cezası hükmünü göster�yor; ama “D�s�pl�n cezasının 

üzer�nden süre geçt�, s�lmen�z gerek�r.” şekl�ndek� b�r taleb� reddederse o zaman bu �dar� �şlem 

hal�ne gel�yor. Var olanı göstermek başka b�r şey, b�r taleb� reddetmek başka b�r şey. 

3. İç Düzen İşlemler�  

Etk�s�z �şlemler�n b�r d�ğer türü de �ç düzen �şlemler�d�r. İdare kend� �ç�nde yazışıyor, 

bunlar �dar� �şlem sayılmıyor ve dava konusu olmuyor. 

 

Ş�md� bu anlattıklarımızı b�rkaç cümle �le özetlersek: 

İdar� �şlemler�n geçen hafta anlattığım ve ders�n başında özetled�ğ�m yönü dışında b�r 

başka boyutunu anlatmaya çalıştım: Her �dar� �şlem, tekn�k olarak �dar� �şlem sayılmıyor. Bazı 

�dar� �şlemler, tek başına hukuk� sonuç doğurmadığı �ç�n, b�r �şlem�n safahat� olduğu �ç�n, 

göster�c� n�tel�kte olduğu �ç�n, �dare �ç�nde �ç düzen �şlem� olduğu �ç�n k�ş�ler�n hukuk� 

durumunu etk�lem�yor. K�ş�ler�n hukuk� durumunu etk�lemed�ğ� �ç�n de, hukuk alem�ne çıkmış 

sayılmıyor ve ayrıca �dar� �şlem kategor�s� �ç�nde sayılmıyor. Dolayısı �le; �dar� �şlemler; 

�daren�n 3. k�ş�ler� etk�leyen, dışarıya dönük, hukuk� durumu bel�rleyen hukuk� muameleler�d�r 

ve tek yanlı muamelelerd�r, hukuk� sonuç doğururlar, b�r değ�ş�kl�k �steğ�n� reddetmek suret� �le 

de hukuk� sonuç doğururlar, k�ş�n�n hukuk� durumunu bel�rlemek suret�yle de hukuk� durumu 

bel�rlerler, hukuk� durumda kalmasını sağlayarak da hukuk� durumu bel�rlerler. Ama etk�s�z 

n�tel�kte yapılan, bu �şlem�n safahat� n�tel�ğ�nde yapılan, sadece mevcut durumu gösteren, 

sadece �daren�n �ç�ndek� muameleler� gösteren �şlemler, �dar� �şlem değ�ld�r, �dar� �şlem 

statüsüne dah�l olmazlar.  

 
İdari İşlemlerin Maddi Açıdan Tasnifi: Genel İşlem-Birel İşlem 

 

İdar� �şlemler konusunda �lk ayrımımız olan genel ve b�rel ayrımına gelel�m. Genel 

�şlemler-b�rel �şlemler ayrımını örneklerle desteklemeye devam edel�m. Genel düzenley�c� 

�şlemler�n Anayasamızdan kaynaklanan 2 örneğ� var: tüzükler ve yönetmel�kler. Tüzükler ve 

yönetmel�kler, �dare tarafından yapılan hukuk� muamelelerd�r. Bunlar; genell�kle genel 

düzenley�c� n�tel�kte olan b�r kapsama sah�pler, yapılmalarının özell�kler� var ve normlar 

h�yerarş�s�nde de yerler� var. Bunlar; �daren�n kullandığı hukuk� araçlar. Normlar h�yerarş�s�ne 

baktığımızda Anayasa’da anayasallık bloku var, Anayasa’ya aykırılığı �ler� sürülemeyecek 

uluslararası anlaşmalar var, kanunlar var, aşağı doğru �nd�ğ�m�zde artık �dar� düzenley�c� 

�şlemler başlıyor. Kanun hükmünde kararnameler�n denet�m� Bakanlar Kurulu tarafından 
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yapılsa b�le Anayasa Mahkemes� denet�m�ne bırakılmış. Tüzükler var, yönetmel�kler var ve 

altında da adsız düzenley�c� �şlemler var. Önce şunu netleşt�rel�m: tüzük, yönetmel�k, adsız 

düzenley�c� �şlemler. Bu şek�lde 3’e ayrılır. Adsız düzenley�c� �şlemler den�lmes�n�n neden�, 

�s�mler� olmaması değ�l; �s�mler� Anayasa’da düzenlenmem�ş olması. Yan�; genelge, s�rküler, 

tam�m, tebl�ğ. Bu t�p �şlemlere adsız düzenley�c� �şlem den�l�yor. Anayasa’da yazan ve 

düzenlenen, sadece tüzük ve yönetmel�k. Adsız düzenley�c� �şlemler, yönetmel�k benzer� 

hukuk� n�tel�ğe sah�p, genel n�tel�ktek� �şlemler. Tüzük ve yönetmel�ğ� muhtemelen anayasa 

dersler�nde gördünüz; ama y�ne de hızlıca g�del�m.  

Tüzük, Anayasa’nın 115. maddes�nde düzenlenm�ş durumda. 115. maddede “Bakanlar 

Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrett�ğ� �şler� bel�rtmek üzere, kanunlara 

aykırı olmamak ve Danıştayın �ncelemes�nden geç�r�lmek şartıyla tüzükler çıkarab�l�r. Tüzükler, 

Cumhurbaşkanınca �mzalanır ve kanunlar g�b� yayımlanır.” den�l�yor. Bu b�r genel düzenley�c� 

�şlem, �dare yapıyor. İdaren�n yapmasını da özel olarak düzenlem�ş, Bakanlar Kurulu yapacak. 

Ayrıca; y�ne özel olarak düzenlem�ş; mutlaka Danıştay görüşü alınacak, Danıştay 

�ncelemes�nden geç�r�lecek. Sonra da kanun g�b� yayımlanacak. Ayrıca çok da öneml� b�r 

bel�rleme var: Tüzükle yen� b�r şey koyamıyorsunuz. D�yor k�; “kanunun uygulanmasını 

göstermek veya emrett�ğ� �şler� bel�rtmek”. Yan� kanun b�r şey� düzenlemed�ğ� zaman tüzükle 

düzenleyem�yorsunuz. Kanun var, kanunun ne demek �sted�ğ�n�, nasıl uygulanacağını tüzükle 

düzenl�yorsunuz. Öyle �se; kanunla tüzük arasındak� �l�şk� Anayasa �le kanun arasındak� �l�şk� 

g�b� değ�l. Anayasa �le kanun arasındak� �l�şk�de, Anayasa’nın emrett�ğ� �şler� yapan kanunlar 

dışında, Anayasa’nın suskun kaldığı her alanda da kanunlar çıkıyor, meğer k� Anayasa’ya aykırı 

olmasın. Halbuk�; tüzükte ne d�yor? Ancak kanunun emrett�ğ� �şler� açıklamak �ç�n, kanunun 

nasıl uygulanacağını göstermek �ç�n. Dolayısı �le; tüzük kanunun yaptığı b�r tutarlılığı 

sağlamaya yönel�k b�r davranış, b�r bel�rleme. İdaren�n personel�n�n benzer durumlarda hep 

aynı şek�lde davranmasını sağlamak �ç�n, vatandaşların kanunun nasıl uygulanacağı konusunda 

tam b�r kanaat ve açıklık sah�b� olab�lmes� �ç�n, hukuk� muameleler�n farklı yürümemes� �ç�n 

adeta, tüzükle �dare daha sonra bu alandan etk�lenenler�n nasıl �dar� �şlemlere maruz kalacağını 

göster�yor. Esasında genel düzenley�c� �şlemler yaparak doğurganlığı üzer�ne alıyor ve 

kend�s�ne uygun b�rel �şlemler doğuruyor. Bu anaçlığı sayes�nde doğrudan kanunun kend� 

süzgec�nden geçerek kanunu netleşt�rerek, kanunu uygulanab�l�r hale get�rerek, ayrıntılarını 

göstererek; ama kanuna b�r şey ekleyerek değ�l, hükmünü değ�şt�rerek değ�l, kanuna rağmen 

b�r şey� düzenleyerek değ�l. Kanunu açıklayarak b�rel �şlemlere anaçlık yapıyor. Dolayısı �le; 

burada genel düzenley�c� �şlem olarak tüzüğün varlığı ve �şlev�, �dar� b�r muamele olarak 
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öneml�.  

Yönetmel�k: Günümüzde tüzüklerden z�yade daha çok Anayasa’nın 124. maddes�nde 

düzenlenen yönetmel�kler kullanılıyor. Yönetmel�k başlığında: “Başbakanlık, bakanlıklar ve 

kamu tüzel k�ş�ler�, kend� görev alanlarını �lg�lend�ren  kanunların ve tüzükler�n uygulanmasını 

sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmel�kler çıkarab�l�rler. Hang� 

yönetmel�kler�n Resm� Gazetede yayımlanacağı kanunda bel�rt�l�r.” den�l�yor. Tüzük, kanunlar 

g�b� yayınlanıyordu, burada her yönetmel�k yayınlanmıyor, bazı yönetmel�kler yayınlanıyor. 

N�ç�n? İç düzen yönetmel�kler� yayınlanmıyor, ama 3. k�ş�lere uygulamaya esas olacak 

yönetmel�kler�n yayınlanması öngörülüyor. Burada da; normlar h�yerarş�s�n� bel�rlem�ş ve 

“Kanunların ve tüzükler�n uygulanmasını sağlamak üzere yönetmel�k çıkarılır.” dem�ş. 

Çıkartana bakın: Tüzükte Bakanlar Kurulu �d�, burada bakanlıklar, başbakanlık ve kamu tüzel 

k�ş�ler� çıkarab�l�yor. İstanbul Ün�vers�tes� de yönetmel�k çıkarıyor, Karayolları Genel 

Müdürlüğü de yönetmel�k çıkarıyor, Sağlık Bakanlığı da yönetmel�k çıkarıyor, Başbakanlık da 

yönetmel�k çıkarıyor. Dolayısı �le; bu da b�r hukuk� araç.  

Örnek: Diyelim ki Karayolları Trafik Kanunu ağır vasıta ehliyetine ilişkin bir tasnif 
yapmış -zannediyorum E sınıfı olsa gerek- ve E sınıfı ehliyetler verilmesine ilişkin kanuni bir  
düzenleme yapılmış; “Ağır vasıtaları ancak E sınıfı ehliyeti olanlar kullanabilir.” deniyor. 
Tüzük bunu düzenlemeye kalkışacaksa, E sınıfı ehliyetlerin özelliklerini belirleyecek, 
yönetmelik sınavın yapılışına ilişkin ayrıntılar getirecek ve böylelikle Türkiye’nin her yerinde 
E sınıfı ehliyet almak isteyen aynı muamelelerden, aynı süreçten geçecek. Bu, uygulama 
birliğini sağlayacak. Dolayısı ile; herkes farklı farklı sınav tarzları uygulamayacak, herkes farklı 
farklı eğitim uygulamayacak: E sınıfı ehliyet alabilmek için kaç saat teorik ders görecek, kaç 
saat ayrıca çalışma yapacak, kaç saat trafikte kullanma denemesi yapacak gibi birçok ayrıntı 
düzenlenecek tüzük ve yönetmeliklerle.  

Dolayısı �le; bu konuda düzenleme yaparak herkes�n kaldırılıncaya veya değ�şt�r�l�nceye 

kadar tâb� olacağı genel hukuk� durumu bel�rleyecek genel düzenley�c� �şlem. Genel düzenley�c� 

�şlem �ç�ne g�r�len hukuk� durumu ve statüler� oluşturuyor. E sınıfı ehl�yet� alan b�r k�msen�n 

hang� araçları kullanab�leceğ�, ne kadar süre geçerl� olacağı heps� bu genel düzenley�c� 

�şlemlerde bel�rlenm�ş oluyor ve bu genel düzenley�c� �şlemler, b�rel �şleme sebep verd�ğ�nde 

b�rel �şlem�n verd�ğ� haklar, yetk�ler, yükled�ğ� yükümlülükler, sorumluluklar hep genel 

düzenley�c� �şlem dolayısı �le gündeme gel�yor. E sınıfı ehl�yete sah�p k�msen�n hang� haklara 

sah�p olduğu ehl�yet�n üstünde yazmıyor. Ehl�yet�n üstünde E sınıfı olduğu yazıyor, E sınıfı 

ehl�yet sah�b�n�n yapab�lecekler� �se �lg�l� yönetmel�kte yazıyor. E sınıfı ehl�yet sah�b�n�n kaç 

yılda b�r sağlık kontrolünden geçeceğ� ehl�yet�n üstünde yazmıyor, yönetmel�kte yazıyor ve E 

sınıfı ehl�yet�n sah�b� olduğu �ç�n o yönetmel�ktek� şartlara uyması gerek�yor. Öyle �se b�rel 

�şlem sadece E sınıfı ehl�yet� ver�yor veya şartları gerçekleşmed�ğ� �ç�n taleb� redded�yor. K�ş� 
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ehl�yet� aldığı zaman ne g�b� hukuk� yükümlülükler�, hakları olduğu �se genel düzenley�c� 

�şlemlerde bel�rlen�yor. Genel düzenley�c� �şlem, o yüzden doğurgan, o yüzden hukuk� statüyü 

bel�rley�c�, o yüzden �şlemler�n zem�n�n� oluşturuyor.  

 
Örneklerle devam edelim: 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Aralık 2012’de yönetmelik belirlenmiş: Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. 
Kanununa atıfta da bulunmuş, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun diye belirtmiş ve dayanak olarak da göstermiş. Yönetmelik, kanunda olan bir 
sistemi uygulamaya geçiriyor. Nasıl? Her afet riski taşıyan yapının dönüştürülmesinde her 
belediye, her kamu tüzel kişisi aynı uygulamayı yapsın diye tutarlılığı getirecek, birliği 
getirecek düzenlemeler yapılıyor. “Hangi belgeler gerekiyor?”, “Nasıl tespit ediliyor?”, 
“Görevinde yer alacak kurum ve kuruluşlar kimler?”, “Yıkılma tehlikesi ya da afet riski olup 
olmadığı”, “Bunun tespitinden sonra nasıl itiraz edilir?” gibi hususlar hep yönetmelikle 
düzenleniyor. 
 

Bir başka yönetmelik olarak Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği’ne bakalım. Bakın cezalar kısmına gelelim, hangi hallerde ne cezalar veriyor.  
 
“Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren 
disiplin suçları” başlıklı 6. maddesinde;  
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren 
eylemler şunlardır; 
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak, 
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek 
kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, 
... vs. diye devam ediyor. 
 

Burada bakın önemli husus şu: “Öngörülmemiş Disiplin Suçları” diye bir madde var, 
hukuk bakımından değerlendirilmesi gereken bir şey: “Yasaklanmış bir fiilin benzeri bir şey 
olursa, suçta ve cezada kanunilik kapsamında bu cezalandırılabilir mi?”, “Yoksa 
cezalandırılamaz mı?” onu düzenlemiş ve “Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve 
çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini 
gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı 
türden disiplin cezaları verilir.” demiş. Bu; yaptırım hukukuna aykırıdır, suçta ve cezada 
kanuniliğe aykırıdır, önceden belirlenmemiş disiplin cezalarına yaptırım uygulanamaz diye 
tartışılabilir; ama bunu böyle düzenlemiş, her eylemi sayması mümkün olmayacağından “Çay 
içmek yasaktır.” vs. demek yerine gelen olarak, ¨üniversitede yiyecek ve içecek getirmek 
yasaktır.” demiş mesela. Ya da diyelim ki; “Uyuşturucu kullanmak yasaktır.” dememiş ama 
“Alkol kullanmak yasaktır.” demiş ise, uyuşturucu kullanmış ise acaba ceza verilir mi verilemez 
mi? Maddeye baktığımızda, uyuşturucu kullanmak da alkolle benzer bir etkiye yol açtığı için 
ceza verilebilir diyebiliriz.  
 

Her üniversitede her durumda uygulanabilecek, herkes ayrı ayrı ceza tayin etmesin, 
herkes ayrı ayrı değerlendirmesin, farklı yaptırımlar uygulanmasın, bütün üniversite öğrencileri 
için bütün üniversitelerde aynı nitelikte bir hukuki zemin oluşsun diye bu düzenleme yapılmış. 
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Böylelikle de; genel olarak düzenlenmiş. Bu esasında 1985 tarihli olan yönetmeliği kaldırıyor; 
ama siz onun yapıldığı tarihte öğrenci olmasanız bile şimdi öğrenci iken ona tâbisiniz. Dolayısı 
ile; bu genel düzenleyici işlem, tıpkı bir sahneyi aydınlatan ışık gibi, -Lütfi Duran bu örneği 
veriyor- o ışığın altına girenleri aydınlatıyor, kişiyi takip etmiyor, belli bir yeri aydınlatıyor, o 
yere kim girerse o statünün kapsamına giriyor. İşte gördüğünüz gibi metni kanunlar gibi, 
maddeler şeklinde, madde başlıkları var, bunun hukuki bakımdan doğurganlığı ortada, genelliği 
ortada olan bir genel düzenleyici işlem. 
 

Bir başka örnek olarak: Milli Emlak Genel Tebliği’ne bakarsak buna adsız düzenleyici 
işlem deniliyor. Niçin? Tüzük veya yönetmelik değil. Bu da mülkiyeti kamuya geçirilen canlı 
hayvan ve ürünlerinin tasfiyesi ile ilgili. Mülkiyeti kamuya nasıl geçiriliyor? Müsadere ile 
geçiriliyor, kaçak hayvanlara el koyma ile geçiriliyor. İdare onları besleyecek değil, ama ne 
yapacak?, bunları düzenliyor. Genelgenin altında “Bakan a.” yazıyor, “Bakan adına” demek. 
Bakan adına bunu genel müdür vermiş, dağıtımda valiliklere gönderiliyor. Böylelikle; tüm 
valilikler genelge çerçevesinde aynı muameleyi yapıyor. Böylelikle; genel düzenleyici işlemin 
işlevi yerine geliyor. 

Aynı şey Zabıta Yönetmeliği’nde de var: işportacıları, seyyar satıcıları yakaladıkları 
zaman para cezası vermenin dışında mallarını ellerinden alıyorlar ve tartışılabilir bir uygulama 
olarak bozulabilecek bir mal ise idare bunları satıyor. Mesela; şeftali satanın malını elinden 
alıyorlar; ama ne olacak depoda mı duracak? Bunu belirlemeye yarıyor.  
 
 

B. İraden�n Sayısı Bakımından İdar� İşlemler 

İşlemler, tek yanlıdır. Bu tek yanlı �şlemler�n bazen 1 tane yapanı vardır, bazen 100 tane 

yapanı vardır; ama bu y�ne de b�r �şlemd�r. 100 tane yapanı olan �şleme kolejyal �şlem den�l�yor, 

kurul hal�nde ver�len �şlemler. Buradak� ayrımın amacı şu; mesela hukuk fakültes� dekanı 

uyarma ve kınama cezalarını vermeye yetk�l� d�s�pl�n am�r�d�r. Hukuk fakültes� dekanı olarak o 

makamı dolduran k�ş�, kend� �mzası �le b�r uyarma cezası vereb�l�r ve hukuk� durumu etk�ler. 

Ama Beled�ye mecl�s�, 100 k�ş�den de oluşsa, 100 k�ş�den bell� b�r çoğunluğun, bell� yönde oy 

kullanması �le b�r karar çıkıyor. Sonuçta �k�s� de b�r karardır; ama b�r�nde b�r k�ş�n�n �rades� 

yeterl�d�r, d�ğer�nde �se 100 k�ş�n�n toplandığı b�r ortamda çoğunluğun bell� yönde �rade 

açıklaması gerekmekted�r. D�kkat edersen�z 100 k�ş� b�rb�r� �le farklı oylar da kullansa, esasında 

aynı yönde b�r sonuca doğru g�den �şlem� tes�s ed�yorlar. İşlem�n karar merc��n�n kaç k�ş�den 

oluştuğu öneml� değ�l; �şlem�n dışarıya “b�r” olarak çıkması öneml�. 

Bazı �şlemler, z�nc�rleme yapılıyor, bazı �şlemler de b�rleşme şekl�nde yapılıyor. Nasıl? 

Örnek vermek gerek�rse; b�r öğret�m üyes�n�n meslekten çıkartılmasına �l�şk�n b�r prosedür 

başladı d�yel�m. Bu kamu görevl�s�n�n tâb� olduğu fakültede b�r karar alınıyor. Bu karar 

alındıktan sonra, b�r �şlem yapılıyor, yan� �lg�l� fakülte bakıyor ve bunun meslekten çıkarma 

cezasını gerekt�recek b�r n�tel�kte olduğunu görüyor; fakat karar vermek yetk�s� kend�s�nde 

değ�l, bunu ün�vers�teye gönder�yor. Ün�vers�te d�s�pl�n kurulu, bu konuda b�r değerlend�rme 
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yapıyor, meslekten çıkarmadan daha haf�f b�r cezayı gerek�yorsa, o cezayı ver�yor; ama 

meslekten çıkarmayı gerekt�r�yorsa, kend�s� yetk�l� olmadığı �ç�n YÖK Yüksek D�s�pl�n 

Kurulu’na gönder�yor. YÖK Yüksek D�s�pl�n Kurulu da, değerlend�rmey� yaptıktan, 

savunmasını aldıktan ve avukat aracılığı �le de savunmasına �mkan tanıdıktan sonra meslekten 

çıkarma cezası vereb�l�yor.  

Dolayısı �le; baktığınızda sonuçta esas mesele meslekten çıkarma �le sonuçlanan b�r 

süreç; ama burada b�rb�r�n� tak�p eden �şlemler var. Arada kes�lme �ht�mal� var, meslekten 

çıkartma değ�l, aylıktan kesmey� gerekt�r�yor �se, ün�vers�tede b�t�yor. Meslekten çıkartma 

�thamı, �ht�mal� devam ed�yor �se YÖK karar ver�yor. Uyarma cezası gerek�yor �se, dekan 

ver�yor. Aylıktan kesme, kademe �lerleme cezasını gerekt�r�yor �se ün�vers�te d�s�pl�n kuruluna 

g�d�yor. Meslekten çıkarmayı gerekt�r�yor �se YÖK Yüksek D�s�pl�n Kurulu’na g�d�yor.  

Burada ne var? B�rb�r�n� tak�p eden hukuk� muameleler var. Burada her b�r�nde ayrı 

n�tel�ktek� şeyler ama esas �şlem ded�ğ�m�z şey b�r bütün; parça parça gerçekleşm�ş b�r bütün. 

Yan�; bazen parça parça şeyler b�rleş�p b�r bütün olup, o zaman b�r bütün olarak değerlend�rmek 

gerekeb�l�r.  

Bazen de müşterek kararnamelerde olduğu g�b�; ayrı ayrı aynı yönde olması gereken 

hususlar gündeme gel�yor. Mesela; yüksek derecel� memurları atayab�lmek �ç�n. Kültür 

Bakanlığı’na müsteşar atayacaksınız. Kültür Bakanı, b�r�s�n� bel�rl�yor ve Başbakana sunuyor. 

Önce Kültür Bakanı karar ver�yor, sonra Başbakana sunduğu �ç�n Başbakan karar ver�yor ve 

�mzalıyor, sonra Cumhurbaşkanına sunuluyor ve o da karar ver�yor; sonuçta üçlü kararname �le 

ancak atanab�l�yor. Kültür Bakanı “Ben atayacağım.” dese atayamıyor, d�ğer �k� �mzaya da 

gerek var. Cumhurbaşkanı “Ben atayacağım.” dese, d�ğerler� �mzalamadığı zaman atayamıyor. 

Böylel�kle 3 �mza b�r araya gel�yor ve kend�ne göre önem ver�len görevlere atamada 3 ayrı 

�raden�n, 3 ayrı �dar� muameley� aynı kapsamda, aynı �çer�kte b�rleşmes� �sten�yor aynı sonucu 

doğurab�lmes� �ç�n. 

Sadece b�r makam yapmıyor; çünkü meslekten çıkarma cezası örneğ�nde b�r güvence 

olsun d�ye YÖK Yüksek D�s�pl�n Kurulu’na kadar g�d�yor. Sadece rektörün hoşlanmadığı b�r 

�nsan d�ye atılmasın ya da yerel baskılar neden� �le �nf�al doğuran b�r şey yapmış olan 

güvences�z kalmasın, bu g�derek daha üst makamlara çıksın, b�rkaç makam bu konuda karar 

vers�n, ortak aklın süzgec�nden geçs�n, b�r yanlışlık varsa f�ltrelerden b�r�ne takılsın, b�r�s� o 

yanlışlığı fark ets�n d�ye. Dolayısı �le; buradak� mantık, ver�len öneme bağlı olarak b�r �şlem�n 

yapımını farklı makamların �radeler�ne bağlamak ve sadece tek yetk�l� makamın �rades�ne 

bırakmamak. 
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 Dolayısı �le; �kt�darı bölerek, parçalayarak zayıflatmadan farklı �radeler�n katılması �le 

oluşturmak, o zaman da bazı �şlemler� b�rleşme �şlem yapacaksınız, bazı �şlemler� b�rb�r�n� 

tak�p eden z�nc�rleme �şlem yapacaksınız, tek �şlemle �ş b�tmeyecek. O yapacak, sonra öbürü 

yapacak, sonra öbürü yapacak, d�ğer� de yapacak ve �şlem tekemmül edecek ve b�r olacak. Veya 

o ayrı b�r �şlem b�r taraftan get�recek, bu b�r taraftan ayrı b�r �şlem get�recek, d�ğer� get�recek 

ve orta noktada b�rleşecek ve b�r olacaklar. Ya b�rb�r�n� tak�ben z�nc�r hal�nde g�decek ve sonra 

b�r olacak ya da sonuçta farklı yerlerden gel�p b�r olacak. B�r�s� 3 ayrı yerden gel�yor ve 

b�rleş�yor, d�ğer�nde �se b�rb�r�n� tak�p ed�yor. B�rleşenlerde, b�r öncek�ne �ht�yaç yok, üçü de 

ayrı yerden gel�yor b�r öncek� olmadan. Halbuk�; z�nc�r �şlemde b�r�s�n�n �şlem yapmasından 

sonra d�ğer� devreye g�r�yor ve o, onun �şlem� üzer�ne b�r şey yapıyor, sonuçta b�r bütün 

meydana gel�yor. İster b�rleşs�n, �ster z�nc�r olarak gels�n sonuçta b�r �şlem�n ortaya çıkışının 

anlaşılma noktalarından b�r�s�.  

N�ye bazı �şlemler böyle? B�raz önce söyled�ğ�m g�b� hukuk devlet� f�kr�, farklı �radeler�n 

katılarak tek �şlem�n ortaya çıkmasını sağlamak �stem�ş, kolejyal hale get�rm�ş. Uyarma ve 

kınama cezalarını ufak görmüş, d�s�pl�n am�r� olarak dekana �mkanı verm�ş. Aylıktan kesmey� 

ağır görmüş, “Ancak dekanın da �ç�nde bulunduğu d�s�pl�n kurulu ver�r.” dem�ş. Meslekten 

çıkarma cezasını en ağır görmüş ve “YÖK Yüksek D�s�pl�n Kurulu’nda olacak.” dem�ş. 

Hukuk� muamelelerden �şlemler� anlatıyoruz. İşlemler konusunun taşıyıcı b�r kavram 

olduğuna değ�nd�k, bu taşıyıcı kavramla �lg�l� açıklamalarda bulunuyoruz ve �şlemler� çeş�tl� 

boyutları �le döne döne anlatıyoruz. İşlemler� çeş�tl� boyutları �le anlatanlar arasında Kemal 

Gözler var, Celal Erkut’un Danıştay’dan basılmış tez� var. S�z de değ�ş�k yerlerden 

bakab�l�rs�n�z. B�z, k�taplarda anlatılan her tasn�f� de kullanmadığımızı özell�kle bel�rtt�k. Hang� 

tasn�fler� kullanıyoruz? Hang� tanıtıcı unsurları kullanıyoruz? Hang� ayrımları kullanıyoruz? 

Hukuk� sonucu daha fazla ve etk�l� olanları kullanıyoruz. Yan�; bu ayrıma b�r sonuç bağlandığı 

takd�rde ayrımı esas alıyoruz. B�rkaç açıdan böyle çeş�tl� ayrımlar yaptık. Sınavlarda 

sorulmuyor o yüzden her derste tekrar edeceğ�z. Organ�k açıdan ayrım ed�ğ�n�z zaman �dar� 

�şlem yapan hang� organ onu soruyor; çünkü �dar� �şlem� yapab�len �dar� �şleve sah�p başka 

organlar da özel hukuk k�ş�ler� olab�l�r.  

İlk soruş tarzı; Burada anlaşılması zor kısmı nasıl aştık?  

Yasama da, yasama faal�yet�n�n dışında �dar� �şleme �l�şk�n b�r hukuk� muamele 

yaptığında �dar� �şlem yapab�l�r. Yasamada bu çok tartışılıyor: Tezkereler b�r �dar� �şlem m�d�r? 

Mecl�s başkanlığı seç�m� b�r �dar� �şlem m�d�r? Yan� yasamanın �şlev� sadece kanun çıkarmak 

değ�l k�, yasama �şlev� kapsamında yapılan başka hukuk� muameleler de olduğu kabul ed�l�yor. 
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Öyle �se; yasama �şlem� dışında, yasama organının yaptığı her �ş, yan� �dar� �şleve �l�şk�n yaptığı 

�şlemler var.  

İdar� �şlev�, yasama �şlev� bakın bunları kullanıyoruz. Yargı organı var, yasama organı 

var, yargı �şlev� var, yasama �şlev� var, �dar� �şlev var. İdare olarak mutlaka �dar� �şlev 

yapmaz, yasama organı sadece yasama �şlev� yapmaz. Bu anlaşıldığı takd�rde �dare �le �dar� 

�şlev arasındak� farkı netleşt�rmek �ç�n yapılanlardan b�r�s�d�r. B�r�s� madd� anlamda tasn�ft�r. 

Madd� anlamda da b�rel ve genel ayrımına değ�nd�k, buna �l�şk�n tasn�fler yaptık. Üçüncüsü, 

yapan organ bakımından değerlend�rd�k. Kurul hal�nde ver�len �şlemler ve tek k�ş�n�n yaptığı 

�şlemlerd�r. 

Bunların özell�ğ�: Her halükarda tek �rade açıklaması olmasıdır. Kurul hal�nde ver�len 

�şlemler ve b�r k�ş� tarafından yapılan �şlemlerd�r. Kolejyal �şlemler yan� yapan organı 

bel�rlemek bakımından kullanılan b�r ter�md�r. Bu da b�r tasn�ft�r.  

Bunu anlatmak �ç�n, beled�ye mecl�s� de b�r �dar� �şlem yapıyor, beled�ye başkanı da b�r 

�dar� �şlem yapıyor. Bunların farkı nerede? Beled�ye başkanı, beled�ye başkanı makamını 

dolduran tek k�ş� olduğu �ç�n �rade açıklaması b�r �şlem ama beled�ye mecl�s� bell� b�r sayıda 

toplanıyor, bell� b�r çoğunluk da aynı yönde oylarsa �şlem tes�s ed�yor.  

Dolayısı �le; b�r�s�nde d�yel�m k� 50 k�ş� var, d�ğer�nde 1 k�ş� var; ama 50 k�ş�n�n yaptığı 

da b�r �şlem, tek k�ş�n�n yaptığı da b�r �şlem. Buradak� hukuk� etk�; o 50 k�ş� toplanma yeter 

sayısı var mı? Karar yeter sayısı var mı? Aynı yönde karar çıkmış mı? Bunda b�r sakatlık var 

mı? Buna �l�şk�n olarak bakılacak. Tek k�ş� değ�lse, zaman bakımından yetk�s�ne bakılacaktır. 

Yan� �şlem�n yapılışındak� usul sakatlığı, uyulması gereken usul unsurları bakımından farklılık 

doğurab�lecek b�r ayrımdır. Buna kolejyal yan� organ hal�nde, kurul hal�nde ver�len kararlar 

den�l�yor. Kurul hal�nde ver�len kararlara �l�şk�n böyle ayrıntıya g�rd�ğ�n�zde b�r sürü �lg�nç 

problem bulab�l�r�z. Mesela; bazı kurullarda çek�mser oy kullanmak mümkün değ�l, bazı 

kurullarda tek sayı olmadığı �ç�n eş�t olduğu takd�rde hang� oylama geçerl� olacak, bazı 

kurullarda ancak 3’te 2 çoğunlukla karar alınab�l�yor, bazı kurullarda yarıdan 1 fazlası olması 

gerek�r kuralı var. Dolayısı �le; kurulun toplanması, toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı g�b� 

hususları denetlemeye �mkan ver�yor, �şlem�n b�r kolejyal �şlem olduğuna bakıldığı takd�rde. 

Onun dışında b�r hukuk� etk�s� yok. Bunlara �l�şk�n olarak s�ze yargı kararları gösterd�k, �şlem 

örnekler� gösterd�k.  

Böylel�kle, �şlemler�n b�rkaç yönü �le görünümünü �zled�n�z.  

Ş�md� �se; �çer�ğ�ne g�receğ�z ama �çer�ğ�ne g�rerken etrafında dönmey� 
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sürdürüyoruz. 

Etrafında dönerek, daha fazla tanıma unsuru elde etmeye çalışıyoruz. Bahsett�ğ�m 

k�taplara bakarsanız da bu temel b�lg�ler çerçeves�nde çeş�tl� ayrımlar görürsünüz. Madd� 

�şlemlerde genel �şlemler ve b�rel (Kemal Gözler buna b�reysel d�yor) �şlemler ve karma �şlem 

�ht�maller� var. Genel�n kend� �ç�nde; genel düzenley�c� �şlemler ve genel karar, özel�n de kend� 

�ç�nde b�rel koşul ve b�rel öznel �ht�maller� var. 

Bu �k�nc� aşamaya da geld�ğ�m�zde önümüzde 5 tane �ht�mal vardır. Yan�; �lk boyutta 

genel, b�rel, karma; �k�nc� boyutta genel düzenley�c� �şlem, genel karar, b�rel koşul �şlem, b�rel 

öznel �şlem ve karma �şlemd�r. K�taplarda yazdığı, sınavlarda sorulduğu �ç�n bunların b�raz daha 

�ç�ne g�receğ�z ve sonra �şlem konusunu �rdelemeye devam edeceğ�z. 

Genel düzenley�c� �şlem� b�raz anlatmaya çalıştık, en öneml� noktası olarak 

doğurganlığını ortaya koyduk.  

Yan�; kend�s�ne dayanılarak başka �şlemler yapılıyor, kend�s�nden kaynaklanan �şlemler 

yapılıyor. Genel düzenley�c� �şlemler, statüler oluşturuyor ve bu statülere dayanılarak da 

�şlemler yapılıyor. Yan�; genel düzenley�c� �şlem sadece b�r yer� aydınlatıyor, bunun �ç�ne 

g�renlerde çeş�tl� �şlemler yapılıyor. Öğrenc� d�s�pl�n yönetmel�ğ�n� verd�k, bu d�s�pl�n 

yönetmel�ğ� çerçeves�nde �hlal �dd�asıyla b�rçok k�mse d�s�pl�n soruşturmasına uğruyor, k�m�s� 

ceza alıyor, k�m�s� almıyor ve burada �şlemler doğuyor, d�s�pl�n cezaları doğuyor, buna 

dayanılarak �şlemler yapılıyor. Öyle �se, b�r alanın statüsünü oluşturan, genel kurallarını koyan, 

n�tel�ğ� dolayısı �le b�r alanı kapsayan, onun hukuk� altyapısını oluşturan �şlemlerd�r. Genel 

kararların �se, genell�ğ� var, ama doğurganlığı yok. Gayr� şahs�l�ğ� var, yan� k�ş�ye yönel�k değ�l, 

somut b�r konusu yok, somut b�r nesneye yönel�k yok, gayr� şahs� olarak kapsadıklarına -

etk�led�kler�ne değ�l- yönel�k, doğurmayan, uygulanmakla tükenen hukuk� sonuçlar doğuruyor. 

Bunun her sene ver�len klas�k b�r örneğ� var, onu s�ze verm�şt�k çok da açıklayıcı b�r örnek 

tekrar değerlend�rmen�ze sunalım. Okulların kar yağışı sebeb� �le 1 gün tat�l ed�lmes� genel 

karar. Bütün okullar, yan� okulları tek tek saymıyor, konusu genel, özel ve resm� okullar, bunu 

bel�rl�yor genell�ğ� sağlayan bu, gayr� şahs�, somut b�r arsaya, somut b�r yola, somut b�r nesneye 

yönel�k değ�l; o �l sınırları �ç�ndek� bütün okullar; ama doğurgan değ�l ve uygulanınca b�t�yor. 

Bu nasıl b�r genel düzenley�c� �şlem olab�l�rd�? Val�lere hava durumuna dayanılarak okulları 

tat�l etme yetk�s�n� veren b�r yönetmel�k düzenlenm�ş olsa �d�, bu b�r genel düzenley�c� �şlem 

olacaktı. Aynı konuda g�b� gözüküyor, fakat sadece 1 gün tat�l �ç�n değ�l meteoroloj�k unsurlar 

gerekt�rd�ğ� her zaman tat�l �mkanı veren b�r doğurganlığı olduğu �ç�n. O zaman; val� yazın da 

kışın da meteoroloj� durumlarına göre okulları tat�l edeb�l�rd�. Halbuk� 10 Aralık’ta okulun tat�l 
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ed�lmes� demek, �ç� dolu, gayr� şahs�, ama uygulanmakla b�ten b�r �şlem; d�ğer�nde �se, her ayrı 

gün farklı b�r �şlem gündeme geleb�lecek g�b�, doğurgan. D�ğer� gayr� şahs� ama doğurgan 

değ�ld�r. 

V. Madd� Bakımdan Tasn�f 

A. B�rel İşlem 

Ş�md� b�rel �şlemlere gelel�m. sonra karmayı anlatacağız, sonra da ara �şlemlere �l�şk�n 

b�r açıklama yapacağız. Özell�kle bunlara Kemal Gözler değ�n�yor, Fransız hukukundan yola 

çıkarak ara �şlemler d�ye b�r değerlend�rme yapıyor “déc�s�ons d'espèce” d�ye. Ş�md� koşul 

�şlemdey�z. Koşul ve öznel d�ye b�r ayrım var. Bunun özell�kle öznel kısmının anlaşılması zor 

b�r alandır. Çeş�tl� sınavlarda gündeme get�r�l�yor. S�z�n sınavınızı ben yapmayacağım �ç�n 

sınavlarda daha çok çıkan şeyler� de söyleyey�m d�yorum k�, bu noktada s�z� teçh�zatsız 

bırakmayalım. Koşul �şlem -esk�den şart �şlem de den�l�yordu-, b�r �şlem�n sonuçlarını kend�s� 

bel�rlem�yor, b�r �şlem�n bütün sonuçlarını bel�rleyen genel düzenley�c� �şlemler �ç�ne sokuyor 

veya çıkartıyor. O �şlem�n hukuk� sonuçlarını bel�rleyen b�rel �şlem�n soktuğu alan. Yan�; 

d�s�pl�n cezasının sonuçlarını, d�s�pl�n cezası �şlem� bel�rlem�yor. Sadece “D�s�pl�n cezası 

aldınız.” d�yor. S�ze “D�s�pl�n cezası aldınız.” dey�nce s�z d�s�pl�n cezası almamışlar 

kategor�s�nden çıkıyorsunuz, d�s�pl�n cezası almışlar kategor�s�ne g�r�yorsunuz. S�z� sadece 

d�s�pl�n cezası olmayanlardan olanlar kısmına sokuyor. İşlem sadece d�s�pl�n cezası aldığınıza 

da�r. Ama; d�s�pl�n cezası alınca bursunuz mu kes�l�yor, sınıfta kalmanıza mı yol açıyor, hâk�m 

savcı olmanıza mı engel açıyor, tekerrürden ötürü daha sonra �şled�ğ�n�z b�r f��l dolayısı �le o 

f��l�n d�s�pl�n cezasının açmasına yol açan b�r �lk ceza olarak b�r �şlev m� görüyor.  

Bunların heps� yönetmel�kte var. Yan�; genel düzenley�c� �şlemde var. Kend� �ç�nde şöyle 

b�r �şlem yapmıyor; “D�s�pl�n cezası aldınız, bu d�s�pl�n cezası neden�yle hak�m ve savcı 

olamazsınız. Bu d�s�pl�n cezası sebeb� �le ara sınavlara g�remeyeceks�n�z. Bu d�s�pl�n cezası 

neden�yle kopya çekt�ğ�n�z g�rd�ğ�n�z sınavdak� sınav geçers�z sayılmıştır.” vs. şekl�nde tek tek 

bütün her şey� yazmıyor; s�z� sadece d�s�pl�n cezası alma statüsüne sokuyor. Bunun sonuçları, 

o sokulduğu yer� düzenleyen genel düzenley�c� �şlemlerle bel�rlenm�şt�r. O yüzden buna koşul 

den�l�yor, bell� b�r koşullar fıçısının �ç�ne atıyor. Orada s�z o koşullar ne �se, s�z onun reng�ne 

boyanıyorsunuz. Dolayısı �le; s�z� sadece o statüden o statüye koyuyor, ama b�r sürü de hukuk� 

durumu bel�rl�yor. Pasaport aldığınızda nereye g�deceğ�n�z� bel�rlem�yor, ama pasaport 

aldığınızda pasaport sah�b� Türk vatandaşı olarak b�r statüye g�r�yorsunuz, o statü çerçeves�nde 

bazı ülkelere v�zel� g�d�yorsunuz, bazı ülkelere v�zes�z g�d�yorsunuz, pasaportun geçerl�l�k 
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tar�h� dolayısı �le çeş�tl� hukuk� unsurlar oluyor, pasaportu kullanarak k�ml�ğ�n�z� bel�rley�c� b�r 

�şlem olarak yapıyorsunuz, pasaportunuzla başka k�ml�ğ�n�z olmasa b�le g�tt�ğ�n�z yerde 

evlenme vs. g�b� hukuk� muameleler yapıyorsunuz, yurtdışında pasaportunuzu �braz ederek 

konsolosluklar nezd�nde dava açab�l�yorsunuz.  

Ya da öğrenc� pasosunu ele alalım. Bu pasoya İETT de �nd�r�m yapıyor, Marmaray da 

�nd�r�m yapıyor, şeh�r hatları da �nd�r�m yapıyor, belk� THY da �nd�r�m yapacak, belk� 

Esk�şeh�r’e g�tt�ğ�n�zde Esk�şeh�r beled�yes� “Herhang� b�r beled�yeden �nd�r�ml� kart almış 

olana ben de �nd�r�m yapıyorum.” d�ye b�r düzenleme yapacak ve ona tâb� olacaksınız. Bunların 

h�çb�r�s� s�z�n �şlem�n�zde yazmıyor. İstanbul Beled�yes�’nden sadece �nd�r�ml� öğrenc� kartı 

almış olmakla, buna bağlanan b�r sürü sonuca �l�şk�n lehte ya da aleyhte unsurlara tâb� 

oluyorsunuz. Ne oluyor? S�z� bu �şlemle b�r statüden b�r statüye sokuyor, yan� genel düzenley�c� 

�şlemler�n bel�rled�ğ� alana sokuyor s�z� veya o alandan çıkartıyor.  

Buna b�rel koşul den�l�yor. Yan�; koşulu kend�s�nde, ama hukuk� sonuçları �ç�ne g�rd�ğ� 

alandadır. Sonuçlarını ve bütün hukuk� unsurlarını kend�s� bel�rlem�yor. Sadece oradan oraya 

sokuyor. Hukuk fakültes� öğrenc�s� yapıyor, hukuk fakültes� mezunu yapıyor, pasaport sah�b� 

yapıyor, �ş yer� açma �zn� sah�b� oluyorsunuz. Bazen de talepler redded�ld�ğ�nde de benzer 

durumun olduğu kabul ed�l�yor: Pasaport taleb�n�z� kabul ett�ğ�nde de b�r statüye g�r�yorsunuz, 

pasaport taleb�n� reddetmek suret� �le aynı statüde s�z� tutarak da b�r statüye sokmuş oluyor. 

Pasaport taleb� redded�lm�ş olanlar statüsüne g�r�yorsunuz. Hayatta hep böyle genel 

düzenley�c� �şlemlerle bel�rlenm�ş statüler arasında dolaşıyoruz. İdaren�n mensupları da böyle 

statüler arasında dolaşıyor. Ben devlet memuru olarak b�r statüdey�m, öğret�m görevl�s� olarak 

b�r statüdey�m, başka unsurlar neden� �le çeş�tl� statülerdey�m ve bu statüler�n verd�ğ� çeş�tl� 

�mkanlar ve çeş�tl� yükümlülükler var. Bu �mkânlar, yükümlülükler çerçeves�nde gündeme 

gel�yor.  

Mesela; YÖK’ün yaptığı b�l�rk�ş�l�k görevlend�rmes�ne b�r meslektaşım hakkında olduğu 

�ç�n karşı çıkmıştım. “Görevlend�rme yetk�n�z yok.” d�ye hukuk� süreç başlattım, sonuçta 

onların söyled�ğ� haklı çıktı, çünkü mevzuata göre s�ze hem tâb� olduğunuz ün�vers�ten�n hem 

de YÖK’ün kanunlara aykırı olmamak üzere görev vereb�leceğ�ne �l�şk�n b�r düzenleme var. 

“Ben�m ne alakam var, ben�m başka �şler�m var, zaten �nsanları yargılamak �stemed�ğ�m �ç�n 

hak�m olmadım. N�ye böyle b�r külfet� kabul edey�m? Hem b�r külfet, hem aynı zamanda hoş 

olmayan b�r �ş.” d�yeb�l�rs�n�z; ama sonra statünüze bakıyorsunuz, statünüzün b�r ün�vers�ten�n 

mensubu öğret�m üyes� olarak YÖK tarafından  böyle b�r görev ver�leb�lecek �nsan statüsünde 

olduğunuzu gördüğünüz zaman bu sefer statünüzün hukuk� sonuçları �şl�yor, görev� 
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yapmazsanız ya da gereğ� g�b� yapmazsanız bu sefer s�z�n hakkınızda d�s�pl�n sürec� başlıyor. 

Bu sadece s�z�n sıfatınıza bağlı, �ç�ne g�rd�ğ�n�z hukuk� ortamın sonuçlarıdır. Yan� �nsan 

statüsüne bağlı sonuçları “Acaba ben bunu yapmak durumunda mıyım?” d�ye hukukçu olarak 

düşündüğünde, araştırdığında bulab�l�yor.  

Z�nc�rleme b�r sürü sonucu var. Sadece el�n�ze aldığınız b�r �şle sınırlı değ�l statünüz. İşte; 

�nsanları oradan oraya sürükleyen, der�nl�ğ� b�l�nmeyen statüler �ç�ne sokan, farklı hukuk� 

ortamlarda dolaştıran, hukuk� durumunu bel�rleyen �şlem b�rel koşul �şlemd�r. Ama d�kkat ed�n, 

bunu bel�rleyen �şlem�n kend�s� değ�l; �şlem sadece b�r statüye atıyor, bel�rleyen genel 

düzenley�c� �şlemler; kanunlar, anayasa, yönetmel�kler, genelgeler, tam�mler, tüzükler, o statüyü 

düzenleyen ne varsa onun düzenled�ğ� alana atıyor. Dolayısı �le; s�z b�rel koşul �şlemler �le 

halden hale gönder�l�yorsunuz, çevr�l�yorsunuz.  

Tekrar ed�yorum: �şlem�n kend�s� sadece s�z� b�r statüye sokuyor, unsurları bel�rlem�yor, 

s�ze yönel�k b�r şey bel�rlem�yor. Mesela; “S�z� öğret�m üyes� olarak atıyoruz, fakat yaptığımız 

görüşmeler net�ces�nde h�çb�r d�s�pl�n �ş� �le uğraşmayacaksınız.” şekl�nde b�r statü 

bel�rleyem�yor s�ze, bel�rleyeb�lse öznell�ğe g�d�l�r. S�z öğret�m üyeler�ne ne g�b� görevler� 

varsa, öğret�m üyeler�ne nerelerden görev ver�leb�l�yorsa, öğret�m üyeler�n�n ne yapması 

gerek�yorsa; öğret�m üyes� olduğunuz andan �t�baren onu yapmakla karşı karşıya kalıyorsunuz. 

S�z� öğret�m üyes� yapan �şlem bunu bel�rlem�yor. Öğret�m üyel�ğ� statüsünün sonucu bunu 

bel�rl�yor. Dolayısı �le; kend�s� bel�rlemeyen, ama bel�rleyen alanlara atan �şlemlere b�rel 

koşul den�l�yor. 

B�rel öznel �se tam ters�, çok az sayıda var. Kend�s� bel�rled�ğ� zaman var. Nasıl kend�s� 

bel�rled�ğ� zaman? B�rel koşul get�r�yor ve buradak� bütün rej�m�n �ç�ne atıyor. B�rel öznelde 

şöyle hem koşulluk var hem de ucunda kend�ne özgü b�r hukuk� rej�m var. Öznell�ğ� sağlayan 

ne? D�ğer genel statünün get�rd�kler� dışında, k�ş�ye özgü bel�rlenm�ş b�r kısım var. Bunun 

örnekler� çok fazla yok. Örnekler� konusunda da tartışmalar oluyor. Mesela; tartışmalı olsa b�le 

şöyle b�r örnek ver�leb�l�r: yılda 50.000 TL kazanan b�r �nsanı düşünel�m. Yılda 50.000 TL 

kazanan herkes, aynı verg�y� verm�yor. N�ç�n verm�yor? Ş�md� 50.000 TL kazanan normal 

t�carethane sah�pler� �ç�n d�yel�m k� %20 verg� matrahı var ve bunlar kazandıklarının %20’s� 

kadar verg� ver�yor, 50.000 TL kazandı �se, 10.000 TL verg� ver�yor. Ama bazı mesleklerde, o 

meslekler� yapanlar �ç�n b�r �nd�r�m oluyor, bazen de k�ş�n�n özell�kler� neden� �le �nd�r�m 

oluyor. Mesela; su parasında doğurganlığı teşv�k etmek �ç�n öyle b�r şey var: “6 çocuğu olandan 

su parası alınmayacak.”, “5 çocuğu olandan şöyle yapılacak.” d�ye. Bazen de; �nsanların çeş�tl� 

özell�kler� neden� �le teşv�kler� oluyor. Bu o zaman onlara özgü unsurları da �ş�n �ç�ne katarak, 
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k�ş�sel özell�kler� de �ş�n �ç�ne katarak, yan� yaptığı faal�yet�n n�tel�ğ�, hem statüden gelen 

�nd�r�mler, hem de k�ş�sel özell�kler neden� �le bel�rlen�yor �se o zaman b�rel öznel oluyor.  

Mesela şu konuda olab�l�r m� d�ye ele alalım: Aynı d�s�pl�n f��l�ne katılanlardan heps� aynı 

cezayı almıyor. N�ç�n? Mesela b�r�s� kopya çekmekten ötürü 1 hafta uzaklaştırma cezası alıyor, 

d�ğer� 1 ay alıyor. N�ç�n? Çünkü; 1 ay alan daha önce b�r kere daha kopya çekm�ş, tekerrürden 

ötürü alıyor. Baktığınızda �k�s� de aynı f��l�n paylaşanı. Buna b�rel öznel den�lm�yor; çünkü bu 

statünün get�rd�ğ� b�r şey tekerrür f��l�. K�ş�n�n özell�ğ�nden kaynaklanan b�r şey olursa öznel 

deneb�l�r. Özell�ğ�nden kaynaklanan b�r şey nasıl olab�l�r? Mesela; b�r�s� yanındak� �le 

konuşmuştur, d�ğer� özel olarak kopya hazırlamıştır, �nce uçlu kalemle yazmıştır, kalem�n �ç�ne 

yazmıştır, kopyayı �ç�nde rahat bulab�lmek �ç�n f�hr�st hazırlamıştır veya tels�zle kopya çekmek 

�ç�n tert�bat hazırlamıştır, el�ne anten özell�ğ� sağlasın d�ye bakır kablo sarmıştır, saçını 

uzatmıştır, kulağından kulaklığı get�rm�ş, sorular nereden atılacak nereden k�m cevap yazacak 

bunları bel�rlem�şt�r. Bunun özell�kler� bu kadar çalışmanın karşılığı olarak özel b�r cezayı 

gerekt�r�yor. K�ş�sel özell�kler�nden ötürü bunun cezası -statü dolayısı �le değ�l- kopya çekmek 

�ç�n gösterd�ğ� �radedek� devamlılıktır. Unuttuğu b�r şey� söyleyen b�r k�ş�n�n davranışı başka, 

bağıran çağıran ve “Ben�m sınıfımda k�mse kopya çekemez.” d�yen b�r hocayı protesto etmek 

�ç�n kopya çekmek başka -n�yet başka çünkü sınıfı geçmek �ç�n değ�l, b�r çeş�t sess�z protesto 

�ç�n-, hazırlanarak kopya çekmek başka, tamamen organ�ze b�r b�ç�mde kopya çekmek başka. 

Bu k�ş�ler�n bel�rley�c� n�tel�kte unsurlarını bel�rleyen hususlar var �se, k�ş�ye özel. Yan�; 

statüden artık çıkan, k�ş�ye özel b�r nokta var. 

Böyle �lg�nç b�r Danıştay kararı var. B�r �dare hukukçusu, -herhalde b�r ps�koloj�k 

rahatsızlık neden� �le- g�rd�ğ� kütüphanelerde Conse�l d'État kararlarından beğend�kler�n� j�letle 

kes�p alıyormuş. B�r müddet sonra bu farked�lm�ş, g�rd�kten sonra 1800’lerden kalma k�tapların 

b�rkaç sayfası yok. Buna d�s�pl�n cezası vermeler�ne rağmen b�rkaç kere daha tekrar etm�ş. 

Sonuçta kamu malı zarar görüyor, bunun üzer�ne kütüphaneye g�rmes� yasaklanmış. O da �dare 

hukukçusu olduğu �ç�n dava açmış “Böyle b�r şey olamaz, statüde böyle b�r şey yok.” d�ye. 

Danıştay da; “Her ne kadar d�s�pl�n yönetmel�ğ�nde böyle b�r ceza yoksa da kamu malı �ç�n 

devamlı b�r tehd�t oluşturduğu ortaya çıktığından kütüphanelere g�rmes�n�n yasaklanmasında 

hukuka aykırılık yoktur.” dem�ş. D�kkat edersen�z sadece ona özgü öznel b�r �şlem.  

Tamamen ona özgü d�kkat edersen�z. Ne oluyor? Sadece d�s�pl�n cezası almıyor, adamın 

kütüphanelere g�rmes� yasaklanıyor. Adama özgü b�r şeyd�r. Bu o zaman öznel oluyor. Öznel 

zaten adı üzer�nde ona özgü b�r şey, ona özgü b�r düzenleme. Ona özgü düzenlemen�n öznel 

�şlem olab�lmes� �ç�n kanunlarda yönetmel�klerde öngörülmüş tekerrür g�b� ağırlaştırıcı cezalar 
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dışında, özell�ğ�nden kaynaklanan tamamen kend�ne özgü b�r alan oluşturmasıdır. 

Tamamen kend�ne özgü b�r alan oluşturduğunda koşulluk dışında b�r de öznell�k 

oluşturmuş olur. Yan�; bu, genel düzenley�c� �şlem �ç�nde b�r ada g�b�d�r, sadece ona özgü b�r 

hukuk� ada. Dolayısı �le; örneğ�m�ze baktığınızda d�s�pl�n cezası alanların statüsüne tâb� olduğu 

g�b�, b�r de sadece ona özgü kütüphanelere g�rme yasağı var. Dolayısı �le; öznel� de böyle tar�f 

ed�l�yor. Aynı zamanda koşul. Ama koşulluk dışında ne var? B�r statüye atıyor, ama b�r de 

kend�ne özgü düzenl�yor. Bunun çok büyük b�r hukuk� sonucu olmadığı �ç�n ben bu ayrımın 

üzer�nde durmayı gerekl� görmüyorum. Çünkü; �ster öznel olsun, �ster koşul olsun mahkeme 

değ�şm�yor, �lg�l� değ�şm�yor, sadece hukuk� denet�m yaparken öznel �şlem�n yapılmasına yetk� 

veren b�r hukuk� zem�n var mı buna bakılmasını gerekt�r�yor. Yetk�s�zl�k asıl olduğu �ç�n bunu 

yapmamak gerek�yor; ama �dare hukukçusu örneğ�nde Danıştay bunu haklı görmüş. 

B. Karma İşlem 

Karma �şlem den�len kısmın en öneml� görünümü �mar planıdır. Karma �şleme farklı 

anlamlar verenler de var, ama �mar planını anlattığımda bana hak vereceks�n�z d�ye 

düşünüyorum. İmar planları bell� b�r bölgey� genel olarak düzenl�yor; ayrıca �mar planlarında 

her parsel, her cm2 yer�n de �şlev� düzenlen�yor. Yan�; b�r �mar planına baktığınızda genell�k 

var, b�r gayr� şahs�l�k var; çünkü bütün alanı düzenl�yor. Ama b�r yandan da baktığınızda s�z�n 

parsel�n�ze �l�şk�n b�r düzenleme de yapıyor. TAKS d�yor, KAKS d�yor, emsal d�yor veya h 

d�yor ve düzenl�yor. Bu düzenleme �le parsel olarak b�rel koşul olarak s�z�n parsel�n�z� 

bel�rl�yor. Mesela yeş�l alana sokuyor, 4 katlı �nşaat alanına sokuyor, s�ze gökdelen yapma �zn� 

ver�yor yan� b�rel kısmı var; ama b�r de bütün alanı düzenleyen genel kısmı var. Böyle �şlemlere 

den�l�yor k�; �ç�nde hem genel özell�ğ� var hem b�rel özell�ğ� var buna karma demek gerek�r 

d�yor.  

Bunların özell�ğ� ned�r? -4. sınıfta göreceks�n�z- Özell�kle b�rel ve genel fark ed�yor: 

Bakacak yargı merc��n� değ�şt�r�yor. Genel düzenley�c� �şlemlerde yargı merc�� değ�şeb�l�yor. O 

yüzden de ş�md� hang� yargı merc�� görecek meseles�ne g�rm�yoruz. Ama bunu b�lmen�n b�r 

hukuk� sonucu var. Öyle �se; tekrar edersek, s�ze yaptığımız ayrımların az veya çok b�r hukuk� 

sonucu var. Bu ayrımlar sadece teor�k olarak ders� anlatmak �ç�n değ�l; bu konunun sonucu 

olduğu �ç�n. Bunun dışında konuyu anlamak �ç�n başka yerlerde, k�taplarda yapılan ayrımlara 

da bakab�l�rs�n�z ve bakmanız da �y� olur. Karıştırmamak �ç�n çok yoğunlaştırmıyoruz.  
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C. Ara İşlemler 

Ş�md� Kemal Gözler’�n de değ�nd�ğ� ara �şlemler kısmına gelel�m. Bu Fransız doktr�n�n�n 

ortaya çıkarttığı b�r husustur. Ara �şlemler orada daha çok tartışılıyor. Bazı konularda karar 

ver�lem�yor. Türk hukukunda da karar ver�lem�yor ama; karar ver�lemed�ğ� zaman çok dert 

etmeden geç�yoruz.  

Bu ara �şlemler�n özell�ğ�, genel m� b�rel m� olduğunda tereddüt ed�len �şlemler olması 

husundadır. Mesela; Süleyman�ye bölges�n� s�t alanı �lan ed�yorsunuz. Süleyman�ye bölges� s�t 

alanı �lan ed�ld�ğ� zaman bu genel m� b�rel m� problem�n� çıkıyor. N�ye bu problem ortaya 

çıkıyor? Süleyman�ye bölges� baktığımızda b�r bölge, b�rel g�b� gözüküyor; ama Süleyman�ye 

bölges� ded�ğ�m�z aman da �ç�nde onlarca sokak ve onlarca ev var. Heps�n�n hukuk� statüsünü 

etk�l�yor. B�rel m�? Neye göre bakacağız? İşlem�n neres�nde durup ona bakacağız? Eğer �şlem�n 

karşısında durup Süleyman�ye d�ye bakarsak b�rel, Süleyman�ye kısmında durup �çer�ye doğru 

bakarsak da yüzlerce parsel� etk�led�ğ� �ç�n geneld�r. Bunun �ç�nden çıkılamadığı �ç�n ara �şlem 

den�l�yor, “İster öyle say, �ster böyle say.” g�b�. Bunun başka örnekler�n� Kemal Gözler 

ver�yordu. 

Mesela traf�k levhaları var. İşlemler mutlaka yazılı değ�l göster�c� de olab�l�r. Işıklar 

da b�r �şlem, kırmızısı var, yeş�l� var ve heps� gözüküyor. Yeş�l yanması demek, acaba göster�c� 

�şlem olarak b�rel b�r �şlem m� yoksa genel m�? Çünkü traf�kte bekleyen veya gel�p geçen bütün 

araçlara “Geç” d�yor, kırmızıda da bütün araçlara “Dur” d�yor. Eğer; etk�s� açısından bakarsanız 

genel, ama karşıdan bakarsanız “Dur” d�yor veya “Geç” d�yor, sadece hukuk� durum 

bakımından b�r düzenleme yapıyor.  

Traf�k pol�s�n�n jestler� �le �şlemler yapılab�l�r. Buna da jestle yapılan �şlemler 

den�l�yor. Bu da b�r �dar� �şlem sayılıyor. Bunun sonucunda b�r zarar meydana geld�ğ�nde 

�daren�n sorumluluğu var. “Yol ver”, “Dur” g�b� levhaların heps� b�rer �dar� �şlem. Ama genel 

düzenley�c� �şlem m�? Yoksa b�rel koşul �şlem m�? Doktr�n bunun �ç�nden çıkamadı, belk� s�z 

henüz fazla �dare hukuku okumamış berrak z�h�nler olarak çok rahat ve mantıklı açıklamalarla 

bunu çözeb�l�rs�n�z. Bence �dare hukukunun güzell�ğ� burada. Yıllarca uğraşanların çözemed�ğ� 

b�r problem�, yen� uğraşmaya başlayanların çözme �ht�mal� her zaman var.  

Meden� hukukta böyle b�r �ht�mal yok, t�caret hukukunda böyle b�r �ht�mal yok; çünkü 

�dare hukukunda üzer�nde düşündükçe batağa saplanıyorsunuz, çalıştıkça �ş karmaşıklaşıyor. 

Hareket ett�ğ� �ç�n, d�ğerler� sab�t. Hareket eden b�r alanda s�z onun hareket�n� 

yakalayamazsanız, başınız dönüyor veya çok yakından s�z de onunla hareket edersen�z, onun 
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her dönüşünde başınız dönüyor; ama bell� b�r mesafeden sab�t b�r noktadan bakmayı sağlarsanız 

netleşt�r�yorsunuz. Hukuktak� en büyük başarı, z�h�n berraklığı �le netleşt�rmek, hukuk� 

durumun teşh�s�n� koyab�lmekt�r. Bunun �ç�nden çıkılamadı: ara �şlemler den�lerek çıkıldı. 

K�m�s� genel n�tel�ktek� �şlemler ded�, genel düzenley�c� �şlem ded�; çünkü burada kavşakta yol 

ver �şaret� herkes� etk�leyen b�r �şlem, adeta etk�lemes�ne bakıldı. Ama sev�len b�r �nsanın ceza 

alması da herkes� etk�ler değ�l m�?  

Dolayısı �le; o herkes� etk�lemek �ş�n kr�ter� m�d�r? Yoksa konusu mudur? 

Burada k�m�s� de ded� k�, “Bu konudur, yolun bu kısmına gelen bu �şaret kısmında 

durması buradak� yolun sokulduğu statü neden� �led�r, yoksa herkese etk�l� olması neden� �le 

değ�l. Yolun bu kısmını park ed�lmez alan olarak bel�rl�yor, bu yola �l�şk�nd�r, b�reld�r, sadece 

yolun o kısmına �l�şk�nd�r, başkalarını etk�lemes� bunu genel hale get�rmez. Yolun o statüsünü 

bel�rl�yor sadece.” D�yel�m k�, s�z�n başarılı b�r meslek hayatına g�r�p çok para kazanmanız 

eş�n�z� dostunuzu, yemek ısmarlayacaklarınızı, arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, borç para 

verecekler� ve daha b�rçok k�msey� etk�ler. Ona bakarak s�z�n b�r mesleğe g�rmen�ze genel 

n�tel�kte bakılamaz d�ye vulgar�ze etmek lazım. Bazen anlaşab�lmek �ç�n, olmayacak 

�ht�mallere, kötü örneklere götürüp mantıklı cevap ver�p vermed�ğ�n� denemek de b�r yöntem. 

Burada b�rell�k n�tel�ğ� m� genell�k n�tel�ğ�nde m� karar ver�lemed�. 

Ş�md� de �şlemler�n b�r başka unsuruna gelel�m.  

Karma �şlem� anlatırken s�ze şunu da söyled�k: �şlemler�n heps� yazılı olmaz, sözlü 

olab�l�r, jestlerle yapılan �şlemler olab�l�r, levhalarla göster�len �şlemler olab�l�r. Ama; bu 

�şlemlere sonuç bağlamak lazım. “B�s�klet g�remez.” �şaret�ne bu sonucu bağlayan ned�r? 

Esasında b�r genel düzenley�c� �şlemd�r, Karayolları Traf�k Yönetmel�ğ�’nde traf�k levhalarının 

ne anlama geld�ğ�n� bel�rl�yor. Esasında �şlem düzenlem�yor bunu, bunu düzenleyen 

yönetmel�kt�r. Yan� esasında bu �şarete bağlanan sonuç, yönetmel�kted�r. Bu �şaret başka b�r 

�şaret şekl�nde de değ�şt�r�leb�l�rd�.  

O zaman bunu bel�rleyen, bunu düzenleyen bel�rleyen �şaret m� olurdu? Hayır. Bunu 

düzenleyen bu �şarete hukuk� sonuç bağlayan yönetmel�kte, genel olan yönetmel�kt�r. Kırmızı 

ışıktak� geç�lmezl�k n�tel�ğ�n� kırmızı ışık sağlamıyor, kırmızı ışık yönetmel�kte kırmızı ışıkta 

geç�lmez�, durulması gerekt�ğ�n� gösteren b�r hukuk� durumun göster�c� n�tel�ğ�nde, 

somutlaşmış alanı oluyor. Orada b�r traf�k ışığı konulmakla, orada yanıp sönmekle, bell� b�r 

alanda geç�lmez mesajını vermekle yer�ne get�r�yor. Esasında bunun hukuk� sonucunu bağlayan 

yönetmel�kt�r. İler�de b�r gün, “Renk körü olanlar kırmızı ışığı görem�yor, renk körü olanların 
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göreb�leceğ� başka b�r renk ‘Dur’ �şaret� yer�ne geçs�n.” den�leb�l�r ve durmak bakımından 

kırmızı yer�ne başka b�r ışık get�r�leb�l�r. Dolayısı �le; bu ışığın kend�s�nden kaynaklanan b�r 

hukuk� sonuç değ�l; bu renge sonuç bağlayan genel düzenley�c� �şlem�n, düzenlemes� neden� �le 

bell� b�r yerdek� ışığın göster�c� n�tel�ğ�d�r. O yüzden de b�rell�k n�tel�ğ� sank� ağır basıyor, genel 

düzenley�c� �şlem onun ger�s�nde, kend�s� genel düzenley�c� olmaktan z�yade b�r genel 

düzenley�c� �şlem�n somut b�r yerde uygulanması g�b� gözüküyor. Bunu gösterd�k s�ze. Yan�; 

jestlerle olur, hareketlerle olur, renklerle olur, tabelalarla olur, sözlü olarak olur. Özell�kle kolluk 

faal�yetler�nde %50’n�n üzer�nde sözlü em�rler vardır: “Müdahale et.” der, “Gaz kullan.” der, 

“S�lah kullan.” der, “Müdahale etme.” der, “Fotoğrafını çek.” der. Dolayısı �le oradak� 

�şlemler�n h�çb�r�s� esasında yazılı değ�l; sonrasında �spat problem� olmasın d�ye ses kaydı 

alınıyor olab�l�r, tels�z konuşmaları kayda alınıyor olab�l�r, em�r tekrarı alınıyor olab�l�r. Mesela; 

askerl�kte em�r tekrarı d�ye b�r şey vardır. Yanlış anlaşılmasın d�ye ast-üst arasındak� �l�şk�de 

em�r mutlaka tekrar ett�r�l�r. Ast emr� yanlış anlamış olab�l�r, üst asta tekrar ett�r�r, böylel�kle 

�şlemde b�r tereddüt olmaz. 

İdar� �şlemler� farklı açılardan değerlend�rmeye devam ed�yoruz. İlk derstek� çeş�tl� 

ayrımları yaptık, ş�md� �dar� �şlemler�n b�r boyutunu daha göster�p artık �çer�ğ�ne geçeceğ�z. 

Zımn� �dar� �şlemler 

Zımn�, örtülü demekt�r. İdar� �şlemler�n şekl�n�n sadece yazılı olmadığını; �dar� �şlemler�n 

sözlü olab�leceğ�n�, �dar� �şlemler�n �şaretlerle göster�leb�leceğ�n�, �dar� �şlemler�n jestlerle 

göster�leb�leceğ�n� bel�rtt�k. Bunların üstüne b�r de zımn� �dar� �şlemler var. Bunlar nasıl �dar� 

�şlemlerd�r? İdareden b�r talepte bulunduğunuzda, �dare b�r şey yapması gerek�r �ken 

yapmamasına �rade açıklaması sonucunu bağlamaktır. İdareden b�r talepte bulunuyorsunuz, 

�dare bell� b�r süre �ç�nde cevap vermez �se, o süre düzenlemeye göre ya taleb�n�z� reddetm�ş 

sayılıyor ya da kabul etm�ş sayılıyorsa zımn� b�r �şlem var demekt�r. İdare açıkça �rades�n� d�le 

get�rm�yor, jest �le, sözlü olarak veya yazılı olarak b�r cevap verm�yor, �rades�n� açıklamıyor; 

ama s�z�n taleb�n�z� susmakla cevaplandırmış sayılıyor. Susmakla cevaplandırmış sayılmasına 

�l�şk�n b�r hukuk� altyapı olduğunda buna zımn� den�l�yor; çünkü �dare b�r şey söylem�ş değ�l, 

b�r hareket yapmış değ�l, ama susmasına sonuç bağlanmıştır. Mecelle’de de buna �l�şk�n 

hükümler vardır. B�z�m hukukumuzda da buna �l�şk�n hükümler vardır. Temel mantık şöyled�r: 

Susan b�r k�mseye �rade yüklenemez; ama söz söylemes� gerek�rken söylemeyen�n reddetm�ş 

sayılacağına da�r genel kabuller var, �st�sna� bazı durumlarda da susmanın kabul anlamına 

geld�ğ�ne �l�şk�n düzenlemeler var. 
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Örneklerle g�del�m.  

İmar Kanunu’nun 30. maddes�, zımn� kabulü öngörmüş olan �st�sna� b�r madded�r. 
Zımn� kabul çok �st�snaen var. Yapı ruhsatında zımn� kabul yok; ama �skanda -yan� yapı 
kullanma �zn�nde- s�z �nşaatı b�t�rd�ğ�n�z� beled�yeye b�ld�rd�ğ�n�zde beled�ye orada ver�len 30 
günlük süre �ç�nde gel�p “Başvurunuzda eks�kl�k vardır.” demed�ğ� takd�rde, 30 günün sonunda 
s�ze �skan verm�ş sayılıyor. Kanun bunu şu şek�lde �fade etm�ş: “Beled�yeler, val�l�kler mal 
sah�pler�n�n müracaatlarını en geç otuz gün �ç�nde net�celend�rmek mecbur�yet�nded�r. Aks� 
halde bu müddet�n sonunda yapının tamamının veya b�ten kısmının kullanılmasına �z�n ver�lm�ş 
sayılır.” N�ye bunu öngörmüş? Beled�yeler, �ş çokluğu vs. neden� �le gelmezse, b�ten �nşaatı 
�nsanlar g�d�p kullanamazsa, m�ll� servet kullanılamazsa, kullanılması gec�kt�r�l�rse sosyal 
sıkıntı çıkar d�ye düşünülmüş ve “Eğer b�r aksaklık varsa Beled�ye gel�p b�ld�rs�n, b�ld�rmezse 
artık kabul etm�ş sayılsın.” d�ye öngörülmüş. Ama  bu; ded�ğ�m�z g�b� �st�sna�.  

Esas kural İYUK’un 10. maddes�d�r. İYUK da �dare bakımından genel kuralı 
öngörüyor. İdareye yaptığınız müracaata 60 gün �ç�nde �dare cevap vermezse taleb�n�z 
redded�lm�ş sayılır. Hep pasaport örneğ�n� ver�yoruz: İdareye başvurdunuz, 60 gün geçt�, ama 
�dare pasaportunuzu vermed�yse genel kural olarak pasaport taleb�n�z� reddetm�ş sayılıyor. 
Dolayısı �le; s�z bu red d�ye dava açab�l�yorsunuz. Yan�; �dare açıkça red �rades�n� açıklamıyor, 
reddett�ğ�n� ortaya koyan başka b�r muamele yapmıyor, ama harekets�z kalmasına b�r sonuç 
bağlanıyor; çünkü �darey� beklesen�z belk� yıllarca b�r cevap vermeyecek ve h�ç hukuk� 
mücadele yapamayacaksınız.  

Öyle �se; hukuk s�stem� �daren�n susmasına ya kabul ya da red sonucu bağlıyor. 

B�z�m hukukumuzda, genel kural �daren�n suskunluğunun red sayılmasıdır, ama �st�sna olarak 

kabuller var. Fransız s�stem� ş�md� değ�şt� ve genel kural olarak kabule, �st�sna olarak redde 

döndü. 10. madden�n II. fıkrasına bakalım: “Altmış gün �ç�nde b�r cevap ver�lmezse �stek 

redded�lm�ş sayılır.” Bu nasıl �spatlanacak problem� var. İspat şu şek�lde oluyor, s�z �dareye b�r 

d�lekçe ver�rken 2 nüsha götürüyorsunuz. İdarede kalacak d�lekçe taleple sonuçlanıyor, bu 

d�lekçes� “... arz ve talep eder�m.” şekl�nde b�t�r�yorsunuz. Bu d�lekçey� �dare alıyor, �k�nc� 

d�lekçen�z�n üstüne de �dare tar�h ve sayı �çeren “alındı” damgası vuruyor, s�z bunu el�n�zde 

tutuyorsunuz çünkü �daren�n zımn� olarak ne �şlem yaptığı, s�z�n müracaatınızla �lg�l�d�r. S�z ne 

�sted�n�z k�, �dare onu reddett�? Bunu göreb�lmek. İdaren�n �şlem� s�z�n �stem�n�ze ses 

vermemek suret� �le olduğu �ç�n, �spat vasıtası s�z�n d�lekçen�z oluyor. Mesela; �dareye 9000 

k�ş�n�n okuduğu yerde daha fazla tuvalet yapılması �stem�n�z� �çeren b�r d�lekçe verd�n�z ve 

�dare h�çb�r cevap vermeyerek reddett�. H�çb�r şey söylemezse, talep 60 günün sonunda 

redded�lm�ş sayıldığı �ç�n s�z o red �şlem�n� b�r hukuka aykırılık gerekçes� �le dava konusu 

yapab�leceks�n�z. 

 Dolayısı �le; talep hakkının davaya dönüşmüş kısmını sağlayan mekan�zma, zımn� red 

mekan�zması. O yüzden s�z�n ne talep ett�ğ�n�z öneml� k� reddetm�ş sayılsın. Şöyle b�r şeyde 

red �şlem� oluşmaz: �dareye “İstanbul Hukuk Fakültes�’ndek� tuvalet sayısı hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” d�ye sorsanız, �dare de h�ç cevap vermese ve sorunuzun üstünden 60 günün 
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geçmes�n�n red sayılması mümkün değ�l; çünkü �çer�de b�r talep yoktur. Görüş sorulmuş ve 

�dare de görüş b�ld�rmem�ş. Bu görüşü açıklamaya zorlayacak b�r şey değ�l; zımn� redd� 

sağlayan haklı ya da haksız, hukuka uygun ya da aykırı, kabul ed�leb�l�r ya da kabul ed�lemez, 

mahkemede �ptal ed�l�r veya ed�lmez somut b�r talepte bulunacaksınız ve �dare onu açıkça 

reddederse zaten b�r �şlem var, açıkça reddetmez ve suskun kalırsa 60 günün geçmes� b�r �dar� 

�şlem anlamına gel�yor. 60 gün sess�z kalmaya, reddetme sonucu bağlanıyor. 60 gün sess�z kalan 

�dare, genel kural gereğ� zımnen reddetm�ş sayılıyor.  

Böylel�kle �şlem tes�s etm�ş oluyor, taleb�n�z� reddetm�ş oluyor. “İş�m çoktu, 

bakamadım.” g�b� b�r savunmaya karşı da İYUK madde 10’da den�l�yor k�: “İlg�l�ler altmış 

günün b�tt�ğ� tar�hten �t�baren dava açma süres� �ç�nde, konusuna göre Danıştay’a, �dare ve verg� 

mahkemeler�ne dava açab�l�rler. Altmış günlük süre �ç�nde �darece ver�len cevap kes�n değ�lse 

�lg�l� bu cevabı, �stem�n�n redd� sayarak dava açab�leceğ� g�b�, kes�n cevabı da bekleyeb�l�r.” 

Yan�; �dare “Taleb�n�z alınmıştır, yoğunluğumuz sebeb� �le değerlend�rme yapılıp cevabı daha 

sonra s�ze b�ld�r�lecekt�r.” dese, bu maddede d�yor k� “Talepte bulunan olarak �stersen bunu red 

cevabı sayıp dava açab�l�rs�n �stersen de 6 ay daha bekleyeb�l�rs�n.” Böyle de b�r �mkan 

get�r�yor. Genel kural bu: zımn� red. İdare suskun kaldığı zaman, �dareye b�r �rade �snat ed�l�yor. 

 

Ş�md� �st�snaları gösterel�m.  

İst�snaları b�l�rsen�z d�ğerler�n� çözmek daha kolay olur. B�r�nc� �st�sna, yapı kullanma 
�zn� �d�. Süre 30 gündür. 30 günde �dare b�r şey yapmazsa, eve g�d�p oturmaya başlıyorsunuz, -
zımn� kabulü anlar ve kabul ederlerse- elektr�k ve su bağlatıyorsunuz. Normalde �skan den�len 
yapı kullanma �zn� olmadan elektr�k, su, doğalgaz vs. bağlanamaz. Kanun gereğ� de s�z �dareye 
başvurduğunuzda 30 gün �ç�nde �dare eks�kl�k b�ld�rmezse �skan ver�lm�ş sayıldığı �ç�n esasında 
�skan �stenen yerlere üzer�nde alındı damgası olan d�lekçen�z �le g�deceks�n�z ve “Bende b�r 
�skan belges� yok, ama kanun maddes� açık. Şu tar�hte başvurdum, geçen süre de ortada, �dare 
de b�r şey söylemed�. Dolayısı �le; hükmen ben�m �skanım var. Hükmen, yan� kanun gereğ�. 
İdaren�n bu durumda sess�z kalması kabul anlamına gel�r.” Bürokras�n�n bu durumu anlaması 
çok zor; çünkü genel yaklaşımda �daren�n sess�zl�ğ� red anlamında kabul ed�l�yor. 

B�r başka �st�sna olarak Rekabet�n Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddes�ne 
bakalım: “Kurulun, süres� �ç�nde b�rleşme veya devralmaya �l�şk�n müracaata herhang� b�r 
cevap vermed�ğ� ya da herhang� b�r �şlem yapmadığı hallerde, b�rleşme veya devralma 
anlaşmaları b�ld�r�m tar�h�nden 30 gün sonra yürürlüğe g�rerek hukuk� geçerl�l�k kazanır.” Yan� 
Rekabet Kurulu ş�rket b�rleşmeler� ve devralmalarında, p�yasadak� rekabet� bozucu sermaye 
yoğunlaşması oluyor mu, bütün �ş tek elde m� toplanıyor buna bakacak. Dolayısı �le; s�z ş�rket 
devralırken, ş�rket�n�z� büyütürken veya başka b�r ş�rketle b�rleş�rken Rekabet Kurulu’ndan 
“Rekabet bakımından sakınca yoktur.” şekl�nde �z�n ve görüş almanız lazım. Burada da t�car� 
faal�yetler� gec�kmeye tahammülü olmadığı hususunu da göz önünde bulundurup Rekabet 
Kurulu’nun cevabını gec�kt�rmes� �ht�mal�n� d�kkate alarak, Kurul 30 gün �ç�nde b�r şey 
söylemez �se b�rleşme devralmaya olumlu görüş b�ld�rd�ğ� kabul ed�l�r den�l�yor. 

Devlet Memurları Kanunu’nda çek�lm�ş sayılma �le çok tartışılab�l�r �lg�l� b�r husus var: 
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“Mezun�yets�z veya kurumlarınca kabul ed�len mazeret� olmaksızın görev�n terk ed�lmes� ve bu 
terk�n kes�nt�s�z 10 gün devam etmes� hal�nde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çek�lme 
�steğ�nde bulunulmuş sayılır.” Gerç� bunun da mazeret olup olmadığına bakmak lazım. 

Dolayısı �le değ�nd�ğ�m�z bu hususu da değerlend�rmen�ze sunmuş oluyoruz.  

Artık �şlemler�n �çer�ğ�ne g�r�yoruz. İşlemler�n hukuka uygunluk ve aykırılık kısmını 
anlayab�lmek �ç�n �şlemler� parçalayacağız.  

Tekrar edel�m: İdar� �şlemler�n hukuk� rej�m� üzer�nde duruyoruz, �şlemler� farklı 
açılardan tasn�f ett�k, çeş�tl� hukuk� sonuçları olan unsurlarına baktık, ş�md� (de 
konstrüks�yonunu) -yapı sökümünü- yapıyoruz. B�r �şlem� söktüğünüz zaman �ç�nde kaç parça 
var ve bu parçalar hukuka uygun mu aykırı mı nasıl değerlend�r�lecek?  

 

VI. İdar� İşlem�n Unsurları 

A. Yetk� Unsuru 

İşlem� söktüğümüzde b�r�nc� parça olarak yetk� unsuru çıkıyor. “İşlem� k�m yapmış?” ve 

“K�m yapmalıydı?” hususuna bakacağız. “İşlem� k�m yapmış?” b�r vakıanın tesp�t�, yetk�l� m� 

yetk�s�z m� bakmadan sadece �şlem� yapana bakıyoruz. İşlem� yapması gereken k�ş�lere, bunun 

yapıp yapamayacağına da mevzuattan bakılınca b�r uyumsuzluk varsa yetk� sakatlığı ortaya 

çıkıyor. İşlem� yapab�lecek b�r�s� �şlem� yaptıysa yetk� sakatlığı yok demekt�r. Dolayısı �le, 

unsurlardan b�r� yetk�d�r. “K�m yapab�l�rd�?” ve “K�m yapmış?” arasında fark var �se, sakatlık 

var demekt�r. Dolayısı �le; b�r mevzuat b�lg�s�ne �ht�yacımız var b�r de �şlem� k�m�n yaptığını 

tesp�t edeb�lecek bakış açısına �ht�yacımız var. İşlem�n sakat olup olmadığını anlayab�lmek �ç�n, 

önce �ç�nden yetk� unsurunu bulup çıkarmamız ve o yetk�y� k�m kullanmış, onu bulmamız 

gerek�r. 

B. Şek�l ve Usul Unsuru 

İk�nc� unsur -Kemal Gözler �k�ye ayırıyor- şek�l ve unsur: şek�l ve usul olarak �şlem hang� 

şek�lde yapılmış? Hang� usule uyulmuş? Zımn� red veya zımn� kabul mü?, yazılı mı yapılmış?, 

Hareketlerle yapılan b�r �şlem m�? Levha mı? Bu �şlem�n yapılması gereken şek�ller� arasında 

bu var mı? İşlem yapılırken uyulması gereken usule uyulmuş mu? Usule aykırılık var mı? Nasıl 

yapılmış? sorusunun cevabında da bu değerlend�rmey� yapacağız.  

Yan�; �şlem�n �ç�nden şekl�n� ve usulünü çıkartacağız, sonra �lg�l� mevzuatta düzenlenm�ş 

b�ç�mde uygun yapılıp yapılmadığına bakacağız. Mesela; özel hukukta gayr�menkul �le �lg�l� 

alım-satım �şlemler� mutlaka şekle tâb�d�r ve tapuda yapılması gerek�r. Öyle �se, şek�l-usul 

bakımından tapuda yapılması gereken b�r �şlem olması, onun mevzuatta düzenlenm�ş kısmıdır. 

Tapuda yapılmamış, sadece ad� sözleşme �le yapılmış somut b�r gayr�menkul alım-satımında; 
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önce bu alım-satım sözleşmes� adı altında tapuda yapılmayan sözleşmedek� usulü çıkartacağız, 

sonra bunun olması gereken usule uygun olup olmadığına göre bakarak “Bu gayr�menkul satış 

vaad� m�d�r?”, “Geçerl� m�d�r?”, “Tapuda yapılmadığı �ç�n bu �şlemde şek�l unsuru sakatlığı var 

mı?” bunu değerlend�r�yorum.  

Dolayısı �le; burada �k� tane unsur var. B�r�nc�s�; var olan �şlem� şek�l-usul unsuru 

kapsamında ne maceralar yaşadığını bulup çıkartmak, sonra bunun mevzuata göre uygun olup 

olmadığını değerlend�rmek, �k�s� b�rb�r�nden farklı unsurlar. İşlem� b�rb�r�nden sökerken, şek�l-

usul unsurunu bulmak lazım. Burada adeta b�r amel�yat yapıyoruz, teşr�h ed�yoruz, yarıyoruz 

ve kanundak� organları çıkartıyoruz. Organın yer�n� de bulab�lmek b�r mesele sonra organın 

hastalıklı olup olmadığını değerlend�rmek de ayrı mesele. Dolayısı �le; şek�l-usul de 

bakacağımız parçalardan b�r tanes�d�r. 

 

C. (Esas) Sebep ve Konu Unsuru 

B�r d�ğer� esk�den tek unsurmuş ve �sm� esasmış, ş�md� 2 unsur hal�ne geld� ve sebep ve 

konu oldu. “Bu �şlem n�ç�n yapılmış?” sorusunun cevabı sebep, “Ne yapılmış?” sorusunun 

cevabı da konu unsurudur. Bunlar da mevzuatta var. B�r �nsana d�s�pl�n cezası ver�lmes�, 

herhang� b�r gerekçe �le olmaz b�r sebeb� olması lazım. D�s�pl�n cezası almasının sebeb� kopya 

çekmek �se: N�ç�n bu d�s�pl�n cezası ver�lm�ş? Kopya çekt�ğ� �ç�n. Ne yapılmış? 1 ay 

uzaklaştırma cezası ver�lm�ş. Kopya çekene 1 ay mı uzaklaştırma cezası ver�l�yor 1 hafta mı 

ver�l�yor? Orada b�r sakatlık yapmışsa ve 1 hafta uzaklaştırma cezası ver�lmes� gerek�rken 1 ay 

uzaklaştırma ver�lm�şse konu sakat. Kopya çek�ld� d�ye ver�lm�ş; ama esasında kopya 

çekmem�ş ve yanlış anlaşılmış �se bu durumda sebep sakat. Dolayısı �le; sebep ve konunun olay 

bazında değerlend�r�lmes� ve ayrışması lazım. 

K�m? Nasıl? N�ç�n? Ne? soruları tek başına karşılamıyor ama b�r f�k�r vereb�l�r. 

 

D. Maksat Unsuru 

En sonuncu unsur �se, d�ğerler�nden çok farklı b�r unsur: amaç -k�m� k�taplarda maksat 

d�ye geç�yor- unsurudur. Anlaşılması en zor unsur bu d�yerek, bu unsuru anlatmaya başlayayım. 

Maksat, b�r kar�neden yola çıkıyor, d�ğerler�n�n b�r kar�nes� yok, d�ğerler�nde b�r araştırma var 

bunda b�r kar�ne var. Kar�ne şu: “İdare yapmışsa mutlaka kamu yararı �ç�n yapmıştır.”.  

Amaç unsuru her zaman kamu yararı. N�ç�n kar�ne �le g�d�yor? S�z �daren�n bu �şlem� 

kamu yararı dışında b�r amaçla yaptığını �spat edeb�l�yorsanız bu durumda maksat sakattır. 
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Mesela; İzm�r’de b�r beled�ye başkanı, Karşıyaka’da b�r b�nayı “Yol açacağım.” vs. d�yerek 

kamulaştırmaya g�r�şm�ş. Davacı da d�yor k�; “Ben yaklaşan seç�mlerde onun en kuvvetl� 

rak�b�y�m. Esasında burada yol falan açılacağı yok, zaten önünden arkasından cadde geç�yor. 2 

cadden�n b�rleşeceğ� sokağa da �ht�yaç yok, 3 b�na ötede b�r sokak var, 2 b�na ötede b�r sokak 

var. Bunu sadece bana zarar vermek �ç�n yapıyor, s�yas� maksatla yapıyor, buradan g�tmem� 

sağlamak �ç�n yapıyor, beled�ye seç�mler�nde ona rak�p olmayayım d�ye yapıyor.” Esasında 

kamulaştırma yapılab�l�r, yol �ç�n b�r b�na kamulaştırılab�l�r, yıkılab�l�r, bunun �ç�n sebep-konu 

vs. gündeme geleb�l�r; ama buradak� n�yet esasında gerçekten �lg�l�n�n ded�ğ� g�b� s�yas� b�r 

n�yet �se, kamu yararı kar�nes� ortadan kalktığı �ç�n �şlem maksat açısından sakattır. Dolayısı �le 

bu maksat unsuru her zaman, her �şlemde kamu yararı amacı �le yapıldığı kabul ed�len b�r 

unsurdur. Her �şlem�n maksadı ayrıca araştırmaya gerek kalmadan kamu yararı sayılıyor; fakat 

bu sefer dönülüyor, �şlem�n yapılışında kamu yararı olmama �ht�mal�n� doğuran hususlar var mı 

o araştırılıyor.  

Mesela; Bütün Küçük Armutlu kaçak yapılaşmıştır. Gecekonduların heps� hakkında 

yıkılma kararı var, ama h�çb�r�s� yıkılmıyor. Beled�ye gel�yor �çler�nden b�r tanes�n� yıkmak 

üzere, en yola yakınını değ�l, en den�ze yakınını değ�l, en sağda olanını değ�l, en solda olanını 

değ�l, �çler�nden b�r�s�n� “Yıkım kararı var, uygulayacağım.” d�ye gündeme get�r�yor. 

Baktığınızda; Kaçak mı? Kaçak. Sebep var mı? Var. Kaçak yapılar yıkılır mı? Yıkılır. Konu 

sakatlığı da yok. Şek�l-usul bakımından �lg�l�ye tebl�gatta bulunulmuş mu? D�ğerler�ne 

bulunulduğu g�b� bulunulmuş. Yetk� k�mde? Yetk� de beled�yede, tamam. Ama rahatsız eden b�r 

şey var: N�ye d�ğerler� değ�l de bu? N�ye heps� değ�l de bu? Orada “Bu bana karşı husumet�nden 

ötürü, s�yas� çek�şmeden ötürü, zarar vermek amacından ötürü, başkasını kayırmak �sted�ğ�nden 

ötürü, arkadak� ev onun hemşehr�s�ne a�t olduğu �ç�n onun manzarasını açmak �stemes�nden 

ötürü” den�leb�l�yorsa, başka unsurları bakımından sakatlık olmasa b�le bu unsurda sakatlık 

ortaya çıkab�l�yor.  

Dolayısı �le; s�yas� b�r amaç gütmüşse, zarar verme kastı varsa, başkasını veya kend�s�ne 

menfaat tem�n etmek amacını gütmüşse, �dare bu kamu yararı amacı dışında b�r amaçla �şlem 

yapmışsa sakatlık olab�lecek b�r unsur olarak ortaya çıkıyor. Dolayısı �le; hukuk düşünces�n�n 

gel�şt�rd�ğ� mantıklı b�r yaklaşım. Kar�ne koyuyor, ters�n� �spat etmey� �dd�a edene bırakıyor. 

Maksat unsuru, �şlem�n unsurlarından b�r�s�d�r ve her �şlem�n maksadının kamu yararı 

olduğu kabul ed�l�r. Maksat unsurunun sakatlığı, kamu yararı dışında başka b�r �şlem yapıldığı 

durumda ortaya çıkar. Kamu yararı dışında �şlem�n yapıldığının ortaya çıkmasının da bell� 

emareler� vardır. Bu emarelerden b�r�s�, bahsett�ğ�m s�yas� yaklaşımlardır. Bu emareler� de 
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kuvvetlend�ren de unsurlar vardır.  

Mesela; sebep unsurundak� ağır sakatlık! D�yel�m k�; b�r�s� �şe 1 gün geç gelm�ş ve 

bunun üzer�ne kurum am�r� derhal �st�fa etm�ş saymış. O zaman s�z “Burada b�r kere sebep 

sakat. 1 gün geç gelen �st�fa etm�ş sayılmaz. 10 gün mazerets�z olarak üst üste �şe gelmeyene 

çek�lm�ş sayılma �şlem� ver�l�yor. Ama ben� 1 gün dolayısı �le ben� çek�lm�ş saydı; çünkü 

esasında bu derece ağır sebep sakatlığını sırf bana mobb�ng yaptığı �ç�n, benden hoşlanmadığı 

�ç�n, ben� farklı s�yas� görüşte gördüğü �ç�n, burada bulunmaması �stemed�ğ� �ç�n yaptı. Bu da 

açık del�l�d�r. 1 günlük b�r �şe gelmemeye bu yaptırımı uyguladı.” Bu kadar ağır b�r sebep 

sakatlığı, ancak kötü maksatla yapıldığında olur deneb�l�r. Ya da öyle �darec�ler var k�; b�r 

çalışan el�n� yıkamaya g�tt�ğ�nde “Odasında bulunmadı.” d�ye zabıt tutmak �ç�n kapısında 

bekl�yorlar. Dolayısı �le; bu t�p ağırlıklar, bell� sebeptek� konudak� ağırlıklar maksattak� kötü 

n�yet� de göster�l�r. Bunun �spatı zordur, �spat külfet�n�n k�ş�ye düşmes� öneml� b�r yüktür. Nasıl 

�spatlayacaksınız değ�l m�? İspat etmen�n en �y� yollarından b�r�s� d�ğer unsurlardak� 

sakatlıkların hayatın olağan akışına uygun olmayan ağırlıklarıdır. Bu kadar bahane kabul 

ed�lemez. Günün b�r saat�nde gel�p bulunamadı d�ye zabıt tutarsanız, bunu s�z de söylüyorsanız 

“Ben buradayım. Şununla görüştüm, kütüphaneden şu k�tabı aldım geld�m. 8 saat�n 8�nde de 

odamda bulunmak g�b� b�r zorunluluğum yok, görev�n gerekt�rd�ğ� yerlerdeyd�m. Ben� şunlar 

gördü.” ded�ğ�n�z zaman, oradan yola çıkarak “Özell�kle ben�m olmadığım saat kollanarak 

gel�n�p tutulmuş b�r rapordur.” Bu esas olarak maksat sakatlığıdır.  

Maksat sakatlığının özell�ğ� ne?  

Maksat sakatlığını �spat ederek davayı kazanmış b�r k�mse, o �şlem� yapan k�msen�n 

d�s�pl�n soruşturması, ceza soruşturmasına maruz kalmasını sağlayab�l�r. Dolayısı �le; d�ğer 

sakatlıklarda b�r takd�r hatası olab�l�r, �şlem� �dare yanlış yapab�l�r, yanlış değerlend�reb�l�r; ama 

maksat sakatlığı kasıtla yapılab�lecek b�r şey. Dolayısı �le; kasıtla hakkınızda sakat b�r �şlem 

yaptığını �spat ett�ğ�n�z k�ş�n�n, kend�s�ne döner problem, başkasına zarar vermek �sterken 

kend�s�n� hukuk� bakımdan sıkıntılı b�r poz�syona sokmuş olur.  

Maksat sakatlığının, “yetk� ve usul saptırması” den�len b�r �fade tarzı var. Burada “yetk� 

ve usul saptırması” unsurlardan olan yetk� ve usulü çağrıştırdığı �ç�n �nsanlar şaşırıyor. Yetk� ve 

usul saptırması şekl�nde Danıştay kararlarında geçen �fade b�ç�m�, maksat sakatlığını �fade 

etmek �ç�nd�r. Yan� yetk�y� öyles�ne saptırmış k�, usulü öyles�ne saptırmış k� bu maksat sakatlığı 

olmuştur. 

 B�raz önce verd�ğ�m örnekte; beled�ye başkanının yaptığı g�b�. O yer �mar planında yol 
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olarak gözükmüyor, böyle b�r soyut yetk�s�ne usulüne dayanarak kamulaştırma sürec� 

başlatmış, yetk�s� de var, usul olarak kamulaştırma �mkanı da var. Ama; yetk�y� ve usulü 

saptırmış. Yan�; konulma gerekçeler� dışında kullanmış. Kamulaştırma yetk�s� var, ama kamu 

yetk�s�n�n zorunlu kıldığı arsaları elde etmek �ç�n bu yetk� var, zarar vermek �ç�n değ�l. Bu 

yetk�s�n� böyle kullandığı zaman yetk�s�n� saptırıyor.  

Dolayısı �le; yetk� ve usul saptırması den�ld�ğ�nde; kamulaştırma d�ye b�r usulü var ama 

bu kamulaştırma usulüne müracaatı zarar vermek amacı �le kullanıyor, h�zmete mal sağlamak 

�ç�n değ�ld�r. Burada esas bel�rley�c� kel�me: “saptırma”dır. “Bu yetk� ve usul saptırması 

yapmıştır.” den�ld�ğ�nde maksat sakatlığı yapmıştır den�lmek �sten�yor. Yetk� sakatlığı dem�yor, 

usul sakatlığı dem�yor, onlar dışında maksat sakatlığı vardır d�yor.  

Dolayısı �le maksat sakatlığı, �şlem�n unsurlarından b�r�s�. İlk verd�ğ�m örneğ� düşünün: 

Bu maksat sakatlığı çoğunlukla başka unsurlardak� sakatlığın ağırlığı �le �spatlanab�l�yor ama 

bunun verd�ğ� b�r �mkân var d�ğer unsurlarda h�çb�r sakatlık olmasa b�le �şlem�n sakat olmasına 

yol açab�len b�r durum olab�l�yor. Mesela; burada kaç k�ş�n�n masasında su var; ama sadece b�r 

k�ş�n�n “Su �ç�yorsunuz, s�z� d�s�pl�ne vereceğ�m.” d�ye �sm� soyadı �stense, sınıfta su �çmek 

yasak da olsa ve bu gerçekten d�s�pl�n cezasını da gerekt�rse burada b�r d�ğer unsurlar 

bakımından b�r sakatlık olmasa b�le b�r maksat unsuru sakatlığı, hukuk� mücadelen�n temel�n� 

oluşturur. Herkes bunu �çerken, b�r anlamda meşrulaşmışken, k�mseye zararı yokken n�ç�n ben? 

Bunu söyleyeb�lmen�n �mkânı maksat sakatlığındadır.  

Dolayısı �le; �k� görünümü var. B�r görümü d�ğer unsurlardak� sakatlığın ağırlığı neden� 

�le hem o unsurun sakatlanması hem de maksat unsurunun sakatlanması, �k�nc� ve en hassas 

görünümü �se d�ğer unsurlarda b�r sakatlık yokken, �şlem d�ğer unsurlar bakımından tamamen 

hukuka uygun �ken, n�yet bozukluğunu, maksat bozukluğunu ortaya koyab�lecek b�r zem�n 

hazırlaması. Dolayısı �le; �şlem�n kamu yararı dışında başka b�r maksatla yapıldığı 

�spatlanab�l�rse, o zaman maksat sakatlığı çıkıyor. 

 

Yetk� Unsuru devamı… 

Şu cümle öneml�: İdare hukukunda yetk�s�zl�k asıldır.  

Yan� �dare hukukunda h�çb�r makam kend�l�ğ�nden b�r yetk�ye sah�p değ�l, olağan b�r 

yetk�ye sah�p değ�l, genel b�r yetk�ye sah�p değ�l. İdare hukukunda her makam, Anayasa �se, 

kanunlarla, tüzük ve yönetmel�klerle kend�s�ne ne yetk� ver�lm�ş �se, ancak o yetk�ye sah�p. 

Dolayısıyla genel b�r yetk�ye sah�p değ�ld�r. Türk�ye Cumhur�yet�’nde h�çb�r makam yok k�, 

kend�l�ğ�nden tüm yetk�lere sah�p olsun. Bu hukuk devlet� f�kr�n� sağlamak �ç�n de böyle, 
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yetk�s�zl�k asıldır. Ancak ver�len yetk� var, kend�l�ğ�nden yetk� alınamaz, olmayan yetk�y� 

kend�s� �hdas edemez, yetk�n�n kaynağı kanunlardır. Temel hak ve özgürlükler �le karşı karşıya 

gelen alanlardak� yetk�, anayasal �lkeler çerçeves�nde kanunlarla düzenlen�r, sınır problem� 

vardır.  

Dolayısı �le; “Yetk�s�zl�k asıldır” söz grubu öneml�d�r.  

İdare hukukunun hukuk devlet� f�kr� �le ev�r�ld�ğ� alan budur. Kralların her türlü yetk�ye 

sah�p olduğu mülk-devlet, pol�s-devlet teor�s�nden hukuk devlet�, hukukun üstünlüğü noktasına 

gel�ş, hukukun verd�ğ� kadar yetk�n�n ancak olduğu noktasıdır. Öyle �se, �dar� �şlemde yetk� 

kr�t�k b�r önem� ha�zd�r.  

Yetk�s�z b�r makam, �dar� �şlem yaparsa, tek başına bu �dar� �şlem sakat olur. Yetk�s�z 

makam �y� b�r �şlem yapsa da sakat olur, kötü b�r �şlem yapsa da sakat olur, topluma faydalı olsa 

da sakat olur, zararlı olsa da sakat olur. Öyle �se yetk� özell�kle hayat� n�tel�kte b�r unsurdur, o 

yüzden �ç�ne g�rerek �ncelemek gerek�r. Yetk� sakatlıkları nasıl çıkab�l�r ona bakmak lazım. 

Günümüzde yanlışlar, yalanlar, sakatlıklar kaba olarak ortaya çıkmaz. Mesela s�z 

hukukçusunuz hukuk dünyasında s�ze söylenecek yalanlar, s�ze karşı yapılab�lecek 

man�pülasyonlar, s�ze yönel�k algı operasyonları mutlaka yanlış şeyler�n üzer�nden olmaz, 

doğruyu eks�k bırakılarak da yapılab�l�r. Yan� söylenende h�çb�r yanlış yoktur, s�z doğru 

söylüyor ders�n�z, ama eks�k bıraktığı öneml�d�r. Bunun örnekler�n� yetk�de de göreb�l�rs�n�z. 

Kabaca yetk� sakatlığı artık az görülür. Yan�; Val�n�n yapması gereken b�r �şlem� beled�ye 

başkanının yapması artık çok gözükmez. Beled�ye başkanı �le bakanın b�r �şlem yapması çok 

gözükmez. Ün�vers�ten�n yapması gereken b�r �şlem� başka b�r ün�vers�ten�n yapması çok 

görülmez. Yetk� sakatlıkları �ncelm�ş, ayrıntılarda g�zlenm�ş sakatlıklar olarak ..  

Çok kaba yetk� sakatlıklarına, fonks�yon gaspı, yetk� gaspı d�ye �fadeler kullanılıp b�r 

kenara bırakılmıştır. Mesela fonks�yon gaspı nasıl ortaya çıkar? Val�, pol�se b�r�s�n� göster�p 

“Şunu tutuklayın.” derse, bu b�r fonks�yon gaspı olur; çünkü tutuklamaya yargı karar ver�r. 

Dolayısı �le; val�n�n tutuklatma yetk�s� yoktur. Bu yargının yapacağı b�r şeye �daren�n 

kalkışmasıdır, b�r fonks�yon gaspıdır. Ya da d�yel�m k�, kanunla yapılab�lecek b�r şey� �dare 

genel düzenley�c� �şlem �le yapmaya kalkışmıştır, bu da b�r fonks�yon gaspıdır. Çünkü 

TBMM’n�n �şlev�ne g�ren ancak kanunla yapılab�lecek b�r �ş� �dare yapamaz. Dolayısı �le; bu 

ağır sakatlıklar, yetk� sakatlığı hal�nden çıkartılıp böyle farklı kel�melerle karşılanmak suret� �le 

düşünce odaklansın d�ye gündemden ayıklanmıştır. Düşünce kaba sakatlıklara odaklanırsa, �nce 

sakatlıkları göremez. O yüzden kaba sakatlıkları fonks�yon gaspı, yetk� gaspı d�ye ayırmıştır.  
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Başka kuruma a�t olduğu açık olan unsurlar yapılmışsa yetk� gaspı söz konusu oluyor. 

Böyle �lg�nç şeyler b�z�m hukuk tar�h�m�zde var. Mesela; Tokat Beled�yes�, İstanbul’da okuyan 

Tokatlı öğrenc�ler �ç�n Aksaray’da b�r b�nayı kamulaştırmaya kalkmış. Tokat Beled�yes�n�n 

Tokat Beled�yes� sınırları �ç�nde kamulaştırma yetk�s� var, ama öğrenc�ler �ç�n yurt yapmak 

Kred� ve Yurtlar Kurumu’nun �ş�, had� yanıldın Tokat’ta yapmaya kalkışab�leceğ�n b�r �ş� artık 

İstanbul’da yapmaya kalktığında, bu kadar sakatlık karşısında �nsan k�l�tlen�r. K�l�tlenmemek 

�ç�n ona yetk� gaspı den�lm�ş. Dolayısı �le; bu b�r yetk� gaspı meseles�d�r. Yetk� sakatlığı, çeş�tl� 

b�ç�mlerde çıkar, k�ş� bakımından çıkab�l�r, zaman bakımından çıkab�l�r, konu bakımından 

çıkab�l�r. Bunlara �l�şk�n çeş�tl� hususlar var.  

 

K�ş�-Zaman Bakımından Yetk� Sakatlığı 

Mesela, k�ş� bakımından nasıl çıkar? B�r k�ş� göreve atanmadan b�r �şlem yapamaz. Koç 

Ün�vers�tes� Harvard’dan örnek almış ve rektörünü 6 ay önce seç�yor. Yan�; yen� rektör esk� 

rektörün görev�n�n b�tmes�ne 6 ay kala seç�l�yor ve yen� rektör 6 ay boyunca görevde olan rektör 

�le b�rl�kte devam ed�yor, böylel�kle �şler� görüyor ve 6 ay sonra başlıyor. “Ben yen� rektör 

seç�ld�m.” d�yerek 6 ay sonra başlayacağı göreve, daha başlamadan b�r �şlem yapmaya kalksa, 

zaman bakımından b�r yetk� sakatlığı olur. Seç�lm�ş, ama 6 ay sonra göreve başlamak üzere 

seç�lm�şt�r. D�ğer�n�n görev� 1 Ocak’ta b�tecek ama yen� rektörü 1 Haz�ran’da seçm�şt�r. Hala 

d�ğer rektör k�ş� olarak yetk�l�, dolayısıyla b�r �şlem yapamaz. N�ye böyle b�r şey yapmışlar? 

Beraber �ş� öğrens�n, görsün vs. d�ye. Bazen de, k�ş� �zne çıkmış olab�l�r vekalet vereb�l�r. Ş�md� 

elektron�k belge s�stem� d�ye b�r s�stem çıktı ve gece 12’de b�le �şlemler gel�yor. İzne çıkan 

rektör, dekan g�tt�ğ� yerden elektron�k �mza �le belgeler� �mzalıyor. Mesela; dekanımız 

yurtdışında b�r konferansa g�tmek �ç�n �zne ayrıldı, vek�l dekan var. Eğer �ş�me gelmeyen b�r 

d�rekt�f� veya emr� olursa görevs�zd�r d�yeb�leceğ�z. N�ç�n görevs�zd�r d�yeb�leceğ�z? Çünkü 

zaman bakımından görevl� değ�ld�r.  

 

İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 

B�r �şlem�n tanınmasına yönel�k faal�yet�m�z, �şlem�n yapıcısı, �şlem�n konusu, �şlem�n 

etk�s�, �şlem dava konusu olduğu zaman hang� yargı yer�ne g�deceğ�ne �l�şk�n açıklamalarla 

başladı. Ş�md� �se �şlem�n hukuka uygun olup olmadığını görmek �ç�n yapılan muameley� 

değerlend�rmeler�n�ze sunuyoruz. Bu muamele, �şlem� unsurlarına ayırmak, �şlem�n unsurlarını 

tesp�t etmek ve daha sonra bu unsurların, mevzuat, yargı kararları ve somut olay çerçeves�nde 

değerlend�rerek hukuka aykırı olup olmadıklarını araştırmak şekl�nde olacak. Dolayısıyla 

b�rb�r�yle karıştırılmaması gereken 2 aşama var: �lk� unsurların tesp�t�; d�ğer� �se bu unsuların 
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olması gereken�n� bel�rlemekt�r. Olması gereken �le arada b�r fark varsa bu sakatlığı 

gerekçelend�rmek ve değerlend�rmek gerek�r. 

İşlem�n unsurlarının nasıl bel�rleneceğ�ne �l�şk�n çeş�tl� açıklamalar yapılıyor. Bu 

unsurlara �l�şk�n kabul ed�lm�ş hukuk� b�lg�ler� ver�yoruz. Öncel�kle 5 unsur olduğu söyled�k: 

yetk�, şek�l/usul, sebep, konu, maksat. Daha sonra hızlıca bu unsurların kapsamına değ�nd�k. 

Ş�md� de b�r kez daha üzer�nden geç�p ayrıntılarına g�rmeye çalışacağız. Böylece her konunun 

üç defa üzer�nden geçm�ş oluyoruz. Farklı anlatma b�ç�mler�yle anlatıyoruz. 

 

YETKİ UNSURU 

Yetk� �le anlatmaya başladık. Yetk�, �şlem�n unsurlarından b�r�s�yd�. Yetk�ye �l�şk�n 

öğren�lmes� gereken çok az sayıda hukuk� esas var. Örneğ�n "�dare hukukunda yetk�s�zl�k 

esastır" kuralı olduğunu söyled�k. Bu ne demekt�r? İdare, �dare olmaktan dolayı her şey� 

yapab�lmek yetk�s�ne sah�p değ�l, kend�s�ne ne yetk� ver�lm�şse ve ne şek�lde ver�lm�şse o 

yetk�y� kullanır. Yetk� de Anayasanın veya kanunun ya da kanunun verd�ğ� açık �zne dayalı �dar� 

kararlarla ver�leb�l�r. Dolayısıyla yetk�s�zl�k asıldır, yetk� unsuruna �l�şk�n açıklamalarda 

öneml�d�r. Bağımsız İdar� Otor�teler’dek� yetk�n�n nasıl ver�ld�ğ�/ver�lmed�ğ� hususu da ayrıca 

tamamlanması gereken yen� b�r tartışmadır. 

Yetk�y� anlatırken �daren�n hukuk devlet� olma vasfını gerçekleşt�rmek �ç�n yetk�n�n b�r 

elde toplanmasının sakıncalarını g�dermek �ç�n nasıl tüzel k�ş�ler oluşturduğunu ve yetk�y� tüzel 

k�ş�lere dağıttığını kısaca anlattık. Bunu teşk�latta detaylı olarak göreceğ�z. Teşk�latta "çokluk 

�ç�nde b�rl�k" sağlanmasına yönel�k b�r yaklaşımın ve teşk�latın �dare den�len b�r bütün olmasına 

rağmen b�nlerce parçadan oluşan b�r bütün olmasının mantığının, bu yetk�ler� dağıtmak, tek 

elde toplanmasına engel olmak, kötüye kullanılmasına engel olmak ve b�rb�r�n� dengelemes�n� 

sağlamak, yetk�y� paylaştırmak suret�yle farklı karar merc�ler�n ortaya çıkması ve bu merc�lerce 

ver�len kararların ortak aklın süzgec�nden geçmes�n� sağlamak g�b� etk�ler�, anlamları ve 

sonuçları olması olduğuna değ�nd�k.  

Dolayısıyla yetk�n�n heps�n�n b�r makamda toplanmaması ve farklı makamlara dağıtılmış 

olmasını hukuk devlet� f�kr�yle bağlantısı kurulab�lecek b�r gereğ� var, teşk�latlanmayı etk�leyen 

b�r yönü var ve �şlemlerde ortaya çıkan b�r boyutu var. Dolayısıyla �şlem� yetk�l� olmayan b�r 

merc� yaparsa �şlem sakat hale gel�r. İşlem doğru ve �sabetl� de olsa, yapılması gereken b�r �şlem 

de olsa, sonuçta böyle b�r �şlem yapılmalıydı dense, hatta yetk�l� makam sonradan �cazet verse 

b�le, genel kabule göre bu �cazet �şlem� geçerl� hale get�rmez ve yetk� açısından y�ne sakattır, 

yen�den yapılması gerek�r. Mesela beled�ye bakanlığın yetk�s�ndek� b�r hususta �şlem yapsa ve 
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bakanlık ben de bu yönde �şlem yapacaktım d�yerek �cazet verse b�le bu �şlem�n yen�den 

yapılması gerek�r. Bu �cazet geçerl� olmaz, �şlem �ptal ed�l�r ve yetk�l� makamca yen�den yapılır. 

Yetk� unsurunun bu derece önem� var. K�m yetk�l� �se ancak o yapab�l�r. Öyleyse �şlemdek� 

yetk� unsurunu tesp�t etmek, sakatlığı tesp�t etmen�n yollarından b�r�s�d�r. Önce �şlem� k�m�n 

yaptığını bel�rlemek, daha sonra �şlem�n d�ğer unsurlarına bakarak bu �şlem� hukuken k�m 

yapmalıydı hususunu tesp�t etmek ve arada b�r fark varsa da bunu bel�rlemek şekl�nde b�r 

düşünceye gerek var. B�rkaç tamamlayıcı b�lg�den sonra yargı kararlarına bakacağız.  

Yetk� �le �lg�l� ver�lecek çeş�tl� b�lg�ler var. B�r kere "yetk�de ve usulde paralell�k" d�ye 

�k�nc� b� �lke var. B�r �şlem� yapmaya k�m yetk�l� �se değ�şt�rmeye ve kaldırmaya da o yetk�l�d�r. 

Usule �l�şk�n kısmı da öyled�r. B�r �şlem hang� usul �zlenerek yapılab�l�yor �se değ�şt�r�lmes� de 

aynı usul �zlenerek yapılab�l�r. Tüzük, Danıştay �ncelemes�nden geç�r�lerek Bakanlar Kurulu 

kararı �le yapılıyorsa, değ�ş�kl�ğ� de aynı şek�lde olur. Dolayısıyla yetk�de ve usulde paralell�k 

yetk�s�, �şlem�n yetk� unsurunun, aynı zamanda �şlem� yapma yetk�s� yanında değ�şt�rme ve 

kaldırma yetk�s�n� de �çermes�n� sağlar. Yan� �k� �lkeden bahsetm�ş olduk: "yetk�s�zl�k asıldır." 

ve "yetk�de ve usulde paralell�k". Bu �k� �lke b�rçok şey� çözmeye yarayacak. Yargı 

kararlarında bu �lkeler bulunmuyor, yargı kararları ve doktr�nle ortaya çıkmış �lkelerd�r. Esas 

önem ver�len nokta bu, buna "hukuk üst d�l�" den�r. Kanunu b�ld�ğ�n�z zaman, kanunu 

uyguladığınız zaman buna �l�şk�n problemler� çözmek kolay; ancak bu �lkelere �l�şk�n 

problemler� kanunla çözem�yorsunuz. B�r kanun sadece yetk�y� gösterm�ş de ger� almayı 

göstermem�şse ne olacak? Burada yetk�de ve usulde paralell�k �lkes� devreye g�recek. D�ğer b�r 

kanunda düzenlemeye yetk�l� olanla kaldırmaya yetk�l� olan ayrı �dareler olarak düzenlenm�şt�r. 

Neden? Çünkü yetk�de ve usulde paralell�ğ� bertaraf etmek �ç�n açıkça kanun� düzenleme 

yapmak �stenm�ş, yapıldığı kadar kolay kaldırılamasın �stenm�şt�r. Dolayısıyla yetk� ve usulde 

paralell�k �lkes� öyle b�r �lke k� �dareler bunun ters�n� kanunda göstermek zorunda kalıyor. 

Ayrıca buna �l�şk�n gündeme gelen b�rkaç husus var, yetk� kapsamında bunlara da 
değ�nel�m.  

 

1. VEKÂLET 

Bu b�r �lke değ�l; ancak vekâlet ned�r, nasıl bulunur? Bunlar değerlend�r�lmes� gereken 

hususlardır. Vekâlet yetk�y� �lg�lend�ren b�r şeyd�r. Yetk�l� makamın veya k�ş�n�n vek�l tay�n 

etmes� veya buraya b�r vek�l atamasıdır. Bunun b�r kaç boyutu var. Bu boyutlardan kaynaklanan 

uyuşmazlıklar var. Önce şunu d�le get�rel�m: b�r makama vekâlet b�rkaç türlü olab�l�yor. Türk 

hukukunda bunun �sm� değ�ş�k değ�l, o yüzden �nsanlar bunu karıştırıyor, mahkemeler�n b�le 
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z�hn� karışıyor. B�r makama vek�l olmak başka b�r şey, b�r makama �z�n veya hastalık 

dolayısıyla vekâlet etmek başka b�r şeyd�r. B�zde �k�s�ne de vekâlet den�yor. Örneğ�n 

ün�vers�tem�z�n rektörü seç�mlere g�rmek �ç�n �st�fa ett�, �st�fa ed�nce yen� seç�mle atama sürec� 

başlayana kadar b�r�s� vekâleten atandı ve vek�l rektör oldu. Sonra seç�m ve atama yapılınca da 

b�r rektör tay�n oldu, o rektör yurtdışına g�tt�ğ� zaman, hasta olduğu zaman, yer�ne de vekâleten 

b�r vek�l atıyor. İk� vek�l aynı değ�l, b�r�nde makam olur ve yer�ne vekâleten bakılması �sten�yor; 

d�ğer�nde makam boş, atama vekâleten yapılıyor. Bunun farklı sonuçları var. 

Vekâleten atanan b�r k�mse gerekl� şartları taşımasa b�le tedv�ren atanmış olduğu �ç�n 

ancak rut�n �şler� yapmak üzere as�l atanıncaya kadar tedv�r etmekle yükümlü olan k�msey� 

göster�r. Uygulamamızda şöyle b�r şey yapılıyor: V. Rektör yazarak vek�l rektör olduğunu 

bel�rt�yor ve �mzalıyor. D�ğer halde �se hastalık ve �z�n dolayısıyla başka b�r�s�ne vekâlet 

ver�lm�şse o da Rektör V. yazıyor. Sadece yazım şekl� öneml� ve bunun hukuk� sonuçları olduğu 

söylen�yor. Aslında bu sonuçları tekleşt�rmek gerek�yor. Buradak� sorun esas yetk�l� olmayan 

vek�l�n yetk�l� makamı geç�c� süreyle de olsa �şgal etmes�d�r. Esas yetk�l� olmasa da geç�c� 

süreyle �şgal ett�ğ� �ç�n, makamın kullanab�leceğ� yetk�ler� kullanab�l�yor. Sadece vek�l rektörde 

şöyle b�r prens�p var: k�ş� vekâleten atanmışsa ve henüz as�l atanmamışsa, sadece rut�n �şler� 

yapab�leceğ� kabul ed�l�yor, bunun �ş�n âdet�nden olduğu kabul ed�l�yor. Esaslı karar 

alamayacağı; çünkü asıl yetk�l�n�n karar vermes� gereken hususlardır. Dolayısıyla vekâleten 

atama �le vek�l olarak vekâlet eden arasında b�r fark oluşuyor. 

Makam boşken neden as�l atanmıyor da vek�l atanıyor? Bunun çeş�tl� sebepler� var. 

Bunlardan b�r� üçlü kararname �le atanma hususudur. Bakan cumhurbaşkanı ve başbakanının 

müşterek kararnames� �le atanması gereken yüksek memurlarda cumhurbaşkanı atamayı 

onaylamayab�l�yor. Bakan ve başbakan da uygun b�r�s�n� bulana kadar vekâleten görev yapacak 

b�r�n� buluyorlar. Dolayısıyla üçlü �mza �le atılacak görev �ç�n, şartları taşıyor olsa b�le, bütün 

yetk�l� makamların mutabık olamadığı b�r durum olduğu zaman boş kalmaması �ç�n vekâleten 

atama yapılıyor.  

İk�nc� b�r gerekçe b�raz daha mantıklıdır. K�ş�n�n performansına bakma �ht�yacı 

duyuluyor. B�r kere atandıktan sonra başarısız olmadıkça görevden almak mümkün değ�l, 

başarısızlıktan z�yade hata yaparsa görevden almak daha kolaydır. Dolayısıyla asaleten 

atamadan önce vekâleten atayarak performansını değerlend�r�yor. 6 aya kadar vekâleten atama 

yapmak mümkündür. O sırada yaptıklarına bakılarak o makamın hakkını vereb�lecek b�r�yse 

asaleten atanab�l�yor. Üçüncüsü �se zamanından önce boşalan yerlerde söz konusu oluyor. Y�ne 

seç�m zamanında olduğu g�b�, seç�mlerde 3 bakan �st�fa etmes� ve yer�ne başkasının atanması 
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hususu var. Onlar vekâleten atanmış sayılmıyor, Anayasa gereğ� atanıyorlar. Ancak onlar da 

sadece seç�mler�n sağlıklı yürümes� �ç�n atandıkları �ç�n, tıpkı vekâleten atananlarda olduğu 

g�b�, rut�n �şler dışında �şler yapmamaları gerekt�ğ� kabule ed�l�yor. Reform yapamazlar, bütün 

s�stem� değ�şt�remezler. Bakanlığın bütün yetk�ler�n� kullanamaz, sadece seç�m dönem�n�n 

adaletl� geçmes� �ç�n �ç�şler� adalet ve ulaştırma bakanlarının değ�şmes� söz konusu. Yan� bunun 

b�r h�zmetten kaynaklanan gerekçeler� var, b�r atamaya �l�şk�n makamların anlaşamamasına 

�l�şk�n gerekçes� var ve k�ş�n�n performansının ölçülmes� g�b� prat�k sebeplerden ortaya çıkan 

gerekçes� var.  

Dolayısıyla vekâleten atamada, asaleten atamadan farklı olarak makamın doldurulması 

ancak yetk�n�n teor�k olarak kısıtlı olması söz konusu. D�ğer�nde �se makam dolu, orada �şlev� 

yer�ne get�recek k�mse var. B�rkaç ün�vers�teden ve dışarıdan örnek verel�m. B�r anab�l�m dalı 

başkanı veya dekan yurtdışına çıktığı zaman bunların vek�l atamasına �l�şk�n farklı �lkeler var. 

Anab�l�m dalı başkanlarının rut�n �şler� çok yoğun olmadığı �ç�n 6 aydan fazla çıkacağı zaman 

yer�ne b�r başkasının vek�l olarak atanması gerek�r. Ancak dekan 1 gün �ç�n Ankara'ya g�d�p 

gelecek olsa b�le, yer�ne başka b�r�s�n�n dekan vek�l� olarak, atamaya yetk�l� olan (rektör) 

tarafından onaylanmış b�r vekâletle görevlend�r�lmes� lazım. Çünkü dekanın günlük �şler� 1 gün 

b�le boşluk kabul ed�lm�yor, anab�l�m dalı başkanı �ç�n �se bu öngörülmem�ş. Örneğ�n İstanbul 

Val�s� günde 3 b�n kadar �mza atıyormuş. Çeş�tl� �şlemler�, ruhsatları, çeş�tl� atamaları �mzalıyor. 

Bütün bakanlıkların �l �ç�nde yapacakları atamaların kararları, d�rekt�f bakanlıktan gelse b�le, 

val� tarafından alınıyor. Dolayısıyla 1 gün dah� görev�n boşalmasına tahammül ed�lecek b�r rut�n 

değ�ld�r. Val� yer�ne mutlaka b�r vek�l bırakmalıdır. Ama val�l�k makamı ölüm neden�yle boşalsa 

ve yer�ne yen� val� atanana kadar val� yardımcılarından b�r�s� atanmış olsa, yen� val� atanıncaya 

kadar göreve devam edecek. Aradak� nüansı şöyle göster�yorlar: vekâleten makama atanan her 

�ş� yapmaz, rut�n �şler� yapar den�yor; ancak bunu zorlayan b�r kanun maddes� yoktur. D�ğer 

halde, yan� as�l varken yer�ne vek�l atamışsa, vek�l her türlü �ş� yapab�l�r. Çünkü as�l olarak 

doldurulmuş b�r makamı doldurmaya devam ed�yor. As�l olanın ona makamı bırakırken gerekl� 

d�rekt�fler� verm�ş olab�leceğ� kabul ed�l�yor. 

Günümüzde yetk� sakatlığı anlayışı değ�şmeye başlayacak. Artık e-�mza �le belgeler 

g�tt�ğ� �ç�n, bulundukları yerde de, mesa� saatler� dışında da, �z�n oldukları zaman da 

�mzalayab�lecek hale gel�yorlar. Ancak b�r yanda da vek�l var, nasıl olacak?  Şu an yargı 

kararları zaman bakımından yetk�s�zl�k olarak görüyor. Yan� val� vek�l bırakıp ayrılmış �se 

vek�l�n karar vermes� lazım kend�s� karar veremez. 
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2. YETKİ DEVRİ - İMZA DEVRİ 

İk�nc� bel�rt�lmes� gereken nokta yetk� devr� �le �mza devr� kavramlarıdır.  

Yetk� devr� vekâletten farklıdır. Burada bazı yetk�ler�n h�yerarş�k b�r asta ver�lmes� söz 

konusudur. İstanbul Val�s�, 3 b�n kadar �mzadan kurtulmak �ç�n, sağlıkla �lg�l� �şler� �l sağlık 

müdürlüğüne devred�yor. Örneğ�n sağlıkla �lg�l� geç�c� �z�nler, �l sağlık müdürünün �mzası ve 

�lg�l� val� yardımcısının onayı �le yapılacaktır den�yor. Böylel�kle karar vereceğ� noktalardan b�r 

kısmını devretm�ş oluyor. Geç�c� �z�n, acele �mzalanması gereken b�r şey, günü b�rl�k 

görevlend�rmeler söz konusu olab�l�yor, b�r sağlık ocağının doktoru �zne çıktığından yer�ne 

başka b�r sağlık ocağından b�r� görevlend�r�lmes� vs. Bunlar g�b� hemen, hızlıca yapılması 

gereken �şlemlerde yetk� devr� söz konusu oluyor. Sağlıkla �lg�l� tüm yetk�ler� devretm�yor, 

sadece bel�rt�len hususa �l�şk�n (geç�c� �z�n) yetk�y� devred�yor. Bunu da kanunda 

yasaklanmadığı �ç�n h�yerarş�k astına devred�yor. B�r val� yardımcısını da �lg�l� kılarak �l sağlık 

müdürlüğüne devred�yor. Bunun g�b� �l emn�yet müdürlüğüne de güvenl�kle �lg�l� bazı 

hususlarda yetk� devr� yapıyor. Bu konularda yetk� alan makamlar, val�ye g�tmeden karar 

alab�l�yor ve yetk� sakat olmuyor. Asıl yetk�l� olan val� kanunla yasaklanmamış hususta 

yetk�s�n� devredeb�l�r. Buna �l�şk�n bazı �lkeler var. 

"Bütün yetk�ler devred�lemez". Sağlıkla �lg�l� bütün �şler� devredemez; ama geç�c� 

görevlend�rmeye �l�şk�n �şlemler �ç�n yetk� devr�nde bulunulab�l�r. Burada k�ş�ye değ�l makama 

yapılan b�r dev�r söz konusudur. İl sağlık müdürüne değ�l, �l sağlık müdürlüğüne devred�l�yor. 

İl sağlık müdürü değ�şse b�le yetk� devr� y�ne devam eder. Dolayısıyla yetk� devr�nde h�yerarş�k 

asta devred�l�rken, devred�len k�ş� kullansın d�ye yapılması söz konusudur. Devreden k�ş�, 

yaptığı yetk� devr�n� ger� alab�l�r. 

İmza yetk�s�n�n devr�nde �se, b�r makama değ�l, terc�h ed�len b�r k�ş�ye devretme söz 

konusudur. İmza yetk�s� k�ş�ye özel b�r dev�rd�r. Bell� b�r konudak� evrakları �mzalamak 

konusunda val� yardımcısına �mza yetk�s�n� devred�yor. İmza yetk�s� devred�lenlerde "Val� A." 

yazar, val� adına" demekt�r. Yan� �mza val� adına yapılır. İmza yetk�s� k�ş�ye yapıldığı �ç�n, �mza 

devr� yapılan k�ş� görevden ayrılsa, devr�n yen�lenmes� lazım, sonra atanan k�ş�ye devam etmez. 

En öneml� fark olarak bu göster�l�yor. İk�s�nde de yetk�n�n kullanımı başkasına bırakılıyor; 

ancak b�r�nde makama bırakılıyor, makamda k�m varsa o kullanıyor. D�ğer�nde �se k�ş�ye 

devred�yor, o k�ş�yle b�rl�kte sona er�yor.  

Bunların amacı yetk�l� makamın üzer�ndek� yükü azaltmak, 3000 �mzayı düşürmekt�r. 

Amaç örneğ�n 1000 tanes�n� �l sağlık müdürüne bırakmak, 1500 tanes�n� emn�yet müdürüne 

bırakmaktır. Sağlıkla �lg�l� �şlerde veya �ç�şler�ne �l�şk�n �şlerde de ayrı ayrı val� yardımcıları 
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�l�şk�lend�r�lmek suret�yle, val�l�k adına �mzalanarak tekemmül etmes�, tamamlanması 

sağlanıyor. Sonuçta yapılan �şlem b�r val�l�k �şlem� oluyor.  

Bu dev�rler aynı zamanda sorumluluğun devr� anlamına da gel�r m�? Bu noktada Türk 

hukuku �le Fransız hukukunun yaklaşımı farklıdır. Fransız hukukuna göre yetk� devred�ld�ğ� 

zaman sorumluluk da devred�l�r. Buna �l�şk�n açıklamalar Kemal Gözler’�n k�tabında var. Türk 

hukukunda �se sorumluluğun kalkmadığı kabul ed�lmekted�r. 3046 sayılı kanunda buna �l�şk�n 

b�r hüküm de var. Bunun sebeb�, uygulamada sorumluluk doğurab�lecek kr�t�k �şlemlerden 

kaçmak �ç�n, makam yetk�l�ler�n�n �z�n ve rapor alarak yetk�ler�n� alttak�ne bırakıp 

sorumluluktan kaçınması g�b� b�r sorun olmasıdır. Dolayısıyla yetk�y� devretsen�z de, �mza 

yetk�s�n� de devretsen�z, devralan k�ş�n�n sorumluluğu �le b�rl�kte s�z�n de sorumluluğunuz 

olacağı kabul ed�lm�şt�r. Burada yetk�ye �l�şk�n değ�l de denetlemeye �l�şk�n b�r sorun var. 

Devreden k�ş�n�n sorumluluğunu üstlenecek k�ş�n�n n�tel�kler�n�n tesp�t�ne �l�şk�n b�r 

sorumluluk söz konusudur. Bu tesp�t�n yapılması devreden�n sorumluluğu kapsamında 

değerlend�r�lm�şt�r. Ama buradak� sorumluluk kanaat�mce denet�m sorumluluğu şekl�nde 

olab�l�r. Yan� denetlemey� yapmamışsa, uygun seçmem�şse sorumluluk olab�l�r. Türk 

hukukundak� amaç da yetk�l� merc�ler�n vekâlet suret�yle ve yetk� devr� suret�yle sorumluluktan 

kaçınmasına engel olmaktır. Dolayısıyla hukukumuz Fransız hukukundan farklılaşmış ve 

hayatın gerçekler�ne daha uygun b�r hal almıştır. B�zde k�mse ben makamı devrett�m artık 

sorumluluğum olmaz d�ye sorumluluğu başkasına fatura edemez. Yetk� neden o k�ş�ye/makama 

ver�lm�ş? O makam sev�yes�nde değerlend�r�lmes� gereken b�r �şlem olduğu �ç�n. Eğer astlarına 

devred�p sorumluluktan kurtulab�lecekse yetk� devr�n�n mantığı kalmaz. Buna engel olmak �ç�n 

de "bütün yetk� devred�lemez" den�l�yor, yan� yetk� devr�yle bütün �şler, bütün �mzalar 

devred�lemez. Ancak sınırları, kapsamı ve şartlarını bel�rled�ğ� b�r dev�r söz konusudur.  

H�yerarş�k olarak yetk�s� devrett�ğ� �ç�n �mzasını devrett�ğ� k�ş�ye d�rekt�f de 

vereb�l�r. Mesela s�lah ruhsatlarını val� adına vermek konusunda val� yardımcısına �mza yetk�s� 

ver�leb�l�r; ancak s�lah ruhsatının kes�nl�kle pol�s raporu olmadan, soyut �fadelerle, can 

güvenl�ğ� gerekçes�yle �steyenlere ver�lemez d�ye şerh koyulab�l�r. Ya da bell� sayıda �şç� 

çalıştıran, kuyumcu, bankacı g�b� para taşıyan k�mselere vereb�l�rs�n g�b� kısıtlamalar 

öngöreb�l�r. Dolayısıyla k�ş� sadece �mza atacak, h�yerarş�k üstün bel�rled�ğ� şartlara uyan 

ruhsatları �mzalayacak. Buradak� amaç da zaten �mza külfet�nden kurtulmaktır. Kullanılış, 

ver�l�ş şartları ve hang� hallerde ver�lmeyeceğ�n� h�yerarş�k üst bel�rl�yor, �mza yetk�s�n� �se b�r 

yardımcısına devred�yor. Burada eğer bütün sorumluluk o yardımcıya g�der dersen�z, esas 

sorumlu olan k�ş�y� perdelem�ş olursunuz. Dolayısıyla bu şartlar kapsamında sorumluluk val�de 
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kalıyor, eğer h�çb�r şart bel�rlemed�yse bu seferde h�çb�r şart bel�rlemed�ğ� ve tamamen takd�re 

bıraktığı �ç�n sorumluluk y�ne val�de kalıyor. 

Kanunlarda yetk� ver�l�rken val� demes� �le val�l�k demes� arasında hukukumuzda b�r 

ayrım yapılıyor. Mesela s�lah ruhsatları veya 6183'e göre �ht�yat� hac�z kararı val�l�k tarafından 

ver�l�r derse farklı, val� tarafından ver�l�r derse farklı. Çünkü val� derse bunu tamamen şahsa 

ver�lm�ş b�r yetk� olarak kabul ed�l�yor, dolayısıyla şahsa ver�lm�ş olduğu ve yardımcısına dah� 

devredemeyeceğ� kabul ed�l�yor. Ancak val�l�k derse �ster vekâleten �ster yetk� devr�yle olsun, 

bunun devred�lmes�n� mümkün görüyor. Çünkü val�l�kte b�r kurum var, yetk� o kuruma 

ver�lm�ş. O sırada kurumu k�m tems�l ed�yorsa onun yapmasında b�r aykırılık görülmüyor. Ama 

val� derse o kurumu �şgal eden, dolduran k�ş�n�n şahsen buna karar vermes� gerekt�ğ�n� 

bel�rlem�ş oluyor, onun dışında k�mse karar veremez, �mza atamaz. Yardımcısı da vek�l� de 

�mzalayamaz. Doktr�nde val� vek�l� �mzalayamaz ama vek�l val� �mzalar mı çerçeves�nde 

tartışılıyor. Vek�l val� başka val� olmadığı b�r durumda val� yer�ne geçt�ğ� �ç�n �mzalayab�l�r; 

ama val�n�n vek�l� olan k�ş� �mzalayamaz d�ye b�r ayrım yapılıyor. 

*Danıştay 5. Da�res�n�n A�le Sağlığı Merkez� Kararı �ncelend�7. 

*Ruhsatsız Baz İstasyonuna �l�şk�n karar �ncelend�8.  

*K�l�s val�s�n� görevden alan bakanlar kurulu kararına �l�şk�n yargı kararı �ncelend�9. 

*Beled�ye başkanının görevden alınması ve üye yeter sayısına �l�şk�n yargı kararı 

�ncelend�10. 

*Karayoluyla Yurt�ç� Taşımacılık hakkında karar �ncelend�11. 

Yetk� b�r �şlem� k�m yapmış sorusunun cevabıdır. K�m yapmalıdır arayışı sonunda 

bulunan ver�yle uygunluğu denetlen�r. Yetk�ye �l�şk�n b�l�nmes� gereken az sayıda ver� vardır, 

bunlar: 

1)Yetk�s�zl�k asıldır. 

2)Yetk�de ve usulde paralell�k. 

3)Vekâleten atama �le b�r makama vekâlet etme arasındak� fark. 

4) Yetk� devr� ve �mza yetk�s� devr�. 

 
7 DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2012/11782 K. 2015/5057 T. 14.5.2015 
8 DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2012/4962 K. 2012/6897 T. 10.10.2012 
9 DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/36 K. 2012/1271 T. 26.9.2012 
10 DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2010/9303 K. 2013/6778 T. 1.10.2013 
11 DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2008/1207 T. 6.12.2011 
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Ayrıca k�taplarda k�ş� bakımından, konu bakımından, zaman bakımından yetk� g�b� 

açıklamalar var.  

K�ş� bakımından yetk� b�r makama atanan k�ş� k�mse, o yetk� ancak o k�ş� tarafından 

kullanılab�l�r. K�ş� göreve başlamadan veya görevden alındıktan sonra bu yetk�y� kullanmasının 

b�r yetk� sakatlığı olduğu d�le get�r�l�yor.  

Zaman bakımından yetk�de de aynı örnek üzer�nden g�d�p görevl� olunan zaman 

çerçeves�nde b�r değerlend�rme yapılab�l�r.  

Konu bakımından yetk�de bazı hususlarda konu bakımından ayrım yapılıyor. Örneğ�n 

�mar konusunda beled�ye yetk�l� ancak kıyılarda bakanlık yetk�l� kılınıyor. Dolayısıyla �mar 

yetk�s�n�n b�r kısmı beled�ye sınırları �ç�nde olsa b�le bakanlığa geç�yor. Dolayısıyla konu 

bakımından b�r bel�rleme yapmış oluyor. Başka b�r örnek: okul yapmakla m�ll� eğ�t�m bakanlığı 

görevl� ama kanun �l �ç�ndek� �lkokulları yapma �ş�n� �l özel �dares�ne verm�ş, yan� konu 

bakımından �lkokul yapma görev� �l özel �dares�ne ver�lm�şt�r. Böyle konu bakımından çeş�tl� 

paylaşımlar gündeme geleb�l�yor, bunlar konu bakımından yetk� kapsamında gündeme gel�yor. 

 

ŞEKİL/USUL UNSURU 

Daha önce b�raz bahsetm�şt�k, �k�nc� kere üzer�nden geçel�m. Daha sonra sebep konu ve 

maksatın üzer�nden �k�nc� kez geçeceğ�z. Böylel�kle farklı der�nl�klerde üzer�nden geçmek 

suret�yle bu unsurlara �l�şk�n aktarımlarda bulunmuş olacağız. 

Şek�l/usul tek b�r unsur; ancak �k� parçadan oluşuyor. Aslında b�rb�rler�nden farklı şeyler. 

Usul, �şlem�n yapımı sırasındak� aşamaları göster�yor. Şek�l �se �şlem�n bütün olarak şekl�n� 

göster�yor.  

Dolayısıyla kanunlarda buna �l�şk�n farklı düzenlemeler olab�l�yor. B�rçok �dar� �şlem �ç�n 

�se ne şek�l ne usul düzenlemes� var. Şek�l/usul düzenlemeler� kanunlarda ve kanunun açık 

�zn�ne bağlı olarak düzenley�c� �şlemlerde göster�lm�ş olab�l�r. Göster�lm�ş �se buna uyulmaması 

sakatlık oluşturur; ancak b�rçok kanunda bunlara �l�şk�n düzenleme yoktur. Çünkü Türk�ye'de 

genel b�r �dar� usul yasası get�r�lmem�şt�r. İdar� Yargılama Usulü var ama genel b�r �dar� usul 

yasası yoktur. Genel b�r �dar� usul yasası olmadığı �ç�n �şlemler�n yapılma usulüne �l�şk�n genel 

kurallar yok. Mesela b�r yaptırım uygulanmadan önce k�ş�n�n açıklamasını �stemek genel b�r 

usul yasasıyla düzenlenmes� gereken b�r kuraldır. Bu kural, d�s�pl�n cezaları bakımından 

Anayasa'da var, savunma alınmadan d�s�pl�n cezası ver�lemez. Suçüstü yakalansa, h�ç tereddüt 

olmasa b�le y�ne de savunma almadan yaptırım uygulanırsa �şlem sakatlanıyor. Usule uyup 
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�tham b�ld�r�lmel�, aleyh�ndek� del�ller� b�len k�ş� savunma yapacak ve daha sonra 

değerlend�r�lerek d�s�pl�n cezası ver�lecek ya da ver�lmeyecekt�r. Belk� suçüstü yakalanan 

kâğıtta sınava �l�şk�n b�r kopya değ�l de çıkışta buluşalım yazan b�r kâğıttır. Kâğıtta yazan derse 

�l�şk�n b�r şey olmayab�l�r, dolayısıyla sınavda kâğıt ver�rken görme %99 �ht�malle kopya 

çek�ld�ğ�ne �şaret etse b�le, açıklamalar, tanıklar, del�ller kapsamında değerlend�r�l�nce durumun 

öyle olmadığı ortaya çıkab�l�r.  

Dolayısıyla suçüstü olan hallerde b�le savunmaya �l�şk�n hususlar var. Bazı durumlarda 

b�r yaptırım olup olmadığı bell� olmayan yaptırımlarda tereddütler doğuyor. Örneğ�n memurlar 

�ç�n 10 gün üst üste mazerets�z �şe gelmeyen memurun çek�lm�ş sayılması söz konusu, memur 

�st�fa d�lekçes� verm�ş g�b� sayılıyor. Bunda da aynı kuralı uygulamak gerek�r m� gerekmez m�? 

İdare bunu uygulamıyor, tutanaklara bakarak 10 gün üst üste gelmeyen memurun çek�lm�ş 

sayılmasına �l�şk�n b�r �şlem tes�s ed�yor, maaşını keserek k�ş�ye b�ld�r�yor. Açılan davalar 

sonucunda �dar� yargı, burada da mutlaka b�r açıklama �stenmel�d�r d�yor. Çünkü �şe gelmemes� 

�rade dışı olab�l�r. Hastalık neden�yle gelmem�ş olab�l�r, hastalığın n�tel�ğ� dolayısıyla rapor 

get�remem�şt�r, traf�k kazası dolayısıyla komaya g�rd�ğ� �ç�n �rade b�ld�recek durumda değ�ld�r. 

Kend� �rades� dışında gelmes�ne engel olan durumlar olab�l�r. Tutuklama bu kapsamda 

değerlend�r�l�yor. Memur tutuklanmış �se memuru müstaf� addetme şartı gerçeklemem�şt�r d�ye 

karar ver�l�yor; çünkü gelmemes� �ç�n mazeret� var, kend� �rades�yle gelmemezl�k yapmıyor. 

Tutuklandığı veya hüküm g�yd�ğ� şeyden dolayı ayrıca d�s�pl�n cezaları olab�l�r ama �şe 

mazerets�z gelmem�ş olma sayılmaz yönünde karar ver�l�yor, dolayısıyla açıklama alınmalıdır 

den�l�yor. Açıklama alındıktan sonra gerçekten kabul ed�leb�l�r b�r mazeret� yoksa müstaf� 

sayılab�l�r den�yor. B�rçok şeyde �dar� yargı bu yönde kararlar ver�yor, �dar� yargı usul kuralları 

get�rmeye çalışıyor.  

Yargı yerler�, k�ş�n�n hak kaybına uğrayacağı b�r durum, b�r yerden b�r statüden 

çıkartmak, b�r ceza yaptırımı sonucu taşıyacak b�r �şlem söz konusu �se önce b�ld�r�lmel� ve 

sonra açıklama alınmalıdır d�yor. Böylece b�r usul kuralı get�r�lm�ş oluyor. Buna uyulmamışsa 

da usul bakımından sakatlık gündeme gel�yor. Belk� bu usul uygulansa da aynı sonuç 

gerçekleşecekt�r. Gerçekten mazerets�z olarak gelmem�ş, b�r şeye kızıp �şe gelm�yor olab�l�r ve 

gerçekten de �st�fa �rades� anlamına gelecek b�r tutumu var. Durum bu olsa b�le, burada da 

sonradan �cazet vermek suret�yle geçerl�l�k kazandırmak mümkün olmaz. En baştan usule 

uyularak yapılsın, sonuç aynı çıksa b�le gereken �şlem� o zaman yap. Meslekten çıkartma usul 

sakatlığı dolayısıyla aykırı bulunuyor; ama bu tekrardan aynı gerekçeyle meslekten çıkarılamaz 

anlamında b�r hukuka aykırılık değ�l, sadece usule uyulmadığı �ç�n hukuka aykırılık söz konusu 
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oluyor. İdare usulü gerçekleşt�rd�ğ�nden k�ş�n�n geçerl� b�r mazeret� yoksa y�ne aynı yaptırım 

uygulanır. 

Gel�şm�ş hukuk s�stemler�nde usulü bel�rleyen yasal hükümler var. B�zde de k�ş�ler 

bakımından temel hakları etk�leyecek hususlarda kanunlarla usuller get�r�lm�şt�r. Mesela 

kamulaştırma �şlem�n�n çok çetref�l ve ayrıntılı b�r usulü var. İdare ben kamulaştırdım d�yerek 

taşınmaz el koyamaz. Öyles�ne b�r usul var k� �dare kamulaştırmaya karar verd�ğ� zaman, adl� 

yargıya başvurup taşınmaza değer b�çt�r�yor ve adl� yargı vasıtasıyla taşınmazın adına tesc�l�n� 

talep ed�yor, dolayısıyla mahkeme kararıyla �ş�n� yürütüyor. Kamulaştırma mülk�yet hakkıyla 

�lg�l� olduğu �ç�n �daren�n �rades� yeterl� görülmüyor, usul olarak �daren�n mahkemeye 

başvurarak mahkemeden karar alması gerekl�l�ğ� get�r�l�yor. Acele hallerde de �dare y�ne 

mahkemeye başvurarak acele kamulaştırmada kıymet tesp�t�ne yarayacak unsurları bel�rtmes�n� 

�st�yor. Dolayısıyla bazı hususlarda usul öngörülmüştür. D�s�pl�n cezalarında var, 

kamulaştırmada var, �halelerde var, mahkeme kararlarıyla ortaya konmuş usuller de var. 

Yaptırımlarda �lla �lg�l�n�n açıklaması alınması kuralı böyle yargı kararıyla gelm�ş b�r usul 

kuralıdır. D�ğer �dar� �şlemler açısından da b�r �dar� usul kanunu çıkarılması gündemded�r. Bu 

kanunda �dar� �şlemler�n her b�r�n�n yapılab�lmes� �ç�n farklı b�r usul öngörülecek ve bu usullere 

uyulmamasının sonuçları bu kapsamda değerlend�r�lecekt�r.  

Burada b�r nüanstan bahsett�k. Her usul sakatlığı �ptal� gerekt�rmez, buna �l�şk�n b�r �çt�hat 

var. Bu �çt�hat düzenlenm�ş bazı usuller�n esası bel�rlemede etk�l� olmamasından kaynaklanan 

b�r �çt�hattır. Bazı şek�l unsuru aykırılıklarında sakatlık olmadığı söylen�yor, bu husustak� �çt�hat 

da g�derek gel�ş�yor ve farklılaşıyor. Esk�den sınavlarda cüppe g�y�lmemes� usul sakatlığı olarak 

görülüyordu; ancak esası etk�lemed�ğ� �ç�n artık sakatlık olarak görülmüyor. Dolayısıyla sonucu 

değ�şt�rmeyecek usul sakatlıklarını yargı b�r �ptal gerekçes� olarak görmüyor. 

İşlemler, �dare hukukunun probleml� noktalarından b�r�d�r. B�z konuya bu �şlemler� 

tanımaya çalışarak başladık. İşlemler �daren�n hareket aracıdır, d�ğer bütün konularda �şlemler 

aracılık eder. Dolayısıyla �daren�n faal�yetler� konusunda mutlaka hukuk� rej�m� 

değerlend�r�lmes� gereken hukuk� muamele türü �dar� �şlemlerd�r. Bunu çeş�tl� açılardan 

tanımaya çalışarak unsurlarına g�r�ş yaptık. Yetk�, usul ve şekle �l�şk�n unsurlara �k�şer defa 

değ�nd�k, ş�md� d�ğer unsurlardan devam edeceğ�z. 

 

İşlem�n 5 unsuru olduğundan bahsett�k.  

Yetk�: �şlem� k�m yapıyor.  
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Şek�l/usul: �şlem�n yapılış b�ç�m�n�,  

Sebep, konu ve maksat kaldı. Bunların heps� b�r bütünün parçasıdır, bütün �şlemd�r. 

Bütünün �ç�nde bu unsurların nasıl tesp�t ed�leceğ� problem� vardır. Bütünün parçaları nasıl 

tesp�t ed�lecekt�r? Bütüne �l�şk�n n�spet ederek tesp�t etmek probleml� vardır.  

Şek�le baktığımızda problem çıkmıyor. Bütüne "�şlem� k�m yapmış" d�ye soruyoruz. 

İşlem�n yapılmasına b�r usul öngörülmüş mü, b�r şek�l var mı, �şlem�n bell� b�r şekl� var mı, 

bunları bütüne sorarak cevaplandırab�l�yoruz. Ancak sebep ve konuyu nasıl ayıracağız problem� 

var. 

Sebep Unsuru 

Sebep b�r �şlem�n yapılmasının gerekçes�, �şlem�n yapılmasına yol açan hukuk� unsurdur. 

Sebeb�n sorusu (tekn�k b�r soru olmasa da sebeb� bulmak �ç�n kolaylaştırıcı b�r soru) "n�ç�n", 

bu �şlem n�ç�n yapılmış sorusunun cevabı b�r anlam �fade edeb�l�r. Ancak gerçek sebeb� bulmak 

bakımından şöyle b�r problem var: �şlem ded�ğ�m�z şey esasında sebep ve konudan oluşuyor. 

Örnekler� ele alalım. K�ş�n�n yurtdışına çıkış yasağı varsa, ona pasaport ver�lemez. Bu �şlem�n 

yetk�s�, şek�l/usulü ve maksadına �l�şk�n b�r şeyler söyleneb�l�r; ancak bu �şlem�n ana gövdes�n� 

sebeb� ve konusu oluşturur. Yurtdışına çıkış yasağı olması hukuk� sebep, bu yüzden pasaport 

ver�lmemes� �se konu unsurudur. Kamu görevl�s�ne d�s�pl�n cezası ver�lmes�nde kamu 

görevl�s�n�n yaptığı f��l dolayısıyla ceza ver�lmes� söz konusudur. D�ğer unsurlar da bu �şlem�n 

b�r parçası ancak �şlem den�len şey�n ana gövdes� sebep ve konu unsurudur. O yüzden esk�den 

bu �k� unsura b�rl�kte "esas" unsuru den�lerek tek b�r unsur olarak anılmaktaydı. İşlem bundan 

�baret olduğuna göre, �şleme hang� soruyu sorup da sebep ve konu unsurlarını ayıracağız 

problem� gündeme gelmekted�r. Mesela pasaport vermeme �şlem� n�ç�n yapılmış? Yurtdışına 

çıkış yasağı olduğu �ç�n yapılmıştır. Burada sebep m� sakat konu mu sakat? Yurtdışına çıkış 

yasağı gerçekten yoksa sebep sakat deneb�l�r; ama çıkış yasağı yokken b�r k�ş�ye pasaport 

ver�lmemes�nde aynı zamanda konuyu sakatlar deneb�l�r. Çünkü bu halde pasaport ver�lmes� 

gerekmekted�r. Öyle b�r bağlantı var k� doktr�n bunun altından çıkamamaktadır. Sebep sakat 

olduğu her zaman konu da sakat mıdır? Eğer sebep o konuyu gerekt�rm�yorsa konuda da 

sakatlık �ht�mal� doğuyor denmekted�r. Burada soracağımız soruyu nereye soracağımızla �lg�l� 

b�r problem var. Pergel�n sab�t ucu nerede olacak? Konuda mı sebepte m�? Yurtdışı çıkış yasağı 

�şlem� üzer�nde durarak tek tek değerlend�receğ�z. K�m koyab�l�r? Yasak n�ç�n, Hang� 

gerekçelerle konab�l�r, bu gerekçeler var mı? Yurtdışına çıkış yasağı koyma usulüne uyulmuş 

mu? Yurtdışına çıkış yasağının şekl� ned�r ve buna uyulmuş mu? Buradan şunu anlıyoruz: 

konunun üzer�nde durduğumuz �ç�n sank� konu h�çb�r zaman sakat olmazmış g�b� gel�yor.  
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Bu durum düşüncen�n de açmazlarından b�r�s�d�r. B�r bütünü parçalara böldüğünüz zaman 

parçalardan hareketle bütün nasıl değerlend�r�lmel�d�r? Çünkü bütün parçaya sığmaz. 

Dolayısıyla her b�r parçaya ayrı ayrı �ncelemek �ç�n sab�t durmanız gereken b�r nokta vardır. 

Bütün parçalandığına göre artık bütünde de durulamaz. Dolayısıyla b�r parçanın sakatlığını 

nasıl tesp�t edeceğ�z? Sebeb�n sakatlığının önce unsurlarını göstermek gerek�r. 

Sebeb�n �k� tür sakatlığı bulunmaktadır: 

Hukuk� Sebep Sakatlığı ve Madd� Sebep Sakatlığı 

Hukuk� sebep sakatlığı mevzuat bakımından yanlış b�r gerekçe �hdas etmekten 

kaynaklanab�l�r. Bu nasıl olab�l�r? D�yel�m k� kamu görevl�s�ne �z�n almadan yabancı �le evlend� 

d�ye d�s�pl�n cezası ver�lm�ş. Askerlerde böyle b�r yasak var, yabancı �le evlenen �z�n almak 

durumunda; ancak bu kural tüm kamu görevl�ler� �ç�n yok. Dolayısıyla hukuk� sebepte b�r 

sakatlık söz konusudur. Yabancı �le evlend�ğ� doğru; ama bu yabancı �le evlenmen�n �zne 

bağlandığı b�r statüde değ�l. Böyle b�r mecbur�yet get�ren kanun maddes� olmadığına göre, buna 

yönel�k b�r �şlem tes�s�nde hukuk� sebep sakatlığı vardı. Bunu gerekt�ren gerekl� ve yeterl� 

hukuk� sebep yok. 

Bazen hukuk� sebep olsa da madd� sebep olmayab�l�r.  

Aynı örnekten g�dersek muvazzaf subay olan asker yabancı �le evlend� gerekçes� �le 

d�s�pl�n cezası almış; ancak evlend�ğ� k�ş� yabancı kökenl� olsa da Türk vatandaşı, dolayısıyla 

ortada b�r yabancılık yok. Burada da k� sakatlık hukuk� sebebe �l�şk�n değ�l, hukuk� sebep var, 

k�ş�n�n yabancı �le evlenmes� yasak ve buna �l�şk�n yaptırım öngörülmüş. Ancak olayda yabancı 

�le evlenme f��l� mevcut değ�l. Dolayısıyla burada madd� sebep konusunda b�r sakatlık var. 

Memur hırsızlık yapmaktan ceza alsa ve hırsızlık yapmadığı ortaya çıksa madd� sebep olmadığı 

söylenecekt�r. Hırsızlık yapan k�ş� kamu görevl�s� �se elbette k� d�s�pl�n cezası ver�l�r. Ama 

hırsızlık yapmadığı ortaya çıktığında hukuk� sebeb�n madd� vakıası gerçekleşmem�ş olur ve 

sakatlık var den�r. 

Yan� sebeb�n b�r hukuk� b�r de madd� sebeb� vardır deneb�l�r.  

Sakatlık her �k�s�nde de olab�l�r, sadece b�r�nde de olab�l�r. İdareler bazen büyük yanlışla 

yapıyor, bu durumlarda hem hukuk� sebep hem de hukuk� sebeb� gerçekleşt�ren madd� sebep 

�şlemde eks�k olab�l�yor. B�r kamu görevl�s�ne yabancı �le evlend� d�ye d�s�pl�n cezası ver�lse, 

hem yabancı �le evlenmem�ş olsa hem de evlenme yasağının kapsamında olmayan b�r kamu 

görevl�s� olsa, hem hukuk� sebep hem de madd� sebep sakat olacaktır. Sebep �dare hukuku 

bakımından öneml�d�r, önem� de şuradan kaynaklanır: "İdare sebeps�z b�r �şlem yapamaz". Yan� 
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takd�r�n� mutlaka somut b�r sebebe bağlamalıdır, madd� ve hukuk� b�r sebebe bağlaması gerek�r. 

Özel hukuktak�nden farklı olarak böyle b�r �ht�yaç doğmuş. Özel hukukta s�z malınızı sa�k 

tartışması olmaksızın, bağışlayab�l�rs�n�z. K�ş� malını �sted�ğ� f�yata satab�l�r, değer�n�n üstünde 

veya altında satab�l�r, bağışlayab�l�r. Aynı şek�lde evlenmede herhang� b�r sa�k�n söz konusu 

değ�ld�r.  

Dolayısıyla özel hukuk, esas olarak sebeb�n �nsanın �ç�nde kaldığı, sa�k�n �nsanın �ç�nde 

kaldığı �radey� �fsat eden hususlar yoksa �şlem�n tartışılmadığı b�r hukuk düzen� �ken; �dare 

hukukunda �dare sebebe bağlı �şlem yapmak zorundadır. H�çb�r �şlem� sebep olmadan yapmaz. 

Takd�r yetk�s� olan hususlarda b�le sebep olmadan yapamaz.  

Takd�r yetk�s�, sebep olmadan �şlem yapma yetk�s� değ�l, sebeb� takd�r etme yetk�s�d�r. 

Dolayısıyla y�ne b�r sebep var ancak bu sebebe �l�şk�n �daren�n bağlı yetk�s� yok. Burada takd�r 

yetk�s� ve bağlı yetk�ye değ�neceğ�z. Bunlar her halükarda sebep ve konunun olmadığı anlamına 

gelmez. Bunlarda yetk� kel�mes� geçmes�ne rağmen sebep ve konuyu �lg�lend�ren hususlardır. 

İdare hukukunda böyle tuhaflıklar var. Mesela usul ve yetk� yaptırması amaç unsurunu 

�lg�lend�r�rken, takd�r yetk�s� ve bağlı yetk� sebep ve konu unsurlarını �lg�lend�r�yor. 

Tekrar sebebe dönecek olursak; �lk değerlend�rmen�ze sunulan şey "�dare sebeps�z b�r 

�şlem yapamaz." İdaren�n bütün �şlemler�n�n hukuk� sebeb� olması gerek�r. Bu sebeb�n de 

mevzuatla düzenlenm�ş ve kabul ed�lm�ş �şlem yapmaya yeterl� b�r sebep olması gerek�r. 

Dolayısıyla sebep �daren�n sadece terc�h ett�ğ� veya dayandığı madd� olay değ�l, aynı zamanda 

buna b�r �şlem�n sebeb� olma sonucu bağlamış b�r hukuk� düzenlemen�n de gereğ�d�r. Yan� b�r 

�şlem�n sebeb� aslında b�r hukuk� düzenleme bu �şlem bu sebeple yapılab�l�r ded�ğ� �ç�n ayrıca 

araştırılır. Sebeb�n �şlemle olan bağlantısı hukuk� düzenleme �le kurulmuştur. B�r �şlem ancak 

hukuk� düzenleme �le bağlantısı kurulmuş b�r sebeb�n varlığı veya yokluğu �dd�asına 

dayanılarak yapılab�l�r. K�ş�n�n değerlend�rme yapab�lmes�, hak ve statüler�n bel�rlenmes�, 

talepler�n�n redd� veya kabulü �ç�n mutlaka b�r sebep gerekmekted�r ve bu sebep �daren�n 

serbestçe �cat ett�ğ�, serbestçe bağlantısını kurduğu b�r sebep değ�l, hukuk� muamelerle 

bağlantısı kurulan b�r sebept�r. 

İk�nc� husus sebeb�n �k� boyutu olduğuydu: madd� boyut ve hukuk� boyut.  

Madd� boyutta, madd� alemde vakıa olarak gerçekleşmes�, gerçekten var olup olmaması, 

gerçekten �şe devam ed�lmem�ş m�, �snat ed�len f��l gerçekten �şlenm�ş m�, böyle b�r hakkı var 

mı, bunlara �l�şk�n talepler�n değerlend�r�lmes� söz konusu olmaktadır. Hukuk� boyut �se 

mevzuatta �şlem�n sebep unsuru olarak düzenlenm�ş hususlar var mı ona bakılır. Sebep unsuru 
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en net d�s�pl�n yönetmel�ğ�nde görülür. Hem memurlara hem öğrenc�lere �l�şk�n d�s�pl�n 

yönetmel�kler�nde sebep ve konu b�rb�r�nden ayrılmıştır. Düzenleme şu şek�lded�r: uyarma 

cezasını, kınamaz cezasını, aylıktan kesme cezasını gerekt�ren f��ller şunlardır d�yerek sayar ve 

göster�r. Bu sayılanlar, bu cezaların ver�leb�lmes� �ç�n gerçekleşmes� gereken sebeplerd�r. Bu 

sebeplerden b�r�s� gerçekleşm�şse cezayı gerekt�r�r. Dolayısıyla örneğ�n aylıktan kesme cezasını 

gerekt�ren f�ller, hukuk� olarak aylıktan kesme cezasının altında düzenlend�ğ� �ç�n, sayılan 

hususlar f��len gerçekleşm�şse d�s�pl�n cezası bakımından sebep unsuru vardır denmel�d�r. 

Sebep unsurundak� yanılma sebep sakatlığına sebeb�yet ver�r. Yanılma da kınama cezası 

gerekt�ren b�r f��l� aylıktan kesme cezası olarak değerlend�r�l�rse veya h�ç gerçekleşmem�ş b�r 

f��le �st�naden d�s�pl�n cezası ver�lm�şse, burada da sakatlık gündeme gelecekt�r.  

B�z�m hukukumuz bakımından kr�t�k b�r nokta var: Hukukumuzda �dare �şlem�n�n sebeb�n� her 

durumda göstermek zorunda değ�l, bu gar�p b�r noktadır. Ama �şlem�ne �l�şk�n dava açıldığında 

�şlem�ne �l�şk�n sebeb� göstermek ve �spat etmek zorunda, �spat külfet� �dareye 

düşüyor.  İdaren�n herhalde hızlı hareket edeb�lmes�n� sağlamak �ç� her �şleme ayrıca sebep 

unsurunu yazma mecbur�yet� get�r�lmem�ş. Ancak bu, sebep unsuru h�çb�r �dar� �şlemde yer 

almayacak demek değ�ld�r. Hukuka saygılı b�r �daren�n yapması gereken sebep unsurunu 

göstermekt�r. Özell�kle yaptırımlarda, yaptırım olması neden�yle, sebeb� gösterme mecbur�yet� 

var; ama onun dışındak� �dar� �şlemlerde sebebe �l�şk�n b�r açıklamaya gerek yok. Ama tekrar 

etmek gerek�rse dava açıldığında �dare, sebeb� göstermek ve �spat etmek zorundadır. Buradak� 

en öneml� nokta, �daren�n sebeb� gerçekleşt�ğ�n� �spat etmek zorunda olmasıdır. Dolayısıyla 

�dareye düşen b�r yükümlülük var. Bu yükümlülük, �şlem� yaparken sebep unsurunu 

değerlend�rd�ğ�n�, sebeb� bel�rled�ğ�n�, bu sebeb�n gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�n� araştırdığını 

ve bu sebebe bağlı olarak �şlem tes�s etmek zorunda bırakmaktadır. 

D�kkat ed�l�rse �spat külfet�n�n �dareye düşüyor olması öneml�d�r. K�ş�ler �ç�n gerçekte 

böyle b�r şey yoktur, �spat etmek zorunda değ�ld�r, bunun yer�ne �dare böyle b�r şey vardır d�ye 

�spat etmek zorundadır. Örneğ�n d�s�pl�n soruşturması açıldı ve �dare hırsızlık �snadında 

bulundu. Hırsızlık yapılmadığını �spat etmekte b�r zorluk var, gar�p b�r zorluk var. Hâlbuk� �dare 

hırsızlık yapıldığını �spat edeb�l�r. Şu kayboldu, o sırada şu k�ş� oradaydı, daha sonra yapılan 

aramada o k�ş�n�n odasında çıktı g�b� hususları, hırsızlık yaptığını �spat ed�c� unsurları �dare 

araştırmak ve ortaya koymak zorundadır. Sadece böyle söylend� ve aks�n� de �spat edemed�, o 

kadar renc�de olmuş k� k�ş� böyle b�r soruşturmaya cevap b�le vermed�, neden bunla suçlanayım 

d�ye düşünerek davransa, �spat edemed� o yüzden ver�len ceza doğrudur demek gerek�r, bu 

yaklaşım yanlış b�r yaklaşım olur. O yüzden �spat külfet� �dareye düşmüş durumda. İdare 
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sebeb�n varlığını �spat etmek zorunda. İşlem�n� yaparken bu sebeb�n gerçekleşmes� ver�s�ne 

dayandığını �spat etmek zorundadır.  

Dolayısıyla sebep �şlem�n öneml� noktalarından b�r�s�, yola çıkış noktası: 

Tekn�k açıdan bakıldığında önce sebep ve yetk� var, daha sonra �şlem usulle devam 

ed�yor, şek�lle b�t�yor ve bütün unsurlar maksat unsurunda çevrelen�yor. Konu da bunların 

bütününde ortaya çıkıyor. B�r sebep olmadan �şlem sürec� başlayamaz. Ortada mutlaka b�r taleb� 

olmalı veya �daren�n b�r �ht�yacı olacak k� süreç başlasın. İdaren�n �şlemler� bakımından çeş�tl� 

�şlemler gündeme geleb�l�yor. Pancar �thalatına �l�şk�n b�r tebl�ğ� yayınlamak �steyen �dare bunu 

neden yapar? Pancar �ç p�yasada azalmıştır, dışardan pancar �thal� gerekmekted�r. Dolayısıyla 

bu pancar �thal�n�n de düzenlenmes� gerek�r k� �ç pazardak� ç�ftç� korunab�ls�n. Dolayısıyla bu 

genel düzenley�c� �şlem açısından b�r sebep ortaya çıkmıştır. Pancar yokluğu, pancar �thalatının 

gerekl� olması ve bunun düzenlenmes� �ht�yacı, �darey� değerlend�rmeler yapmaya ve �şlem� 

bel�rlemeye sevk eder. Hang� şartlarda �thalat yapılacak, �thalatın ne kadar tonla sınırlı olacağı 

g�b� unsurlar bu �şlemle bel�rlen�r. Aynı şek�lde �dare spor müsabakalarında ş�ddet�n artması 

üzer�ne, maçlara �l�şk�n passol�g d�ye b�r uygulama başlattı. Bu çok tepk� toplayan b�r uygulama 

oldu. Buna b�r dava açıldığı zaman sebeb�n� açıklamak zorundadır. İnsanlar temel özgürlüklere, 

t�caret özgürlüğüne aykırı olduğunu �dd�a ed�yorlar. B�lg�ler�n ver�lmes�n�n b�lg� güvenl�ğ� 

problem� çıkaracağı öne sürülüyor. Böyle b�r dava açıldığında �dare, sebeb� �spat etmek 

durumundadır. Şu olaylar oldu, şu ülkelerde benzer uygulama var, bu düzenlemede �sted�ğ�m�z 

b�lg�ler ancak k�ml�k tesp�t�ne yönel�kt�r ve ancak amaca yönel�k b�r düzenlemed�r. Burada 

mahkemen�n �ptal etmes� veya taleb� reddetmes�, sebepten de yola çıkılarak yapılacak b�r 

değerlend�rme gerekt�r�r.  

Spor Müsabakalarındak� ş�ddet�n önlenmes� düzenlemes� �le k�ş�lerden �stenen b�lg�ler ve 

bu b�lg�ler�n bankaya ver�lmes�, sebeb�n gerekt�rd�ğ� şeyler m�d�r? Bu aslında konuya da g�r�yor. 

Konu Unsuru 

 Aynı örnekte konuyu değerlend�rel�m. Sebep ve konu açısından �stenen b�lg�ler konu 

unsurunu oluşturuyor. Ne yapılmış sorusu �le konuyu araştırıyoruz. Konu den�len şey �şlem�n 

sonucudur, get�rd�ğ� düzenleme, hukuk� durumdur. Yasaklama, cezalandırma, yaptırım 

uygulama, hak verme, hak taleb�n� reddetme, örneğ�m�zde passol�g kartı verme veya vermeme 

hep hukuk� durum ve konuyu �lg�lend�r�yor. Konu açısından sakatlık nasıl ortaya çıkab�l�r? B�r 

kere mevzuatta h�ç öngörülmem�ş b�r konuyu �dare yapab�l�r. Mesela sınıfa geç gelen b�r� tek 

ayak üzer�ne tahtaya kaldırılsa, bu d�s�pl�n yönetmel�klerde öngörülmüş b�r ceza türü olmaz. O 

yüzden konu bakamından sakat olur. Sınıfa geç kalmak dolayısıyla müdürden geç kâğıdı alan 
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orta öğret�m öğrenc�ler�nde konu bakımından sakatlık yok; ama k�ş�n�n d�s�pl�n f��l�n� �şley�p 

�şlememes�nden bağımsız olarak yapılan cezalandırmanın konu bakımından yer� olmaması b�r 

sakatlıktır. D�kkat ed�l�rse burada k�ş�n�n b�r aykırı f��l� yoktur dem�yoruz, sebep bakımından 

cezalandırmayı gerekt�ren b�r sebep olab�l�r; ama ver�len ceza, �şlem�n konusu, �şlem�n sonucu 

mevzuatta h�ç öngörülmem�ş b�r konu olduğu �ç�n sakatlığa sebep ver�r. Örneğ�n memurlar 

d�s�pl�n yönetmel�ğ�nde yönetme görev�nden ayırma d�ye b�r d�s�pl�n cezası vardı, sonra �ptal 

ed�ld�. İptal ed�lmes�ne rağmen b�rçok soruşturmada �dareler bu cezaya hükmett�. Bunlar konu 

bakımından sakattır. Çünkü artık d�s�pl�n yönetmel�ğ�nde böyle b�r ceza yok. Olmasının 

gerekl�l�ğ� başka b�r şey, o genel düzenley�c� �şlemlere �l�şk�n b�r tartışmadır. Hukuk� bakımdan 

mümkün olmayan b�r şey�n �şlemle �hdas ed�lmes� �se konu bakımından sakatlığa sebeb�yet 

ver�r. 

K�ş� hem sebeps�z olarak geç kalmamış, örneğ�n serv�s geç kaldığı �ç�n, okulun serv�s� 

dolayısıyla geç kalmış, dolayısıyla k�ş� �ç�n cezayı gerekt�ren b�r sebep yok; hem de tahtaya tek 

ayak olarak bekletme g�b� hukuka aykırı b�r yaptırım uygulanmış. O zaman �k� unsur da sakattır 

demel�y�z, hem sebep hem konu sakat. Ters�ne dönüldüğünde �se b�r problem ortaya çıkıyor. 

Sebep aylıktan kesmey� gerekt�ren b�r sebep, konu olarak �se memur�yetten çıkarma cezası 

ver�lm�ş. İşlem�n bütünü başka b�r sebebe dayanarak meslekten çıkarma olmuş. Aylıktan 

kesmey� gerekt�ren f��le bakarak sadece konu sakattır mı d�yeceğ�z? Yoksa �şleme bakarak hem 

aylıktan kesme sebeb� olmaz, hem de konu bu f��le uygun değ�ld�r m� d�yeceğ�z? Buradak� 

problem �şlem denen bütündek� �k� parçanın sakatlığından kaynaklanıyor. İşlem�n bütününden 

ayrıştığımız �ç�n, �şlem d�yerek ney�n üstünde durarak sebebe bakacağız ve ney�n üstünde 

durarak konuya bakacağız sorunu var. Konunun üstünde durarak bakarsak sebep, sebepten 

bakarsak konu sakattır denecek. Hukukçular da �se farkında olunmadan değ�şken b�r duruş 

terc�h ed�l�yor. Bu maalesef hukukçuların çok kullandığı b�r yöntemd�r. Maalesef çünkü 

değ�şkenl�k duruma görel�k aslında b�r bel�rs�zl�ğe sebeb�yet ver�yor. Hukukçular �şlem�n 

bütününe ayırıp önce sebebe bakıyorlar ve sebeb�n üstünde durarak konuyu değerlend�r�yorlar. 

Sebeptek� f��l bu konuyu gerekt�r�r m� d�ye bakarak gerekt�rmed�ğ�n� görünce konu sakattır 

d�yor. Sonra konunun üstüne gel�yor, konudan sebebe bakıyor, bu konuyu yer�ne get�reb�lmek 

�ç�n bu sebep yeterl� m�d�r d�ye bakıyor, değ�lse de sebep sakattır d�yor. Örnek olarak mesa� 

saatler�nde t�car� faal�yette bulunma meslekten çıkartma cezasını gerekt�r�yor ancak aylıktan 

kesme cezası ver�lm�şt�r. T�car� faal�yette bulunmaya bakılınca bu aylıktan kesmey� gerekt�rmez 

konu sakattır den�yor. Sonra aylıktan kesmeye bakılıyor, buna �l�şk�n de t�car� faal�yette 

bulunma uygun b�r sebep m�d�r d�ye bakıyor, dolayısıyla �k�s� de sakattır d�yor. B�r onda b�r 
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d�ğer�nde durulduğu �ç�n, �k� arasında uyumsuzluk varsa her �k� unsur da sakat oluyor.  

Kanaat�mce şöyle b�r yöntem �zlemek gerek: sebeb�n gerçek olup olmadığından yola 

çıkarak değerlend�rme yapılmalıdır.  

Sebep gerçekse bu sebep durulacak noktadır, bu sebepten yola çıkarak d�ğer unsurlara 

bakmak gerekmekted�r. Gerçekten t�car� faal�yette bulunulmuş mu, sebepte b�r sakatlık var mı 

yok mu? Bu sebep aylıktan kesme cezasını gerekt�rmed�ğ� �ç�n aylıktan kesme hukuka aykırıdır 

demel�y�z, yan� konu bakımından aykırılık var. Sebep gerçekleşm�ş ama buna bağlı olmayan 

b�r ceza ver�lm�ş. Aylıktan kesmeden sebebe bakmaya gerek yok, aylıktan kesmeden bakarsak 

bunu gerekt�recek b�r ceza yoktur dey�p gerçek b�r f��l� görmezden gelm�ş oluruz. Yola çıkış 

noktası sebep olacağı �ç�n �şlem�n çek�rdeğ� sebep unsurudur d�ye düşünüp sebeb�n gerçek olup 

olmamasına bağlı olarak etrafında pergel g�b� dönmek gerek�r. Yetk�, şek�l/usul, konu ve 

maksat, sebepten yola çıkarak değerlend�r�lmel�. Ancak bu ben�msenen b�r görüş değ�ld�r.  

Danıştay'ın bulduğu daha kolay b�r yöntem var. Danıştay bunlara h�ç g�rm�yor, unsur 

sakatlıklarını açıklamıyor. Davaya bakarak sonunda uyarlık veya aykırılık görülmem�şt�r d�ye 

karar ver�yor. Unsur konusu tartışmalı olduğu �ç�n, Danıştay bu unsurları �ncelese b�le, sakatlık 

olduğuna kararlarda çok az yer ver�yor. Yetk�ye, şek�l/usule ve maksat unsuruna kararlarda yer 

ver�l�yor; ancak sebep ve konuya �l�şk�n sakatlıklara çok az yer ver�yor; çünkü ayırt etme 

problem� var ve düşünce bakımından çel�şk� oluşturuyor. Bunun sebeb� de bütün-parça �l�şk�s�. 

Bütünü değerlend�r�rken parçadan yola çıkılıyor; ancak parça değerlend�r�l�rken n�spet ed�lecek 

b�r sab�t nokta bulunamıyor. Esk�nden esas denerek esasta sab�tlenm�ş, hukuk düşünces� bunu 

sebep ve konu olarak ayırınca b�r problem doğdu. İk� ayrı nokta ortaya çıkınca b�r noktada sab�t 

durulamaz oldu.  

Genel kabul, den�ld�ğ� g�b� yer değ�şt�rerek bakmak, sebepten konuya, konudan sebebe 

bakmaktır. B�rçok durumda daha doğru sonuç veren madd� bakımdan gerçekleşm�ş sebepten 

bakmak gerek�r. Z�ra muamele yapmayı gerekt�ren bu madd� sebept�r. Sebep �ş�n öncülüdür, 

zaman bakımından önce çıkan sebep. Bu sebebe göre d�ğer unsurlar bel�rlenmel�d�r. Konudan 

yola çıkılırsa, konu yanlış olduğundan, yetk�l� olanın sebeb� yanlış olarak ele aldığı sanılab�l�r. 

Dolayısıyla sebeptek� sakatlık başta değerlend�r�lmel�d�r.  

İşlem genell�kle konu unsuru bakımından karşımıza çıkıyor.  

Sınıfta s�gara �çmek yasaktır, �şlem�nde s�garanın yasak olması cümles�, yoğun olarak 

�şlem�n konusunu göster�yor, d�ğer unsurlara �l�şk�n b�r şey bu cümlede yok. K�m�n yaptığına 

sonra bakıyoruz, dekanlık yapmış. Neden yapıldığına bakıyoruz, tütün ürünler�n�n zararlarının 
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engellenmes� ve toplu oturulan yerlerde �ç�lmes�n�n sakıncası g�b� b�r hukuk� sebepten dolayı 

yapılan düzenleme. Nasıl yapıldığından yazılı olduğunu söylüyoruz. Maksatta kamu yararına 

uygundur d�yoruz. Ama esasen karşımıza çıkan �şlem sınıfta s�gara �çmek yasaktır ve bunun 

konusu da sınıfta s�gara �çmen�n yasak olması. Yan� yoğun olarak görünen konu unsuru, d�ğer 

unsurlar bu kadar açık görünmüyor. 

Sebep ve konunun değerlend�r�lmes�nde karşımıza çıkan �k� kavram var: takd�r yetk�s� 

ve bağlı yetk�d�r. Özell�kle takd�r yetk�s� çokça önümüze çıkacak b�r kavramdır. Bağlı yetk� 

b�r sebep gerçekleşt�ğ�nde zorunlu olarak devreye g�ren konudur. İdare adeta bağlıdır, o �şlem� 

yapmak zorundadır. Dolayısıyla o sebep gerçekleşm�şse �dare bu konuyu tes�s eden �şlem� 

yapacaktır, �şlem� yapıp yapmama ya da başka b�r şey yapma konusunda b�r terc�h� olamaz. Bu 

özell�kle temel hak ve özgürlüklere �l�şk�n hususlarda görülüyor. Böylece bel�rs�zl�k azaltılmış 

oluyor. Örneğ�n b�r k�msen�n mahkemece tes�s ed�lm�ş b�r �şlem üzer�ne �darece yapılması 

gerek hususlarda b�r bağlı yetk�s� vardır. Sebep mahkeme kararının uygulanması gereğ�, konu 

�se �daren�n bağlı yetk� olarak mahkeme kararının �sabet�n� dah� değerlend�rmeden, mahkeme 

kararını tes�s etmes�d�r. İt�razı varsa kanun yollarına g�tmel�d�r.  

Dolayısıyla sebep, uygulanması gereken mahkeme kararı, konu �se o mahkeme 

kararının gereğ�n�n �darece yer�ne get�r�lmes�d�r.  

Bu ve benzer� hususlarda sebep gerçekleşt�ğ�nde konu da bel�rlenm�ş demekt�r. Takd�r 

yetk�s�nde �se b�r sebep gerçekleşt�ğ�nde, �dare �ç�n b�rden fazla konu seçme konusunda 

özgürdür. Ya da b�rden fazla sebep tek b�r konuyu gerçekleşt�r�yorsa ya da b�rden fazla sebep 

b�rden fazla konu varsa, hang� sebeb�n hang� konuyu gerekt�receğ� ya da hang� sebebe 

dayanılacağı �daren�n takd�r�nded�r. B�r sebep ve b�rkaç konuya örnek olarak k�ş�n�n �ş 

arkadaşıyla kavga etm�ş olması f��l�n� göstereb�l�r�z. İş arkadaşıyla kavga etmen�n farklı 

yaptırımlar var. Memurluğa uygun olmayan davranıştan başka, üstünü veya astını tac�z etmes� 

dolayısıyla başka ceza alab�l�r. Dolayısıyla b�r f��l ve bu f��le karşılık olab�lecek ayrı ayrı 

konular var. Burada �daren�n durumu takd�r etmes� söz konusu, burada terc�h değ�l takd�r söz 

konusudur. Hang�s�n� gerekt�rd�ğ�n� �dare bel�rlemel�d�r. Kavga sözlü münakaşa olab�l�r, 

yumruk yumruğa olab�l�r, adeta pusu kurarak yaralamış olab�l�r. Sebeb�n değerlend�rmes�yle 

hukuk� tavs�f dolayısıyla yaptırım değ�şecekt�r. Burada olay b�rd�r; ama aynı şek�lde 

özetleneb�lecek ve cezayı gerekt�ren b�rden fazla f��l olab�l�r. K�m�s� b�r haksızlığa karşı çıkma 

olarak değerlend�r�leb�l�r, k�m�s� aynı zamanda ceza hukuku sorumluluğunu da gerekt�ren 

yaralama g�b� b�r f��ld�r, k�m�s� de sadece saygısızlık memurluğa yakışmayacak f��l olarak 

değerlend�r�leb�l�r.  
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Dolayısıyla ortada b�r madd� vakıa var; ancak b�rden fazla konuda söz konusu olab�l�r, 

buna �daren�n takd�r yetk�s� den�r. Karıştırılmaması gereken şudur: takd�r yetk�s� de yargı 

denet�m�ne tab�d�r ve keyf� denet�m anlamına gelmez. K�ş� kend�s�ne yapılan mobb�nge artık 

katlanamıyorum d�ye �syan eden k�ş�ye üstüne saygısızlıktan ceza ver�lm�şse burada mahkeme, 

takd�r yetk�s�n�n hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığını değerlend�r�p �ptal edeb�l�r. Burada 

�daren�n keyf� b�r terc�h �mkânı yoktur, olayın ver�ler�ne göre n�telend�rme yapması 

gerekmekted�r, takd�r yetk�s� budur. Bağlı yetk�den farkı b�r değerlend�rme marjı olmasıdır. Bu 

değerlend�rme gerekçel� olarak yapılmalıdır. Sebebe bağlı b�r konu seç�lmel�d�r ve dava 

açıldığında da bunu savunab�lmel�, açıklayab�lmel�d�r.  

Dolayısıyla takd�r yetk�s� keyf� kullanılamaz ve hukuk�/yargısal denet�me tab� b�r 

yetk�d�r. Buradak� özell�kl� durum, sebep veya konuda çokluk olması ve bunlardan b�r�s�n� 

terc�h etme �mkânı olmasıdır; ancak bu terc�h mutlaka olayın ver�ler�ne dayalı olmalıdır.  

D�ğer durumda b�rkaç sebep var, bu sebeplerden doğacak konuyu değerlend�rmek 

gerek�r. Bu t�p takd�r yetk�s� genell�kle kolluk alanında gündeme gel�yor. İdare bakımından 

kamu düzen�n� bozan b�rden fazla olay ortaya çıkab�l�r. İdare kamu düzen�n� bozan eyleme karşı 

�dare h�ç müdahale etmey�p olayların büyümes�n� engellemey� de terc�h edeb�l�r, s�lahla 

kullanmaya kadar g�den b�r müdahaley� de takd�r edeb�l�r. Burada kamu düzen�n� bozan f��l�n 

ağırlığına göre, b�rden fazla yaptırımdan b�r�n� takd�r etmel�d�r. Bu takd�r de hukuka uygunluk 

denet�m�ne tab�d�r; çünkü �dare burada doğru b�r değerlend�rme yaparak doğru tedb�r almak 

zorundadır.  

 B�r sebep, b�rden fazla konu olab�l�r; b�rden çok sebep, tek konu olab�l�r; hem sebep 

hem de konu b�rden fazla olab�l�r. Dolayısıyla takd�r yetk�s� açısından 3 farklı durum olab�l�r, 

bunların heps�n�n hukuk� denet�m�n�n nasıl olacağı öneml�d�r. İdaren�n takd�r yetk�s�n�n 

olması �daren�n hareketl�l�ğ�n�n b�r gereğ�d�r; ancak bu takd�r yetk�s�, keyf�l�k, 

denetlenemezl�k değ�ld�r. Takd�r yetk�s� sebep ve konu arasında bağlantı kurmakla �lg�l�d�r. 

İdare �şlem�n sebeb�n� ve bu konuyu gerekt�rd�ğ�n� �spat etmek zorundadır. Sebep ve konu 

arasında �ll�yet bağının kurulmasına �l�şk�n b�r husustur. 

Maksat Unsuru 

Son unsur da maksat unsurudur. D�ğer unsurlardan farkı, b�r kar�neyle yola çıkan b�r unsur 

olmasıdır. Bütün �şlemler�n maksadının kamu yararı olduğu kabul ed�l�yor ve d�ğer unsurlardan 

farklı olarak burada �dareye b�r �spat külfet� düşmüyor. Burada maksat unsuru sakattır d�yen 

bunu �spat etmek zorunda, d�ğer unsurlarda �se �dare �spat etmek zorundadır. Burada �dare 

kar�neden yararlanıyor, �dare her �şlem� kamu yararı yapmış var sayılıyor. Bu unsurun sakat 
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olab�lmes� �ç�n �dd�a eden �daren�n kamu yararı �ç�n yapmadığını, husumet neden�yle, kayırma 

amaçlı, k�ş�sel yarar �ç�n, s�yas� çıkar �ç�n yaptığı g�b� �dd�aları öne sürüp �spat etmel�d�r. 

Dolayısıyla burada �spat külfet�n�n yer değ�şt�rmes� söz konusu ve �şlemde var olduğu kabul 

ed�len b�r unsur olarak kamu yararı karşımıza çıkıyor. İdare b�r �şlemle kamu yararını nasıl 

güttüğünü kanıtlamak zorunda değ�ld�r. Ama �dare d�ğer unsurları �spatlamak zorundadır.  

Şek�l usul sakatlığına ve Araştırma görevl�ler�ne �l�şk�n karar �ncelend�12. 

R�skl� Alanlara �l�şk�n karar �ncelend�13. 

UKOME Kararı ve Şek�l Eks�kl�ğ�ne �l�şk�n karar �ncelend�14. 

Resen tarh ed�len verg� z�yaı cezalı katma değer verg�s�n�n kaldırılmasına �l�şk�n karar 

�ncelend�15. 

Usulde paralell�ğe �l�şk�n Mal�ye Bakanlığı �şlem�ne �l�şk�n karar �ncelend�16. 

Taş Ocağı ve Konkasör Tes�s� Kurulmasına �l�şk�n karar �ncelend�17. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığı görev� ve usulde paralell�k �lkes�ne 

�l�şk�n karar �ncelend�18. 

 

VII. İdar� İşlemler�n Sona Ermes� 

İdar� �şlemler�n sona ermes� kısmına geld�k; çünkü mantık� olarak baktığımızda �lk 

anlattığımız kısımlar b�r hukuk� muamelen�n etrafında dolaştı. Öncel�kle bu hukuk� 

muameleler�n b�rb�rler�yle farkını ortaya koymaya çalıştık, çeş�tler�n�: �şlemler, eylemler, 

sözleşmeler... Sonra �şlemler�n yapılış b�ç�m� ve unsurlarına g�rd�k. İşlemler�n unsurlarının 

özell�kle sürekl� olarak gündeme gelecek, yargılama hukukunda da kullanılacak b�r malzeme 

olduğuna da �şaret ett�k ve yetk�, şek�l-unsur, konu, maksat unsurlarına g�rd�k. B�r �şlem�n 

unsurunun nasıl tesp�t ed�leceğ�n�, tesp�t ed�len unsurun hukuka uygun mu aykırı mı olduğunun 

nasıl değerlend�r�leceğ�ne değ�nd�k. S�ze örnek yargı kararları okuduk. Bu yargı kararlarında 

�şlem� yapmaya yetk�l� olanı bel�rleyen mevzuata aykırı �şlem yapıldığı zaman nasıl 

değerlend�r�ld�ğ�n�, sadece mevzuata aykırılık bakımından değ�l �lkeler bakımından da bu 

 
12 DANIŞTAY 5. DAİRE E. 1988/2845 K. 1988/2749 T. 22.11.1988 
13 DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2013/1493 K. 2013/5670 T. 10.9.2013 
14 DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2009/7779 K. 2010/1593 T. 31.3.2010 
15 DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2014/4977 K. 2014/4573 T. 16.6.2014 
16 DANIŞTAY 2. DAİRE E. 2007/2539 K. 2010/5023 T. 22.12.2010 
17 DANIŞTAY 14. DAİRE E. 2014/2688 K. 2014/6362 T. 3.6.2014 
18 DANIŞTAY 5. DAİRE E. 2011/433 K. 2011/3618 T. 24.6.2011 
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aykırılıkların nasıl kullanıldığına değ�nd�k. Yetk�de ve usulde paralell�k �lkes�n�n etk�s�ne 

değ�nd�k, sebep ve konuda bağlı yetk�, takd�r yetk�s� konularına değ�nd�k. Dolayısı �le; 

�şlemlerle, �lkeler ve bu �lkeler�n sonuçlarına �l�şk�n açıklamalarda bulunmaya çalıştık. Bu 

açıklamalar çerçeves�nde gündem�m�ze gelen �şlemler�n b�r de hukuk alem�nden kalkışına 

bakmamız lazım. Böylel�kle; �şlemler�n varlığı, alternat�fler� arasındak� yer�, �şlev�, 

parçaladığımızda unsurları, bu unsurların hukuka uygun olup olmadığını değerlend�rmek ve 

kaldırılması şekl�nde hususları görmüş olacağız.  

 Ş�md� �şlemler�n hukuk alem�nden kalkmasının �ht�maller�n� değerlend�rel�m. Bütün bu 

�ht�mallere k�taplarda her zaman değ�n�lm�yor; çünkü farklı farklı alanların sonucu. B�r tanes�, 

artık çok fazla gündeme gelm�yor ama öneml�: �şlem�n kadük olması. İk�nc�s�; �şlem�n yargı 

yer� tarafından �ptal ed�lmes� de hukuk alem�nden kaldıran b�r husus. Esas b�z� �lg�lend�ren, 

k�taplarda yazan üçüncüsü �se, yapan �dare tarafından sona erd�r�lmes�. Bunun da b�rkaç 

�ht�mal� var. Ger� alma ve kaldırma şekl�nde hukuk� sonuçları farklı �k� b�ç�m� var. B�r �şlem�n 

ger� alınması ve kaldırılması şekl�nde farklı sonuçları var. Ş�md� bunları göreceğ�z.  

 

A.  İşlemler�n Mahkeme Kararı İle İptal� 

 Yargısal �ptal/yargı yolu �le �ptal, b�r hukuk devlet� olmanın gereğ� olarak Anayasa’da 

da yazdığı üzere, �daren�n tüm eylem ve �şlemler� yargısal denet�me tâb� olduğu �ç�n, unsurların 

b�r�nde veya b�rkaçında b�r sakatlık varsa ve buna karşı b�r dava açılmışsa, bu �şlem mahkeme 

kararı �le hukuk alem�nden kaldırılır. Mahkeme kararı �le hukuk alem�nden kaldırılması demek, 

�şlem�n yapıldığı tar�hten �t�baren geçerl� olmak üzere kaldırılması demekt�r. Yan�; kaldırma 

tar�h�nden, mahkemen�n karar verme tar�h�nden �t�baren değ�l; �lk yapıldığı andan �t�baren karar 

vermek. Bunun sonuçları olduğu �ç�n öneml�. İlk yapıldığı andan �t�baren kaldırma ne demek? 

Mesela; memurun 10.12.2015’te derecede yükselt�lmes� gerek�yor; yükselt�lmem�ş. Dava 

açıyor, 10.10.2016’da karar ver�l�yor, bu karar ver�ld�kten sonra yükselt�lmes� yapılmıyor, tıpkı 

10.12.2015’te yükselt�lmes� yapılması gereken durum mahkeme kararı �le tesp�t ed�ld�ğ� �ç�n bu 

tar�hten �t�baren yükselt�lm�ş g�b� sonuç doğuruyor. Dolayısı �le; mahkeme kararı tar�h� değ�l; 

hukuka aykırı �şlem�n yer�ne geçerek onun yapıldığı tar�hten �t�baren maaş ve mal� hakları 

ver�l�yor, kıdem� ona göre bel�rlen�yor. Dolayısı �le; tar�h� ger�ye saran b�r hukuk� muamele. 

Hukuk� anlamda tar�h� ger�ye sarıyor. İptal ed�len �şlem�n, yapıldığı anda h�ç o �şlem 

yapılmamış g�b� olan b�r duruma get�r�yor. O tar�hten �t�baren kıdem� �lerled�ğ� �ç�n 1 senel�k 

kıdem� 10.12.2015’ten başlıyor ve mahkeme kararında �k�nc� b�r kıdem alab�lecek, �k�nc� b�r 

derece/kademe alab�lecek duruma gel�yor. Bunun çeş�tl� farklı görünümler� ve uygulama 
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zorlukları var. Hayat aktığı �ç�n, nasıl ger�ye saracak? Yargı kararı nasıl uygulanacak problem� 

gündeme gel�yor. Mesela; Kentbank Davası’nda Kentbank’a el konulmasını mahkeme �ptal ett�; 

fakat Kentbank’a el konulduktan sonra b�r sürü masraf yapılmış, Kentbank ayrıca başka b�r 

k�ş�ye �hale �le satılmış, ortada artık Kentbank d�ye b�r şey yok, ama el konulma �şlem� hukuka 

aykırı hale get�r�l�nce o el konulma anına kadar götürüp o andan başlayarak b�r hukuk� muamele 

yapmak gereğ� ortaya çıktığı �ç�n problem ortaya çıkıyor. Yan�; hayat aktığı, tar�h aktığı �ç�n 

yargı kararı �le yargı kararına konu olan �şlem tar�h�ne dönmey� sağlayacak muamele yapmak 

her zaman mümkün olmuyor; ama teor� bu açıdan ısrar ett�ğ� ve yargı kararları çerçeves�nde 

mevzuat da böyle düzenlend�ğ� �ç�n her halükarda tazm�nat n�tel�ğ�nde de olsa, hukuka aykırı 

�şlem �ptal ed�ld�ğ� zaman hukuka aykırı �şlem�n yapıldığı tar�htek� duruma dönme mecbur�yet� 

�dareye yüklen�yor. İdare f��len gerçekleşt�remese b�le, tazm�nata dönüyor. O yüzden de hukuk� 

ve f��l� �mkansızlık d�ye b�r kavram var yargı kararının hukuken ve f��len uygulamak �mkanı 

olmazsa neler yapılacağını gösteren konu (4. sınıfta üzer�nde durulacak)-. Mesela; b�r pol�s 

memuru yurtdışı elç�l�k koruma görev�ne atanmak �ç�n sınava g�rm�ş, sınavda başarısız 

sayılmış, başarısız sayılma �şlem�ne karşı dava açmış. Davayı kazandığı zaman rütbes� artmış 

ve artık, yurtdışına gönder�leb�lecek rütbede değ�l, ancak emn�yet am�rler� gönder�leb�l�yor; 

emn�yet müdürler� gönder�lem�yor. Ş�md� “Tamam yanlış �şlem yapmışız, ger�ye dönük sen� 

gönderel�m.” deseler zamanı geçm�ş, rütbes� geçm�ş, artık oraya hukuken ve f��len gönder�lecek 

b�r durumda değ�l. Yargı kararının nasıl uygulanacağı problem� var. İşte bunu çözeb�lmek �ç�n 

de b�r tazm�nat hukuku, mantığı gel�şm�ş durumda. Dolayısı �le; en fazla d�kkat çek�lmes� 

gereken ve anlaşılması bakımından �şaret konulması gereken nokta şu: Yargı b�r �şlem� �ptal 

ett�ğ� zaman, �ptal ett�ğ� tar�hten geçerl� olmak üzere değ�l, o �şlem yapıldığı tar�hten �t�baren 

geçerl� olmak üzere �ptal ed�yor. O �şlem� h�ç yapılmamış hale get�rmek �ç�n hukukun gayret 

göstermes�n� �st�yor. İptal ed�len �şlem h�ç olmasa �d� hang� hukuk� durum olacak �d�yse o 

durumun tes�s ed�lmes� külfet�n� �dareye yüklüyor. Bu da f��len yer�ne get�rmek, bu yönde �şlem 

ve eylemler yapmak, hukuken ve f��len mümkün değ�l �se bunu tazm�natla karşılamak g�b� 

çeş�tl� boyutları �le b�rl�kte karşımıza geleb�l�yor. 

 

B.  İdar� İşlem�n Kadük Olması 

 İk�nc� olarak çok bahsed�lmeyen kadük olmadan bahsedel�m. Bazen �şlemler hukuk 

alem�nden esasında k�mse kaldırmadan, mahkeme �ptal etmeden, f��len kalkıyorlar. Buna 

kadüs�te (caduc�té) den�l�yor. Bunun tesp�t� de y�ne b�r yargı kararı �le oluyor ama şöyle örnekler 

vereb�l�r�z. Mesela; bell� yasaklar, zaman �ç�nde uygulanamaya uygulanamaya artık yasak 
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olmaktan çıkıyor. Nasıl olab�l�r? Mesela; esk�den gazete kağıdından kese kağıdı yapma yasağı 

vardı. K�taplarda ver�len en öneml� örnek oydu. Gazete kağıdından kese kağıdı n�ç�n yapılmaz? 

Çünkü; gazete üzer�ndek� matbaa mürekkeb�, çok zeh�rl�d�r, kurşun �çer�r, kese kağıdına da 

y�yecek-�çecek maddeler konulduğu �ç�n bundan kese kağıdı yapılırsa �ç�nde taşıdığı gıdaya 

zarar ver�r d�ye. Fakat; her manav ve bakkal gazete kağıdından yapılmış kese kağıdı kullanırdı. 

Hatta; �nsanlar evler�nde ek gel�r sağlamak �ç�n gazeteler� toplarlar kese kağıdı yaparlar, k�loyla 

bakkallara satarlardı. -Ş�md� artık heps� naylona veya başka taşıyıcılara döndü ama- bu yasak o 

kadar yaygın b�r b�ç�mde uygulanmıyor �d� k�, bu yasağın kadüs�tes�nden bahsed�l�yordu. 

Mesela; sınıfta b�r şey y�y�p �çmek -hep bu örnekler gel�yor- d�ye b�r yasak var, ama o kadar 

yaygın b�r b�ç�mde �hlal ed�l�yor, o kadar herkes y�yor �ç�yor k� artık bunun kadük olduğundan 

bahsetmek mümkün. K�mse kaldırmadı, yapan kaldırmadı, yasak hala devam ed�yor; fakat 

genel olarak uygulanmıyor. B�rçok reform yaşayan ülkede bu kadüs�te problem� ortaya çıkıyor. 

Yen� düzenlemeler, kağıt üzer�ndek� düzenlemeler, hayattan haberdar olmadan yapılan 

düzenlemeler, davranış bozukluklarını g�dermeden yapılan düzenlemeler tutmuyor, tutmadığı 

zaman kadüklük problem� meydana gel�yor. Buna kadüs�te denmese hukuk alem�nden 

kaldırılmadığı kabul ed�lse, uygulansa adeta uygulanana p�yango h�ss� verecek. “H�ç k�mseye 

uygulanmıyor, bana uygulanıyor, n�ç�n?” problem� doğacak. Dolayısı �le; böyle 

değerlend�r�l�yor. Danıştay 5. Da�res� önündek� b�r davada bununla �lg�l� �lg�nç b�r karar verm�ş: 

Sağlık Bakanlığı Atama Yönetmel�ğ� d�ye b�r yönetmel�k var, bu yönetmel�k çerçeves�nde 

Sağlık Bakanlığı personel�n�n atanma talepler�n�n karşılanması gerek�yormuş. B�r�s� de, sene 

�ç�nde atanma taleb�nde bulunduğunda yönetmel�ğe uymuyor d�ye reddetm�şler; fakat �lg�l� 

dava açtığında şunu �dd�a ed�yor: “Ben�mle aynı durumda olan şu personeller�n atanmasına 

bakın, heps� ben�m durumumda olmasına rağmen, bu yönetmel�ğe uygun talepte olmamasına 

rağmen atandı. Dolayısı �le ben�m atanmamam hukuka aykırıdır.” d�ye �dd�a etm�ş. Yan�; kend� 

durumunun yönetmel�ğe uymadığını kabul ed�yor ama aynı durumda olanların da yönetmel�ğe 

uygun olmadan çeş�tl� atamalara muhatap olduğunu �dd�a ed�yor. Yargı bunu �ncelem�ş ve bu 

durumu görünce, zımnen �dare tarafından kaldırılmış olduğu değerlend�rmes� yaparak önündek� 

davayı sonuçlandırmış. Yan�; o yönetmel�k yokmuş g�b� davranmış. Madem k� o yönetmel�k 

herkese uygulanmamış, hukuken yürürlükte olsa b�le, -bu ter�m� kullanmamasına rağmen- 

kadüs�tes�ne, kadük olduğuna karar verm�ş. Dolayısı �le; bu da �dar� �şlem bakımından d�kkate 

alınması gereken b�r ortadan kalkma yoludur ve hukuken veya tekn�k olarak yürürlükte olan b�r 

�şlem�n gerçekte yürürlükte olup olmadığı temel�ne dayanır. Dolayısı �le; b�r �şleme aykırı 

hukuk� durumu olanın o �şlem�n herkes bakımından hala yürürlükte olup olmadığını tesp�t 

ett�rmes�, savunma argümanı olarak öneml� b�r husustur. İdareler�n de zaman �ç�nde araştırıp bu 
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t�p kanunları kaldırması lazım. 1980’lerde kadük olmuş kanunların kaldırılmasına da�r b�r 

çalışma yapıldı ve b�r Danıştay üyes�n�n -Muammer Oytan- başkanlığında b�r heyet oluştu, 

bütün kanunlar �ncelend� ve artık uygulanma kab�l�yet� kalmamış, kadük olmuş kanunlar b�r 

kanunla kaldırıldı. Yan�; b�r kanun çıktı, o kanun da “Şu şu kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır, 

uygulama n�tel�ğ� kalmamıştır.” d�ye. Fakat; �lg�nç b�r�s� bu kaldırılan kanunlara bakmış ve bu 

kanunlar arasında cumhurbaşkanlığından PTT’n�n telefon ücret� almayacağına da�r de b�r 

kanun hükmü varmış, başvurarak dem�ş k�, “Cumhurbaşkanlığı teşk�latındak� telefon 

ücretler�n�n PTT tarafından alınmamasına �l�şk�n kanun kalktığına göre, telefon bedel� �stey�n.” 

d�ye. O tar�hlerde b�r dalgalanmıştı, “Yahu gerçekten bu kanun yanlışlıkla kaldırıldı mı?, “Böyle 

b�r kanun sebeb� �le m� ücret alınmıyordu?”, “Ş�md� ne olacak?” O konu o zaman tekrar yen� 

b�r kanun çıkarılarak halled�ld� ama kadük d�ye bazen de kadük olmayan kanunlar araya 

g�reb�l�r. Dolayısı �le; �daren�n bazen kadüklüğün tesp�t� yolu �le kaldırılması yönünde 

hazırladığı tasarılar, yasalar kadük olmayan kanunları da kaldırdığı zaman problem oluşturur. 

Dolayısı �le; bu hassas b�r meseled�r. Hukukun yükler�n�, safralarını atma meseles�d�r. B�r hukuk 

s�stem�nde kadük h�çb�r düzenleme olmaması gerek�r. Hukuk s�stem�n�n uyma �nancı 

bozulmasın d�ye düzenlemeler eğer uygulanmıyorsa, �daren�n uygulanacak tedb�rler� alması 

gerek�r; uygulanması gerekm�yor �se kaldırması gerek�r. B�z�m ülkem�zde f��len gerçekleşen bu 

hususlara k�m� zaman zımn� �şlem özell�ğ� ver�l�yor. Çok �y� b�r örnek değ�l ama; şu örneğ� 

verel�m: Bahçedek� �nşaatlar neden� �le havuzlu bahçeye çıktığınızda karşı tarafa geçeb�lmek 

�ç�n havuzun yanından geçmen�z, d�be kadar g�tmen�z, sonra kapıya veya kütüphaneye g�tmek 

�ç�n tekrar sağa dönmen�z gerek�yor; ama �nsanlar daha kest�rme d�ye ç�menler�n üzer�nden 

geçmeye başlamışlar, ş�md� orası f��len yol olmuş. Baktığınızda artık ç�men b�tm�yor, tamamen 

topraklı yol hal�ne gelm�ş. Normalde hukuka saygılı b�r ülkede f��len yol oluşturmak d�ye b�r 

durum olmaz, “Ç�mene nasıl basar?”, “Ç�menden nasıl kest�rme g�der?”, “5 metre daha kısa 

g�tmek �ç�n nasıl kest�rmeden g�der?” Olmaması gerek�r, yapana ceza uygulanması gerek�r veya 

h�ç ceza uygulanmadan böyle b�r şey olur mu d�ye arkadaşlarının kınaması gerek�r. Ama; yol 

olmuş, hocalar da oradan g�d�yor, öğrenc�ler de oradan g�d�yor, �darec�ler de oradan g�d�yor. 

Hukuk s�stem� canlı olan b�r ülkede; “Madem buradan geçmey� engelleyem�yorsun, o zaman 

yol yapalım burayı. H�ç olmazsa hukuka aykırılık �ht�mal�n� kaldıralım, f��len zımn� b�r şey� 

değ�şt�rel�m.” d�ye b�r düşünce olur. B�rçok durum böyled�r, zımn� olarak bazı şeyler uygulanır, 

uygulandığı zaman �daren�n buna sess�z kalmasına b�r sonuç bağlanmaya çalışılır. Dolayısı �le; 

gel�şm�ş ülkelerde görülmeyen, �daren�n sess�z kalmasından ötürü hak beklent�s�. Mesela; 

“Herkes gecekondu yapıyor, h�ç k�msen�nk� yıkılmıyor, ben�mk� n�ye yıkılsın?” problem� böyle 

b�r problem. “Ben�m hakkım var.” Nasıl? “Ben hukuka aykırı b�r şey yaptım ama d�ğer hukuka 
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aykırı şeyler yapanlara göz yumulduğuna göre bana da göz yumulsun.” şekl�nde olumsuz bakış. 

Bu da kadüs�tey� geçm�ş durumda, �dareye suskun kalması ve �hmal� neden� �le �şlem yapma 

�thamında bulunma uygulaması. Bu t�p uygulamalar, hukuk düşünces�n� zedeler. Hukuka 

saygıyı zedeler, �ş�n normal gel�ş�m�n� zedeler ve f��l� hallere hukuk� sonuç bağlanması anlamını 

taşır. İstanbul’da böyle semtler, mahalleler, �lçeler vardır; f��len kaçak yapılaşa yapılaşa sonuçta 

çıkan �mar afları �le yasalaşmış, yıkılmayarak 10 yıl 20 yıl 30 yıl kalmak suret� �le b�r meşruluk 

anlayışı gel�şt�rm�ş, hukuka aykırı olsa b�r meşruluğu kabul ed�lm�ş alanlar olab�l�r. Bu şu 

şek�lde adeta �fade ed�leb�l�r: kanun� değ�l; ama meşru. Normalde meşru ve kanun� aynı şey 

olması lazım, hukuka aykırı ama meşru. Nasıl? Hukuka aykırı ama herkes�n yaptığı ve �daren�n 

de göz yumduğu b�r şey� yapıyor; dolayısı �le meşru. Bu şek�lde b�r anlayış oluyor. Esasında, 

meşru ve hukuka uygun kavramlarının üstüste gelmes� lazım. B�r şey hukuka uygunsa meşru, 

hukuka aykırı �se gayr� meşru olması lazım.  Bu; kadüs�ten�n vücudu zeh�rleyerek çok değ�ş�k 

b�r b�ç�mde hukuk alem�nde kend�s�n� göstermes� b�ç�m�. Bu vücuda g�rm�ş b�r paraz�tt�r, bu 

paraz�t k�m� zaman �şlem�n hukuk alem�nden kalkması alanında kend�s�n� göster�r, k�m� zaman 

�dare adına b�r �şlem yapılmış g�b� göster�r, k�m� zaman yaptırımı engeller, k�m� zaman 

kanunların düzenlenmes�ne yol açar. Hala �mar affı �le �lg�l� olarak 1980’den ber� devam eden 

Islah İmar Planı ve İmar Affı Kanunu var. Dolayısı �le bu Türk hukuku bakımından k�taplarda 

�ncelenmeyen, ama gerçek hayat bakımından varlığı neden� �le �ncelenmes� gereken b�r husus. 

Üstel�k, temas ve mesafe denges� korunarak �ncelenmes� gerek�yor. Yan�; buna temas etmek, 

ama buna da kapılmamak lazım. Bu tıpkı, doktorların salgın hastalığın tedav�s�nde uyguladığı 

metod g�b�. Kadüs�ten�n fazla �ç�ne g�rersen�z, hemen kend� meşruluk anlayışına s�z� çeker, ama 

b�r hastalık hal� olduğu �ç�n de mesafey� koruyarak bu durumun tedav� ed�lmes� gerek�r. 

Bırakılamaz, görmezden gel�nemez; fakat meşru da kabul ed�lemez. 

 

C.  İdar� İşlemler�n İdare Tarafından Sona Erd�r�lmes�  

 Esas �daren�n kend� �şlemler� bakımından hukuk alem�nden kaldırmasına geld�k. Bunun 

2 tane kavramı var. İk�s� b�rb�r�nden farklı şeyler; ger� alma farklı b�r şey, kaldırma farklı b�r 

şeyd�r. Bunu gösterel�m. 20.11.2015 tar�h�nde yapılmış b�r �şlem var. B�r �şlem yapılmış, şu 

anda �şlem� değerlend�r�yoruz. İşlem yapılalı 1 ay geçm�ş. Eğer kaldırma �se, bu tar�hten �t�baren 

sonuç doğurmak üzere �şlem hukuk alem�nden kalkıyor. Kaldırma ne demek? Bu 

“20.11.2015’ten 21.12.2015’e kadar bu hukuk alem�nde kaldı, etk�s�n� doğurdu; fakat ş�md� 

21.12.2015’ten �t�baren bunu kaldırıyorum.” demek. Yan�; “B�r kaldırma �şlem� yapıp, bu 

tar�hten �t�baren geçers�z sayıyorum.” demek. Ger� alma �se şu: “Ben bunu ş�md� 21.12.2015’te 
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ama 20.11.2015’ten geçerl� olmak üzere ger� alıyorum. Yan�; bunu 20.11.2015’ten �t�baren 

hukuk alem�nden kaldırdım. Bu h�ç hukuk alem�nde kalmamış hale get�rd�m. Bu �şlem� hukuk 

alem�nden bütün �zler� �le b�rl�kte s�l�yor, ger� alıyorum. 1 ay önce yaptığım �şlem�, o yaptığım 

tar�hten �t�baren geçerl� olmak üzere ger� alıyorum.” Dolayısı �le; ger� alma b�r �şlem� h�ç 

yapılmamış hale get�rme, kaldırma �se, b�r �şlem� kaldırılmasına karar ver�ld�kten sonra hukuk 

alem�nden kaldırma. Aradak� fark ne? Kaldırmaya kadar yapılan sonuçlar ve etk�ler� geçerl�, 

ger� almada �se ger� alındığı �ç�n bütün sonuçları �le b�rl�kte ortadan kalkmasını gerekt�recek b�r 

husus. Bunun ortaya çıkarttığı çok çetref�l problemler var. Şöyle problemler var: Ger� alınırsa 

aradak� sonuçlar ne olacak? Arada yapılanlar ne olacak? Bunu bel�rlemeye �l�şk�n �ht�yaç var. 

Kaldırma olursa, ş�md�ye kadar bu �şlemden yararlananların, kaldırıldıktan sonra bu yarardan 

mahrum kalması karşısında ne olacak? O yüzden bunlar sıkı şartlara bağlanmış durumda ve 

hukuk� etk�s� en fazla ger� almada olduğu �ç�n ger� almanın şartları bel�rlenm�ş durumda. “Her 

�şlem ger� alınamaz.” d�ye bakılıyor. İdare hukukunun hareketl� boyutunu sağlayan şey 

b�l�yorsunuz çek�şme, zıt amaçların çek�şmes�d�r. Burada da 2 tane çatışan değer var Burada 

çek�şen değerler şöyle: “Ben yanlış b�r �şlem yapmışım 1 ay önce veya 1 yıl önce, bu �şlem�n 

yanlış olduğunu ş�md� anladım ve ger� alıyorum.” demek suret� �le hukuka uygunluğu 

sağlamaktak� menfaat, kamu yararı. D�ğer� �se, “İşlem� yanlış da yapmış olsan madem k� yaptım 

ve dava açılmadı, �şlem b�r sonuç doğurdu, �nsanlar denge sağladı, yanlış da olsa yanlışa karşı 

b�r denge sağladı. Hukuk� �st�krar gereğ� sen bunu artık ger� alamazsın.” Çünkü; b�r teraz�de 

denge sağladıktan sonra karşı taraftan da bu taraftan da b�r şey alsan denge bozulacak. Dolayısı 

�le; hukuk� �st�krar, hukuk� devamlılık öneml� ve öncel�kl� olduğu �ç�n “hukuka aykırı �şlem�n� 

b�le bell� b�r süreden sonra ger� almamalısın” yaklaşımı var. 2 tar�f ed�lmes� gereken zıtlık var: 

B�r�nc�s� hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak, �k�nc�s� �se hukuka aykırılık olsa b�le oluşmuş 

olan �st�krarın devamını sağlamak. Bunun nasıl sağlanacağı problem� var. Bunun �ç�n yargı 

kararları �le get�r�lm�ş hükümler var. Buna �lk 1973’te Yargıtay İçt�hadı B�rleşt�rme Kurulu 

Kararı �le karar ver�lm�ş19. Daha sonra 1973’te de Danıştay karar verm�ş20. B�r �çt�hadı 

b�rleşt�rme kararı tes�s etm�şler, bu �çt�hadı b�rleşt�rme kararı bu konuda z�h�nler� netleşt�rm�ş. 

Problem şöyle �m�ş: İdare yanlışlıkla kamu görevl�s�ne fazladan ödeme yapmış ve bu fazladan 

ödeme yaptığı şey� sonradan ger� �stem�ş. “İdare bunu �ster m� �steyemez m�?” “Dava mı açar? 

“Tek yanlı �şlem yapab�l�r m�? “Ger� alab�l�r m�?” “Ben sana fazla ödem�ş�m ger� alıyorum 

 
19 T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1972/6, K. 1973/2, T. 27.1.1973. 

(S�tem�z�n ders gereçler� bölümündek� “açılış ders�...”başlıklı dosyadan görüntüleneb�l�r. ) 
20 T.C. DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1969/8, K. 1973/14, T. 22.12.1973. 

(S�tem�z�n ders gereçler� bölümündek� “açılış ders�...”başlıklı dosyadan görüntüleneb�l�r. ) 
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d�yeb�l�r m�?” “Müesses durumu var mı?” Bakın d�yor k�: “Danıştay İçt�hatları B�rleşt�rme 

Kurulunun kararında; “�daren�n yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya h�les� 

haller�nde süre aranmaksızın hatalı öded�ğ� meblağı her zaman ger� alab�leceğ� ..” Bu 

bahsett�ğ�m�z karara atıf yapan yen� tar�hl� b�r karar. Bakın; o tar�hte ver�len karar öyles�ne 

bel�rg�n olmuş k�, b�r kanun hükmü olmamasına rağmen ger� alma konusundak� davalara bakan 

mahkemeler bu karara atıfta bulunarak bu karardak� unsurların olayda gerçekleş�p 

gerçekleşmed�ğ�ne bakararak hüküm tes�s ed�yorlar. Bu, �dare hukukunun farkını ortaya 

koyuyor. Bu ger� alma ve kaldırma meseles�nde ger� almayı sınırlandırmak bakımından yargı 

kararı �le �lkeler get�r�lm�ş. Turgut Tan’ın -en öneml� �dare hukukçularının başında gel�yor- 

doçentl�k tez�, �dar� �şlem�n ger� alınması. Sırf bu konu �le �lg�l� hazırlanmış doçentl�k tez� var. 

Sadece bu konu �ncelenm�ş, hang� şartlarda ger� alınab�l�r? Kural şöyle: B�r süreye bağlayarak 

o süre geçt�kten sonra �şlemler�n ger� alınmasına engel olmak lazım, yan� �st�krara �t�bar etmek 

lazım. Hukuka aykırılık, ancak �dare tarafından bell� b�r süre �ç�nde fark ed�ld�ğ�nde ger� almayı 

mümkün kılsın, o süre geçt�kten sonra artık �dare ger� alamasın. Pek� bu hang� süre olacak? 

Sürey� de şöyle değerlend�rm�ş, mesela o tar�hte dava açma süres� 90 gün ş�md� 60 gün. İdare, 

kend� �şlem�ne karşı dava açma süres� �ç�nde hukuka aykırı �şlem�n� ger� alab�ls�n, dava açma 

süres� geçt�kten sonra artık ger� alamasın. Ger� alamasın ne demek? Gerek�rse kaldırsın; ama 

h�ç yapılmamış hale get�remes�n. Dolayısı �le; ger� alma bakımından b�r süre get�rm�ş, sonra bu 

süren�n her zaman mantıklı olmayab�leceğ�n�, çok kaba hukuka aykırılıklar olab�leceğ�n�, �dare 

�le özel hukuk k�ş�s�n�n �dare ajanı �le anlaşıp, hatalı ve açık hukuka aykırı �şlemler 

yaptırab�leceğ�n�, sonra �daren�n de k�ş�ler�n yanlış beyanları �le aldatılab�leceğ�n� düşünerek 

b�r fark olsun dem�ş. O farkı da Hülya Avşar kararı ortaya koymuş. Hülya Avşar d�ye b�r 

öğrenc�, ün�vers�te sınavına yer�ne başka b�r�s�n� sokarak tıp fakültes�n� kazanmış, tıp 

fakültes�ne kayıt olmuş ve fakültede kend� okuyarak, dersler�n� geçerek 5. sınıfa kadar gelm�ş; 

ama sonra �hbar üzer�ne sınavda yer�ne başkasını soktuğu anlaşılmış. Ne olacak? “Aradan 5 

sene geçm�ş, arada dersler�n� de verm�ş ne yapalım b�r kere şeytana uymuş yer�ne başkasını 

sokmuş, bunu korumak mı lazım?” yoksa “Bu sınavın �hlal� herkes�n hakkının yenmes�d�r, 

ün�vers�te sınavında h�le �le b�r hak elde etm�ş k�msen�n h�les�n�n korunmaması mı gerek�r?” 

d�ye düşünülmüş ve �çt�hatta da yer ver�ld�ğ� üzere “Hak kazananın h�les� varsa, yanlış beyanı 

varsa, aldatması varsa, süreye bağlı olmaksızın ger� alınab�l�r.” dem�ş ve kaydı s�l�nm�ş, 

ün�vers�teden atılmış ve ayrıca hap�s cezası almış. Dolayısı �le; b�r �st�sna olarak den�l�yor k�, 

“Tamam �dar� �şlem dava açma süres� sonrasında ger� alınamasın ama, �darey� aldatarak �dareye 

yanlış beyanda bulunarak, sınavlarda h�le yaparak kazanmış �se bu kazanma aradan 20 sene 

geçse b�le korunmasın, mümkün olmasın.” Buna �l�şk�n mesela �lg�nç b�r tartışma İdare Hukuku 
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İl�mler� Derg�s�’n�n Ragıp Sarıca’ya Armağan sayısında var. M�ll� Savunma Bakanlığı’ndan 

emekl� olma aşamasına gelm�ş b�r k�msen�n dosyasında d�ploması bulunamamış, adamın 

emekl�l�k muameleler� sırasında emekl�l�k hakkını da kaybedecek ve esasında h�ç hukukçu 

olmadığını, h�ç avukatlık yapamayacağını tesp�t edecek b�r �şlem yapılıp yapılmaması gündeme 

gelm�ş. Sonra orada Ragıp Sarıca etraflıca anlatıyor, raporu rahmetl� Ragıp Sarıca hazırlamış. 

Sonra anlaşılıyor k�, Çanakkale Savaşı sırasında hukuk fakültes� 3. sınıfı b�t�ren öğrenc�ler 

savaşa g�tt�kler� �ç�n 4. sınıfı okumadan da mezun hükmünde sayılmışlar, ayrıca d�plomaları 

düzenlenmem�ş. Sonra dosyasında o belge bulunmuş ve gerçekten hukuk fakültes�n�n 3. sınıftan 

askere g�tm�ş, ama esasında o dönemk� 3. sınıfı b�t�ren bütün öğrenc�ler mezun sayıldığı �ç�n 

d�ploması varmış. Olmasa, emekl�l�k �şlem� olmayacak. Çalıştığı 30 veya 40 yıl h�ç çalışmamış 

g�b� sayılacak, emekl�l�ğ� hakedemeyecek; çünkü b�r aldatma, gerçekte hukuk fakültes� mezunu 

olmadığı halde hukukçu d�ye g�rerek b�r mesleğ� sürdürdüğü, yanlış beyanla, sahte belgeyle 

anlaşılmışsa süreye bağlı olmaksızın her zaman ger� alınab�l�r. Böylel�kle ne yapıyor? Hukuk 

düzen� bakımından h�leye h�çb�r zaman meşrulaşamama sonucu bağlıyor. H�le değ�lse, �dare 

hata yapmışsa bu süren�n geçmes� �le meşrulaşır, ger� alınamaz; ama h�le �se, h�çb�r zaman 

meşrulaşamaz. 

(Öğrenc� sorusu üzer�ne.) İşte hukukçular onun �ç�n var, uğraşacaklar, b�r sorunu 200 

sorun hal�ne get�recekler ve çözecekler, derken dom�no etk�s� olacak. Burada kural şu: memur 

hatalı b�r beyanda bulunmadan açık hukuka aykırılık olmadan, �daren�n b�r takd�r� �le derece ve 

kademe alınarak ona ödemeler yapılmış �se -�şte bu �çt�hadı b�rleşt�rme kararı ona �l�şk�n- ger� 

alınamaz, onun bakımından devam eder. Ama; aldatma varsa, aldatma her zaman ger� alınmayı 

gerekt�r�r. 

(Öğrenc� sorusu üzer�ne.) B�r hukuk� sorundur, ama ger� almayla alakalı b�r şey değ�l, o 

kaldırma �le alakalı b�r şey. N�ç�n? B�r okulun kapatılması demek, onun öğrenc�ler�n�n ondan 

sonra okuyamaması demek, h�ç g�rmem�ş muameles�nde bulunmuyor. Dolayısı �le; o 

öğrenc�ler�n okudukları süren�n neye sayılacağı, başka b�r yükseköğret�m kurumunda 

tamamlanıp tamamlanamayacağı veya b�r tazm�natla tasf�ye ed�leb�lecek haklar yığını olarak 

mı görüldüğü b�r hukuk� problem olarak ortaya çıkab�l�r. Dolayısı �le; o b�r kaldırmadır, ger� 

alma değ�ld�r.  

 Ger� alma ned�r? Tekrar edersek, baştan �t�baren h�ç yapılmamış hale get�rmek. Baştan 

�t�baren h�ç yapılmamış hale get�rmede �çt�hat şuna ağırlık ver�yor açıkça: hukuk� �st�krarı 

korumak lazım. Dava açma süres� geçm�ş �se ger� alınamaması lazım, ama hukuka karşı h�ley� 

de korumamak lazım. H�le yapılmışsa, açık kanunun hükmü �hlal ed�lm�şse o zaman süreye 
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bağlı olunmaksızın ger� alınab�ls�n. Dolayısı �le, b�r �lke ve b�r de öneml� �st�sna var. İst�snayı 

get�reb�lmek �ç�n zaten b�r �lke get�r�lm�ş d�kkat edersen�z. B�rçok şeyde �lken�n get�r�lmes�n�n 

amacı �st�snayı bel�rleme. Buradak� �st�sna ne? H�len�n korunamaması, �daren�n h�leye karşı her 

zaman gereken �şlem� yapması, her zaman hak doğuran �şlem� ger� alab�lmes�, her zaman o 

k�ş�ye verd�ğ� hakları ger� alab�lmes�, her zaman onun hukuk� statüsünü başka b�r hukuk� statüye 

çev�reb�lmes�. Yan�; böyle h�le �le g�ren k�mseler var, tesadüfen ben de tanımıştım mezun 

olduğunu zanned�yordum. 15 sene sonra hukuk fakültes�nden mezun olmadığı sahte avukat 

olduğu anlaşıldı, kullandığı s�c�l�n başka b�r�n�n s�c�l� �le aynı olduğu tesadüfen ortaya çıkıyor. 

Öğrenc�l�ğ�n�, öğrenc� olduğunu b�l�yorsunuz, avukat olarak ün�vers�te çevres�nde dolaşıyor, 

davalara g�r�p çıkıyor, herkes avukat sanıyor; ama 15 sene sonra hap�s cezası b�r tarafa h�çb�r 

kazanılmış hakkı olmadı. Davaları kazanıyormuş, olsun davaları kazansın. Davaları k�ş�ler 

avukat tutmadan da kazanab�l�yor. Sırf buna �l�şk�n b�r telev�zyon d�z�s� var �zl�yorsanız Su�ts 

d�ye. Sahte Harvard d�ploması �le avukatlık yapıyor, çok başarılı. Onun ucuna kadar get�r�yor, 

döndürüyor, “Tamam hukuk fakültes� d�ploması yok ama zaten hukuk öğrenc�ler� de derse 

devam etm�yorlar, zaten h�ç gelmeden geçenler de var, zaten hukuk okumadığı �ç�n kafası daha 

sağlam kalmış, daha başarılı.” ne dersen�z dey�n, y�ne de h�ley� korumuyor, h�ley� ger� alıyor. 

Dolayısıyla; buradak� temel problem ger� alma ve kaldırma arasındak� farkı değerlend�rerek 

bunun unsurlarına bakmaktadır. 

 H�le dışında �k�nc� b�r şey de açık kanuna aykırı b�r uygulama varsa ne yapılacağıdır. 

Yan�; �lg�l� h�lede bulunmamış ama adeta onda şu kar�ney� varsayıyor: açık kanuna aykırı b�r 

şey yapılmışsa.. Mesela; �lg�l�n�n h�les� yok gerçekten d�ploma almış. Ş�md� öyle b�r soruşturma 

da var. Uluslararası anlaşmaya dayalı d�ye tıp fakültes�ne kayıt olmuş, mezun olma aşamasına 

gelm�ş, fakat ün�vers�tey� kazanmadığı, kazanmış olmadığı anlaşılınca bu uluslararası anlaşma 

çerçeves�nde ün�vers�teye alınab�l�r m�yd� alınamaz mıydı bakıldığında açık b�r b�ç�mde hukuka 

aykırı. H�çb�r şek�lde ün�vers�te sınavı dışında bu şek�lde alınma mümkün olmadığı �ç�n, k�ş�n�n 

h�les� olmasa, bütün �şlemler� �lg�l�n�n taleb� üzer�ne �dare yapmış olsa b�le o kadar açık hukuka 

aykırı k�, burada h�le belges� olmasa b�le ortaya çıkan açık kanuna aykırılık, b�r h�le dereces�nde 

sayılmış ve onda da �dare her zaman ger� alab�l�r dem�ş. Dolayısı �le; h�le, aldatıcı b�lg� ve belge 

vermek ve açık kanuna aykırılık haller�nde �dare süreye bağlı olmaksızın �şlemler�n� ger� 

alab�l�r. İş�n can damarı burası. “İdare, �şlemler�n� dava açma süres� geçt�kten sonra ger� 

alamaz.” �fades� sadece bunu söyleyeb�lmek �ç�n ve yargı buna değ�n�yor. İstersen�z yargı 

kararları �le bakalım. “Ger� alma; sakat b�r �dar� �şlem�n �daren�n alacağı b�r kararla hükümsüz 

hale get�r�lmes�, alındığı tar�hten �t�baren hukuk alem�nden s�l�nmes�d�r.” Bakın adeta yargı 
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kararları da ders k�tapları g�b� karar gerekçeler�n� yazıyor. 

 

 Kazanılmış Hak ve  Müesses Durum 

 İşlem�n hukuk alem�nden kalkması konumuz, yoğun olarak ger� alma ve kaldırma 

arasındak� farka değ�neceğ�z. Ger� alma ve kaldırma eksenl� açıklamalarda bulunduk. Ş�md� 

�şlem eksenl� tekrar döneceğ�z ve bunun �lg�l� olduğu d�ğer hukuk kavramlarıyla bağlantısını 

kuracağız. Bu; hayatınız boyunca çok duyacağınız ve kullanacağınız kazanılmış hak, müesses 

durum g�b� kavramlarla �lg�l�. “Kazanılmış hak ned�r?” meseles�n� bu ger� alma ve 

kaldırmayla bağlantısını kurarak �ncelemeden anlamak mümkün değ�l. O yüzden özel hukukun 

kullandığı anlamı �le kazanılmış hak, tam anlamı �le yer�ne oturtulamıyor, kamu hukuku boyutu 

�le kazanılmış hak kavramına bakıldığı zaman, yakın kavramlarla �ncelend�ğ� zaman yer�n� 

tesp�t etmek mümkün oluyor. Ş�md� s�steml� b�r b�ç�mde tekrar ele alıp g�tmeye çalışalım. 

 Ger� alma; -yargı kararlarında da özetlend�ğ� ve d�le get�r�ld�ğ� g�b�- b�r �şlem� yapıldığı 

tar�hten �t�baren hukuk alem�nden kaldırmaktır. Kural olan, o �şlemden h�ç �z bırakmamaktır. 

Bu, �dare tarafından hukuka aykırı b�r �şlem, hukuka uygun b�r �şlem karşısında �daren�n 

yapab�l�rl�ğ� bakımından değerlend�rmek lazım. Bu �şleme muhatap olan k�ş�ler bakımından da 

mevcut kazanımlarını koruyup koruyamaması açısından bakmak lazım. İdare açısından 

bakarsak; �dare, hukuka uygun b�r �şlem�n� h�çb�r zaman ger� alamaz. Dolayısı �le; ger� 

alab�lmes� �ç�n, �şlem�n�n hukuka aykırılık �dd�ası önşartı olması lazım. İdare, hukuka uygun 

b�r �şlem yaptıktan sonra p�şman olup k�ş� nezd�nde hukuka uygun �şlemle doğmuş olan statüyü 

ortadan kaldıramaz. Dolayısı �le, ger� alma hukuka aykırılık gerekçes� olmadan zaten 

kullanılamayacak b�r durumdur. Hukuka aykırılık gerekçes� olduğunda da hukuka aykırılığın 

boyutlarına göre değerlend�rmek gerek�r.  

 Öyleyse hukuka uygun �şlemlerde ger� alma ve hukuka aykırı �şlemlerde ger� alma d�ye 

�k�ye ayırab�l�r�z. Hukuka uygun �şlemler ger� alınamaz, hukuka aykırı �şlemler bakımından �se 

durumu değerlend�rmek lazım. İdare açısından baktığımızda şöyle d�yeb�l�r�z: Hukuka aykırı 

b�r �şlem�n hukuk alem�nde kalmaması lazım. Çünkü; hukuka aykırı b�r �şlem k�ş�ye zarar 

ver�yor da olab�l�r, k�ş�ye hak tanıyor da olab�l�r. Mesela; b�r�s�ne d�s�pl�n cezası verm�şt�r, sonra 

olayın fa�l� ortaya çıkmıştır ve dolayısı �le d�s�pl�n cezası verd�ğ� k�mseye “Artık �şlem� yaptım, 

ger� alamam, dava açma süres� geçt� vs.” demek, bu sefer k�ş� leh�ne olab�lecek b�r ger� almaya 

da sank� hukuk� b�r engel varmış g�b� b�r mantık� sonuç doğurur. Hayır. İdare, k�ş�ler�n aleyh�ne 

sonuç doğuran hukuka aykırı �şlemler�, dava süres�ne de bakmaksızın her zaman ger� almak 

zorundadır. Yan�; ger� alab�l�r değ�l, her zaman ger� almak zorundadır. Buradak� problem ne? 
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K�ş�lerde b�r beklent� veya hak doğuran �şlemler�n ger� alınmasında problem var. Hem hukuka 

aykırı, hem de bu hukuka aykırılığına rağmen bazı k�mseler yararlanmış. Burada ne olacak? 

İşte burada b�r ayrım yapılıyor. Hata, açık kanuna aykırılık varsa, yararlananın h�les� varsa, 

aldatıcı beyanda bulunmuşsa, sahte belge kullanmışsa o zaman her zaman ger� alab�l�r. Onun 

dışında ger� alamaz, kaldırab�l�r. Ş�md� bu “ger� alamaz” lafını söyled�ğ�m�z anda, bu laf hemen 

kazanılmış hakka b�t�şen b�r laf. Kazanılmış hak den�len husus ned�r? Kazanılmış haktan 

kastett�kler�, esasında k�msen�n dokunamaması g�b� algılanan b�r husustur. B�r k�mse “Ben�m 

kazanılmış hakkım var.” ded�ğ� zaman esasında ne d�yor? “Ben�m �dar� �şlemlerle oluşmuş b�r 

statüm var. Bu statü ben�m �ç�n kazanılmıştır. Bu statüye dokunulamaz.” Bu statüye 

dokunulamazdan kasıt: Bu statüyü h�ç k�mse değ�şt�remez değ�l; bu statüyü k�mse tazm�nat 

problem� olmadan ger� alamaz. Dolayısı �le; ger� alınamaz duruma geld�ğ�nde b�r kazanılmış 

hak oluyor. Fakat ş�md� ger� almaya b�r parantez açalım: Kazanılmış hak olan durum da, 

kaldırılab�l�r. Örnek verel�m. S�z b�r h�le yapmadan, aldatıcı beyanda bulunmadan hukuk 

fakültes�n� b�t�rerek hukuk fakültes� d�plomasına ulaştığınızda s�z�n bakımınızdan kazanılmış 

hak. Bu hukuk fakültes� d�ploması s�ze çeş�tl� �mkanlar ver�yor. Bu �mkanları vermes�, bu 

statünün s�z�n el�n�zden alınamaması şöyle b�r sonuç doğuruyor: S�z mezun olduktan sonra 

hukuk fakültes� 5 seneye çıkartılsa, bu s�z� etk�lemez; çünkü s�z 4 sene de okumuş olsanız hukuk 

fakültes� mezunusunuz, hukuk fakültes� mezunu statüsündes�n�z. S�z mezun olduktan sonra 

yen� b�r ders konulsa, okumak zorunda değ�ls�n�z; çünkü o sınıfları geçt�n�z ve mezun�yete 

ulaştınız. Dolayısı �le; hukuk fakültes� mezunu sayılab�lmek �ç�n get�r�len yen� şartlara tâb� 

değ�ls�n�z, �ç�nden  çıktığınız �ç�n, kazanılmış hakkınız oluştuğu �ç�n, d�plomaya ulaştığınız �ç�n. 

ama; o d�plomanın etk�s� kaldırılab�l�r. Nasıl kaldırılab�l�r? O d�ploma, sadece avukatlık stajına 

g�rerek avukat olab�lme �mkanı get�r�yor �ken, avukatlık hususunda yapılan yen� düzenleme �le 

hukuk fakültes� d�ploması yeterl� olmayab�l�r, b�r de staj sonunda sınavı başarmış olmak g�b� 

b�r şart get�r�leb�l�r. “Ben�m kazanılmış hakkım var, bana dokunmaz.” d�yemezs�n�z. Bu 

statünün kaldırılmasıdır. Avukat olab�lmek �ç�n, hukuk fakültes� d�plomasının yeterl� olduğu b�r 

statüden, artı sınavın da gerekl� olduğu b�r statüye geç�şte kazanılmış haktır. “Ben artık �lelebet 

hukuk fakültes� mezunu olduğum sırada, hukuk fakültes� mezunlarının yapab�leceğ� her şey� 

yapma hakkına sah�b�m, ben�m bu kazanılmış hakkıma dokunulamaz.” denemez. Kaldırma 

mümkün, yen� düzenleme mümkün, farklılaştırma mümkün; fakat s�z�n elde etm�ş olduğunuz 

�dar� �şlemle oluşmuş olan statüye değ�ş�kl�k mümkün değ�l, ama o statünün z�nc�rleme etk�ler� 

bakımından değ�ş�kl�k mümkün. Bu ne anlama gel�r? S�z bu �şleme ulaştığınızda ger�s� 

tartışılamaz, ger�s� kaldırılamaz; ama bunun �ler�dek� sonuçları kaldırma �şlem� �le, değ�şt�rme 

�şlem� �le, farklı b�r �dar� �şlem �le farklı şartlara bağlanab�l�r. Öyle �se; kazanılmış hakkın h�ç 
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k�msen�n dokunamayacağı kısmını �y� �drak etmek lazım. K�msen�n dokunamayacağı kısım 

�ler�ye dönük b�r kısım değ�ld�r, ger�ye dönük kısımdır. Yan�; ger� alınamayacak b�r statüye 

sah�p olmak anlamına gel�r.  

O yüzden; �dare hukuku k�taplarında kazanılmış hakka k�m� zaman kazanılmış hak, k�m� 

zaman da müesses durum den�l�yor. Müesses kel�mes�, tes�sten gel�yor. Yan�; oluşmuş, tes�s 

olmuş durum. B�r hukuk fakültes� mezun�yet�n�z oluşmuş, bu mezun�yet�n�z oluştuğu �ç�n s�z�n 

müesses durumunuz var. Mesela şöyle b�r şey olsa, şu anda 2. sınıftasınız 3. sınıfa yen� b�r ders 

gelse kazanılmış hakkınız olacak mı? 3. sınıfa geçenler bakımından b�r müesses durum 

oluşacak mı? 5. sınıf get�r�lse s�z mezun olmadan okumak zorunda kalacak mısınız? 4. sınıftan 

1. sınıfa alınan b�r ders� okumak zorunda kalacak mısınız? Bunların heps� hang� açıdan 

düzenlen�yor? S�z, hang� müesses durumdasınız, s�z� etk�ley�p etk�lemeyeceğ�, müesses 

durumunuz çerçeves�nde d�kkate alınıyor. Ama; �ş� bas�tleşt�rmek �ç�n şuradan g�rd�k: Hukuk 

fakültes� mezunu olduğunuz zaman h�le yapmamışsanız, açık hukuka aykırılık yoksa, yanlış 

beyanda bulunmamışsanız bu s�z�n bakımınızdan b�r müesses durumdur. Hukuk fakültes�ne 

gelen yen� dersler artık s�z� �lg�lend�rmez; ama hukuk fakültes� d�plomasının etk�l� olacağı 

alanlar konusunda yapılacak her düzenleme, yen� b�r �dar� �şlemd�r ve o �dar� �şlem s�z�n 

statünüzü etk�ler. Daha doğrusu, s�z�n �lerlemen�z� etk�ler, o d�plomayı kullanma şartlarınızı 

etk�ler, yeterl�l�ğ�n� yeters�zl�ğ�n� bel�rler.  

Dolayısı �le; buradan dönersek, b�rel �şlemlerde kazanılmış hak, ger� alma statüsü 

bakımından değerlend�r�lecek b�r ortamın n�telend�rmes�d�r. Ger� alma ve kazanılmış hak 

meseles�nde tamamlamak �ç�n şunu da söyleyel�m: S�z�n böyle b�r müesses durumunuz olması 

y�ne de h�ç dokunulamaz anlamına gelmez, tazm�nat yükümlülüğü anlamına gel�r. Mesela; b�r 

ruhsat alarak hukuka uygun olarak b�na yaptınız, aldatmadınız, araz� tapulu araz�n�z, üzer�ne 

�z�n alarak �mar planı çerçeves�nde ruhsat alarak b�nayı yapmışsınız, �skanınız da var, 

kazanılmış hakkınız var. Dolayısı �le; bu kamu hukuku bakımından bu b�naya k�mse dokunamaz 

demek değ�l. Bu b�nanın yol yapımı �ç�n kamulaştırılması gerek�yorsa, el�n�zden y�ne 

kamulaştırma �şlem� �le alınır. Kazanılmış hakkınız ned�r? Bunun mal� karşılığının s�ze 

ver�lmes�d�r. Dolayısı �le; kazanılmış hak olarak b�nayı muhafaza etmek değ�ld�r. İdare b�r 

�şlemle o alana �l�şk�n yen� düzenlemeler yapar. “Burada bütün ruhsatlar var, sen artık bu alanı 

düzenleyemezs�n. Bu alanda yen� b�r şey get�remezs�n.” demek değ�l, sadece “Ger� alamazsın, 

baştan �t�baren yok sayamazsın. Ama; ben�m oluşmuş müesses durumumu d�kkate almadan, 

bunu tazm�natla tasf�ye etmeden, hakların ortadan kaldırılmasının şartları bakımından uygun 

b�r �şlem yapmadan müdahale etmen hukuka aykırı olur.” Dolayısı �le; kazanılmış hak, -y�ne 
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özel hukuk kavramları �le karşılaştırırsak müesses durum onu daha �y� karşılıyor o yüzden- 

dokunulmayacak hak değ�l, hukuk tarafından korunan haktır, oluşmuş b�r haktır, k�ş� 

bakımından teessüs etm�ş b�r haktır ve o yüzden de müessest�r, müesses durumdur, 

gerçekleşm�ş durumdur. Ş�md� bunu b�rel �şlemler bakımından söyled�kten sonra, genel 

düzenley�c� �şlemler bakımından değerlend�r�p haklı beklent�ye g�receğ�m. 

İşlem�n �sm�ne bakılmaz, �şlem doğurduğu sonuca göre n�telend�r�l�r.  

İdare mesela kaldırma �şlem� yapıyorum dese b�le, bu ger� alma n�tel�ğ�nde �se ger� alma 

�şlem� sayılır. Sonuçları bakımından bakılır. O yüzden ger� alma ve kaldırma hukuk� 

kavramlardır. İdare buna çoğu zaman değ�ş�kl�k d�yor: �mar planı değ�ş�kl�ğ�, şu yönetmel�kte 

yapılan değ�ş�kl�k d�yor. Değ�ş�kl�k tek başına hukuk� b�r şey� �fade etm�yor. Değ�ş�kl�k baştan 

�t�baren sonuç doğurmaya yönel�kse ger� alma n�tel�ğ�nde, yapıldığı tar�hten �t�baren sonuç 

doğurmaya yönel�kse kaldırma n�tel�ğ�nde. Dolayısı �le; değ�ş�kl�k vs. g�b� kel�meler tekn�k 

kel�meler değ�l. İht�maller 2 tekn�k kel�me �le karşılanır: etk�s�ne bakarak ya ger� alma 

n�tel�ğ�nded�r ya kaldırma n�tel�ğ�nded�r. İdaren�n değ�ş�kl�kler� kural olarak kaldırma 

n�tel�ğ�nde yapması lazım. Yan�; yapıldığı tar�hten �ler�ye yönel�k olarak. N�ç�n değ�ş�kl�k? 

Çünkü b�r şeyler� kaldırıyor, b�r şeyler get�r�yor. B�r şeyler� kaldırmasa b�le, �şleme yen� boyut 

get�r�yor ve dolayısı �le yen� �şlemle esk�y� kaldırma ve yen� b�r şeyler get�rme n�tel�ğ�nde ya 

da yen� düzenleme, yen� �şlem yapma n�tel�ğ�nde. İdare şöyle �şlemler yapab�l�r: B�r yönetmel�k 

düzenler, sonra yönetmel�ğ� b�r tar�hte değ�şt�r�r ve değ�şt�r�rken hükümler� değ�şt�r�yorsa bu 

kaldırma n�tel�ğ�nded�r, yen� hükümler ekl�yorsa yen� b�r �şlem yapmanın get�rd�ğ� kapsam 

çerçeves�nded�r. 

 

 Genel Düzenley�c� İşlemler Kazanılmış Hak veya Müesses Durum Oluşturur mu? 

 Ş�md� b�r de genel düzenley�c� �şlemler bakımından bakalım. Genel düzenley�c� 

�şlemler, k�ş�ye yönel�k değ�ld�r. Genel düzenley�c� �şlemlerden hak doğuran, hak temel� olan 

b�rçok farklı �nsan olab�l�r. Genel düzenley�c� �şlem adı üzer�nde somut k�ş�ye yönel�k, 

somutlaşmış, şahs�leşm�ş b�r �şlem değ�ld�r; gayr� şahs�, soyut, doğurgan �şlemlerd�r. Genel 

düzenley�c� �şlemler yürürlükte �ken doğurmuş ve ona dayanılarak b�r sürü �şlem yapılmış 

olab�l�r. Bu şu mantık� sonucu doğurur: H�çb�r genel düzenley�c� �şlem ger� alınamaz esasında. 

N�ç�n? Çünkü sürekl� o sürede doğurmuştur, hukuka aykırı olsa b�le doğurmuştur, hukuka 

uygun olsa da doğurmuştur. Dolayısı �le; genel düzenley�c� �şlem�n f��len kaldırılması mümkün 

olab�l�r, değ�şt�r�lmes� mümkün olab�l�r. Nasıl ger� alacaksınız? “İmar Yönetmel�ğ�’n� ger� 

alıyorum.” d�yorsunuz ama İmar Yönetmel�ğ� yürürlükte �ken b�rçok k�mse �mar ruhsatı 
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almıştır, talepte bulunmuştur, onlara �şlem yapılmıştır. Bunu ger� aldım dey�p, d�ğerler�n� tek 

tek nasıl �ptal edeceks�n�z? K�mler bundan yararlandı nasıl bulacaksınız?  

Dolayısı �le; genel düzenley�c� �şlem sakat da olsa sonuç doğurmuştur. Bu sonuç 

doğurması bakımından ortaya çıkan hukuk� durumun değerlend�r�lmes� gerek�r. Çeş�tl� 

eserlerde “Ger� alınab�l�r ama ona dayanılarak yapılan �şlemler�n hukuk� durumu korunur.” 

denerek b�r açıklama yapılsa b�le, bunun hukuk� anlamı ger� alınamaz demekt�r. Çünkü “Ger� 

alınab�l�r, ama onun doğurduğu �şlemler devam eder.” demek esasında kaldırma yapılıyor 

demekt�r. B�r �şlem�n ger� alınmasının önem�, yapıldığı tar�hten ger� alma tar�h�ne kadark� 

hukuk� durumu tem�zlemekt�r, onu değ�şt�rmekt�r. Onu değ�şt�rem�yorsanız, �sm�ne ger� alma 

demen�z�n b�r anlamı yok. Onu geçerl� kabul ed�yorsanız, ger� alma demen�n geçerl�l�ğ� yok. 

İşte burada b�r kavram daha ortaya çıkıyor: Genel düzenley�c� �şlem değ�şt�ğ�nde kazanılmış 

hakkımız ne olacak? Mesela, b�r arsa alacaksınız, arsanın metrekares� normalde 1000 TL ve 

�mar planı �le arsanızın üzer�ne gökdelen yapma hakkı var. S�z de bu arsayı gökdelen yapmak 

�ç�n alıyorsunuz. Mesela; Z�nc�rl�kuyu’dak� Zorlu araz�s�n� esas alalım. Zorlu araz�s�, �hale �le 

satılmış en pahalı toprak parçası, Karayolları’nın b�nası �ken 2,5 m�lyar dolar g�b� b�r rakama 

satıldı. Orada Zorlu araz�s�n�n 5000 m2 olması değ�l, �mar durumu �d� esas parayı kazandıran. 

Fakat �mar planı �ptal ed�lse ne olacak? S�z 2,5 m�lyara satıyorsunuz, üzer�nde 20 katlı b�na 

yapmak üzere, sonra açılan b�r davada “Burada gökdelen yapılamaz yeş�l alan olması gerek�r.” 

d�ye �ptal ed�lse, bu sefer k�ş� bakımından b�r ruhsat almamışsa, kazanılmış hak yok. Genel 

düzenley�c� �şlem değ�şt�, başvurup da ruhsat alab�leceğ� b�r genel düzenley�c� �şlem yok. Mal 

b�r anda el�nde kaldı. Veya s�z�n durumunuzu düşünel�m. Hukuk fakültes�n� kazanamamışsınız 

ve Adalet Meslek Yüksekokulu’na g�rm�şs�n�z. Adalet Meslek Yüksekokulu’nu b�t�rd�kten 

sonra D�key Geç�ş Sınavı �le hukuk fakültes�ne geçmek mümkün. S�z hukuk fakültes�nde 

okumak �ç�n canla başla ona çalışıyorsunuz, fakat tam 2. sınıfa geld�ğ�n�zde hukuk fakültes�ne 

d�key geç�ş hakkı kaldırılıyor. Artık; “Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları hukuk fakültes�ne 

g�remez.” den�l�yor. Ne olacak? G�rm�ş olsanız, müesses durumunuz var kazanılmış hakkınız 

var ve değ�ş�kl�k s�z� etk�lemeyecek; ama g�rmem�şs�n�z, ortadan da kalkmış, D�key Geç�ş 

Sınavı yok nasıl g�receks�n�z? İşte bunu da �fade etmek ve mahkemen�n değerlend�rmes�ne 

sunmak �ç�n yen� b�r kavram üret�lm�ş: Haklı beklent� kavramı. D�kkat ed�n; müesses durum 

değ�l, kazanılmış hak değ�l; çok da güzel bulmuşlar �sm�n� haklı beklent�. Yan�; böyle b�r 

beklent�de hak var. Şöyle olsa hakkı olmaz. Mesela d�yel�m k�, Anadolu L�ses� statüsü kaldırıldı, 

s�z �lkokuldasınız, vel�n�z “N�ye Anadolu L�ses�n� kaldırıyorsunuz? Ben çocuğumuz Anadolu 

L�ses�ne sokacaktım, oradan hukuk fakültes�ne geçecekt�. Oradan da mezun olacaktı, hak�m 
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olacaktı. B�z�m hak�m olma haklı beklent�m�z� engell�yorsunuz.” derse, ona haklı beklent� 

den�lm�yor. Daha l�sey� kazanmadı, daha hukuk fakültes�n� kazanmadı, daha hak�ml�k sınavını 

kazanmadı. ama; d�ğer�nde d�kkat edersen�z, beklent�n�n yakınlığı var. İmar durumu olan arsayı 

alıyor, �mar durumu sonradan değ�ş�yor. Adalet Meslek Yüksekokulu’na g�r�yor, o sırada Adalet 

Meslek Yüksekokulu mezunlarının g�receğ� b�r sınav var ve o sınav kaldırılıyor, geç�ş yolu 

kapatılıyor. Veya d�yel�m k� not ortalaması 3.00 olanların ç�ft ana dal yapma �mkanı var, aynı 

zamanda S�yasal B�lg�ler Fakültes�’nden de mezun olmak �steyecek; fakat tam o noktaya 

gel�nce bu �mkan kaldırılıyor. Bu haklı beklent� korunur mu korunmaz mu? Tartışma budur. 

Burada mahkemeler �lg�nç kararlar ver�yorlar, bazıları çok gel�şm�ş kararlar. Şu şek�lde 

bakıyor: B�r statüyü değ�şt�ren genel düzenley�c� �şlem yaparken �daren�n takd�r yetk�s� var, 

fakat geç�ş hükmü get�rmes� lazım. Geç�ş hükmü get�rmeden bunu yapmaması lazım. Mesela; 

bunun haklı beklent� bakımından şöyle b�r örneğ�n� ortaya koyab�l�r�z: Esk�den katsayı olduğu 

b�r dönem� düşünel�m, ş�md� çok önem� yok zanned�yorum. Hukuk fakültes�ne g�r�ş eş�t 

ağırlıklı �ken, Türkçe-Matemat�k’e döndü. S�z buna geç�ş �ç�n bölümünüzü seçm�şs�n�z, fen 

yer�ne edeb�yata veya sosyale gelm�şs�n�z, l�sede 2 sene bunu okumuşsunuz ve tam ün�vers�te 

sınavına g�receğ�n�z aşamada puan türü değ�ş�yor. S�z�n bütün hazırlıklarınız g�rmek �sted�ğ�n�z 

yer�n puan türüne göre, farklı b�r puan türüyle alır hale geld�ğ�nde ne olacak? Bu b�r haklı 

beklent�y� etk�l�yor mu etk�lem�yor mu? Yasa koyucu çok bas�retl� olarak bunu avukatlık sınavı 

geld�ğ�nde şöyle yaptı: Önce avukatlık sınavını get�rd�, avukatlık sınavını get�r�rken ded� k�, 

“Bu yasanın kabul ed�ld�ğ� tar�hten sonra hukuk fakültes�ne g�recekler �ç�n uygulanır.” Yan� 4 

sene sonra da demed�. Bu avukatlık sınavının olduğunu b�lerek hukuk fakültes�n� kazansın d�ye 

baktı ve ded� k�, “Avukatlık sınavı bu yasanın kabulünden sonra hukuk fakültes�ne g�recek 

olanların avukatlık yapmak �steyenler �ç�n olacak.” O sırada �nsanlar kul�sler yaptırlar, şu oldu 

bu oldu avukatlık sınavı get�ren yasa hükmü kaldırıldı. Kaldırılmasaydı, sınav get�r�lecekt�; ama 

haklı beklent�y� d�kkate alarak yasa kabul ed�lmeden önce hukuk fakültes�ne g�rm�ş olanlar �ç�n 

sınavsız b�r geç�s� düzenleyecekt�. İşte mahkeme böyle yaklaşıyor ve d�yor k�, “H�çb�r geç�ş 

hükmü gelmem�şse, nasıl b�r geç�ş hükmü get�receks�n ona ben karışmam. Bu tar�hten sonra 

hukuk fakültes�ne g�recek �ç�n m� get�receks�n, 2 sene sonra uygulanacak d�ye m� get�receks�n. 

Yoksa hukuk fakültes�nde okuyanlar da bu sınava tâb�d�r d�ye açıkça terc�h�n� m� bel�rteceks�n, 

haklı beklent� bu konuda b�r geç�ş hükmü düzenlemen� gerekt�r�yor. B�r geç�ş hükmü düzenle.” 

d�yor, özell�kle genel düzenley�c� �şlemlerde. Geç�ş hükmü düzenlememes�n� eks�kl�k neden�yle 

hukuka aykırı görüyor, haklı beklent� �hlal ed�ld�ğ� �ç�nd�r.  

Dolayısı �le haklı beklent�n�n somut olay bakımından değerlend�r�lmes� gerek�yor. “Ben 
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bu arsayı aldığımda gökdelen �mkanı vardı. Ben gökdelen yapacağım.” den�ld�ğ� zaman kabul 

ed�lm�yor. Bunu haklı beklent� olarak görmüyor. Ama özelleşt�rmeden satılmış olsa, bunu haklı 

beklent� olarak değerlend�reb�l�r. “Ben g�rd�ğ�mde sınav yoktu.” d�ye ağlarsanız, belk� kabul 

ed�yor belk� etm�yor. Dolayısı �le; haklı beklent� kazanılmış hak g�b� değ�l, tam b�r kr�ter� yok. 

O statüye g�ren herkes�n, o statünün devamını �stemek, beklemek ve olmazsa yargı kararı �le 

sağlamak �mkanına sah�p olduğu anlayışı kabul ed�lm�yor. Sadece bazı durumlarda önceden 

�nsanların durumunu bel�rlemes� gerekt�ğ� �ç�n, uzun süreçl� b�r �şlem kasamı olduğu �ç�n haklı 

beklent� �sabetl� görülüyor. Mesela; eğ�t�m�n böyle olması gerek�r. Tıp fakülteler�nde bu daha 

çok var. K�ş�ler, nörolog olduktan sonra çocuk nörologu olab�l�yordu, baktığımızda bu 15 

senel�k b�r şey. Tam yolun sonuna doğru “Nörologlar çocuk nörologu olamaz, ancak çocuk 

hastalıkları uzmanları çocuk nörologu olur.” d�ye değ�ş�kl�k yaparsanız, haklı beklent�y� �hlal 

etm�ş olursunuz. Tamam o daha çocuk nörologu olmamış ama, bütün eğ�t�m�n� bunun üzer�ne 

kurmuş, adım adım g�d�yor, buna engel olmayan b�r beklent� �ç�nde ve bu beklent�s� haklı, kısa 

yol davranışı değ�l, objekt�f olarak bell� b�r süre yürürlükte kalmış ve herhang� b�r aksaklığı 

çıkmamış b�r uygulama. “Elbette �dare bunu da değ�şt�reb�l�r; ama değ�şt�r�rken haklı 

beklent�ler� karşılayacak �nt�kal hükümler� düzenlemes� gerek�r.” d�yor mahkemeler k�m� 

durumlarda. Fakat bunun formülünü zorlaştıracak derecede farklı olaylarda farklı 

değerlend�rmeler var. Her beklent�y� haklı saymıyor, her beklent�ye sonuç bağlamıyor, her 

beklent�n�n sonunda yargı yolu �le b�r hukuk� durumu sağlamaya �mkan verm�yor; ama “H�çb�r 

durumda da haklı beklent� yoktur, müesses durum oluşmadıkça, kazanılmış hak oluşmadıkça 

�dare �sted�ğ� g�b� değ�şt�reb�l�r.” durumuna da �mkan vermek �stem�yor. Bakın �şte bu, �daren�n 

hareketl� yönler�nden b�r�s�. Özel hukuk olsa, bu konuyu kanunla düzenle, “Şunlar haklı 

beklent�d�r, bunlar kazanılmış haktır, bunlar da değ�ld�r.” d�yeb�l�rs�n�z. Fakat; kamu hukukunda 

bunu d�yem�yorsunuz, çünkü zem�n hareket ed�yor sürekl�. Sürekl� yen� örnek olaylar çıkıyor, 

olayları önceden karşılayamıyorsunuz, bütün �ht�maller� önceden görem�yorsunuz. Ortaya 

çıkan durumların hakkan�yet bakımından b�r temele kavuşturulab�lmes� ve sağlanması gereken 

durumlar var, bunun �ç�n araçlar üret�yor �dare hukuku ve yargı. D�yor k�: “Bu kazanılmış haktır, 

böyle davranacaksın.”, “Bu müesses durumdur, böyle davranacaksın.”, “Bu haklı beklent�d�r, 

böyle davranacaksın.”. “Dolayısı �le ben olaya bakarım, büyük b�r hakkan�yete aykırılık varsa 

haklı beklent� kavramı üzer�nden g�der�m, bu konuda düzenleme �çermeyen �dar� �şlem�, genel 

düzenley�c� �şlem� �ptal eder�m. İdare tekrar takd�r eder, düzenler. Böylel�kle ben �daren�n 

alanına müdahale etm�ş olmam, ama �dare karşısında k�ş�y� de sah�ps�z, savunmasız, kolsuz, 

kanatsız bırakmamış olurum. Bu haklı beklent� kavramını kullanarak olay adalet�n� araştırırım.” 

d�yor. O yüzden de bunun mantığını anlamaya �ht�yaç var. Yan� formüle ed�lem�yor, mantığı �le 
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g�d�yor. 

 Kararlardan g�del�m. B�r kararda21; zeyt�n f�danı d�k�m�nde dekar başına 250 l�ra 
destekleme yapılması, b�r özend�rme ve destekleme, k�ş�n�n bu konuda b�r beklent�s� oluşmuş; 
ancak zeyt�nde Geml�k çeş�d�n�n ekoloj�s� dışında yaygınlaşması neden�yle Bakanlık onayı �le 
Geml�k türü dışındak� zeyt�n f�danları �ç�n ödenmes�ne devam ederken, Geml�k türü zeyt�n 
f�danı d�k�m�nde destekleme m�ktarı 45 l�raya düşürülmüş. Yan�; Geml�k türü zeyt�n çok olmuş 
anlaşılan ve herhalde zeyt�nyağı �ç�n de uygun değ�l, baya b�r düşüklük var desteklemede. Bu 
haklı beklent� oluşturacak mı oluşturmayacak mı? Zeyt�n f�danı öyle 5 seneden önce ver�m 
verecek b�r şey değ�l; 5 senel�k b�r projeks�yon lazım. K�ş� de Geml�k türü de bu özend�rme ve 
desteklemeden yararlanıyor, belk� de hızlı büyüyor d�ye Geml�k f�danı d�kt�; ş�md� destek 
kalkınca bütün hesaplar şaşacak, masraf hesapları şaşacak. Ne olacak? Bakın şöyle dem�ş: “Bu 
yönüyle dava konusu düzenleme �le üret�c�lere ödenecek destekleme m�ktarları üret�c�ler�n haklı 
beklent�ler�n�n karşılanması amacıyla d�k�m tar�h� esas alınmak suret�yle, daha öncek� Genelge 
kapsamında d�k�m yapan ç�ftç�ler�n hakkını koruyacak n�tel�kte düzenleme yapılmadığından, 
dava konusu Genelge ve Bakan onayındak� hukuk güvenl�ğ�n� zedeley�c� n�tel�ktek� eks�k 
düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Çok net ve güzel b�r �fade. Tıpkı bu avukatlık 
sınavı meseles� g�b�. “Sen bu desteğ� düşürüyorsan, d�k�m tar�h� �t�bar� �le düşüreceks�n, yan� 
bu desteğ� düşürdükten sonra d�k�lenler �ç�n 45 l�raya düşüreceks�n, d�ğerler� �ç�n 250 l�ra 
devam edecek. Daha doğrusu aynı statü devam edecek, heps� b�rl�kte 45’e düşüyorsa düşecek. 
Dolayısı �le; buna yönel�k b�r düzenleme yapmazsan eks�k düzenleme var. Eks�k düzenleme de 
haklı beklent�y� �hlal ed�yor, dolayısı �le hukuka aykırı.” d�yor. D�kkat ed�n kazanılmış hak 
değ�ld�r. 

Başka b�r karara22 gelel�m. Davacı, elektr�k p�yasasında üret�m faal�yet�nde bulunmak 
üzere su kullanım hakkı anlaşması �mzalamış ve 4. madden�n kend�s�n�n kazanılmış hakkını 
koruduğunu, sadece �daren�n kullanım hakkı sözleşmes� �mzalaması gerekt�ğ�n� söylüyor. O da 
d�yor k�; “.. b�r yönteme da�r kural �şlemler�n değ�şmes�n�n k�ş�ler yönünden kazanılmış hak 
doğurmayacağı açıktır.” Yan� “Sen elektr�k üretme hakkı almışsan, su kullanım hakkı 
sözleşmes�n� de beraber�nde yapıp yapmayacağın kazanılmış hak değ�ld�r, �dare ayrıca 
değerlend�r�r, ayrıca yapar. Karşı oyda da; “Olayın oluş b�ç�m� �t�bar�yle ortada tamamlanmış, 
b�reyselleşm�ş b�r durum olmaması sebeb�yle kazanılmış b�r haktan söz ed�lemeyeceğ� 
düşünüleb�l�rse de beklenen b�r hakkın varlığının kabulü gerekmekted�r. Aks�ne b�r kabulün 
�dareye duyulması gerekl� olan güven� zedeleyeceğ�, süreç devam ederken yapılacak 
değ�ş�kl�klerle b�reyler�n başlangıçta öngöremed�kler� durumlarla karşılaşacakları, bunun da 
hukuk devlet� �lkes�ne aykırı olacağı açıktır.” dem�ş. Yan�; d�yor k� “Tamam, sözleşme daha 
�mzalanmadığı �ç�n kazanılmış hak yok; ama bu b�r süreç. Süreç �ç�nde de b�r haklı beklent�s� 
var. Bu haklı beklent�y� karşılaman lazım.”. Yan�; hukuk fakültes�ne g�ren b�r k�mse, hukuk 
fakültes� d�plomasını kazanılmış hak olarak elde etmem�şt�r ama bu süreçtek� düzenlemelerde 
d�plomaya ulaşmak konusunda b�r haklı beklent�s� olduğu �ç�n bunu engelleyecek düzenlemeler 
konusunda kazanılmış haktan değ�l; haklı beklent�den g�derek de talepte bulunab�l�r anlamına 
gelen b�r yaklaşım var. 

İmarla �lg�l� başka b�r karar23a bakalım. Akaryakıt �stasyonu meseles�. Bu akaryakıt 
�stasyonu meseles� çok uyuşmazlık doğurmuş b�r husustur. Artık şeh�r �ç�nde akaryakıt 
�stasyonları arasında zanned�yorum 1 km. aralık olacak, şeh�r dışında 5 km. olacak. Ama 
yanyana olanlar var. Nasıl? Yan yana olanlar, esk�den yapılmış olduğu �ç�n kazanılmış hakları 
var. Tasf�ye ed�leb�l�r, ama yen� yapılacaklarda b�r benz�n �stasyonu �le d�ğer�n�n arasında 1 km. 

 
21 T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2007/5427, K. 2011/2289, T. 14.6.2011 
22 T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/266 K. 2008/368 T. 20.3.2008  
23 T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2008/1088 K. 2009/8114 T. 25.12.2009 
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olması lazım. Mevcut b�r benz�n �stasyonunun 1 km. önces�nde 1 km. sonrasında yapab�lmek 
mümkün değ�l. Gerç� hukuk buna da �lg�nç çözümler buldu. Mesela; b�r yolun kenarında b�r 
benz�n �stasyonu var, d�ğer� de benz�n �stasyonu yapmak �st�yor ve yol 500 m. Fakat; yen� 
benz�n �stasyonu yapmak �steyen ara yollardan, dolambaçlı yollardan hesaplama yaparak 1 km. 
şartını tamamlıyor. Bazen de böyle enteresan uygulamalar olab�l�yor. Burada da dem�ş k�: yer 
seç�m� ve tes�s �zn� ver�lmes� tar�h� �t�bar� �le yürürlükte bulunduğu �ç�n mesafe m�ktarı bunu 
değerlend�r�yor ve b�r karara g�d�yor. Yan�; “O mesafe şartının s�z� etk�lememes� �ç�n s�z�n 
önceden benz�n �stasyonu ruhsatınızın olması lazım. Benz�n �stasyonu ruhsatına daha 
kavuşmadan bu mesafe şartı �le �lg�l� b�r düzenleme yapılmış �se, mesafe düşülmüş ve s�z� de 
etk�l�yor �se, o zaman s�z b�r kazanılmış haktan bahsedemezs�n�z.” d�yor. Kazanılmış haktan 
bahsedeb�lmek �ç�n �şlem�n tes�s ed�lm�ş, müesses durum hal�ne gelm�ş olması gerekl�l�ğ�n� 
burada değerlend�r�yor. Dolayısı �le toparlarsak �dare hareketl� olduğu �ç�n çokça karşımıza 
çıkan b�r alana değ�nd�k. Adeta; �dar� �şlemler�n en fazla uyuşmazlık çıkartan boyutunu gördük.  

Ger� alma, kaldırma, kazanılmış hak, müesses durum ve haklı beklent� şekl�ndek� 5 

kavramı k�taplardan bakarak da netleşt�r�rsen�z, hayatınız boyunca karşınıza çıkab�lecek bu t�p 

olaylarda b�r açıklama get�reb�l�rs�n�z. Sadece kanun ezberc�l�ğ� yapan k�mseler, böyle olaylar 

geld�ğ�nde �lg�l� kavramları gündeme get�r�p tartışamadıkları �ç�n ne yapacaklarını b�lem�yorlar, 

tıkanıyorlar, b�r kanunla da çözem�yorlar, sadece b�r yargı kararına bakmakla da çözem�yorlar, 

anlamlandırmak lazım. Ne zaman kazanılmış hakkı anlamlandırmak lazım? Ne zaman haklı 

beklent�y� anlamlandırmak lazım? Ger� alma genel düzenley�c� �şlemler bakımından nasıl? 

Kaldırma ger� alma b�rel �şlemler �ç�n nasıl? Hukuka uygun �şlemde nasıl? Hukuka aykırı 

�şlemde nasıl? bunların heps�n� değerlend�rmek lazım. Özetlersek; hukuka uygun �şlemler 

h�çb�r zaman ger� alınamaz; ama hukuka uygun �şlemler kaldırılab�l�r, yen� �şlem yapılab�l�r. 

Hukuka aykırı �şlemlerden k�ş�lerde hak doğurmayanlar, k�ş�ler�n aleyh�ne olanlar her zaman 

ger� alınab�l�r. Mesela; bazen �darey� şöyle söylerken duyuyorsunuz “Sana çok büyük haksızlık 

yapmışız ama, �dar� �şlem� yaptıktan sonra 60 gün geçerse ger� alamayız. Sana yapılan büyük 

haksızlık neden�yle çok üzülüyorum; ama ger� alamayız.” d�yor. Yahu ger� alamamak sen�n 

bakımından ger� alamamak, yan� ben�m aleyh�me ger� alamamak, ben�m leh�me olan hukuk� 

aykırılığı her zaman ger� alab�l�rs�n�z, almak zorundasın da, öneml� olan hak doğuran b�r �şlem� 

ger� alamamak. Yoksa; k�ş�n�n aleyh�ne olan, k�ş�ye uygulanmış olan k�ş�n�n statüsünde 

değ�ş�kl�k/olumsuzluk meydana get�ren b�r durum her zaman hukuka aykırı �se �dare ger� almak 

zorunda. Hatta; şöyle b�r şey yapmak lazım, başka b�r�s� benzer b�r şeye karşı dava açıp 

kazanmışsa, “Bana da aynı muameley� yap.” d�ye başvurup talep edeb�lmek �mkanı var. Ş�md� 

mesela; 30 seneden fazla emekl�l�k süres� emekl�l�k �kram�yes�nde d�kkate alınır alınmaz 

meseles�nde yüzlerce b�nlerce dava var, k�m�ler� de dava açmıyor. Dava açanlar kazandığı 

zaman �dareye demel� k�, “10 sene önce bana tazm�natı eks�k ödem�şs�n. Bu konuda açılmış 

davalar da kazanılmış, bana öde.” “Artık b�r kere ödememe �şlem� yaptık, ger� alamayız.” 

“Hayır bu ben�m aleyh�me b�r �şlem. Ben�m mal� hakkım yargı kararı �le tesp�t ed�lm�şse sen de 
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buna hak ver�l�yorsa 10 sene öncek� durum da olsa hakkımı tasf�ye et.” Dolayısı �le; ger� alma 

yasağı k�ş�ler leh�ne sonuç doğurmuş durumları değ�şt�rme yasağı şekl�nde; yoksa k�ş�ler�n 

aleyh�ne olan durumu düzeltememe anlamında değ�l. Bunda da açık kanuna aykırılığı 

düşünmek lazım. Her kanuna aykırılık, her hukuka aykırılık ger� almayı meşrulaştırmıyor, açık 

olursa, bağıran b�r aykırılık olursa, göz göre göre �dare ajanı �le anlaşma suret� �le b�r hak elde 

etm�ş �se. H�ç akaryakıt �stasyonu ver�lmeyecek b�r yere rüşvet karşılığı akaryakıt �stasyonu 

almış, bu açık, bağıran b�r aykırılık olduğu �ç�n kazanılmaz. Ama; �dare ajanının s�z�n hatalı 

beyanınız olmadan yanlışlıkla yaptığı b�r �şlem varsa, bunda b�r hukuka aykırılık yargılama 

sonunda ortaya çıksa b�le her hukuka aykırılık açık hukuka aykırılık değ�ld�r. Açık, bağıran 

hukuka aykırılık, göz göre göre yapılmış b�r �hlal anlamına gel�r. 

 Son olarak arada sorulan b�r hususa da değ�nel�m ve tartışalım. Bu herkes�n aynı f�k�rde 

olmadığı b�r alan. Dolayısı �le s�ze soruyu soracağım ve vereceğ�n�z her cevap da doğru olacak. 

Sadece bu cevabın daha doğru olmasını sağlayacak şey, kullandığınız argüman olacak. Soru 

şöyle: s�ze Hülya Avşar olayından bahsett�k. Hülya Avşar �s�ml� k�ş�, ün�vers�te sınavında yer�ne 

başkasını sokmuş, sonra bu sınav sonucunda tıp fakültes�ne g�rm�ş; fakat tıp fakültes�ndek� 

derslere kend�s� devam etm�ş, sınavlara g�rm�ş ve 5. sınıfa kadar gelm�ş. Bu hukuka aykırılık 

olduğu �ç�n ün�vers�teden kaydı s�l�nd�. D�yel�m k�; tekrar ün�vers�te sınavına g�rd� ve bu sefer 

kend�s� çalışarak tıp fakültes�n� kazandı. Ş�md� tıp fakültes�n� kazandığında 5. sınıftan mı 

başlayacak 1. sınıftan mı başlayacak? Ne ders�n�z? Yan� hukuka aykırı sınav meseles�n� 

değ�şt�rd�, kaydı s�l�nd�, hapse g�rd� çıktı, bu sefer çalışarak ün�vers�te sınavını kazandı ne 

olacak? (Öğrenc� görüşü üzer�ne.) Yaygın görüş böyle. Arkadaşınız şöyle ded�: “Madem k� b�r 

h�le var. Bu h�len�n yaptırımı olarak daha önce verd�ğ� dersler sayılmaz.” d�yor. O da şunu 

söyleyeb�l�r: “Kadın doğum sınavında başarılı olmakla h�len�n b�r alakası yok, sonuçta o sınavın 

ders�n� gördüm ve sınavı da başardım, başkası nasıl başardıysa. Başka ülkelerde yeter� kadar 

genç yoksa kadro fazlaysa vs. belk� ün�vers�teye g�r�ş sınavı b�le yoktur. Herhang� b�r k�mse 

g�r�p başarmışsa ders� geçer, başaramamışsa kalab�l�r.” d�yeb�l�r. (Öğrenc� görüşü üzer�ne.) 

Mesela; bakın hukuk� b�r argüman get�rd�, esasında böyle gerekçeler söylemek daha enteresan 

olur. Bakın burada hakkan�yet duygusu bakımından olsa b�le tekn�k b�r şey söylüyor, “Madem 

ger� alınmış, aradak� �şlemler de geçers�zd�r.” d�yor. (Öğrenc� görüşü üzer�ne.) Buradak� kr�t�k 

nokta şu: g�r�ş sınavı kapı açıyor, bu kapıdan g�r�şte b�r sakatlık var d�ye buraya döndüğümüzde 

açılan kapıya g�r�p de yapılan �şlemler geçerl� olur mu olmaz mı? Bu konudak� hak�m görüş: 

madem k� h�le �le g�rm�ş sınavlarını geçers�z saymak ve mümkünse falakaya yatırmak. Azınlık 

görüş �se, hukuka aykırılıkları b�rb�r�nden ayırmak lazım, b�rb�r�ne s�rayet eden ve etmeyenler 
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var d�yor.  

Dolayısı �le; ger� alma n�tel�ğ�nde olan şey, g�r�ş sınavının ger� alınması, g�r�ş sınavının 

ger� alınması ayrıca yapılmış tüm �şlemler� geçers�z kılmaz. K�ş�n�n dah�l�ye ders�n� vermes�, 

kadın doğum ders�n� verm�ş olması, h�les� �le alakalı b�r şey değ�l, o derstek� başarısı �le alakalı. 

Dolayısı �le; ger� almaya rağmen ger� alma �le organ�k bağlantısı olmayan, yan� ger� alınan 

�şlem�n etk�s� �le sonucu bel�rlenmeyen �şlemler yürür den�l�yor; çünkü bu derslere g�r�p not 

alab�lmes� ger� alınan ün�vers�teye g�r�ş sınavı �le alakalı ama, o sınavın doğrudan etk�s� �le 

sonucu bel�rlenm�yor, kend� başarısı �le bel�rlen�yor. Fakat; hak�m görüş bu dersler� de 

saymamak noktasında. Tahm�n edeb�leceğ�n�z g�b�, ben k�msey� bulamazsam kend�me 

muhalefet ed�yorum, ben hak�m görüşten yana değ�l�m, bence geçerl� sayılması gerek�yor. 

(Öğrenc� sorusu üzer�ne.) Öyle ama, yan� hırsıza da ceza ver�yorsunuz, adam öldürene de. 

Hırsız d�ye bütün hayatı boyunca her şey�n� el�nden almıyorsunuz, h�len�n de b�r kapsamı var. 

H�len�n cezası bell� b�r ceza, dolayısı �le tekrar g�r�p hatasını düzeltm�şse h�le olmayan kısmını 

el�nden almanın �mkanı var mı? O adeta hırsızın çaldığını alıp hapse koyduktan sonra ev�n� 

barkını da el�nden almaya benz�yor, çok �y� yapmış d�yecek hal�m�z yok ama kötülüğü kadar 

b�r derecelend�rme yapmak gerek�r. 

İdar� İşlemlere İl�şk�n Genel Tekrar 

İdare hukukuna özgü 3 c�ns �dar� muameleden bahsett�k. Ayrıca �dare b�r tüzel k�ş�l�k 

olduğu �ç�n özel hukuk k�ş�ler�n�n yaptığı hukuk� muameleler� de yapab�l�yor, sözleşme 

yapab�l�yor, çeş�tl� şek�llerde konularda sözleşmeler yaparak hareket edeb�l�yor; fakat b�z� �dare 

hukuku bakımından �lg�lend�ren kısım �daren�n kamu hukuku kurallarına göre yaptığı hukuk� 

muameleler �d�. Bunu da �dar� �şlemler, �dar� eylemler ve �dar� sözleşmeler olarak 3’e ayırdık. 

Bu üçüne �l�şk�n genel b�r b�lg� verd�kten sonra, �dar� �şlemlere başladık. İdar� �şlem�n ne 

olduğuna da�r açıklamalarda bulunduk, b�rb�r�nden farklı �dar� �şlemler�n hukuk� statüsünü 

�nceled�k, genel n�tel�ktek� �dar� �şlemler �le b�rel n�tel�ktek� �dar� �şlemler�n farkını ortaya 

koymaya çalıştık, daha sonra �dar� �şlemler�n unsurlarını değerlend�rd�k, unsur kavramına 

değ�nerek 5 unsuru açıkladık, �dar� �şlemler�n ger� alınması ve kaldırılmasını da dün anlattık. 

Böylel�kle; �dar� �şlemlere �l�şk�n k�taplarda yazan aşağı yukarı her noktaya değ�nm�ş olduk. B�r 

�k� husus var bunları tamamlayarak �dar� sözleşmelere geçel�m. 

İdar� İşlemler�n Yürürlüğe G�rmes� ve Uygulanması Arasındak� Fark 

İdar� �şlem�n uygulanab�l�r olması ve uygulanması farklı şeylerd�r. B�r �dar� �şlem 

yapıldığı zaman �dare bakımından kes�n olur, ama k�ş�ler bakımından uygulanab�l�rl�ğ� o 

�şlem�n �lanı veya k�ş�ye tebl�ğ�yle olur. Mesela; �dare kend� �ç�nde b�r düzenley�c� �şlem yapsa, 
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bell� hususlarda hang� muameley� yapacağını düzenlem�ş olsa ve personel�ne dağıtmış olsa; 

�dar� �şlem vardır, �dar� �şlem kes�nleşm�şt�r ama �dar� �şlem üçüncü k�ş�ler bakımından 

uyulmasını gerekt�ren şek�lde uygulamaya g�rmem�şt�r. N�ç�n? İlan ed�lmem�şt�r. Dolayısı �le; 

resm� gazetede �lan, panoda �lan, k�ş�ye �adel� taahhütlü olarak tebl�ğ, elektron�k tebl�ğ g�b� 

usuller �dar� �şlem�n k�ş� bakımından da uygulanmasını sağlamak �ç�nd�r. Özell�kle; k�ş�ler�n 

hukuk� statüsünü değ�şt�ren n�tel�kte �şlemler�n �lg�l�ye tebl�ğ ed�lmes� zorunluluğu vardır; 

tebl�ğ ed�lmed�ğ� takd�rde k�ş�ye uygulanması bakımından �dar� �şlem�n sakatlığından 

bahsed�leb�l�r. N�ç�n? K�ş�lere tebl�ğ ed�lmes�, k�ş�n�n bu �şlem�n kapsamını anlayab�lmes�, 

�şleme karşı �t�raz edeb�lmes�, hukuk yollarına başvurab�lmes� anlamına gel�yor. Genel 

düzenley�c� �şlemler bakımından da öyle. K�ş�n�n uyması gereken genel düzenley�c� �şlemler 

�lan ed�lmezse, k�ş� bunu öğreneb�lecek b�r durumda olmaz �se, bunun k�ş� bakımından 

uygulanab�l�rl�ğ� problem olur. Öyle �se; b�r �şlem�n yürürlüğe g�rmes� başka b�r şey, 

uygulanab�l�rl�ğ� başka b�r şey. Esk� k�taplarda özell�kle Lütf� Duran’ın �şlemlerle �lg�l� 

kısmında buna b�r bölüm ayırmış ve anlatıyor.  

Pek� bu fark n�ç�n öneml�? Çünkü; b�r �şlem yürürlükte olmasına rağmen, uygulanab�l�r 

olmayab�l�r. B�r �şlem, �darey� bağlayıcı n�tel�kte olmasına rağmen, k�ş�ler� bağlayıcı n�tel�kte 

olmayab�l�r. N�ç�n? Çünkü; k�ş�lere yönel�k �lan ed�lmem�şt�r. Ama; �lan ed�lm�ş, k�ş� görmem�ş 

b�lm�yor vs. varsa onlar uygulanma bakımından etk�lem�yor.  

Dolayısı �le; b�z �dar� �şlemler� �ncelerken esas olarak �dar� �şlem�n kend�s�ne ve �ç�ne 

yönel�k b�r bakış atmaya çalıştık ama dışı ve dışarıya olan etk�s�ne yönel�k kısmı da bu b�lg� �le 

tamamlamamız gerek�yordu ve bu hususu da anlatarak tamamlamış olduk. 

Sebep İkames� 

B�r de k�m� zaman gündeme gelen sebep unsuruna �l�şk�n sayılab�lecek b�r yaklaşım var. 

Bu yargının ortaya çıkarttığı b�r husus: İşlem�n sebep unsurunu �lg�lend�r�r b�r b�ç�mde Türkçes� 

“sebep �kames�”. Sebep değ�şt�rmes�, sebep konulması. Yasal temel�n değ�şt�r�lmes� d�ye de 

bahsed�l�yor. O da şu: b�r sebep hukuka aykırı olmakla b�rl�kte, aynı sonucu gerekt�ren başka 

b�r sebep varsa bu �şlem�n ayakta tutulmasını sağlayan b�r yöntemd�r.  

Şu şek�lde ortaya çıkmış b�z�m hukukumuzda: B�r bekç� kend�s�ne görev dolayısı �le 

ver�len s�lahı başkasına verd� d�ye meslekten atılmış. Meslekten atılması üzer�ne dava açmış ve 

davada ortaya çıkmış k�; esasında kend�s�ne ver�len s�lahı başkasına vermem�ş, o sırada 

sarhoşmuş, yanındak� k�ş� b�r kaza çıkmasın d�ye bekç�n�n el�ndek� s�lahı almış. Bakıldığında; 

s�lahı başkasına verd�ğ� �ç�n yapılmış b�r �şlem var, ama görev sırasında �çk�l� olmak da göreve 

son vermey� gerekt�rd�ğ� �ç�n mahkeme dem�ş k� “Tamam göster�len sebep s�lahı başkasına 



 

329 
 

vermek doğru değ�l; ama aynı sonucu yan� görevden atılmasını gerekt�ren başka b�r sebep var, 

o zaman ben bunu �kame ed�yorum.” Yan� �şlem�n sakatlığını g�der�yor. İşlem sakat ama, aynı 

sonuca yol açacak başka b�r noktayı altına koyduğunda değ�ş�yor. Bu da tıpkı şek�l 

sakatlığındak� esasa etk�l� olan-olmayan g�b� �şlem unsurlarına yönel�k ayrıksı b�r durum. 

Normalde b�r �şlem�n yapılma sebeb�, yapılma konusu, uyulması gereken usul, yetk�l� merc�� 

vs. g�b� noktalarda b�r sakatlık varsa genel mantık �şlem� �ptal etmek, yetk�l� �dare b�r daha 

yapsın sakatlık olmadan şekl�nde bakmaktır; fakat burada adeta b�r kolaylığı gerçekleşt�rmek 

�ç�n sebep �kames� den�len b�r yaklaşımla sakat sebeb� aynı sonucu gerekt�recek gerçek, olayda 

var olan başka b�r sebeple �kame ederek sonuç olarak b�r sakatlık olup olmadığını 

değerlend�rmek şekl�nde gerçekleş�yor. Tamam s�lahını vermem�ş, ama meslekten atılmayı 

gerekt�ren başka b�r şey yaptığı zaten sab�t. Öyle �se; sonuçta meslekten çıkartılmamış mı? 

Çıkartılmış. İster s�lahını başkasına vermekten olsun, �ster görev başında �çk�l� olmaktan olsun. 

Aynı sonucu gerekt�r�r d�ye bakılmıştır.  

Ş�md� �dar� sözleşmelere geçeceğ�z. 

 

D. İdar� Sözleşmeler 

İdar� sözleşmeler, �daren�n sözleşmeler�n�n b�r türüdür. İk� b�ç�mde şema yapab�l�r�z: 

Sözleşme d�ye b�r başlık yapab�l�r�z ve bu başlığı kend� �ç�nde özel hukuk sözleşmeler� �le �dar� 

sözleşmeler d�ye �k�ye ayırab�l�r�z. B�r ayrım bu. Yan�; sözleşmen�n �k� çeş�d�nden b�r�s�. B�r 

başka ayrım yapab�l�r�z, ona da değ�nel�m. İdaren�n sözleşmeler� der ve bunu �k�ye ayırırsak 

�dare özel hukuk sözleşmeler� yapab�l�r ve �dar� sözleşmeler yapab�l�r. Dolayısı �le; �daren�n 

sözleşmeler�n�n b�r çeş�d� �dar� sözleşmeler. İdare sadece �dar� sözleşmeler yapmıyor. 

Neredeyse böyle kel�me oyunu yapıyor g�b� gel�yor ama, konunun netleşmes� bakımından buna 

değ�nmek lazım. İk� t�p sözleşme var. Bu �k� t�p sözleşmey� de �dare yapab�l�yor: Özel hukuk 

sözleşmes� ve �dar� sözleşme. İdare de b�r tüzel k�ş�l�k olduğu �ç�n özel hukuk sözleşmeler� 

yapab�l�r.  

Özel hukukta hukuk� muameleler�n temel� sözleşmed�r ve ayrıntılarıyla �şlenm�ş b�r 

sözleşme hukuk� rej�m� vardır. Özel hukukta �nsanların kend� �radeler� �le yapab�lecekler� 

hususlar dışında bütün temel muameleler sözleşme, ak�t b�ç�mler� şekl�nde karşımıza çıkar. 

Evlenme de, alım-satım da b�r ak�t çeş�d� olarak karşımıza çıkar. Bağışlamada b�le bağışlayanın 

kabulüne �ht�yaç vardır, tek taraflı bağışlamayla olmaz. Dolayısı �le; sözleşme özel hukukta 

hayat�d�r.  

İdare hukukunda �se sözleşme, özel hukuktak� görünümü �le ortaya çıkmaz. Bu özel 
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hukuktak� görünümü �le ortaya çıkmamasının çeş�tl� sebepler� var. Bu sebeplerden en başta 

gelen�, �dar� �şlemd�r. Çünkü; �dare tek taraflı �şlem yaparak hukuk� rej�mler�, hukuk� statüler� 

etk�leyecek b�r güçle donatılmıştır, kamu gücü �le. Yan�; karşı tarafla sözleşme yapmaya 

�daren�n ne �ht�yacı var; �dare zaten �sted�ğ� �şlem� karşı taraf üzer�nde geçerl� olmak üzere 

yapıyor, hukuka aykırılık varsa k�ş� dava açıyor. Zaten �dare her zaman kend�s�ne a�t görevler� 

müzakere ederek yapab�lecek b�r durumda değ�ld�r. Çünkü; kamu h�zmet�n�n, kolluğun 

gerekler� hızlı hareket etmes�n� ve karşı tarafın kabul etmemes�ne rağmen statüler oluşturmasını 

gerekt�r�r. B�r yerde arsaya �ht�yacı varsa, arsa sah�b� arsayı satar mı satmaz mı d�ye müzakere 

ett�kten sonra satmaya razı olmayan b�r k�msen�n b�le el�nden arsayı alacak kamulaştırma 

yetk�s�ne -usulüne uygun kullanılmak suret�yle- sah�pt�r. Dolayısı �le; �dare hukukundak� 

sözleşmen�n ger� planda kalışı, tek yanlı �şlem neden� �led�r. Tek yanlı �şlem, �dar� �şlem. İdare 

genel düzenley�c� �şlemler yapar. Öğrenc�ler�n hukuk� statüsünü bel�rler, �t�razlar üzer�ne 

değ�şt�reb�l�r. Mesela; eğ�t�me �l�şk�n hususu düşünün. Dersler�n saat�, dersler�n çeş�d�, hang� 

sınıflarda okutulacağı, sınavların tar�h� vs. Bunların heps� tek taraflı olarak �dare tarafından 

bel�rlen�r, �lan ed�l�r, muhatapları da buna �landan �t�baren uyar, uymazsa uymamasının çeş�tl� 

sonuçları olur. Ama; sözleşme ş�md� g�derek güncelleşmeye başlamıştır. N�ç�n? Çünkü �dare; 

bu tek taraflı, buyurgan, bel�rleyen yönünün her zaman �sabetl� sonuç vermed�ğ�n� görerek, en 

akla gelmed�k hususlarda b�le sözleşme yapmaya başlamıştır artık. Öğrenc�lerden bahsett�k, 

mesela MEB ş�md� öğrenc�ler�n d�s�pl�n kurallarına uyması, okula gel�ş g�d�şlere uyması vs. 

konusunda vel�lerle sözleşme �mzalıyor. Sözleşme yapmasına gerek yok; ama adeta vel�ler 

kuralları b�ls�nler, b�l�nc�nde olsunlar, çocuklarına sah�p çıksınlar, onların �ht�yaçlarını 

g�ders�nler, okullarda ne g�b� gerekl�l�klerle karşılaştıklarını b�ls�nler d�ye MEB oturuyor ve b�r 

t�p sözleşme üzer�nde sözleşme �mzalıyor. Veya �hracat rej�m� bakımından; �hraç etmek üzere 

�thal ed�len malların yurda sokuluşunda vs. kurallara uymazsa ne g�b� yaptırımlara uğrayacağı 

hususunu da �çeren sözleşmeler yapıyor. İdare artık b�rçok şey� sözleşme �le yapmaya başladığı 

�ç�n güncelleşm�ş b�r alan, uyanmış b�r alandadır.  

Esasında sözleşmen�n ortaya çıkışı 1800’lü yılların sonuna denk gelmekted�r. Dolayısı 

�le; �dare bakımından çok yen�. Mantığı şu: İdare esk�den de sözleşme yapıyormuş; ama şöyle 

b�r durum ortaya çıkmıştır. İdare özel hukuk k�ş�s� �le anlaşarak kamu h�zmet� veya 

faal�yetler�ne yönel�k b�r sözleşme �mzaladığında ahde vefa gereğ� bunun �lkeler�ne uyması 

gerek�yor, fakat bu �lkeler zaman �ç�nde değ�şeb�l�yor. Bu sözleşmede tâb� olduğu husus zaman 

�ç�nde değ�şeb�l�yor. Bell� sürel� b�r sözleşme yaptığında zaman değ�şt�ğ�nde, şartlar 

değ�şt�ğ�nde, h�zmette yen� �ht�yaçlar ortaya çıktığında ne olacak? Mesela; sağlık alanında 
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görüntüleme alanında b�r sözleşme �mzalıyor. Hastaların hastalıklarının teşh�s� �ç�n devlet 

hastanes�n�n radyoloj� bölümünde görüntüleme c�hazları �şletmek üzere b�r ş�rketle anlaşıyor. 

MR aletler� vs. var. Sonra teknoloj� o kadar hızlı değ�ş�yor k�, 10 senel�k b�r sözleşme yapılıyor 

ama �k�nc� senen�n sonunda teknoloj� gel�ş�yor, MR aletler� değ�ş�yor, açık MR aletler� çıkıyor, 

teşh�s yöntemler� değ�ş�yor, başka aletler çıkıyor. Ne olacak ş�md�? 10 senel�k sözleşme var, bu 

sözleşme gereğ� 10 sene sözleşmen�n yapıldığı tar�htek� aletlerle m� devam edecek? Değ�lse, 

yen� aletler� almasını nasıl zorlayacağız? Ahde vefa �lkes� var. Yen� aletler� zorlamak 

bakımından sözleşmey� �hlal etmek olursa, sözleşme rej�m� buna müsa�t değ�l. Bas�retl� b�r tac�r 

g�b� davranmış olmamıza rağmen o alanda tahm�n ed�lemeyen gel�şmeler oldu. Yen� teknoloj� 

çıktı. Kamu h�zmet�n�n uyarlama �lkes� var. Yen� teknoloj�k gel�şmeler� uyarlanması lazım, ama 

sözleşme �daren�n el�n� kolunu bağlıyor. İşte bunu g�dermek �ç�n doktr�n ve yargı �dar� sözleşme 

d�ye b�r kategor� çıkartmış. Bu kategor�n�n temel mantığı: Sözleşme eğer alanın şartları 

gerekt�r�yor �se, değ�şt�r�leb�l�r. Bu değ�ş�kl�ğe özel hukuk k�ş�s� karşı koyamaz. Sözleşmen�n 

konusu gel�şeb�l�r. Kamu h�zmet�n�n uyarlanması �lkes�nden etk�len�r. Uyarlanma �lkes� gereğ� 

�dare, âk�t taraftan (sözleşen taraftan) başka şeyler yapmasını da �steyeb�l�r. Bu �dareye çok 

üstün b�r yetk� ver�yor. İdarey� ahde vefa �lkes� çerçeves�nde el� kolu bağlı b�r �dare olmaktan 

çıkarıyor; �dar� faal�yetler�n sah�b�, kamu adına, m�llet adına faal�yetler� gören b�r organ olarak 

sözleşmede gerekl� olan değ�ş�kl�kler�n yapılmasını �steme �mkanı get�r�yor. Dolayısı �le; �dar� 

sözleşmen�n en hassas noktası budur.  

Buna karşılık b�r denge lazım; çünkü bu alan b�r denge meseles�. “Sen yen� çıkan MR 

alet�n� de alacaksın, buna uymak zorundasın.” d�yeb�l�rs�n�z, ama bunun parası k�mden çıkacak? 

Bunun get�rd�ğ� mal� külfet ne olacak? Bunun get�rd�ğ� ek personel mal�yet� ne olacak? Eğer 

�dare bunları düşünmezse, özel hukuk k�ş�s� devam edemez. Özel hukuk k�ş�s� �flas ederse, 

sözleşmedek� tek taraflı değ�ş�kl�ğ�n amacı h�zmet� daha n�tel�kl� sürdürmek �ken bu sefer 

h�zmet sürdürülemez hale gel�r, h�zmette kes�nt� meydana gel�r. Öyle �se, �dare karşı tarafa d�yor 

k�; “Bu değ�ş�kl�ğ� kabul etmek zorundasın, ama bu değ�ş�kl�ğ�n get�rd�ğ� ek mal� külfetler� �dare 

sana tazm�n eder. Ama kabul ed�p etmemek konusunda herhang� b�r terc�h�n yok, yoksa 

fesheder�m. Bunu yapamayacak durumdaysan da bu sefer feshed�p çıkarsın, yer�ne başka b�r 

özel hukuk k�ş�s�n� alırım.”.  

Dolayısı �le; �dareye değ�ş�kl�k yapma gücü get�r�yor, özel hukuk k�ş�s�ne de bu 

değ�ş�kl�kler�n ortaya çıkarttığı mal� hakları tartışmak, mal� denges�n� güvenceye almak araçları 

get�r�yor. Yan� özel hukuk k�ş�s�ne de mal� güvence get�r�yor.  
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1. İdar� Sözleşmelerde İdaren�n Üstün Yetk�ler� Sah�p Olması 

Hususu 

İdar� sözleşmeler� açıklarken k�taplar şöyle d�yor: “İdar� sözleşmeler, �dareye üstün güç 

veren sözleşmelerd�r.” Ş�md� ben s�z�n değerlend�rmen�ze konuyu anlamanız bakımından farklı 

b�r yaklaşım sunuyorum: Üstün güç verme, özel hukuk sözleşmeler�nde de olab�l�r. Özel hukuk 

sözleşmeler�nde anlaşırsınız, eğer ahlaka aykırı değ�lse, kanuna aykırı değ�lse, b�r tarafa 

sözleşme �le tek taraflı davranma �mkanı vereb�l�rs�n�z. Mesela; b�r borç-alacak sözleşmes�nde 

d�yeb�l�rs�n�z k�: “Ben şu kadar borç alıyorum, borç bel�rs�z sürel�. Sen �sted�ğ�n zaman h�ç 

�t�raz etmeden ödeyeceğ�m.” Sözleşmey� buna bağlarsınız. Baktığınızda; alacaklıya üstün güç 

verm�ş g�b� gözükeb�l�r, ama bu sözleşmede tarafların �rade fesadı yoksa, hata, h�le, �krah g�b� 

hususlar yoksa yapab�lecekler� b�r düzenlemed�r.  

Buna karşın �dar� sözleşmelerdek� özell�k, sözleşme dolayısı �le üstün yetk�ler vermek 

değ�l; sözleşmen�n tab� olduğu alanın n�tel�ğ� gereğ� �daren�n sözleşmede yazmasa b�le üstün 

güce sah�p olması. Yan�; sözleşmede yazan maddeler neden� �le üstün güce sah�p olması 

değ�ld�r.  

B�raz öncek� örnekten devam edel�m: Kamu h�zmet� alanında özel hukuk k�ş�s� �le 

görüntüleme h�zmetler� almak konusunda sözleşme �mzaladınız. Sözleşmede �dareye ver�len 

h�çb�r üstün güç yok; ama bu alan kamu h�zmet� alanı olduğu �ç�n, kamu h�zmet�n� uyarlama 

�lkes� olduğu �ç�n, bu alandak� teknoloj� gel�şt�ğ�nde uyarlama �lkes� gereğ� sözleşmeye 

müdahale edeb�lecek b�r üstün güce sah�p oluyor �dare. Dolayısı �le sözleşmede yazdığı �ç�n 

değ�l; sözleşme �dar� sözleşme olduğu �ç�nd�r.  

Yan� formül şöyle: Bell� konularda yapılan sözleşme �dar� sözleşme; �dar� sözleşmeler de 

o bell� konularda yapıldığı �ç�n �daren�n sözleşmede yazmasa b�le h�zmet�n gerekt�rd�ğ� 

hususları �steme noktasında b�r hakkı var. Bu hakkın temel� de sözleşmeye �dar� sözleşme 

demekten kaynaklanıyor. Dolayısı �le; �dar� sözleşme ded�ğ�m�z zaman, böyle b�r zem�ne sah�p 

olan sözleşmeden bahsed�yoruz. İdaren�n özel hukuk sözleşmes� ded�ğ�m�z zaman, böyle 

zem�n� olmayan b�r sözleşmeden bahsed�yoruz.  

İdare, b�r özel hukuk sözleşmes� yapmışsa -yan� herhang� 2 vatandaş g�b� b�r sözleşme 

yapmışsa- orada �dare sözleşmeye aykırı davranamaz. B�r dükkanını k�raya verm�şt�r. B�rçok 

�lçede beled�ye pasajı vardır. Beled�ye orada sıradan b�r dükkan sah�b�d�r. K�racısı da b�r 

k�racıdır. Bu �l�şk�n�n temel noktasında �dare tek taraflı olarak davranamaz. Tek taraflı olarak 

değ�ş�kl�ğ� �steyemez. Genel tahl�ye sebepler� dışında, ben sen� tahl�ye ed�yorum d�yemez. Nasıl 
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k�racı-ev sah�b�/k�ralayan �l�şk�s� varsa, öyle b�r �l�şk� �ç�nded�r. Ama beled�yen�n �rades�n�n 

oluşumunda �dare hukuku �lkeler� vardır, o başka. Sözleşme maddeler�n�n değ�ş�kl�ğ� 

meseles�nde h�çb�r üstün yetk�s� yoktur; ama �dar� sözleşme olduğunda üstün yetk�s� vardır. Bu 

üstün yetk�s�n�n mantığı ned�r? Sözleşmen�n konusudur. Öyleyse; b�r sözleşmen�n kr�ter�, 

k�taplarda yazdığının aks�ne, �daren�n üstün yetk�lere sah�p olması demek değ�ld�r. Sözleşme 

�dar� sözleşme olduğu �ç�n �dare üstün yetk�lere sah�p oluyor, �dare üstün yetk�lere sah�p olduğu 

�ç�n �dar� sözleşme değ�l; yan� sebep-sonuç farkı var. İdaren�n yaptığı sözleşme konusu 

neden�yle �dar� sözleşme sayılıyor �se, �dar� sözleşme sayıldığı �ç�n sözleşmede yazmasa b�le 

�daren�n sözleşmede değ�ş�kl�ğ� talep etme �mkanı var. B�r sözleşmede değ�ş�kl�ğ� talep �mkanı 

var d�ye, �dar� sözleşme olmaz. N�ye? Çünkü; bu �mkan sonradan çıkar. İdar� sözleşme olmaktan 

ötürü çıkar. 

Dolayısı �le; b�r sözleşmen�n �dar� sözleşme olup olmadığına bakmak �ç�n üstün yetk�ler� 

var mı veya yok mu durumuna bakılmaz. Neye göre bakılacağını bulmak lazım. Neye göre 

bakılacağı da şudur: konusu kamu h�zmet�n�n görülmes�ne �l�şk�n �se, �dar� sözleşmed�r. N�ye? 

Çünkü; kamu h�zmet�n�n sürekl�l�k �lkes� var, kamu h�zmet�n�n eş�tl�k �lkes� var, kamu 

h�zmet�n�n uyarlama �lkes� var. Konusu kamu h�zmet� olduğu �ç�n �dare sözleşmede bunlardan 

vazgeçemez. Sözleşmede yer almasa b�le yen� şeyler �steyeb�l�r. Halk otobüsler� �le saat 9 �le 

10 arasında Topkapı-Kartal arasında hat �şletmek konusunda anlaşmış olab�l�r; fakat �ht�yaç 

daha fazla �se, kamu h�zmet�n�n sürekl�l�ğ� �lkes� de kes�nt�s�z olarak yapılmasını 

gerekt�rd�ğ�nden, sözleşmede bu hüküm olmasa b�le, �dare otobüs sefer saatler�n� uzatab�l�r. 

Eğer özel hukuk sözleşmes� olsaydı karşı taraf ̈ Sözleşmem�zde böyle b�r şey yok, yapmıyorum.” 

d�yeb�l�rd�. Ama konusu kamu h�zmet� olduğu �ç�n ve h�zmet�n sürekl�l�ğ� �lkes� 10’da b�tmes�n� 

değ�l, 12’ye kadar devam etmes�n� gerekt�r�yorsa �dare: Buna uyacaksın. Yapmazsan bu b�r 

�dar� sözleşme olduğundan tek taraflı olarak fesheder�m. Bundan ötürü ek b�r mal� külfet�n 

varsa ve bunu �spat edersen, bu karşılanab�l�r. Bu yetk�m� keyf� kullanmıyorum, seyahat 

�ht�yacının ve toplu ulaşım �ht�yacının artması ortaya çıktı. Dolayısıyla; ben de bunu tesp�t 

ett�m, kamu h�zmet�n�n zorunlu kıldığı bu tedb�r� alıyorum sen de sözleşen taraf olarak 

uyacaksın.” Mantığı budur.  

Sözleşmede “İETT Başkanlığı �sted�ğ� zaman saatler� değ�şt�reb�l�r.” d�ye b�r madde yer 

alsa da �daren�n bu yetk�s� var, yer almasa da bu yetk�s� var. N�ye? Çünkü bu yetk� sözleşmen�n 

hükümler�nden kaynaklanmıyor, sözleşmen�n kamu h�zmet� alanında olmasından 

kaynaklanıyor. O yüzden buna �dar� sözleşme d�yoruz, o yüzden yargı buna �dar� sözleşme 

d�yor, o yüzden doktr�n buna �dar� sözleşme d�yor. B�z adına �dar� sözleşme ded�ğ�m�z �ç�n 
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değ�ld�r.  

B�z adına özel hukuk sözleşmes� desek de öyle olmaz. N�tek�m; Anayasa 

değ�ş�kl�kler�nden önce yap-�şlet-devret konusunda kanunlar çıktı ve kamu h�zmet� alanında 

büyük yatırımlar yapmak �steyen k�mseler �daren�n böyle üstün yetk�ler�n� gördükler� �ç�n şöyle 

b�r farklı zem�n �sted�ler: “B�z�m bu alanda yapacağımız sözleşmeler, özel hukuk sözleşmes� 

olsun. Elektr�k alanında yatırım yaparız, doğalgaz santraller� kurarız, köprüler yaparız, 

barajlar yaparız, bu �şlere tal�b�z; ama b�z burada �daren�n tek taraflı müdahaleler�n� 

�stem�yoruz. B�ze �dar� sözleşme rej�m� �ç�nde b�r rej�m sağlaman lazım.” Bunun üzer�ne yap-

�şlet-devret kanunu çıktı ve bu kanunda açıkça "Yap-�şlet-devret konusunda yapılan sözleşmeler 

özel hukuk sözleşmeler�d�r." den�ld�. Anayasa Mahkemes�'ne g�tt� ve Anayasa Mahkemes�; 

“Sözleşmeye, kanun özel �s�m veremez. Taraf olarak sözleşmen�n n�tel�ğ�n� bel�rleyemezs�n. 

Kamu h�zmet� alanında b�r sözleşme yapılıyorsa, bu �dar� sözleşme olur ve �dar� yargının görev 

alanına g�rer, özel hukuk sözleşmes� rej�m�ne tâb� olmaz, bu Anayasa'ya aykırıdır.” ded� ve �ptal 

ett�. Tekrar b�r yap-�şlet-devret kanunu çıktı ve orada da “Özel hukuk sözleşmes�d�r.” ded�, y�ne 

�ptal ed�ld�. Bunun üzer�ne Anayasa değ�şt�. Anayasanın 47. maddes�ne “Devlet, kamu �kt�sad� 

teşebbüsler� ve d�ğer kamu tüzelk�ş�ler� tarafından yürütülen yatırım ve h�zmetlerden 

hang�ler�n�n özel hukuk sözleşmeler� �le gerçek veya tüzelk�ş�lere yaptırab�leceğ� veya 

devredeb�leceğ� kanunla bel�rlen�r” cümles� eklend�. Bunun üzer�ne kanun koyucu tarafından 

hang� �şler�n özel hukuk sözleşmes�yle gördürüleceğ� bel�rlend�. 

Özel hukuk sözleşmes� olarak bel�rlenmes�n�n mantığı ne? Hem akd�n olması, hem de 

özel hukuktak� ahde vefa, sözleşmen�n bağlayıcılığı, sözleşmede kararlaştırılanlar dışında b�r 

kuralın uygulanmaması, yen� kural gelmemes� g�b� b�r beklent�y� karşılamak �ç�n get�r�ld�. Ama 

bu kamu h�zmet� alanı olduğu ve kamu h�zmet�n� en fazla etk�leyen de uyarlama �lkes� olduğu 

�ç�n �dar� sözleşmeler var. “Ben esk�den 90 yıllık sözleşmeler yapıyordum �dare olarak, sonra 

49 yıla düşürdüm, sonra 29 yıla düşürdüm sonra ş�md�lerde 10 yıllık yapıyorum; ama hayat ve 

tar�h o kadar hızlı akıyor k� 1 senel�k sözleşme b�le öngörülemez n�tel�ktek� gel�şmelerle 

esk�yor. Kamu h�zmet� alanında metroları düşünel�m. Esk�den yer�n altını kazmak çok zordu, 

ş�md� köstebek den�len b�r alet çıktı, hızlı b�r şek�lde kazı yapab�l�yor. Esk�den b�r tünel�n 

yapılması 30-40 sene sürüyordu. Dolayısı �le; sözleşmey� uzun sürel� yapsan altından 

kalkamıyorsun, gel�şmey� tahm�n edem�yorsun. Mesela tünel meseles�n� ele alalım: Bolu Dağı 

tünel� yapı hal�ndeyken bu alet çıkmış olsaydı sözleşmec�ye deneb�l�rd� k�; “Sen bu alet� al ve 

bu tünel� 30 senel�k b�r süre öngörülmüş olmasına rağmen 1 senede b�t�r.” Sözleşmec� tarafın 

buna karşı çıkması �ht�mal� olsa b�le bunu yapması gerek�r; çünkü kamu h�zmet� bu konudak� 
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gec�kmey� kaldıramıyor. Bunun b�r an önce açılması lazım. Sözleşmede otuz senel�k b�r süre 

öngörüldü d�ye, gel�şen teknoloj� karşısında bu sözleşme �daren�n el�n� kolunu bağlamaz; çünkü 

bu kamu h�zmet� alanı. Kamu h�zmet� alanında olduğu �ç�n de �dare bu yetk�ler� kullanmaya 

mecbur. Sözleşmec� taraf �se bu durumda mal� denges�n� sağlamak �ç�n tazm�nat �steyeb�lecek; 

�dareyle anlaşma sağlanamazsa dava açma yoluna g�deb�lecekt�r. 

Dolayısı �le bakın tekrar ed�yorum bu konuda �dare hukukçularının da z�hn� karışık. Genel 

olarak “İdar� sözleşmen�n kr�ter�, sözleşmede tanınan üstün yetk�lerd�r.” den�yor ancak şunu 

değerlend�rmen�ze sunuyorum: Üstün yetk�ler sonuçtur. N�ye sonuçtur ve kr�ter� ned�r? B�r 

sözleşmen�n konusu �dar� faal�yet �se, o �dar� faal�yet�n �darey� de bağlayan n�tel�ğ� gereğ�, 

hareketl�l�ğ�n sözleşmeye aktarılması lazım. O hareketl�l�ğ�n sözleşmeye aktarılması da �dar� 

kel�mes�yle olur. Sözleşmeye �dar� ded�ğ�n�zde, �dar� sözleşme ded�ğ�n�zde o hareketl�l�k 

metn�n �ç�ne g�r�yor. Bunu İdare �hdas etmem�ş, uyuşmazlıklar önüne geld�ğ�nde mahkeme 

�hdas etm�ş. Mahkeme nasıl �hdas etm�ş? Bakmış; b�r yandan sözleşme rej�m� bell�, b�r yandan 

�daren�n söyled�kler�nde haklılığı ortada, b�r yandan özel hukuk k�ş�ler�n�n söyled�kler� ortada. 

İk� taraf da haklı, ama nasıl çözecek? Bunu normal sözleşme rej�m�n�n �ç�nde çözemez, çözse 

sözleşmeye özel hukukun verd�ğ� anlam çöker. Sonuç olarak d�yor k�; “İdaren�n taraf olduğu 

sözleşmelerde sözleşmen�n konusu neden� �le bu konunun �dare bakımından da bağlayıcılığı 

olduğu �ç�n, �daren�n sözleşmede öngörülmem�ş olsa b�le üstün yetk�ler� vardır.” İdare, 

sözleşmen�n konusunun gerekt�rd�ğ� yen�l�kler� karşı taraftan talep eder, karşı tarafın �se 

sözleşmen�n bozulan mal� denges� çerçeves�nde tazm�nat hakkı saklıdır. 

Ne yapıyor yargı? Önündek� olayı hakkan�yete göre çözüyor, çözerken de hukuk 

kavramlarının sıkıntıya g�rmemes� �ç�n sözleşme kavramını �k�ye bölüyor ve b�r kısmına özel 

hukuk sözleşmes� d�yor, b�r kısmına da �dar� sözleşme d�yor. Taraflar oturup “Bu sözleşme b�r 

�dar� sözleşmed�r.” dese b�le bunu kabul etm�yor. Taraflar oturup “Bu kes�nl�kle b�r �dar� 

sözleşme değ�ld�r, bu b�r özel hukuk sözleşmes�d�r.” dese b�le kabul etm�yor. Kend�s� karar 

ver�yor. 

İdar� sözleşmelerdek� temel mantık şu; mal� tartışmayı, mal� problem� h�zmet�n 

gerekler�n�n ger�s�ne atıyor. H�zmet�n gerekler� yapılacak, bunun mal� tartışması ayrı b�r 

problemd�r bunun tartışılması �ç�n emprev�zyon, fa�t du pr�nce g�b� çeş�tl� kavramlar var, ayrıca 

değerlend�r�lecek boyutu var. 

B�r örnek verel�m: Amf� 1’den çıkınca camlı b�r kısım var, bu camlı kısım esk�den 

kant�nd�, kant�n olarak b�r sözleşme yapıldı. Sözleşme yapıldıktan b�rkaç gün sonra, orada 

yapılan tostların, sandv�çler�n, ısıtılan y�yecekler�n kokusu o günden �t�baren amf�y� sarmaya 
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başladı. Bu kokular neden�yle eğ�t�m h�zmet� aksamaya başladı. İdare de özel hukuk k�ş�s� �le 1 

senel�k sözleşme yapmış. İdare özel hukuk k�ş�s�n�n oradan sözleşmes�ne rağmen 

çıkarttırılmasına karar verd�. Özel hukuk k�ş�s� “Ben�m sözleşmem var.” d�ye �dd�a ederek dava 

açınca, dava adl� yargıya g�tt�, adl� yargı da “Bu �dar� sözleşmed�r, kamu malından 

yararlanmaya �l�şk�nd�r. Sözleşmen�n konusu sadece tost vermek değ�l, ün�vers�te b�nası �ç�nde 

kamu malından yararlanmaya �l�şk�n. Dolayısı �le; buna �dar� yargı bakar.” ded�. İdare 

mahkemes�ne g�d�nce de �dare “Burada eğ�t�me tahs�s öncel�kl�d�r. Kant�n eğ�t�m h�zmet�n� 

aksatmış b�r yapı olduğu �ç�n eğ�t�m h�zmet�n�n değer�n� düşürecek h�çb�r şeye �dare bu konuda 

sözleşme yapsa b�le razı olamaz. Dolayısı �le; çıkartma �şlem� eğ�t�m h�zmet� aksıyor �se hukuka 

aykırı değ�ld�r. Ama özel k�ş� de bu sözleşmeye dayanarak masraf yapmışsa bu masraflarını ve 

tazm�nat talep edeb�l�r.” ded�. Dolayısıyla; buradak� mantık ne olur? Bu özel hukuk sözleşmes� 

değ�l, ahde vefa meseles� yok; burada öncel�kl� olan öğrenc�ler�n eğ�t�m �ht�yacı, yemek �ht�yacı 

değ�l. Dolayısıyla; bunu kabul etm�yor.  

Sonuç �t�bar�yle bu, �dare hukukunun hep söyled�ğ�m�z g�b� öğrenc�n�n de kend�s�n� 

güvens�z h�ssett�ğ� öneml� alanı. İdar� sözleşme m� d�yecek yoksa özel hukuk sözleşmes� m� 

d�yecek önceden anlayamazsınız. Bunu ancak unsurdan yola çıkarak ya da b�r uyuşmazlık 

çıktığında değerlend�reb�l�r�z. 

 

2. İDARİ SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ REJİMİ 

İdar� sözleşmelerde ortaya çıkab�lecek b�r hukuk� rej�m problem� var. Bunun �dar� 

sözleşme olmasını sağlayan da �çer�ğ�d�r. Ş�md� hızlıca �dar� sözleşmeler�n hukuk� rej�m�nden 

bahsedel�m, ondan sonra örnek kararlar verel�m.  

 

1- İdar� Sözleşmelerde Muhatabın Bel�rlenmes� 

İdar� sözleşmeler�n hukuk� rej�m� bakımından muhatap ed�nme meseles� var. Özel hukuk 

sözleşmeler�nden farklı olarak �daren�n tüm sözleşmeler�n�n tarafını �dare her zaman serbestçe 

seçemez. B�r �hale yapması lazım. Özel hukuk k�ş�s� muhatabını kend�s� seçer, ama �dare 

muhatabını seçerken objekt�fleşt�rmek zorunda. B�r mal satarken �haleye çıkması lazım; en 

fazla bedel� verene satmak zorunda. B�r şey� alırken �haleye çıkması lazım; en ucuzundan almak 

zorunda. B�r �ş� yaptırırken �haleye çıkması lazım. İşte mesela -bugünlerde gazetelerde vardı- 

“3 katlı Boğaz tüp geç�t �hales� yarın yapılacak.” vs. d�ye çıkıyordu. İdare bu �ş� �sted�ğ� ş�rkete 

veremez. B�r �hale açacak, bu �ş� yapab�lecek yeterl�l�ğ� olan ş�rketlerden en avantajlı tekl�fte 

bulunana verecek. En avantajlı tekl�f de süre bakımından, mal� bakımdan, teknoloj� 
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bakımından, gel�şeb�l�rl�k bakımından b�r değerlend�rmeye tâb� tutulmak demekt�r. Dolayısı �le; 

b�r kere �dar� sözleşmelerde âk�t tarafın seç�m� bakımından b�r prosedür var. Kamu h�zmet� 

�mt�yazlarında serbestçe seçmes�ne yönel�k özell�kl� durumlarda bazı �mkânlar var. Mesela 

d�yel�m k�, b�r k�mse b�r proje get�r�yor: Boğaz Köprüsü'nün altında telefer�kle yolcu taşıma. O 

proje or�j�nal b�r proje olduğu �ç�n o projey� ona ver�p vermeme konusunda �dare �le b�r pazarlık 

yapab�l�yor; çünkü projey� alıp da �haleye çıkıp başkasına vermek olmaz. Özell�ğ�, muhatabını 

seçme konusunda esnekl�ğ� var. Onun dışında seç�m özel hukuk sözleşmeler�nde olduğu g�b�d�r. 

Fakat; bu sadece �dar� sözleşmeye özgü değ�l, �daren�n tüm sözleşmeler�ne özgü. Yan�; �daren�n 

özel hukuk sözleşmeler� de böyled�r. İdare özel hukuk sözleşmeler�nde de âk�t tarafı ayrıca 

bel�rleyecekt�r. 

 

2- İdar� Sözleşmeler�n Tab� Olduğu Yargı Düzen� 

İk�nc�s�; �dar� sözleşmelerde b�r uyuşmazlık çıktığında �dar� yargıya g�der, �daren�n özel 

hukuk sözleşmeler�nde b�r uyuşmazlık çıktığı zaman adl� yargıya g�der. Yargı yer� değ�ş�r. İdar� 

sözleşmelerde bakın b�r yol ayrımı başlıyor ve uyuşmazlığa bakacak mahkeme değ�ş�yor.  

 

3- İdar� Sözleşmeler�n Tab� Olduğu Hukuk Düzen� 

 

Üçüncüsü �dar� sözleşmelerde kamu hukuku kuralları uygulanır. Kamu h�zmet�n�n 

uyarlanması, yetk�l� �dare vs. g�b�. Ama; �daren�n özel hukuk sözleşmeler�nde dah� borçlar 

hukuku kuralları uygulanır. Dolayısı �le; uygulanacak hukuk değ�ş�r. 

 

Sözleşmen�n Mal� Denges�n� Sağlama Araçları: Fa�t du Pr�nce ve Emprev�zyon 

 İdar� sözleşmeler�n zaman �ç�ndek� bu �dareye tanınmış değ�ş�m�nden kaynaklanan 

haklar çerçeves�nde k�ş�lere de ver�lm�ş 2 tane �mkan var. S�ze kamu h�zmet�n�n görülüş 

usuller�n� anlatırken değ�nd�m: emprev�zyon/öngörülemezl�k ve fa�t du pr�nce.  

Fa�t du pr�nce Fransızca b�r kel�me; "Bey'�n eylem�" "İdaren�n eylem�" g�b� tercüme 

ed�leb�l�r. Eğer �daren�n b�r eylem� neden�yle, �daren�n b�r muameles� neden�yle sözleşmen�n 

mal� denges� bozuluyor �se özel hukuk k�ş�s�n�n b�r tazm�nat �stemes�ne �mkan tanıyor.  

Emprev�zyonda da olağanüstü şartlar gerçekleşerek sözleşme denges� altüst olmuşsa 

�dareden tazm�nat �st�yor. Öngörülemezl�k. Emprev�zyonun özell�ğ� şu; herhang� b�r tahm�n 

ed�lmeyen gel�şme değ�l, h�çb�r şek�lde tahm�n ed�lemeyecek ve sözleşmey� altüst edecek b�r 

denge bozukluğu olması. Yan�; b�r hammadde g�r�ş�n�n yasaklanması, hammadden�n f�yatının 
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10 m�sl�ne çıkması, bu t�p şeyler olması. Buradak� temel mantık şu, �dare mümkün olduğu 

ölçüde �ş� yapan özel k�ş�y� de korumak zorunda. Yan� �dare; “Ne yapayım sen sözleşmey� 

�mzaladın, her şey altüst olsa, hammadde f�yatı 10 m�sl�ne çıksa b�le sen bunu sürdürmek 

zorundasın.” dese, özel hukuk k�ş�s� �flas edecek ve �daren�n faal�yet� aksayacak. Dolayısı �le; 

mümkün olduğu kadar özel hukuk k�ş�s�n� de batırmamaya çalışıyor. Ama; kr�ter açıkça şu: 

“Özel hukuk k�ş�s�n�n zarar etmes�ne engel olmak ben�m görev�m değ�l, zarar edeb�l�r. Çünkü 

bu b�r sözleşme meseles�d�r kâr da var zarar da; ama �flasına engel olmak ben� �lg�lend�r�r.” 

Tab� faal�yet ve sözleşme konusu �le �lg�l� b�r �flas r�sk� çıkarsa, yoksa “kumar borcu var o 

yüzden batıyor, ben ona emprev�zyon neden�yle b�raz para verey�m.” değ�l. Sözleşmedek� 

hususlarda olağanüstü altüst oluş ve bu yüzden �flas edecek olan özel hukuk k�ş�s�ne 

emprev�zyon neden�yle b�r katkıda bulunmak, böyle b�r çıkış noktası vermek; esasında kamu 

h�zmet�n� düşünmek neden�yle, kamu h�zmet�n�n görülmes�ne katılan özel hukuk k�ş�s�n� ayakta 

tutmaya yönel�k b�r şeyd�r.  

Bunun yargı kararları �le oturmuş, çıkmış örnekler� var. Danıştay kararlarına bakarsanız 

haraç vermek zorunda kalmış b�r özel hukuk k�ş�s�n�n b�le �dareden tazm�nat �sted�ğ� b�r hal var. 

Özel hukuk k�ş�s� b�r terör örgütüne haraç vermek zorunda kalmış, “Ben bu haracı taşıyamam, 

bana masrafını vermen�z lazım. Çevren�n koşulları neden�yle öngörülemez hal var.” dey�nce 

�dare de “Böyle b�r şey söz konusu olamaz, güvenl�k tedb�rler�n� almak başka b�r şey bunun 

�darece tazm�n ed�lmes� başka b�r şey.” dem�ş. Hammaddeler konusunda yasaklamalar get�r�len 

ağır yükler, verg� yükler�, hammadde tem�n�ndek� güçlükler, dünya p�yasasındak� allak bullak 

olma vs. g�b� hususları değerlend�r�yor ve tartışıyor, bazı hallerde kabul ed�yor bazı hallerde 

kabul etm�yor. Kabul etmeme gerekçes� ne? Bu katlanab�l�r b�r t�car� zarardır. Öngörülecek b�r 

şey olmasa b�le muhtemel b�r şeyd�r ve katlanılacak b�r şeyd�r. Kabul ett�kler�n�n gerekçes�; 

olağanüstü, sadece öngörülemez değ�l bütün mal� dengey� de altüst eden b�r durum. Dolayısı 

�le; öngörülemezl�k lafı tam olarak durumun vehamet�n� �fade eden b�r kel�me değ�l. Her 

öngörülemeyen şey�n tazm�n�n� de öngörmüyor, öngörülemeyecek derecede öngörülmezl�ğ�n 

tazm�n�n� öngörüyor. 

Sözleşmen�n Sona Ermes� 

Sözleşmeler bahs�n�n son kısmı sözleşmen�n sona ermes�. Sözleşmen�n sona ermes� 

çeş�tl� b�ç�mlerde ortaya çıkıyor. 

Türk�ye'de sözleşmeler�n sona ermes�ne �l�şk�n onlarca yıldır devam etm�ş ve hala devam 

eden muhteşem b�r uyuşmazlık var: Çukurova Elektr�k Anon�m Ş�rket�'ne (ÇEAŞ) elkoyma. 

Uzan a�les�n�n yürüttüğü b�r kamu h�zmet� �mt�yazı söz konusuydu. Şartları yer�ne get�rmed�ler 
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d�ye �dare sözleşmey� süres� b�tmeden feshett� ve ş�rkete el koydu. L�bananco davası �le 

uluslararası tahk�mde 1 m�lyar dolarlık tazm�nat taleb�nde bulundular. Davaların bazıları b�tt� 

bazıları devam ed�yor. Dolayısı �le; büyük b�r uyuşmazlık doğuran b�r davadır24.  

Sözleşmen�n nasıl sona erd�ğ� esasında devletler�n ve �dareler�n güven�l�rl�ğ�n� gösterd�ğ� 

�ç�n feshetme normal zamanlarda olacak b�r şey değ�l; ancak yaptırım. Mesela; ÇEAŞ’la olan 

sözleşmen�n fesh�, Enerj�SA'nın ürett�ğ� enerj�n�n fazlalığını almak �stemed�ğ� �ç�n uygulanan 

b�r yaptırım. Enerj�SA “Ben enerj� üret�yorum, bunu depolamak da mümkün değ�l. ÇEAŞ'a 

satayım.” ded�, ÇEAŞ da “Almam ben yeter� kadar üret�yorum.” ded�. Enerj� Bakanlığı 

“Alacaksın.” ded�. ÇEAŞ "Ben özel ş�rket�m, net� alıp almayacağına sen karışamazsın.” ded�. 

Devlet “B�r kamu h�zmet� �mt�yazı sürdürüyorsun, kamu h�zmet� gerekler� kapsamında enerj�y� 

alacaksın.” ded�. Ve ÇEAŞ almamakta ısrar ed�nce el konuldu. Sonra da b�r hukuk� rej�m ve b�r 

hukuk� tecrübe ortaya çıktı.  

Fes�h, tek taraflı, �daren�n üstün yetk�s�. D�kkat ed�n, sözleşmede olsa da var olmasa da 

var. N�ye? Çünkü kamu h�zmet�n� aksatan n�tel�kte �se, �dar� faal�yet� aksatıyor, kurallara 

uymuyor �se elkoyab�l�r. Bu da �dar� sözleşme olmasından kaynaklanıyor. Bu yetk� sözleşmen�n 

�dar� sözleşme olmasının sonrasında ortaya çıkan hukuk� rej�mde var.  

Genel olarak �dar� sözleşmeler�n sona erme haller�; “rachat” ded�kler� tekrar satın 

alma, anlaşarak sona erd�rme, süren�n b�tmes�yle sona erme, yaptırım olarak el koyma, 

feshetme. Yan�; sözleşmede yazıyor d�ye değ�l, sözleşmede ayrıca buna �l�şk�n b�r düzenleme 

yapab�l�rs�n belk� ama sözleşmede yazmasa b�le, bunlar b�r �dar� sözleşme olmanın n�tel�kler� 

olarak ortaya çıkab�l�yor. 

 

Ş�md� sözleşmelerden yola çıkarak kararlara bakalım: 

 

Ş�şl� Beled�yes� Evlend�rme Memurluğu N�kah Salonunun �şlet�lmes� (fotoğraf ve v�deo 
çek�m�) �ş�n� yıllık 100 m�lyon l�raya verm�şler. Bu acaba b�r �dar� sözleşme m�d�r yoksa b�r 

 
24 Türk hukuku aslında çokça örnek olaylara sah�p olduğu �ç�n s�z�n d�ğer ülkelerdek� hukukçulardan daha 

�y� yet�şme �ht�mal�n�z var; çünkü örnek olay çok fazla. Başka b�r hukukçu bu kadar kamu hukuku problem� 
görmüyor. Mesela; İsv�çre çocuk adalet s�stem�n� anlatıyor 30 suça sürüklenm�ş çocuk �ç�n 90 personelle 
çocukların nasıl topluma kazandırılacağını araştırıyor. Senede 300 kadar çocuk bu duruma düşüyormuş, “S�zde ne 
kadar?” d�ye sordular. 100 b�n suça sürüklenm�ş çocukla uğraşan �daren�n elde ett�ğ� tecrübe �le 30 çocukla uğraşan 
�daren�n elde ett�ğ� tecrübe aynı olur mu? Bu övünülecek b�r şey değ�l ama, sonuçta büyük b�r bağışıklık ve 
dayanıklılık kazanıyor. O yüzden �dare hareket ed�yor. Yan�; �dare aynı zamanda sorunlarla karşılaştıkça çözüm 
üretmeye çalışıyor. 30 k�ş�n�n, 300 k�ş�n�n topluma kazandırılması �le uğraşmak nerede, 100 b�n k�ş�n�n topluma 
kazandırılmasıyla �lg�l� olarak uğraşmak nerede? Dolayısı �le; �dare hukuku alanındak� bu örnekler, karşılaşılan 
olaylar, �hlal b�ç�mler�, bunların değerlend�r�lmes�, yargının bu konuda bulduğu çözümler çok değerl�. İdareler� 
gel�şt�ren; olay tecrübes�d�r, mümkün olduğu kadar hızlı �şleyen olay tecrübes�d�r ve olaylardan tecrübe alıp b�r 
daha aynı şey� tekrar etmes�ne engel olma hızıdır. Böylel�kle; bağışıklık oluşturur. 
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özel hukuk sözleşmes� m�d�r bu tartışılıyor. Bakın: “İdare, tıpkı özel hukuk k�ş�ler� g�b� özel 
hukuk sözleşmeler� yapab�ld�ğ� g�b�; kamusal yetk�s�n�n verd�ğ� üstünlük ve ayrıcalıklara 
dayanarak, konusu, hüküm ve koşulları bakımından özel hukuk sözleşmeler�nden farklı olan 
sözleşmeler de yapar k�, �dare hukuku esaslarına tab� bulunan bu sözleşmeler ‘�dar� sözleşme’ 
olarak adlandırılırlar.” N�ye mahkeme kararlarında böyle yazıyor? Çünkü bunlar b�r kanunda 
yazmıyor, yan� mahkeme kararları böyle doktr�nel, ders k�taplarında yazan şeyler� yazmak 
suret� �le bunlara �t�bar ett�kler�n� göster�yorlar. Hukuk� rej�m�n bu olduğunun temeller�n� 
atıyorlar. O yüzden kanuna dayanmayan b�r alanın hareket�, yargı kararlarının verd�ğ� 
meşru�yetle, ben�msed�ğ� tanımlarla oluyor.  

 

Karar devam ed�yor: “İdaren�n, genel ehl�yet�n� kullanarak, sözleşme serbest�s� ve 
tarafların eş�tl�ğ� gözet�lerek gerçekleşt�rd�ğ� sözleşmeler�n�n tamamen özel hukuk hükümler�ne 
tab� olması ve dolayısıyla bunların yargısal denet�m�n�n adl� yargı yerler�nce yapılmasına 
karşılık; 2577 sayılı Yasanın �dar� dava türler�n�n sayıldığı 2/1-c. maddes�nde �fade ed�ld�ğ� 
üzere "genel h�zmetlerden b�r�n�n yürütülmes�" amacıyla ve kamusal n�tel�kte üstün hak ve 
yetk�lere dayanarak yaptığı �dar� sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların görüm ve çözümünde 
�se, �dar� yargı yerler� görevl� bulunmaktadır. Ancak �dare, gerek yapısı gerekse �darede 
kanun�l�k �lkes� gereğ�nce, hang� türde olursa olsun sözleşme yapılmadan önce çeş�tl� usul 
kurallarına uyulması gerek�r. Hang� hukuk� rej�me tab� olacağının tesp�t�, bu sözleşmen�n 
konusu �le �çerd�ğ� hüküm ve koşullar yönünden yapılacak �ncelemeyle mümkündür.”. Yan� 
mahkeme; tarafların verd�ğ� �sme değ�l, sözleşmen�n �çer�ğ�ne bakarak karar vereceğ�z d�yor. 
Olayda, Ş�şl� Beled�yes�nce, fotoğraf ve v�deo çek�m� �ş�ne �l�şk�n davacı �le akded�len sözleşme 
var. Burada evlend�rme kamu h�zmet� �le bağlantılı olan b�r durumu yok fotoğraf çek�m�n�n. 
Bunu değerlend�rmes� lazım ve d�yor k�: "... akded�len bu sözleşme, 1580 sayılı Beled�ye 
Kanununda sayılan beled�yen�n görevler� arasında yer almayan konusu �t�bar�yle, genel 
h�zmetlerden b�r�n�n yürütülmes� amacını taşımaması (yan� bu beled�yen�n yapması gereken b�r 
�ş değ�l; beled�ye evlend�rmey� yapmak zorunda, evlenenler�n hatıra fotoğrafını çekmek d�ye 
b�r görev� yok) ve beled�yeye kamusal n�tel�kte üstün hak ve yetk�ler tanıyan hüküm ve koşullar 
�çermemes� neden�yle, �dar� sözleşme olmadığı; ancak, sözleşme serbest�s� ve tarafların 
eş�tl�ğ�ne dayanan b�r özel hukuk sözleşmes� olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, 
�daren�n özel hukuk sözleşmes�nden doğan davanın görüm ve çözümünde adl� yargı yer� görevl� 
bulunmaktadır.”  

 

İşte bu kararda sapma noktası bana göre nerede? “Madem üstün yetk�s� yok, o zaman özel 
hukuk sözleşmes�d�r.” d�yor. Burada üstün yetk�s� olab�lecek b�r konu yok, beled�yen�n görmek 
durumunda olduğu b�r �ş değ�l, burada zaten üstün yetk� kullanab�leceğ� b�r alan yok. 
Sözleşmede üstün yetk�y� kararlaştırmışlarsa dah�, o b�le �dar� sözleşme yapmayacaktır bunu. 
Bu b�r özel hukuk sözleşmes�d�r. İster özel hukuk sözleşmes� olarak taraflar b�r �rade fesadı 
olmadan anlaşarak �dareye b�r üstün yetk� vers�n, �ster vermes�n. Sonuçta eş�t b�r b�ç�mde 
müzakere ed�lm�ş b�r sözleşme bu. Dolayısı �le uyuşmazlık adl� yargıda görülür sonucuna 
varılıyor. 

 

B�r d�ğer karar: 

 

Uyuşmazlık Mahkemes�n�n b�r kararı. Taks�tle konut alımı sözleşmes� değerlend�r�lm�ş. 
Yargıtay cumhur�yet savcısı, konut taks�tler�ne �l�şk�n akışı gündeme get�rm�ş. “İdar� �şlem ve 
sözleşmelerde, �dareler�n tek yanlı �radeler�yle �şlem veya sözleşmeler�n konularını ve 
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koşullarını bel�rlemeler� asıl olup, özel hukuk sözleşmeler�nde �se, taraflar karşılıklı ve 
b�rb�r�ne uygun, serbest �rade beyanlarıyla bel�rlenen konularda kend�ler�n� hukuken 
bağlamaktadırlar.” Şartlar bu olduğu �ç�n bundan bahsetm�ş, yoksa �dar� sözleşmede müzakere 
ed�lmeme g�b� b�r durum yok. Devam etm�ş, “İdar� sözleşmelerde, taraflara tanınan olağan 
haklar dışında kamu gücünü kullanan �dareler�n ayrıcalıklı üstün hak ve yetk�ler� bulunması 
gerekmekted�r.”  

“İdar� �şlem n�tel�ğ� taşıyan �dar� sözleşmeler�n yapılması, uygulanması, yorumlanması 
ve sona ermes�nden çıkacak her türlü uyuşmazlık, �daren�n tek yanlı �şlemler�nde olduğu g�b� 
�dar� yargının görev ve yetk� alanına g�rmekted�r. Davacı �le davalı �dare arasında ferd� n�tel�kl� 
alacak-borç �l�şk�s� doğuran bu sözleşmen�n özel hukuk kurallarına göre düzenlend�ğ� 
anlaşılmaktadır.” Yan�; �dare, memuru �le konut satış sözleşmes� yapmış, sonra zam yapmış vs. 
Bu zamma �l�şk�n b�r uyuşmazlık ortaya çıkıp yargı önüne geld�ğ�nde mahkeme de �çer�ğ� 
�nceleyerek "Bu özel hukuk sözleşmes�d�r.” d�yor. 

 

B�r başka karar: 

 

B�r Uyuşmazlık Mahkemes� kararı. Spor Toto Teşk�lat Başkanlığı �le bay� arasında 
gerçekleşm�ş. Bay�n�n, bay�l�k sözleşmes�n� �ptal etm�ş. Çünkü; bay�l�k sözleşmes�nde bay� 
yapmaması gereken şeyler yapmış. Yapmaması gereken şeyler� yapınca da bunun sözleşmes� 
feshed�lm�ş. Burada da özel hukuk sözleşmes� m� değ�l m� d�ye tartışılıyor. Bunda da “Bay�l�k 
ruhsatının Futbolda Müşterek Bah�s Oyunları Uygulama Yönetmel�ğ�n�n anılan hükümler� 
uyarınca tek taraflı olarak �ptal ed�lmes� neden�yle buna �dar� yargı bakacak.” den�lm�ş. Yan�; 
sözleşmede Spor Toto Teşk�latı'na tek taraflı fes�h yetk�s� vermey� üstün güç olarak kabul 
ed�yor.  

Karşıoy d�yor k�: “Bu bay�l�k sözleşmes� b�r �dar� sözleşme değ�ld�r, özel hukuk alanına 
g�ren b�r sözleşmed�r. Bu zaten tarafların akdett�ğ� b�r yetk� meseles�d�r. Sonuçta bu onun özel 
hukuk sözleşmes� olmasını değ�şt�rmez; çünkü Spor Toto bay�ler�n�n müşterek bah�s oynatması 
b�r �dar� faal�yetle �lg�l� b�r şey değ�l, t�car� b�r faal�yet, kumarın b�r çeş�d�, meşru olarak 
yapılan b�r şey.” Oynatma yetk�s�n� verm�ş, şartlarına uymaması üzer�ne �ptal etm�ş. Oynatan 
Spor Toto olduğu �ç�n de “Sen ben�m kurallarım dışında b�r �hlal yaparsan fesheder�m.” dem�ş. 
Karşı taraf da kabul etm�ş, bu onun b�r özel hukuk sözleşmes� olduğu gerçeğ�n� değ�şt�rmez." 
d�yor -tam böyle dem�yor ama ben kend� görüşümü de nakledey�m.- Ş�md� b�r N�ssan satıcısı 
N�ssan bay�l�k sözleşmes� yapab�l�r. "Garajında N�ssan dışında b�r araba satarsan, bay�l�ğ�n� 
�ptal eder�m." d�ye b�r hüküm koyab�l�r. K�ş� de bunu �mzalayarak bay� olmuş �se, başka b�r 
marka araba sattığı tesp�t ed�ld�ğ�nde �ptal eder. Bu onu �dar� sözleşme hal�ne get�rmez. Bay� �le 
satıcı arasındak� b�r sözleşmede tarafların anlaşması �le koyduğu b�r hüküm, üstün yetk� demek 
�sabetl� değ�ld�r. 

 

İdar� Eylemler 

 

Ş�md� başta kısaca geçt�ğ�m�z ve y�ne kısaca değ�neceğ�m�z �dar� eylemlere değ�n�p, 

�daren�n hukuk� muameleler�n� tamamlamış olacağız. İdaren�n hukuk� muameleler� başlığı 

altında, �dar� �şlem, �dar� sözleşme ve �dar� eylem olarak anlatıldı. İdar� �şlem� ve �dar� 

sözleşmey� daha etraflıca anlattık, ş�md� �dar� eyleme de b�raz daha değ�n�p, üzer�nden �k� kere 

geçm�ş olacağız.  
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İdar� eylemler konusunda en öneml� söz şudur: madd� âlemde değ�ş�kl�k anlamına gelen 

eylem�n �dar� eylem olab�lmes� �ç�n köken�nde bunu gerekt�ren b�r sözleşme veya �şlem 

olmaması gerek�r. İdar� eylem�n özell�ğ�, önces�n�n b�r hukuk� muameleye bağlı olmamasıdır. 

Dolayısıyla �dar� eylem=eylem denemez. Eylem�n sadece sözlük anlamıyla değerlend�rme 

yapmamak gerek�r. Bunu �dar� kılan şey köken�nde b�r �şlem olmamasıdır. Köken�nde b�r �şlem 

varsa, �şlem�n �crası sayılır. Mesela yıkım kararı alınmış �se, yapılan �dar� eylem değ�l, �şlem�n 

�crasıdır. Çünkü yıkım �şlem�n�n gerekt�rd�ğ� yıkım muameles� yapılıyor. B�r dükkân 

kapatılmışsa mühürlenmes� �şlem�n �crasıdır. İşlemler �cra ed�lmeseler b�le hukuk� sonuçlarını 

doğururlar. B�r dükkân kapatılmış �se, f��len kapatılmasa b�le kapatılmış dükkân statüsünde 

olduğu �ç�n b�rçok yaptırıma maruz kalır. B�r kamu görevl�s� görev�nden �hraç ed�lm�ş �se, her 

gün göreve gel�yor olsa b�le, �hraç ed�ld�ğ� �ç�n maaş emekl�l�k g�b� hakları ortadan kalkar. 

Dolayısıyla, f��len �şe gel�p gelememes�nden bağımsız olarak �şlem�n sonucu doğar. Yıkım 

kararı ver�lm�ş b�r b�na, alım satıma konu olamaz, b�naya elektr�k, su, b�na bağlanamaz. Çünkü 

hukuk� statüsü yıkılacak b�nadır. 20 yıldır yıkılma kararı olmasına rağmen yıkılmamış olsa b�le 

hakkında yıkım kararı alınmış b�nadır.  

İşlem�n �cra ed�l�p ed�lmemes� başka b�r şey, �şlem�n hukuk� sonuç doğurmaması başka 

b�r şeyd�r. B�r �şlem hukuk� sonucunu yapılmakla doğurur, �cra� sonucunu �se �cra ed�lmekle 

doğurur. Sözleşmede de öyled�r. B�r sözleşme gereğ� karşılıklı yapılması gerekenler, 

sözleşmen�n �crası kapsamında yer�ne get�r�l�r. Bunlar �dar� eylem sayılmaz, eylem olmasına 

rağmen �dar� eylem sayılmaz. Çünkü �dar� eylem farklı b�r kategor�, farklı b�r hukuk� rej�me 

sah�pt�r. Köken�nde �şlem veya sözleşme bulunmaz. Ş�md� yargı kararlarından b�r kaç örnek 

verel�m. 

İdar� eylem sözlük anlamıyla eylem değ�ld�r, tekn�k b�r anlamı vardır. Bu tekn�k kavramı 

�dar� �şlemden ayıran şey, köken�nde �dar� eylem� gerekt�ren b�r �rade olmamasıdır. Buradak� 

temel unsur �raded�r. İraden�n olmadığı hallerde daha çok yapması gereken� yapmaması olarak 

ortaya çıkıyor. Her sess�z kalma da �dar� eylem anlamına gelmemekted�r. İncelenen kararlardan 

b�r� de �daren�n sess�z kalmak suret�yle gazete haber�n� panodan kaldırmayı reddetmes�ne 

�l�şk�nd�. Burada b�r �rade söz konusudur. 

İYUK md.10 kapsamında b�r başvuru yapılması söz konusu; ancak f��len de �daren� 

başvuruyu değerlend�rmemes� söz konusu olab�l�r. İdare kend�s�ne tebl�ğden �t�baren 60 gün 

�ç�nde b�r cevap verm�yorsa, taleb�n�z�n redd� yoluyla b�r �şlem yapmış sayılır. Buna ‘zımn� red’ 

den�r. Çok �st�sna� durumlarda da ‘zımn� kabul’ de söz konusu olab�l�r. K�ş� �dareye başvurarak 

�dareden talepte bulunuyor, �dare sess�z kalarak bunu kabul etm�ş olur. İmar kanunu madde 30 
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buna örnekt�r. Buna göre ortada b�r �nşaat var ve ruhsat alınmış, �skân almak �ç�n �dareye 

başvurulur, eğer �dare 30 gün �ç�nde cevap vermezse zımnen kabul etm�ş sayılır. Burada onay 

ya da red yok ancak kanun, geçen süreye b�r sonuç bağlamış. Böylel�kle de b�r �dar� �şlem ortaya 

çıkıyor. Burada kanun gereğ� b�r hukuk� sonuç bağlanmış oluyor, böylece b�r �dar� �şlem ortaya 

çıkmış oluyor. 

 

İmar Bankası Kararı �ncelend�25.  

Gazetede çıkan yazının panoya asılmasına �l�şk�n karar �ncelend�26.  

Büyükbaş hayvanlara yönel�k ayı saldırısı ve av yasağına �l�şk�n karar �ncelend�27.  

K�ml�k tesp�t�ne �l�şk�n karar �ncelend�28.  

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'na �l�şk�n doğrudan kanunla ortaya çıkan b�r �dar� �şlem�n ortaya 
çıkmasına �l�şk�n karar �ncelend�29.  

Dereden kum alınması ve dere yatağının değ�şmes�ne �l�şk�n karar �ncelend�30.  

 
 

 

 

 

 

  

 
25 DAN. İDDK, E. 2006/109 K. 2006/353 T. 4.5.2006 
26 DAN. 10.D, E. 2007/4437 K. 2010/1839 T. 9.3.2010 
27 DAN. 10.D, E. 2006/237 K. 2008/172 T. 25.1.2008 
28 DAN. 10.D, E.2007/4203 K.2010/8279 T.20.10.2010 
29 DAN. 2.D, E. 2014/8861 K. 2015/1735 T. 24.2.2015 
30 DAN. 10. D, E. 2004/8703 K. 2006/2507 T. 18.4.2006 



 

344 
 

 

İdaren�n hukuk� muameleler� �dar� �şlemlerden �baret değ�ld�r. İdareler, özel hukuk 

alanında da muameleler yapab�l�rler. Kamu hukuku alanında da �dar� �şlemler dışında �dar� 

sözleşmeler ve eylemler söz konusu olmaktadır. 

İdar� �şlemler�n d�ğer �dar� muamelelerden farkını anlayab�lmek �ç�n “hukuk� rej�m” 

bel�rlemes� yapmak gerekmekted�r. 

İdar� muameleler, “bütün konuları taşıyıcı b�r alan” teşk�l etmekted�r. Dolayısıyla, �dar� 

muamele konusu �dare hukukunun tüm konularını �lg�lend�rmekted�r. Örneğ�m kamu h�zmet� 

alanında yapılacak b�r hukuk� muamele, �dar� �şlem, eylem veya sözleşmeden b�r� kullanılarak 

yapılacak. Bu faal�yet adeta �dar� muamelelerle meydana get�r�lecek. 

İdar� muameleler, �dare hukukunun d�ğer konularının “hareket araçları”, “taşıyıcı 

araçları” n�tel�ğ�ne sah�pt�rler. Kend� hukuk� rej�mler� olsa b�le esas önemler�, �daren�n görev� 

olan faal�yetler� yer�ne get�rmekte kullandıkları b�r araç olmalarından kaynaklanır. İdar� �şlem, 

başka b�r �dare hukuku konusu �le b�r araya geld�ğ�nden hukuk hayatına çıkan, sahneye çıkan 

b�r alandır, tek başına sahneye çıkmaz, herhang� b�r faal�yete �l�şk�n olmayan, sadece �şlem 

olsun d�ye yapılan b�r �dar� �şlem olmaz (olmaması gerek�r). Dolayısıyla önümüzdek� 

muameleye �l�şk�n tesp�tler başka b�r �ş, bu muamelen�n d�ğer faal�yetler�n “hareket�n�” 

sağlayan boyutuna �l�şk�n tesp�tler başka b�r �şt�r. 

Kolluğa �l�şk�n b�r meselede hem faal�yet�n n�tel�ğ�ne, k�m tarafından yer�ne get�r�ld�ğ�ne, 

hukuk� rej�m�ne bakmak gerek�yor, hem de bu faal�yet�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n ne tür b�r �şlem 

yapılmış, bu �şlem�n unsurlarında b�r sakatlık var mı g�b� �dar� muamelelerle alakalı b�r 

değerlend�rme yapmak gerek�yor. 

İdar� muameleler konusundak� kavram özel hukuk kavramlarına benzeseler b�le, onlardan 

tamamen farklıdırlar. Tek başına sözleşme dend�ğ�nde bu özel hukuk sözleşmes�n� �fade eder; 

ancak başına �dar� koyduğumuz zaman, bu artık tamamen �dare hukuku alanına özgü b�r 

kavrama dönüşmüş olur. Bu �dar� �şlemler, d�ğer hukuk� muamelelerden farklı, �dar� eylemler 

eylemlerden farklı, �dar� sözleşmeler sözleşmelerden farklı. Bu farkı ortaya çıkaran da 

�ht�yaçlardır. 

İdar� İşlemler�n Özell�kler� 

İdar� �şlemler tek yanlıdır, �dar� �şlem�n en büyük özell�ğ� budur. İdaren�n tek yanlı �rade 

açıklamasıyla sonuç doğururlar, k�ş�ler�n kabulüne bağlı değ�ld�r. İdare s�ze ehl�yet ver�r ya da 

vermez, s�z başvurunuzu yaptıktan sonra s�ze b�r daha sormaz, şartlara göre değerlend�rme 
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yaparak ehl�yet vermeye veya vermemeye karar ver�r. 

İdare �şlem�n� yaptığında sonuç kend�l�ğ�nden doğar, ortada �k� tarafın b�r araya gel�p 

anlaşması gereken hususlar yoktur. S�z �dar� �şlem�n doğurduğu sonucu kabul etmesen�z b�le bu 

�dar� �şlem�n sonuç doğurduğu gerçeğ�n� değ�şt�rmez. K�ş�ler� bu sonuca karşı �dar� yargıya 

başvurab�lecek olmaları, �dar� �şlem�n sonuç doğurmasının tek taraflı �radeyle olmasına engel 

değ�ld�r. 

Tek yanlılık, özel hukukta çok �st�sna� hallerde söz konusu olur, kural tarafların arasındak� 

�rade uyuşmasıdır. İdare hukukunda �se, �daren�n yaptığı görev dolayısıyla b�r tek yanlılığa 

�ht�yacı vardır. İdareler bu tek yanlılık sayes�nde görevler�n� yer�ne get�reb�leceğ� b�r hareket 

kab�l�yet�ne sah�p olmaktadır. İdare kamu yararı �ç�n faal�yet gösteren, kamu düzen�n� koruyan 

b�r varlık olduğu �ç�n, yaptığı faal�yetlerde karşı tarafın rızasını aramaksızın harekete geçme 

yeteneğ�ne sah�p olmak zorundadır. Aks� halde kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�remez. 

İdar� �şlem, sözlü, zımlı, örtülü, hareket/jest �le olab�l�r, mutlaka yazılı olmasına gerek 

yoktur. Her halde �dar� �şlemler�n tek yanlılığı özell�ğ� değ�şmez. Aynı şek�lde, kararın tek k�ş� 

tarafından alınması veya b�r kurul tarafından alınması da, kararın tek yanlılık n�tel�ğ� 

değ�şt�rmez. 

İdar� �şlemler hukuka uygunluk kar�nes�nden yararlanır. İdaren�n yaptığı �şlem ne 

kadar sakat olursa olsun, �dare tarafından ger� alınmadıkça veya b�r mahkeme kararıyla 

yürürlüğü durdurulmadığı ya da �ptal ed�lmed�ğ� müddetçe yürürlüğünü devam ett�r�r. Bu 

sürede hukuka uygun b�r �dar� �şlem�n doğurduğu tüm sonuçları doğurur. 

İdar� �şlemler�n hukuka uygun olduğu kar�nes�, �şlemler�n “taşıyıcı rolünü” 

göstermekted�r. İdare b�r ruhsat ver�rken veya b�r h�zmet� yer�ne get�r�rken tek yanlı �dar� 

�şlemlerden yararlanır ve bu �şlemler�n hukuka uygunluğunun kabulü sayes�nde d�ğer 

faal�yetler�n “taşınması”, “hukuk alem�nde görünmes�” söz konusu olab�lmekted�r. Bu 

boyutuyla �dar� �şlemler “kamu hukukunun görünümüdür.” 

 İdar� �şlemler hukuk alanında, hukuk dünyasında sonuç doğururlar. İdar� �şlemler�n 

mutlaka madd� alanda b�r sonuç doğurmasına gerek yoktur. B�r �şlem �dare tarafından yapıldığı 

anda, tek yanlılık ve hukuka uygunluk kar�nes�n�n b�r gereğ� olarak, düzenled�ğ�/�lg�l� olduğu 

konuda b�r statü değ�ş�kl�ğ�ne yol açar, satüyü bel�rler.  

İşlem�n �cra ed�lmes� veya ed�lmemes�, hukuk alanında b�r sonuç doğurmasıyla alakalı 

b�r durum değ�ld�r. Tüm �dar� �şlemler mutlaka �cra ed�lmel�d�r; ancak �şlem�n �crası, madd� 

alanda ortaya çıkaracağı değ�ş�kl�kle alakalı b�r husustur. Örneğ�n b�r b�na hakkında yıkım 
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kararı ver�lm�ş �se, bu b�na artık “yıkılması gereken b�na” statüsüne g�rm�şt�r. Bu yıkımın 

gerçekleş�p gerçekleşmemes� �se madd� dünyayı �lg�lend�r�r, hukuk� sonuç doğmasını 

engellemez. Yıkım kararı örneğ�nde, b�na f�z�ksel olarak yıkılmasa b�le, karar ver�len b�naya 

elektr�k, su, doğalgaz bağlanmaz, bağlanması hal�nde hap�s cezası öngörülmüştür, yıkım 

kararını görenler b�nayı değer�nde almaz, bankalar güvence olarak bu b�nayı kabul etmezler. 

Bunların tamamı, yıkım kararının hukuk� alanda ortaya çıkardığı sonuçlardır. B�z�m açımızdan 

esas öneml� olan da bu hukuk� sonuçlardır. 

İdar� Eylemler 

İdar� eylem, herhang� b�r �dar� �şlem olmadan ortaya çıkan madd� vakıadır. Günümüzde 

en çok, �daren�n eylems�zl�ğ� veya �hmal� dolayısıyla karşımıza çıkmaktadır. Örneğ�n �daren�n 

kar yağışı olan günlerde yol güvenl�ğ� sağlamaya yönel�k tuzlama, buz kırma g�b� önlemler� 

almaması, görev� �hmal yoluyla ortaya çıkan b�r �dar� eylemd�r. K�ş�ler kaza yapıp b�r zararları 

doğduğunda, burada �dare k�ş�ye doğrudan zarar vermes� dolayısıyla değ�l, “eylems�zl�ğ�” �le 

yaptığı �dar� eylem dolayısıyla sorumlu olacaktır. 

(Özell�kle �hmale �l�şk�n hususlarda gerek yüksek �dare mahkemeler�, gerekse AİHM, 

�dareler�n her �ht�mal� düşünerek, alınab�lecek tüm tedb�rler� alması gerekt�ğ� yönünde kararlar 

vermekted�r. Mayınlı araz�ye g�ren çocuk örneğ�nde, oranın mayınlı olduğunu göstermek ya da 

etrafa tel çekmek yetmez, küçük b�r çocuğun da o teller�n arasından geçemeyeceğ� b�r önlem 

ya da kör, sağır b�r�n�n de anlayab�leceğ� b�r uyarı da bulunmak gerekl�d�r.) 

Burada bahsed�len �dar� eylemle, b�r �şlem�n �crası �ç�n �fa ed�len eylem arasında fark 

vardır. İdar� eylem, köken�nde herhang� b�r �şlem olmayan madd� b�r f��ld�r. Örneğ�n yıkım 

kararı üzer�ne yapılan yıkım �şlem�n �crası �ken, karar olmaksızın yapılan yıkım �dar� eylemd�r; 

ancak bazı hallerde, �dar� �şlem�n �crası amacıyla yapılan eylem o kadar büyük b�r hatayı, 

sakatlığı, haksızlığı �çer�r k�, artık o �cranın �şlemle bağlantısının koptuğu ve başlı başına b�r 

�dar� eylem olduğu söylenmel�d�r. Örneğ�n 6 numara yıkılacakken 9 numara yıkılırsa, burada 

artık �şlem�n hatalı �crasını aşan boyutta ve bağımsız �dar� eylem d�yeb�leceğ�m�z b�r f��l vardır. 

İşlem�n �crası dolayısıyla söz konusu olan eylemler, �dar� �şlemle b�rl�kte, �dar� �şlem�n 

hukuk� rej�m� �çer�s�nde değerlend�r�lmekted�r. Eylem�n bağlanab�ld�ğ� b�r �şlem varsa, eylem 

bu �şleme uygun mu değ�l m� ona bakılacak, ayrıca �dar� eylem olarak değerlend�r�l�p �dar� 

eylemler�n hukuk� rej�m�ne tab� tutulmayacaktır. Uygulamada böyle olmamakta, çoğunlukla 

�şlemle alakalı her türlü eylem(sakatlığın ağırlığına bakılmaksızın) �dar� �şlem�n �crası olarak 

değerlend�r�lmekted�r. 
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İşlem�n �crası dolayısıyla meydana get�r�len eylemlerden b�r zarar kaynaklanması söz 

konusu olab�l�r. Örneğ�n, k�ş�ler�n sah�lden yararlanmasını engelleyen kayıkların kaldırılması 

kararı b�r hukuk� �şlemd�r; ancak �şlem�n �crası gerçekleşt�r�l�rken bazı kayıkların kayalara 

çarpması dolayısıyla b�r zarar meydana geleb�l�r. Burada �şlem�n amacı zarar ver�c� b�r eylem 

değ�ld�r, �dare o �şlem� k�ş�ye zarar vermek amacıyla gerçekleşt�rmemekted�r; ancak �cra 

aşamasında k�ş�ler�n zararına sebeb�yet verecek b�r durum ortaya çıkmaktadır. İşlem�n 

unsurlarına bakıldığında b�r sakatlık görülmaz; z�ra �dare �şlem� tüm unsurlara uygun olarak 

yer�ne get�rm�şt�r. 

İdar� eylemler madd� dünyada değ�ş�kl�k yaptıkları �ç�n, çoğu zaman bu madd� sonucu 

ger� almak mümkün değ�ld�r. İdar� �şlemlerde �şlem�n �ptal� �le b�r öncek� statüye dönülmes� söz 

konusuyken, �dar� eylemler f��len gerçekleşt�r�ld�kler� ve �şleme dayanmadıkları �ç�n �ptal 

ed�lemyeceklerd�r. Bu yüzden, �dar� eylemlerden meydana gelen zararın m�ktarının, 

sorumlusunun, zarar gören�n ve tazm�nat m�ktarının bel�rlenmes�ne yönel�k b�r hukuk�l�k 

değerlend�rmes� yapmak gerekecekt�r. 

İdar� eylemlerde hukuk�l�k değerlend�rmes� zararı telaf� üzer�nden �lerled�ğ� �ç�n, artık 

�şlemde olduğu g�b� yetk�, şek�l, sebep, konu, amaç g�b� unsurlardan söz etmek mümkün 

değ�ld�r. Z�ra ortada unsurları �ncelenecek b�r �dar� �şlem yoktur. İdar� eylemlerde zararın 

tesp�t�nden sonra �daren�n sorumluluğu meseles� gündeme gelmekte ve �dare zarar ver�c� 

eylemden sorumlu tutulacaksa bu, “kusurlu sorumluluk” veya “kusursuz sorumluluk” 

esaslarından b�r�ne dayanılarak yapılab�lmekted�r. 

İdar� eylemler�n hukuk� rej�m� zararı g�dermekten başka, belk� de daha öneml� olarak, 

�daren�n eylemler�nden dolayı �darey� sorumlu tutmak suret�yle benzer� olaylarda daha hassas 

davramasını sağlamaktır. Burada adeta �dareye atılan b�r “şefkat tokadı” söz konusudur. Yan� 

yargılama sonucunda hükmed�len tazm�nat, k�ş�ler�n zararını g�dermekten çok, �darey� ceza� b�r 

yaptırımla “h�zaya get�rmek”, ceza tehd�t� dolayısıyla muhtemel �hlaller�n önüne geçmeye 

yaramaktadır.  

Burada amaç �darey� b�r düşman olarak görüp cezalandırmak değ�l. İdar� eylemler söz 

konusu olduğunda “ortaya çıkan zararda �daren�n b�r payı olab�l�r m�?” g�b� gen�ş 

yorumlanab�lecek b�r soru sorularak �darey� yapması gerekenlere yöneltmek, standartlar 

bel�rleyerek olası �hlaller�n önüne geçmek, adeta �darey� daha �y�, hukuk devlet�ne daha saygılı 

hale get�rmek amaçlanmaktadır. Bu yapılırken kurulacak denge çok öneml�d�r. Hem �darey� 

sorumluluktan kurtaracak düzenlemelerden kaçınmak, hem de �darey� yıpratmayacak b�r rej�m 

bel�rlenmel�d�r. 
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İdar� �şlevle bağlantı kurulab�lecek sonuçlar doğuran durumlara eylem demekten z�yade, 

vakıa demek daha doğru olacaktır. Bunlar, �daren�n sorumluluğunu doğuran vakıalardır. Vakıa, 

gerçekç� b�r bakış açısıyla, herhang� b�r değer yargısına yer vermeden, “ortaya çıkan 

olumsuzlukta �daren�n b�r payı var mıydı?”, dahası “�dare bunu engellemek �ç�n b�r şey yapab�l�r 

m�yd�?” sorusuna cevap aramayı gerekt�r�r. İdare de zaten hayatın olağan akışı �ç�nde 

düşünürsek zararlı sonucu ortaya çıkarmak �stemez; ama öneml� �stemese de ortaya çıkab�len 

bu durumları emsal alarak, benzer durumların ortaya çıkmasını engelleyecek b�r hukuk� rej�m 

ortaya koymaktır. 

İdar� eylemlerden doğan zararlar sonucu k�ş�ler�n mahkemelere başvurmaları, �dareler�n 

bu hususta uyması gereken b�rtakım standartların ortaya çıkmasını sağlıyor, hem haklarını 

arıyorlar hem de �dareye katkıda bulunuyorlar. İdar� eylemler�n sonuçlarını gören �dare, bu 

sonuçların b�r daha yaşanmamasını sağlayacak önlemler� almaya çalışıyor. Burada �daren�n h�ç 

eylem yapmamasını sağlamak doğru b�r çözüm değ�l; z�ra �daren�n yer�ne get�rmes� gereken 

görevler var. Yan� �dare �dar� eylemler yapmak zorundadır. Öneml� olan bu eylemler� �cra 

ederken uyması gereken standartların bel�rlenmes�d�r. 

İdar� eylemler, hukuk devlet� gel�şt�kçe ve b�r devlet hukuk devlet� olma n�tel�ğ�ne 

yaklaştıkça azalmaktadır; z�ra gerçek b�r hukuk devlet�nde �dare, temel�nde �dar� �şlem olmayan 

ve kazalara, hatalara sebeb�yet vereb�lecek şek�lde temels�z �dar� eylemlerden z�yade, b�r �dar� 

�şlem�n �crası olan eylemler yapar. 

İdare dışında kalanların �şlem tes�s etmes� mümkün müdür? İdareler �dare 

hukukuna tab� olmayan muameleler yapab�l�r m�? 

Mümkündür. Öneml� olan “organ” değ�l, �şlevd�r. İdar� �şleve �l�şk�n görevler kural olarak 

�dareye ver�lm�şt�r; ancak bu sadece �daren�n �dar� �şleve yönel�k faal�yet yürüteceğ� anlamına 

gelmemekted�r. Özell�kle TBMM’n�n yasama faal�yet� dışında �dar� �şleve g�ren b�rçok faal�yet� 

vardır. (personele �l�şk�n �şlemler, esk�den saraylar, mecl�s kütüphanes� vs.). Mahkemeler�n de 

çalışanların maaşlarına, �z�nler�ne, d�s�pl�n cezalarına �l�şk�n �dar� �şleve g�ren b�rtakım 

faal�yetler� bulunmaktadır. Görüldüğü üzere �dar� muameleler�n bel�rlenmes�nde muameley� 

gerçekleşt�ren organa değ�l, faal�yet�n n�tel�ğ�ne bakarak karar vermek gerekmekted�r. 

Aynı şek�lde, �daren�n de �dar� muamele olmayan, yan� �dar� �şleve �l�şk�n olmayan 

faal�yetler� olab�l�r. İdare özel hukuk sözleşmes� yapab�l�r, alacaklı ve borçlu olab�l�r. Tüzel 

k�ş�l�k olması dolayısıyla �mkansız olan evlenme g�b� hukuk� muameleler dışında, özel hukuka 

tab� b�r çok �l�şk�n�n tarafı olab�l�r. İşte �dare bu şek�lde �dar� �şlev dışında faal�yetlerde 
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bulunduğu zaman, b�z�m �nceleme alanımız dışında kalıyor, özel hukuka, genel kurallara tab� 

oluyor. 

İdar� İşlemler�n Tasn�f� 

İdar� �şlemler�n tasn�f� hususu, kend� başına önem� olan b�r husus değ�ld�r. B�r tasn�f 

yapma �ht�yacı vardır, bu �ht�yaç �se konuyu bütünüyle ele almayı ve açıklamayı sağlama 

�ht�yacıdır. Yoksa �dar� �şlemler�n şu veya bu şek�lde tasn�f ed�lmes�n�n b�r öne� yoktur, öneml� 

olan ortaya çıkan hukuk� sonuçlardır. 

İşlemler, �şlem� yapan organa göre değerlend�r�l�yorsa buna “�şlemler�n organ�k bakımdan 

tasn�f�” den�r. 

B�z�m �ç�n öneml� olan “madd� bakımdan tasn�ft�r”. Z�ra madd� bakımdan tasn�f, �şleme 

�l�şk�n uyuşmazlıklarda görevl� yargı yer�n�, dava türünü değ�şt�r�yor, dolayısıyla öneml� hukuk� 

sonuçları var. Madd� bakımdan tasn�fte b�rel-genel-karma olarak üçlü b�r tasn�f yapmak 

mümkündür. 

Genel İşlemler 

İdare hukuku statüler hukukudur denmekted�r. Genel �şlemler �şte bu statüler� bel�rleyen 

�şlemlerd�r. Aydın Gülan’ın profesör olması dolayısıyla, memur olması dolayısıyla, evl� olması 

dolaysıyla, erkek olması dolayısıyla �çer�s�nde bulunduğu onlarca farklı statü bulunmaktadır. 

Bu statüler şahsa özel bel�rlenm�ş değ�ld�r, genel olarak bel�rlenm�şt�r ve o statüde bulunan 

herkes� kapsayan kurallar �çermekted�r. 

Genel �şlemler, gayr� şahs�, herkes �ç�n geçerl� olan düzenlemelerd�r. Genel �şlemler, 

kend�ler�ne dayanarak sınırsız sayıda b�rel �şlem yapılmasını sağladıkları �ç�n “doğurgan” 

olarak n�telend�r�l�rler. Bu doğurganlık sonucu dava açma süres� geçen genel düzenley�c� 

�şlemler, doğurdukları b�r b�rel �şlemle b�rl�kte yen�den davalık olab�l�rler. Ayrıca doğurgan 

olmalarının b�r sonucu olarak, uygulanmakla tükenmezler, yürürlükte kaldıkları sürece devamlı 

olarak uygulanab�l�rler. (ya da doğurganlık uygulanmakla tükenmemen�n sonucu da olab�l�r) 

Genel �şlemler, genel düzenley�c� �şlem ve genel karar olarak �k�ye ayrılmaktadır. İk�s� de 

genel n�tel�kl�d�rler, şahs� özell�kler taşımazlar ve herkes� �lg�lend�r�rler; ancak genel kararlar 

uygulanmakla tüken�rler ve doğurgan değ�ld�rler. Bu hususta kar tat�l� örneğ� ver�lmekte ve kar 

tat�l� kararının genel karar olduğu �fade ed�lmekted�r. Z�ra genel karar, genel ve k�ş�l�k dışı olsa 

b�le, bel�rl� b�r gün �ç�n ver�lm�ş, o gün uygulanmakla tükenen ve bu genel karara dayanarak 

başkaca �şlemler�n yapılamadığı kararlardır. Kar tat�l� kararı da sadece bel�rl� b�r günde (veya 

günlerde) uygulanmak ve sonrasında ona dayanarak başka b�r �şlem yapılmamak üzere b�r karar 
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alınmıştır. Burada genel düzenley�c� �şlemle genel kararı “sürel�-süres�z” d�ye ayırmak doğru 

b�r yaklaşım değ�l; z�ra genel düzenley�c� �şlem de bell� b�r süre geçerl� olmak üzere yapılab�l�r. 

Burada ayırt ed�c� olan özell�k doğurganlık özell�ğ�d�r. 

Genel düzenley�c� �şlem�n doğurganlık özell�ğ�n�n önem�, ona dayanılarak yapılan b�r 

b�rel �şlem�n hukuka aykırılığı �ncelen�rken ortaya çıkmaktadır. Bazen b�rel �şlem (genel 

düzenley�c� �şleme uygun olmak dolayısıyla) hukuka uygun olsa b�le, dayandığı genel 

düzenley�c� �şlem hukuka aykırı olab�l�r. Eğer burada b�rel �şlem b�z� kend�s�n� doğuran genel 

düzenley�c� �şleme götürmezse, hukuka aykırılığı ortaya çıkarmak mümkün olmayab�l�r. 

Dolayısıyla gerek genel-b�rel ayrımı, gerekse genel düzenley�c� �şlem-genel karar ayrımı 

hukuk� sonuçları olan, gerçek hayattak� bazı uyuşmazlıkların ççzümüne yarayan b�r ayrımdır. 

B�r �şlem� yapan k�ş� ya da makam sayısı, o �şlem�n genel veya b�rel �şlem olmasına 

sebeb�yet vermez. Makam olarak YÖK’ün yaptığı b�r genel düzenley�c� �şlem de, beled�ye 

mecl�s�n�n yüzlerce k�ş�yle yaptığı b�r düzenley�c� �şlem de genell�k ve doğurganlık n�tel�ğ�n� 

taşıdıkları �ç�n genel düzenley�c� �şlemlerd�r. Aynı şek�lde, b�rden fazla makamın �şlem�n 

yapılmasına katılıyor olması, onun b�rel �şlem olması vasfına halel get�rmez. 

Genel düzenley�c� �şlemler, sahnet� aydınlatan b�r ışık g�b�d�r, o ışığın altına k�m g�rerse 

onu aydınlatır, bell� b�r yer� aydınlatır; ama k�ş�lerle b�rl�kte hareket etmez. Aydınlattığı yere 

k�m g�rerse onun statüsüne tab� olur. 

B�rel İşlemler 

B�rel �şlemler, genel �şlemler tarafından bel�rlenen statüler arasında hareket etmey� 

sağlayan �şlem türler�d�r. Örneğ�n k�ş�n�n genel olarak bel�rlenen memur statüsüne g�rmek �ç�n 

düzenlenen sınavlara g�rmes� ve başarılı olması sonucu o statüye alınması b�rel �şlemle 

gerçekleşmekted�r. Satüye soktuğu g�b�, statüyü değ�şt�ren, statüden çıkaran �şlemler de b�rel 

�şlemd�r.  

B�rel �şlemler (b�rel koşul) k�ş�ye yönel�k durumları değerlend�rmez, herkesle statüye 

sokar ya da çıkarır. Araştırma görevl�s� olmak k�ş�ye özel b�r statü değ�ld�r, şartları ve 

get�rd�kler� kanunlarla ve genel �şlemlerle bel�rlenm�şt�r. B�rel �şlem k�ş�y� bu bel�rlenen statüye 

sokar ve d�ğer tüm araştırma görevl�ler�yle aynı kurallara tab� olmasını sağlar, k�ş�ye özgü 

kurallar bel�rlemez. Kadronun karşılığı olan maaş, görev tanımı, hukuk� rej�m ne �se ona tab� 

olur. 

B�rel �şlemler, b�rel koşul ve b�rel öznel olarak ayrılmaktadır. Koşul �şlemde k�ş�, �şlem�n 

sonucuna �l�şk�n herhang� b�r bel�rlemede bulunamaz. Koşul �şleme bağlanan tüm sonuçlar �lg�l� 
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düzenley�c� �şlemde yazılıdır, koşul �şlem sadece bu statüde olma ya da olmamayı bel�rler. 

Koşul �şlemlere bağlanan sonuçlar (örneğ�n d�s�pl�n cezası almak dolayısıyla hak�m olamamak 

g�b�), �şlemle b�rl�kte k�ş�ye tebl�ğ ed�lmez, “şu cezayı aldınız, artık şunu yapamazsınız.” g�b� 

b�r sayma yapılmaz, koşul �şlem k�ş�y� “d�s�pl�n cezası almış olma” statüsüne sokar, bu statünün 

ne anlama geld�ğ�n� �se düzenley�c� �şlem bel�rler. 

B�rel öznel �se çok az sayıda olan b�r �şlem türü. K�ş�n�n statüye �l�şk�n bel�rlemey� 

kend�s�n�n yapab�ld�ğ� �şlemlere b�rel öznel �şlem den�r. Bu �şlemlerde “öznell�ğ�” sağlayan şey, 

k�ş�ye özgü bel�rleme yapılmasını sağlayan b�r alanın olması. Tartışmalı olmakla b�rl�kte verg� 

d�l�m� örneğ� ver�l�yor. Gel�r� 50.000 olan k�ş�yle 500.000 olan aynı verg�y� verm�yor, bazı 

hallerde �k�s� de 50.000 kazanmasına rağmen bell� muaf�yetler dolayısıyla farklı verg�ler 

ödüyorlar. İşte burada k�ş�, hem elde ett�ğ� gel�rle, hem de kend�s�ne özel durumları olup 

olmamasıyla (engell�l�k, bell� sayıdan fazla çocuk vs.) aslında �şlem�n �çer�ğ�n� bel�rl�yor. Verg� 

vermes� gerekt�ğ� kanunla bel�rlenm�ş, verg� vermemek yönünde b�r �rades� söz konusu olamaz; 

ama kend�s�ne özel durumlar, bu verg�n�n az ya da çok ödenmes�ne sebeb�yet vereb�l�r, öznell�k 

buradadır. 

(Hoca başka b�r boyutunu da ele almış. Bas�t b�r kopya g�r�ş�m�yle “tasarlayarak kopya 

çekmek” aynı değerlend�r�lemez d�yor, yanındak�ne bakarak çekene ver�len ceza �le, düzenek 

kuran, tels�z ayarlayan, görünmez kalemle vs. yazan k�ş�ye ver�len ceza aynı olmamalıdır. Ve 

k�ş� bu tasarlamayı kend� �rades�yle yer�ne get�rd�ğ� �ç�n cezanın artmasına sebeb�yet verm�şt�r 

ve öznell�k boyutuna geçm�şt�r. Dolayısıyla kopya çekme f��l�nden b�r�ne b�rel koşul d�ğer�ne 

b�rel �şlem yapılmış oluyor!) 

(Hoca’ya göre koşul-öznel ayrımının b�r sonucu yoktur, o yüzden bu ayrımı anlamsız 

buluyor. Sonuç olarak ne mahkemey� ne yargılamayı değ�şt�r�yor.) 

Karma İşlemler 

En öneml� örneğ� �mar planıdır, bunun dışında da fazla örnek ver�lememekted�r. İmar 

planı bell� b�r bölgey� genel olarak düzenl�yor, bunun yanında her parsel� de kend� �şlev�ne göre 

düzenl�yor. Yan� b�r �mar planına bakıldığında hem genell�k hem özell�k görüleb�l�yor, hem 

gayr� şahs� hem de şahsa yönel�k düzenlemeler var. 

Hazırlık İşlemler� 

Her �dar� muamele, �dar� �şlem değ�ld�r. Bazı �şlemler, henüz olgunlaşmamış, dava 

açılab�lecek hale gelmem�ş �şlemlerd�r, adeta �şlem öncülüdürler. Bu tür �dar� kararların, henüz 

�cra� n�tel�k kazanmadıkları �ç�n �dar� �şlem sayılmayacağı kabul ed�lmekted�r. (okuldayken h�ç 
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d�s�pl�n cezası aldım mı sorusunun sorulması) 

Hazırlık �şlemler�, �dar� �şlem�n �ç�ndek� unsurlardan b�r�d�r. İdar� �şlemler hazırlık �şlem� 

g�b� onlarca b�lg�, belge ve evrakın b�r araya gelmes�yle oluşur, �şlem� yalnız b�r yazıdan �baret 

sanmamak gerek�r. Adeta “çokluk �ç�nde b�rl�k” söz konusudur ve hazırlık �şlemler� de bu 

çokluğun �ç�nde “b�r” olan n�ha� kararın, yan� �dar� �şlem�n yapılmasına hazırlık teşk�l eden 

�şlemlerd�r. 

İdar� muameleler�n �dar� �şlem sayılab�lmes� açısından �cra� olmak ve tek başına k�ş�ler 

açısından hukuk� etk� sah�b� olmak kr�terler� konmuştur. Buna göre b�r muamele �cra� değ�lse 

ve k�şler�n hukuk� durumunu tek başına etk�lem�yorsa, bu henüz b�r �dar� �şlem sev�yes�ne 

çıkmamıştır ve b�r hazırlık �şlem�d�r. Bu hazırlık �şlem�, ancak �dar� �şlem�n ger� kalan sürec� 

tamamlanır da hukuk alem�ne �cra� b�r �dar� �şlem çıkarsa, bu �dar� �şlemle b�rl�kte dava 

ed�leb�l�r. Buna karşılık farklı değerlend�rme yapılması gereken durumlar da olab�l�r. Rekabet 

Kurulu’nun soruşturma açılması kararı, ş�rket açısından doğrudan b�r sonuç 

doğurmayacağından Danıştay bunu hazırlık �şlem� olarak değerlend�rm�şt�r (aks� savunulab�l�r). 

Buna karşılık kamu görevl�s� olan b�r�ne çamur atmak �ç�n yüz kızartıcı b�r suç �şled�ğ�ne da�r 

ş�kayet ed�lse ve k�ş� hakkında soruşturma açılmasına karar ver�lse, k�ş� soruşturma sonucunda 

suçsuz bulunsa b�le, k�ş�y� renc�de edecek ve �t�barını zedeleyecekt�r. Burada �cra� olmadığı 

gerekçes�yle buna karşı dava açılamayacağı söylenmemel�d�r. Böyle haller �ç�n “hukuk� durumu 

olumsuz etk�leyen haller” şekl�nde b�r kr�ter get�rerek, �cra� olup olmadığına bakmaksızın, 

hukuk� durumu etk�ley�p etk�lemed�ğ�ne göre karar vermek daha doğru olacaktır ve bu kr�ter 

varsa hazırlık �şlem� değ�l, b�r �dar� �şlem olduğu söyleneb�l�r. 

Göster�c� İşlem ve İç Düzen İşlemler� 

İraden�n Sayısı Bakımından İdar� İşlemler 

Ara İşlemler 

Kemal Gözler bunları �ncel�yor. Özell�ğ� dolayısıyla genel m� b�rel m� olduğu 

anlaşılamayan �şlemlerd�r. Süleyman�ye bölges�n�n s�t alanı �lan ed�lmes� buna örnek ver�leb�l�r. 

Bölge olarak bakarsak genel b�r statü bel�rl�yor; ama bu durum aynı zamanda o bölgedek� her 

taşınmazı da etk�l�yor (karmadan farklı olarak tek tek onlar hakkında �şlem yapmıyor). Traf�k 

lambalarında da böyle deneb�l�r, yeş�l ışık yanması b�r �şlem m�, aslında düzenley�c� �şlemle 

kurulan kuralı sadece göster�yor mu meseles� var. Etk�s� genel; ama b�rer b�rer geçmek �steyen 

herkes� etk�l�yor. Pol�s el kol hareketler� de böyle değerlend�r�l�yor. 

(Hoca bunların arkadak� genel düzenley�c� �şlem� gösteren �şlemler olduğunu düşünüyor. 
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Kırmızı ışık yanması b�r genel �şlemdeğ�l, �şlem düzenley�c� �şlem olarak yapılmış ve kırmızı 

ışık yanarsa ne olacağına b�r sonuç bağlamış. Oradak� traf�k ışıkları bu hukuk� durumu 

göstermekten �barett�r. Dolayısıyla b�rel yanı ağır basar, z�ra kırmıza ışığın durmayı sağlaması 

b�rel �şlemden kaynaklanmıyor, genel düzenley�c� �şlemden kaynaklanıyor. Bunlar arkadak� 

genel �şlem�n somut olayda uygulanmasıdır.) 

Zımnî İdar� İşlemler 

İdaren�n susması da b�r �rade açıklamasıdır. İdare hukukunda kural olarak susmak 

reddetmek anlamına gel�r. Az sayıda �st�snası bulunmaktadır. 

İdar� İşlem�n Unsurları 

İdar� �şlem�n unsurlarına �l�şk�n değerlend�rme 2 aşamalıdır. Önce unsurun tesp�t ed�lmes� 

gerek�r. Daha sonra �se bu unsurun, olması gerekenle karşılaştırılması gerek�r. Tesp�t ed�len 

durumla olması gereken arasında b�r fark varsa, unsurlardan b�r�nde sakatlık olduğu söylen�r.  

Yetk� Unsuru:  

Yetk� unsuru �dar� �şlem� yönelt�len “k�m” sorusuyla tesp�t ed�l�r. Yetk�den kasıt, �dar� 

�şlem� yapmaya yetk�l� olan �daren�n aranmasıdır. K�m yapab�l�rd� �le k�m yapmış arasında b�r 

fark varsa, yetk� unsuru sakattır. Yetk� unsurunun ne olduğunun tesp�t� de ancak mevzuata 

bakarak yapılab�l�r; z�ra �dare hukukunda yetk�s�zl�k asıldır ve kanunda yazmayan b�r yetk�n�n 

veya kanunda kend�s�ne ver�len b�r yetk� olmayan makam tarafından kullanılması mümkün 

değ�ld�r. K�mse olağan, genel, kend�l�ğ�nden b�r yetk�ye sah�p değ�ld�r. Bu kural hukuk devlet� 

olmanın b�r gereğ�d�r. Yetk� ancak mevzuatla ver�leb�l�r, “alınamaz”. Bunun sonucu olarak 

yetk�s�z b�r makam, d�ğer tüm unsurları yer�nde olan, herkes�n yararlandığı b�r �şlem b�le yapsa, 

�şlem hukuka aykırı olur. 

Hukuk devlet� f�kr�n�n gel�şmes�, kaba yetk� sakatlıklarının oldukça azalmasına sebeb�yet 

vermekted�r. Yetk� sakatlıkları artık daha �nce noktalarda karşımıza çıkar. Val�n�n yapması 

gereken �şlem� �lçe beled�ye başkanının yapması g�b� durumlar çok fazla görülmez. Zaten bu 

g�b� çok kaba yetk� sakatlıkları, fonks�yon gasbı, yetk� gasbı g�b� �fadelerle ortaya konarak, 

yapılan �şlem�n adeta olmadığı, �dare hukuku açısından b�r �şlem olarak b�le kabul 

ed�lemeyeceğ� kabul ed�lmekted�r. B�r bakan tutuklama yapmak �stese, yargının görev alanına 

g�ren b�r �şlem yapmış olacağı �ç�n bu fonks�yon gasbı teşk�l edecekt�r ve artık burada yetk� 

sakatlığını da aşacak derecede ağır b�r sakatlık olması gündeme gelmekted�r. Yetk� gasbı da 

kend� yetk�s�nde olmadığı bar�z olan �dareler�n �şlem yapması hal�nde söz konusu olmaktadır 

(Tokat beled�yes�n�n İstanbul’da kamulaştırma yapması yetk� gasbıdır.) 
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Yetk� unsurunun b�r takım alt unsurları ve bunlara �l�şk�n sakatlıklar söz konusudur. K�ş� 

bakımından, zaman bakımından, konu bakımından ve yer bakımından yetk� sakatlığı 

gündeme geleb�l�r. K�ş� bakımından yetk�de, b�r makama atanan k�ş� k�mse, o yetk� ancak o 

k�ş� tarafından kullanılab�l�r. K�ş� göreve başlamadan veya görevden alındıktan sonra bu yetk�y� 

kullanması b�r yetk� sakatlığı oluşturacaktır. Zaman bakımından yetk� yetk�y� kullanacak 

k�ş�n�n o anda yetk�l� olması, emekl�l�k, göreve henüz başlamama g�b� sebeplerle yetk�s�z 

olmamasını �fade etmekted�r. Konu bakımından yetk�de �se bell� b�r konunun d�ğer yetk� 

unsurları açısından yetk�l� makam dışında b�r makama bırakılıp bırakılmadığı �ncelen�r. 

Örneğ�n beled�yeler okul yapmaya yetk�l�d�r; ancak kanun �lkokul yapma yetk�s�n� �l sınırları 

�çer�s�nde �l özel �dareler�ne ver�lm�şt�r, beled�ye bu yetk�y� kullanmaya kalkarsa konu 

bakımından yetk� dolayısıyla yetk� unsuru sakatlanmış olur. 

Yetk� unsurunda �cazet kural olarak kabul ed�lmemekted�r. En başta yetk�l� makam 

tarafından yapılmayan �şleme daha sonra yetk�l� makam �cazet verse b�le �şlem sakattır ve 

yen�den yapılması gerek�r. 

Yetk� unsurunda “yetk�de ve usulde paralell�k” denen b�r �lke söz konusu olmaktadır. 

Buna göre b�r �şlem� yapmaya k�m yetk�l�yse, değ�şt�rmeye ve kaldırmaya da o yetk�d�l�r. Aynı 

şek�lde b�r �şlem hang� usulde yapıldıysa, y�ne o usulle ger� alınmalıdır. 

İdare hukukunda yetk�s�zl�ğ�n asıl olmasına ve b�r �şlem� yalnızca mevzuatta göster�len, 

yan� yetk�l� olan k�ş�n�n yapab�lmes�ne karşılık, bazı durumlarda �şlem� yapmaya esas yetk�l� 

makam veya k�ş�n�n yer�ne vek�l tay�n ed�leb�l�r. Buna “vekalet” den�r. Vekalette �k�l� b�r ayrım 

yapmak gerekmekted�r. B�r makama “vek�l olmak” �le “vekalet etmek” aynı şey değ�ld�r. Vek�l 

olma da vek�l olunan makam boştur, orada b�r boşluk olduğu �ç�n, emekl�l�k, ölüm, süren�n sona 

ermes� g�b� sebeplerle yetk�l� makamın boş olması dolayısıyla oraya b�r vek�l atanır. Vekalet 

etmede �se makam doludur, bu �ş� yapmaya esas yetk�l� olan b�r k�ş� vardır; ancak �z�n, hastalık, 

görevlend�rme g�b� b�r sebeple geç�c� sürel�ğ�ne makamında bulunamamaktadır ve bu halde ona 

vekalet etmek üzere başka b�r� atanır.  

Makam boş olmasına rağmen neden as�l�n atanmadığı düşünüleb�l�r; ancak aslen atama 

her zaman mümkün olmamaktadır. Esk�den müşterek kararnamelere b�rden fazla makam �mza 

attığı �ç�n ve bu makamlar s�yas� olarak rak�p konumda olab�ld�kler�nden, vek�l olarak atama 

yapılması zorunlu olab�l�r. B�r başka sebep de yen� göreve gelecek k�ş�n�n önce bell� b�r 

sürel�ğ�ne vek�l olarak atanıp �ş� yapıp yapamayacağını test etmek şekl�nde �fade ed�leb�l�r. B�r 

üçüncü sebep de bazen makamın �st�fa, ölüm g�b� hallerde zamanından önce boşalmasıdır. 
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Vekaleten atanan k�ş�, o �ş� yapmak �ç�n gerekl� olan şartları taşımak zorunda değ�ld�r. 

Bunun yanında tedv�ren, yan� �dareten atandığı �ç�n yalnızca rut�n �şler� yapar, makamın 

yokluğu dolayısıyla ortaya çıkab�lecek aksaklıkların g�der�lmes�n� sağlar, as�l atanıncaya kadar 

makamı “�dare eder”. Ayrıca, tedv�ren görev� üstlend�ğ� süre �çer�s�nde esaslı kararlar da 

alamaz. Buna karşılık vek�l olarak atanan k�ş�, yan� makam boş değ�lken, as�l geç�c� süreyle 

görev başında değ�lken atanan k�ş�, her türlü �ş� yapab�l�r. Z�ra as�l olan k�ş�n�n makamı 

bırakırken gerekl� d�rekt�fler� kend�s�ne verm�ş olacağı kabul ed�lmekted�r. 

Vekaletten başka, yetk� devr� ve �mza devr� hususları da yetk� unsuruna �l�şk�nd�r. Yetk� 

devr� vekaletten farklıdır. Yetk� devr�nde bazı yetk�ler�n h�yerarş�k asta ver�lmes� söz 

konusudur. Burada amaç, hızlıca yapılması gereken ve tek b�r k�ş�n�n yapamayacağı �şler�n 

(val�n�n günde 3b�n �mza atması g�b�) aksamamasını sağlamaktır. Yetk� devr�nde yetk�n�n 

tamamının devr� mümkün değ�ld�r, örneğ�n val� sağlık müdürler�ne sağlıkla �lg�l� tüm yetk�y� 

devredemez, sadece bel�rt�len hususlarla �lg�l� yetk� devred�l�r. Böylece �dar� �şlem val�ye 

g�tmeks�z�n, val�n�n devrett�ğ� yetk�ye dayanarak �şlem yapıyorlar ve �şlem sakat olmamış 

oluyor. Yetk� devr�nde dev�r k�ş�ye değ�l makama yapılmaktadır. Yetk� devr� yapıldığında 

makamı dolduran k�ş� değ�şse b�le yetk� devr� devam eder ve yetk�y� devreden k�ş� devrett�ğ� 

yetk�y� her zaman ger� alab�l�r. 

İmza yetk�s� de yetk� devr�nden farklıdır. İmza devr�nde �mza yetk�s� devred�lmekted�r ve 

bu dev�r b�r makama değ�l k�ş�ye yapılmaktadır. İmza devr� k�ş�ye özel b�r dev�rd�r, bell� 

konulardak� evrakın �mzalanması �ç�n bel�rlenen k�ş�ye yapılır. K�ş�n�n görev� sona ererse �mza 

devr� de kend�ğ�nden sona erer, kend�s�nden sonra o makama gelen k�ş�ye devretmez. İmza 

yetk�s�n�n de yetk� devr�n�n de amacı çok sayıdak� evrakın tek k�ş� tarafından �mzalanamayacak 

olması dolayısıyla yetk�l� makamın yükünü azaltmaktır. 

Yetk�n�n devred�ld�ğ� hallere �l�şk�n en öneml� sorunlardan b�r� sorumluluğun k�mde 

olacağı sorunudur. Fransız hukukuna göre yetk� devred�ld�ğ� zaman sorumluluk da devred�l�r, 

yapılan �şlemlerde artık yetk�y� devreden değ�l yetk�y� alan sorumlu olacaktır. Türk hukukunda 

�se yetk�y� devreden�n sorumluluğunun kalkmayacağı kabul ed�lmekted�r. Z�ra aks� halde esas 

yetk�l� olan k�ş�, sorumluluktan kaçmak �ç�n kr�t�k �şler� alttak�ne bırakmak �steyeb�l�r. 

Dolayısıyla yetk� devr� de olsa, �mza devr� de olsa devreden k�ş�n�n devralan k�ş�yle b�rl�kte 

sorumlu olmaktadır, devreden k�ş�n�n, devrett�ğ� k�ş�y� seçmek konusunda b�r sorumluluğu 

olması gerekt�ğ� �fade ed�lmekted�r. 

Yetk�ye �l�şk�n b�r d�ğer husus, mevzuatta yetk�n�n makama veya k�ş�ye ver�lm�ş olması 

arasındak� farktır. Örneğ�n b�r yetk�n�n “val�ye” veya “val�l�ğe” ver�lmes� farklıdır. Val� d�ye 
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şahsen bel�rt�len �şlerde yetk�n�n veya �mzanın devred�lmes� mümkün değ�ld�r. Val�l�k demes� 

hal�nde �se, yetk� b�r makam olarak kuruma ver�ld�ğ� �ç�n, �şlem�n dev�rle yapılması 

mümkündür. Daha çetref�l b�r husus vek�l val� ve val� vek�l�n�n, mevzuatta doğrudan val� olarak 

göster�len �şler� yapıp yapamayacağıdır. Burada val� vek�l�, yan� vekalet eden�n yetk�y� 

kullanamayacağı; ancak vek�l val�n�n, yan� vekaleten atanının yetk�y� kullanab�leceğ� kabul 

ed�lmekted�r. 

Şek�l/Usul Unsuru: 

Şek�l, �şlem�n b�zler tarafından görünen hal�d�r, usul �se bu �şlem�n yapılış sürec�nde 

geçt�ğ� aşamalardır. Usul, �şlem�n yapımı sırasındak� aşamaları, Şek�l �se �şlem�n bütün olarak 

şekl�n� göster�r. B�zde genel b�r �dar� usul kanunu olmadığı �ç�n �şlemler�n yapılmasına �l�şk�n 

genel kurallar yoktur, dolayısıyla b�rçok �şlem açısından şek�l ve usul düzenlemes� söz konusu 

değ�ld�r. Kanunda özell�kle buna �l�şk�n düzenleme olması hal�nde �se �dareler buna uymak 

zorundadır, aks� halde şek�l unsurunda sakatlık meydana gelm�ş olacaktır. Örneğ�n yaptırım 

n�tel�ğ�nde olan �şlemlerde savunma alınması anayasa �le get�r�lm�ş b�r usul kuralıdır. Suçüstü 

b�le olsa savunma yapılmadan ceza ver�lmes�, şek�l sakatlığı dolayısıyla �şlem�n �ptal�ne 

sebeb�yet verecekt�r. 

Şek�l/usul konusunda yargı kararlarıyla ortaya konan bazı yaklaşımlar vardır. Örneğ�n 

k�ş�n�n hak kaybına uğrayacağı b�r durum, b�r statüden çıkartmak, ceza yaptırımı sonucu 

taşıyacak b�r �şlem söz konusu �se önce b�ld�r�lmel� ve sonra açıklama alınmalıdır. Yargı böylece 

b�r usul kuralı �hdas etmekted�r ve buna uyulmaması hal�nde �şlem sakat olacaktır. İşlem�n 

sakatlığı, �şlem�n tekrardan ve usulüne uygun yapılmasına engel teşk�l etmemekted�r. Özell�kle 

memurlara �l�şk�n yaptırımlarda, örneğ�n 10 gün �şe gelmeme dolayısıyla müstaf� saymada yargı 

�daren�n doğrudan çıkarma yapmamasını, önce k�ş�ye sorup gerçekten müstaf� olma �rades�yle 

m� �şe gelmed�ğ�n� yoksa hastalık, kaza, tutukluluk g�b� b�r durum mu olduğunu araştırmasını 

�stemekted�r, yan� �ş� en baştan sıkı tut demekted�r ve sonradan yapılacak �cazetle geçerl�l�k 

kazandırılmasına da �z�n vermemekted�r. 

Bununla b�rl�kte her türlü usul sakatlığının �şlem�n �ptal�n�n gerekt�rmeyeceğ� �fade 

ed�lmekted�r. Bu hususta “esasa etk�l�/etk�l� olmayan” usul sakatlığı ayrımı yapılmaktadır. 

Sebep Unsuru: 

Sebep unsuru, “n�ç�n” sorusunun cevabıdır, �şlem�n sebeb�n� oluşturan sa�k�n kanunda var 

olup olmadığına, kanunda olan haller�n uygulanmasında takd�r yetk�s�n�n hukuka uygun 

kullanılıp kullanılmadığına �l�şk�n araştırma yapar, �şlem�n yapılmasının gerekçes�, �şlem�n 
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yapılmasına yol açan hukuk� unsurdur. Sebep �dar� �şlem sürec�n�n en başıdır, ortada b�r sebep 

olmaksızın �dare, d�ğer unsurlar tamam olsa b�le, �dar� �şlem yapmak sa�k�yle harekete geçemez.  

İlke olarak “�dare sebeps�z �şlem yapamaz”, takd�r yetk�s� olan hususlarda b�le sebep 

olmadan yapamaz. Takd�r yetk�s�, sebep olmadan �şlem yapma yetk�s� değ�l, sebeb� takd�r etme 

yetk�s�d�r, yan� takd�r�n� mutlaka somut b�r sebebe bağlamalıdır. Bu özell�ğ�yle �dar� �şlem özel 

hukuktak� �şlemlerden b�r hayl� ayrılmaktadır. Özel hukukta k�ş�n�n kamu düzen�ne ve ahlaka 

aykırı olmayan her türlü sa�kle hukuk� muamelelerde bulunab�leceğ� kabul ed�l�r. İdare 

hukukunda durum böyle değ�ld�r. İdaren�n bütün �şlemler�n�n hukuk� sebeb� olması gerek�r. Bu 

sebeb�n de mevzuatla düzenlenm�ş ve kabul ed�lm�ş �şlem yapmaya yeterl� b�r sebep olması 

gerek�r. Dolayısıyla sebep �daren�n sadece terc�h ett�ğ� veya dayandığı madd� olay değ�l, aynı 

zamanda buna b�r �şlem�n sebeb� olma sonucu bağlamış b�r hukuk� düzenlemen�n de gereğ�d�r. 

Sebep unsuru konu unsuru �le b�rl�kte �şlem�n gövdes�n� oluşturmaktadır. Öyle k� sebep 

ve konu unsurları arasındak� �l�şk� doktr�nde çokça tartışılmıştır. Özel�kle sebeb�n sakat olduğu 

her halde konunun da sakat olup olmayacağı meseles� oldukça tartışmalıdır. Zaten esk�den 

sebep ve konu unsurları esas unsuru denen tek b�r unsur altında �ncelenmekteyd�. 

Sebep unsuru, �k� alt unsura bölünerek �nceleneb�l�r. Sebeb�n �ç�nde b�r “hukuk� sebep” 

ve b�r de “madd� sebep” bulunmaktadır ve bunlara �l�şk�n farklı değerlend�rmeler yaparak 

kanaate varmak gerekmekted�r. Hukuk� sebep, �şlem�n yapılmasına sevk eden sa�k�n mevzuatta 

bulunup bulunmadığı, bu sebeb�n hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığını �nceler. Madd� 

sebep �se, �şlem� yapmaya sevk eden hayat olayının madd� alemde gerçekten var olup 

olmadığıyla �lg�l�d�r. Sakatlık her �k�s�nde de olab�l�r, sadece b�r�nde de olab�l�r. B�r kamu 

görevl�s�ne yabancı �le evlend� d�ye d�s�pl�n cezası ver�lse, hem yabancı �le evlenmem�ş olsa 

hem de evlenme yasağının kapsamında olmayan b�r kamu görevl�s� olsa, hem hukuk� sebep 

hem de madd� sebep sakat olacaktır. 

Sebep unsurundak� yanılma sebep sakatlığına sebeb�yet ver�r. Yanılma da örneğ�n kınama 

cezası gerekt�ren b�r f��l� aylıktan kesme cezası olarak değerlend�r�l�rse veya h�ç 

gerçekleşmem�ş b�r f��le �st�naden d�s�pl�n cezası ver�lm�şse söz konusu olmaktadır. Ancak 

b�z�m hukukumuzda sebep unsurundak� sakatlığın tesp�t� açısından zorlaştırıcı b�r durum vardır. 

Hukukumuzda �dareler yaptıkları �şlemler�n sebeb�n� göstermek zorunda değ�ld�r. Daha sonra 

�şleme dava açılması hal�nde �se �şlem�n sebeb�n� göstermek ve hukuka uygun olduğunu �spat 

etmek zorundadır. Bunun sebeb�, �dare hayatının akışını yavaşlatmamak, hızlı hareket etmey� 

sağlamak olab�l�r. Zaten bu, �dare h�çb�r �şlem�nde sebep göstermez demek de değ�ld�r. B�r kere 

�y� b�r �dare, hukuk devlet� �lkes�ne saygılı b�r �dare sebep unsurunu göstermel�d�r. Kaldı k� 
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yaptırım �ht�va eden �şlemlerde de sebep göster�lmes� zorunludur; ama bunun dışındak�ler 

açısından b�r zorunluluk yoktur. 

Sebep unsurunda gündeme gelen sebep �kames� denen b�r müessese vardır. Sebep 

değ�şt�rmes�, sebep konulması, yasal temel�n değ�şt�r�lmes� g�b� �s�mler de ver�lmekted�r. Buna 

göre sebep unsuru sakat olan b�r �şlemde, sakat sebebe dayanılarak ortaya çıkan sonucu 

gerekt�recek ve sağlam olan başka b�r sebep varsa, �şlem ayakta tutulmalıdır. Mahkeme 

kararlarıyla ortaya çıkan bu yaklaşım, aynı sonucu doğuran sebepler�n b�rb�r� yer�ne 

geçeb�leceğ�n� ve �şlem�n sağlam olan unsur üzer�nden ayakta tutulması gerekt�ğ�n� 

savunmaktadır. Adeta sakat olan temel� kaldırarak �şleme yen� b�r temel, yen� b�r zem�n �nşa 

ed�lmekted�r, sonuca odaklanarak aynı sonucu sağlayacak başka b�r sebeb�n varlığı hal�nde o 

unsura göre değerlend�rme yapılmaktadır. 

Konu Unsuru: 

Konu unsuru, “ne” sorusuna cevap arar. Konu unsuru aslında �şlem�n ta kend�s�d�r, hukuk 

alem�nde görünür olan konu unsurudur. Konu den�len şey �şlem�n sonucudur, get�rd�ğ� 

düzenleme, hukuk� durumdur. 

Konu unsurunda sakatlık b�rkaç farklı şek�lde ortaya çıkab�l�r. Öncel�kle konu mevzuatta 

h�ç öngörülmem�ş olab�l�r. Derse geç kalan b�r�ne tek ayak cezası ver�lmes�, mevzuatta böyle 

b�r yaptırım öngörülmed�ğ� �ç�n, konu unsuru bakımından sakattır. Burada mesele k�ş�n�n f��l� 

değ�ld�r, k�ş�n�n f��l� mevcuttur ve bunda şüphe yoktur (yan� sebep unsuru oluşmuştur); ancak 

ver�len ceza, �şlem�n konusu, �şlem�n sonucu mevzuatta h�ç öngörülmem�ş b�r konu olduğu �ç�n 

sakatlığa sebep vermekted�r. Hukuk� bakımdan mümkün olmayan b�r şey�n �şlemle �hdas 

ed�lmes� �se konu bakımından sakatlığa sebeb�yet ver�r. 

Konu unsuru sebep unsuru �le yakından �rt�batlı b�r �lked�r. Bu durum, konu ve sebep 

sakatlıklarında da karşımıza çıkmaktadır. B�r �şlem�n sebeb�n�n sakat olması hal�nde, her halde 

konu da sakat olacak mıdır? Hukukçuların büyük kısmı bu kanaatted�r. İşlem�n sebeb�ne 

bakarak bu sebebe bağlı b�r amaç yoksa konu sakattır demekte, ters� durumda da konuya 

bakarak bu konuyu gerekt�ren b�r sebep yoksa sebep sakat demekted�rler. İk� durumda da b�r 

terc�h meseles� söz konusudur, konudan bakarak cevap ver�l�rse sebep, sebepden bakarak cevap 

ver�l�rse konu sakat olmaktadır. 

Konu ve sebep unsurlarına �l�şk�n ortaya çıkan b�r başka husus da takd�r yetk�s� ve bağlı 

yetk�d�r. Bağlı yetk� b�r sebep gerçekleşt�ğ�nde zorunlu olarak devreye g�ren konudur. İdare 

adeta bağlıdır, o �şlem� yapmak zorundadır. Dolayısıyla o sebep gerçekleşm�şse �dare bu konuyu 
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tes�s eden �şlem� yapacaktır, �şlem� yapıp yapmama ya da başka b�r şey yapma konusunda b�r 

terc�h� olamaz. Bu durum özell�kle temel hak ve hürr�yetlere �l�şk�n uyuşmazlıklarda böyle 

olmaktadır, böylece bel�rs�zl�k g�der�lmekte ve bu haklara güvence sağlanmaktadır. Mahkeme 

kararının uygulanmasında bağlı yetk� vardır. İdareler, mahkeme kararını anayasal yükümlülük 

gereğ�nce derhal yer�ne get�rmek zorundadır, burada herhang� b�r takd�re sah�p değ�ld�r. 

Dolayısıyla sebep, uygulanması gereken mahkeme kararı, konu �se o mahkeme kararının 

gereğ�n�n �darece yer�ne get�r�lmes� olmaktadır. 

Takd�r yetk�s� söz konusu olan hallerde �se �dareler duruma göre b�rden fazla sebep veya 

konudan b�r�n� seçmekte serbest olmaktadırlar. B�r sebep b�rden fazla konuyu, b�rden fazla 

sebep tek konuyu veya b�rden fazla sebep b�rden fazla konuyu gerçekleşt�reb�l�r. Örneğ�n b�r 

memurun �ş arkadaşıyla kavga etmes� b�rden çok sonucu doğurab�l�r. Sebep tekt�r, kavga etmek. 

Konu �se memurluğa uygun olmayan davranış, astı tac�z, üste �taats�zl�k g�b� farklı sonuçlar 

olab�l�r. Burada �daren�n durumu takd�r etmes� söz konusu, burada terc�h değ�l takd�r söz 

konusudur. İdare, sebeb� değerlend�rerek meydana gelen madd� olayın ağırlığına göre b�r 

konuyu takd�r edecekt�r. Değerlend�rme kısmı öneml�d�r, �dare sebeb�n ağırlığına göre farklı 

ağırlıklardak� konuyu seçmel�d�r k� yargı denet�m�ne takılmasın. Z�ra takd�r yetk�s� de yargı 

denet�m�ne tab�d�r ve keyf�l�k anlamına gelmez. İdare, önündek� ver�lere göre b�r takd�rde 

bulunmak zorundadır ve değerlend�rmes�n� gerekçelend�rerek neden bu konuyu seçt�ğ�n� 

açıklayab�lmel�d�r. 

Aynı şek�lde sebeb�n b�rden fazla olduğu hallerde de �daren�n takd�r yetk�s� söz 

konusudur. 

İdaren�n takd�r yetk�s�n�n olması �daren�n hareketl�l�ğ�n�n b�r gereğ�d�r; ancak bu takd�r 

yetk�s�, keyf�l�k, denetlenemezl�k değ�ld�r. Takd�r yetk�s� sebep ve konu arasında bağlantı 

kurmakla �lg�l�d�r. İdare �şlem�n sebeb�n� ve bu konuyu gerekt�rd�ğ�n� �spat etmek zorunda ve 

sebep �le konu arasında �ll�yet bağını kurmalıdır. 

Amaç Unsuru: 

Amaç, yan� maksat unsuru b�r kar�neden yola çıkmaktadır. D�ğer unsurların h�ç b�r�nde 

kar�ne yoktur, karşı taraf d�ğer unsurlardak� sakatlığı �dd�a ederse �dare sakat olmadığını 

�spatlamak zorundadır; ancak amaç unsurunda “�dare yapmışsa mutlaka kamu yararı �ç�n 

yapmıştır.” şekl�nde b�r kar�ne bulunmaktadır. Yan� �dar� �şlemler�n amacı her zaman kamu 

yararı olmak zorundadır ve bunun aks�n� �dd�a eden, �dd�asını �spatlamalıdır. İşlem�n muhatabı, 

yapılan �şlem�n kamu yararı hedeflenerek değ�l de s�yas� rak�be zarar vermek, husumet g�b� 
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gerekçelerle yapıldığını �spat etmek zorundadır. Bu çok öneml� b�r �spat yüküdür, k�ş�ye 

yüklenmes�n�n sebeb� de budur. Bunu �spat etmen�n en �y� yolu �se d�ğer unsurlardak� çok ağır 

sakatlıkların, hayatın olağan akışına uymayan haller�n olduğunu �spat etmekt�r.  

 Sebep unsurundak� ağır sakatlık, �dar� �şlem�n maksat unsurunun sakatlanmasına 

sebeb�yet ver�r. K�ş� 1 gün geç kalmasına rağmen 10 gün mazerets�z gelmek dolayısıyla 

meslekten atılırsa, “bu kadar ağır b�r sebep sakatlığı ancak kötü n�yetle olab�l�r” şekl�nde b�r 

yaklaşım bulunmaktadır. D�ğer unsurlardak� bu t�p bar�z aykırılıkları �spatlamak, amaç 

unsurunun tek başına sakatlığını �spatlamaktan daha kolaydır. Böyle hallerde hem ağır sakatlık 

olan unsur, hem de maksat unsuru sakatlanmaktadır. 

Amaç unsurundak� sakatlık çoğu zaman d�ğer unsurlardak� ağır sakatlıktan kaynaklasa da 

tek başına amaç unsurunun sakat olduğu haller de söz konusu olab�l�r. K�mseye uygulanmayan 

b�r yaptırımın tek b�r k�ş�ye uygulanması, amaç unsurundak� sakatlığı gerekt�r�r. Ters�nden 

düşünecek olursak, ortada hukuka uygun b�r yaptırım varken ve d�ğer unsurlarda herhang� b�r 

sakatlık yokken �şlem� �ptal ett�rmek mümkün gözükmezken, bunun sadece kend�ne ve zarar 

verme kastıyla uygulandığını �spat edeb�len k�ş�, maksat unusuru ve bundak� sakatlık sayes�nde 

�şlem� �ptal ett�reb�l�r. Sınıfta herkes su �çerken tek k�ş�ye ceza ver�lmes� böyled�r. 

Amaç unsurundak� sakatlığı d�ğer unsurlardan ayıran b�r özell�ğ�, amaç unsuru sakat olan 

b�r �şleme maruz kalan k�ş�n�n, �şlem� yapan k�ş�ye karşı ceza soruşturması açılmasını talep 

edeb�lmes�nded�r. D�ğer sakatlıklarda b�r takd�r hatası söz konusu olab�l�r, �dare yanlış 

değerlend�rmede bulunab�l�r; ama amaç sakatlığı ancak kasıtla yapılab�lecek b�r şeyd�r, 

dolayısıyla kasten �şlem yaptığı �spat ed�len k�ş�, başkasına zarar verme kastı dolayısıyla 

soruşturma tehd�d�yle karşı karşıyadır. 

Amaç unsurundak� meselelerden b�r� de yetk� ve usul saptırması denen müessesed�r. 

Adının çağrıştırdığının aks�ne bu yetk� veya usule �l�şk�n değ�l, amaç unsuruna �l�şk�n b�r 

meseled�r. Burada yetk�de o kadar ağır b�r sakatlık yapılmaktadır k�, bu durum artık amacın 

sakat olmasını, ortada b�r kasıt olmasının gerekt�r�r. Örneğ�n aslında kamulaştırma yetk�s� olan 

b�r kamu tüzel k�ş�l�ğ�, bu yetk�s�n� kamu yararı amacıyla değ�l de başkasına zarar vermek 

amacıyla kullanırsa maksat unsurunda sakatlık meydana gel�r. 

İdar� İşlemler�n Sona Ermes�: 

Kadüs�te, yargı yerler� tarafından �ptal, �dare tarafından sona erd�rme (ger� alma ve 

kaldırma) 

İdar� �şlem�n unsurlarından herhang� b�r�nde sakatlık olması ve bu �şleme karşı dava 
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açılması hal�nde mahkeme �şlem� �ptal eder ve hukuk alem�nden kaldırır. Mahkeme kararı �le 

hukuk alem�nden kaldırılmak, yapıldığı tar�hten geçerl� olmak üzere kaldırılmak anlamına gel�r, 

yan� �şlem adeta h�ç yapılmamış g�b� muamele görür ve bunun öneml� sonuçları vardır. Örneğ�n 

�şten çıkarılan ve bu �şlem� mahkeme kararı �le �ptal ett�ren k�ş�n�n mal� hakları, bu �şlem �ptal 

ed�ld�ğ� günden, yan� mahkeme kararından �t�baren yapılmaz, �şlem h�ç yapılmamış sayılacağı 

�ç�n sank� h�ç �şten çıkarılmamış g�b� hesaplama yapılır. Dolayısıyla mahkeme tarafından �ptal 

adeta zamanı ger�ye sarmaktadır; ancak bu ger�ye sarma her zaman kolay olmamaktadır. Hayat 

devam ett�ğ� �ç�n �şlem yürürlükte olduğu sürece b�r takım sonuçlar doğurmuş olab�l�r ve yargı 

kararının uygulanması her zaman mümkün olmayab�l�r. Hukuken veya f��len �şlem�n 

yapılmadığı duruma dönmek mümkün değ�lse, bunun karşılığı olarak b�r tazm�nat ödenmes�ne 

karar ver�l�yor ve böylece farklı b�r açıdan zaman ger� sarılmış oluyor. Öncel�kle �daren�n 

hukuken ve f��len ger� döndürmeye çalışması sağlanacak, eğer mümkün değ�lse tazm�nat yoluna 

başvurulacaktır. Yurtdışı elç�l�k görev�ne g�tmek �steyen pol�s memurunun taleb� 

redded�ld�ğ�nde k�ş� bu �şleme karşı dava açmış ve dava sonuçlanana kadar da terf� etm�şt�r. 

Dava sonucunda haklılığı ortaya çıksa b�le artık o göreve g�demeyeceğ� yüksek b�r rütbeye 

geld�ğ� �ç�n yurtdışına gönder�lmes� mümkün değ�ld�r, z�ra mevzuat esk� rütbes�ndek� k�ş�ler�n 

g�tmes�ne müsaade etmekted�r. Yan� hukuken (terf� dolayısıyla) ve f��len (zamanı ger� almak 

mümkün olmadığı �ç�n) b�r �mkansızlık söz konusudur. İşte böyle hallerde yargı kararının nasıl 

uygulanacağı problem� ortaya çıkmış, hukuk düşünces� de tazm�nat hukukunu devreye sokarak 

�ş�n �ç�nden çıkmaya çalışmıştır. 

İk�nc� b�r sona erme hal� kadüs�ted�r. Bazen �dar� �şlemler, hakkında herhang� b�r karar 

olmadan, k�mse tarafından kaldırılmadan, hukuk alem�nden “f��len” kalkmaktadırlar ve buna 

kadük olma, kadüs�te denmekted�r. Bu kadüklüğün tesp�t ed�leb�lmes� �ç�n �lg�l� �şlem�n yargıya 

taşınması ve mahkemen�n buna karar vermes� gerekmekted�r. Kadüs�te, mevzuatta 

düzenlenmekle b�rl�kte uygulanmaya uygulanmaya geçerl�l�ğ�n� y�t�ren hususlar söz konusu 

olmaktadır. Madem kadük, neden buna �l�şk�n b�r değerlend�rme yapılmak zorunda? Çünkü 

eğer bu yapılmazsa, uzun süre uygulanmamasına rağmen b�r gün b�r�ne uygulanab�l�r ve 

mevzuatta yer ver�ld�ğ� �ç�n geçerl� b�r hukuk� �şlem söz konusu olur. Danıştay’ın önüne gelen 

b�r olayda �dare b�r memurun atamasını sene �ç�nde atama talepler�n�n karşılanmadığına �l�şk�n 

yönetmel�k gereğ�nce reddetm�ş. K�ş� de, bu yönetmel�ğe rağmen herkes�n atandığını 

örnekler�yle b�rl�kte mahkemeye sunmuş, onlar atanırken ben�m atanmamam hukuka aykırıdır 

dem�ş. Danıştay �ncelemes�nde yönetmel�ğ�n �dare tarafından “zımnen kaldırıldığı” 

değerlend�rmes�nde bulunarak memura hak verm�şt�r. Yan� mahkeme adeta yönetmel�k yokmuş 
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g�b� davranmıştır, z�ra madem k� k�mseye uygulanmıyor, o zaman hukuken yürürlükte olsa b�le 

f��len yürürlükten kalkmıştır. 

İdar� �şlemler�n sona ermes�, b�zzat �dare tarafından da yapılab�l�r. İdare �dar� �şlemler�n 

varlığına 2 farklı yolla son vereb�l�r: ger� alma ve kaldırma. Bu �k� sona erme hal� sonuçları 

bakımından b�rb�r�nden farklıdır. 

Ger� alma, mahkeme kararıyla �ptal �le aynı sonucu doğurmaktadır, yan� �şlem h�ç 

yapılmamışçasına, tüm sonuçlarıyla b�rl�kte hukuk alem�nden kalkmaktadır, ger�ye dönük 

sonuç doğuran b�r muameled�r. Kaldırma �se sonuçlarını �ler�ye dönük olarak doğurur, �şlem 

kaldırılana kadar hukuka uygun b�r �şlem�n tüm özell�kler�ne sah�pt�r ve sonuç doğurur. 

Özell�kle ger� almanın k�ş�ler�n elde ett�kler� kazanımlar açısından öneml� etk�ler� olmaktadır, 

dolayısıyla bu �k� müessese b�rtakım şartlara bağlanmıştır. 

B�r kere �dare, hukuka uygun �şlem�n� h�çb�r zaman ger� alamaz. Bu sayede hukuka uygun 

b�r �şlem tes�s ed�p k�ş� hakkında b�r statü doğurduktan sonra bundan vazgeçmes�n�n önüne 

geç�lmekted�r. Böylece “hukuka uygun �şlemer�n ger� alınması” �le “hukuka aykırı �şlemler�n 

ger� alınması” açısından b�r fark ortaya konmuş olmaktadır. 

Bununla b�rl�kte �dare, hukuka aykırı olan her �şlem�n� de ger� alamaz. Bu, çatışan �k� 

değer arasındak� denge arayışının sonucu olarak ortaya çıkmış b�r �lked�r. B�r tarafta �şlem�n 

kaldırılmasındak� kamu yararı, d�ğer tarafta �se �şlem�n doğurduğu sonuçların oluşturduğu 

hukuk� �st�krar bulunmaktadır. Yan� hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaktak� menfaatle, hukuka 

aykırı olsa b�le oluşmuş olan �st�krarın devamı arasında b�r denge kurulması gerekmekted�r, 

yargı kararları da ger� alma ve kaldırma meseleler�nde bunları sınırlandırmak açısından 

b�rtakım �lkeler ortaya koymuştur. Bu husustak� yaklaşımlar, �şlem�n n�tel�ğ� çerçeves�nde 

gel�şm�şt�r.  

1973 tar�hl� b�r Danıştay İBK, “�daren�n yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı 

veya h�les� haller�nde süre aranmaksızın hatalı öded�ğ� meblağı her zaman ger� alab�leceğ�” 

şekl�nde b�r karara varmıştır. Yan� �şlem�n yoklukla malül olması ya da taraflardan b�r�n�n h�les� 

g�b� hallerde �şlem her zaman ger� alınab�l�r. Bu karar daha sonrak� süreçte bu müesseseler 

açısından adeta m�henk taşı olmuştur.  

İk�nc� b�r �lke, ger� alma ve kaldırmanın �şleme karşı dava açma veya başvurmaya �l�şk�n 

süreye bağlanması olarak ortaya çıkmıştır. Böylece hem �st�krara, hem de hukuka aykırılığın 

g�der�lmes�ndek� menfaate saygı duyulmuş olmaktadır. Buna göre �dare �şlem� yaptıktan sonra 

b�r hukuka aykırılık tesp�t ederse bunu dava açma süres� �çer�s�nde ger� alab�l�r, dava açma 
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süres� geçt�kten sonra �se en fazla kaldırab�l�r. Yan� söz konusu süre sadece ger� alma 

bakımından get�r�lm�şt�r, kaldırma süreye bağlanmamıştır. Z�ra �dare, kamu yararının 

gerekt�rd�ğ� kararları alab�lmel�d�r ve öncek� muamelelere zarar vermeyen kaldırmayı her 

zaman yapab�lmel�d�r. 

Ger� almayı bu şek�lde b�r süreye bağlamasına rağmen, bazı hallerde bu süren�n mantıklı 

olmayab�leceğ�n� kabul eden yargı makamları, hak kazananın h�les�, yanlış beyanı, aldatması 

g�b� haller varsa süreye bağlı olmaksızın ger� almanın yapılab�leceğ� yönünde �çt�hat 

gel�şt�rm�şt�r. Ün�vers�te sınavına başkasını sokup tıp fakültes�n� kazanan Hülya Avşar �s�ml� 

b�r öğrenc� 5 sene okumuş ve tam mezun olacakken b�r �hbar üzer�ne h�les� tesp�t ed�lm�şt�r. 

Yargı yerler� de üzer�nden ne kadar süre geçerse geçs�n böyles�ne b�r hukuka aykırılık 

korunmamalı, h�le �le hak eden�n hakkı el�nden alınmalı şekl�nde b�r yaklaşım gel�şt�rm�şlerd�r. 

Buna dayanarak üzer�nden 20 sene geçen �şlemler dah� h�len�n �spat ed�lmes�yle b�rl�kte ger� 

alınab�l�r, böylece hukuk düzen� h�len�n h�çb�r şartta meşrulaşmamasını sağlamaktadır. 

K�ş�n�n h�les� olmamakla b�rl�kte kanuna açık b�r aykırılık olması hal�nde ne olacağı 

meselen�n başka b�r boyutudur. Uluslararası b�r antlaşmayla ün�vers�teye kabul ed�len öğrenc�, 

daha sonra sınava g�rmeden k�msen�n ün�vers�teye g�remeyeceğ�, bunun açık b�r hukuka 

aykırılık olduğu �ler� sürülerek bu haktan mahrum bırakılmıştır. Ortada k�ş�n�n b�r h�les� yoktur; 

ancak o kadar büyük b�r hukuka aykırılık vardır k� �dare bunu da h�le varmışçasına her zaman 

ger� alab�l�r. 

Y�ne k�ş� hakkında b�r sonuç doğurmakla b�rl�kte, bu sonucun zarar ver�c� b�r sonuç 

olması hal�nde �dare, herhang� b�r süreyle bağlı olmaksızın �şlem�n� ger� alab�lecekt�r, dahası 

almak zorundadır. “Bu �şlem artık yapılmıştır, olumsuz da olsa ger� alma süres�n� geçm�şt�r, 

dolayısıyla ger� alamam.” g�b� b�r argüman mantık dışı olacaktır. Aks�ne, bu t�p hukuka 

aykırılıkları g�dermek �daren�n görev�d�r. 

Kazanılmış Hak ve Müesses Durum 

İdare, k�ş�ler açısından hak doğurmayan veya zararlı sonuçlar doğuran �şlemler� herhang� 

b�r süreye bağlı olmaksızın hukuk alem�nden kaldırab�l�r, zararlı olanları kaldırmak zorundadır. 

Bununla b�rl�kte bazı �şlemler k�ş�ler açısından b�r hak veya beklent� doğurmuş olab�l�r. İşte 

böyle b�r beklent�n�n veya hakkın doğması hal�nde �şlem�n ger� alınması, hukuka aykırı �şlem�n 

ortadan kaldırılmasına yönel�k kamu yararı �le k�ş�n�n kazanmış olduğu b�r hak veya beklent�n�n 

çatışmasına sebeb�yet vermekted�r. Bu çatışmanın çözümünde “kazanılmış hak” ve “haklı 

beklent�” kavramlarından yararlanılmaktadır. 
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Ger� almaya �l�şk�n �lk kural şudur: Hata, açık kanuna aykırılık varsa(yan� her hukuka 

aykırılık her zaman ger� almayı sağlamaz, açık hukuka aykırılık gerek�r), yararlananın h�les� 

varsa, aldatıcı beyanda bulunmuşsa, sahte belge kullanmışsa �şlem her zaman ger� alınab�l�r. 

Onun dışında ger� alınamaz, olsa olsa kaldırılab�l�r. Dolayısıyla bahsed�len durumlarda 

kazanılmış hak veya haklı beklent� doğması mümkün değ�ld�r. 

Kazanılmış hak ger� alma kavramıyla doğrudan doğruya alakalı b�r kavramdır. İlkeye 

göre, herhang� b�r h�le veya aldatma olmaksızı, meşru olarak kazanılmış olan b�r hak, b�r statü 

ger� alınamaz. Buradak� ger� alınamazdan kasıt, hukuk alem�nden asla kaldırılamaz, bu statüye 

asla dokunulamaz değ�ld�r. Bunun anlamı, kazanmış olduğum statü tazm�nata �l�şk�n b�r 

problem çıkarılmadan ger� alınamazdır. 

Ayrıca, kazanılmış hakkın ger� alınamaması, kazanılmış hakkı doğuran �şlem�n geçm�şe 

etk�l� şek�lde müdahaleye kapalı olduğu anlamına gel�r, dolayısıyla kazanılmış hak sadece 

geçm�ştek� kazanımları korur. Söz konusu �şlem�n kaldırılması, ver�len statüde değ�ş�kl�k 

yapılması her zaman mümkündür, sadece geçm�şe etk�l� b�r �şlem yapılamaz, yan� ger� 

alınamaz. K�ş� hukuk fakültes� mezunu �se, ger�ye dönük olarak ek ders şartı get�r�lemez, bu 

statü artık kazanılmıştır. Buna karşılık k�ş� mezun olmakla b�rl�kte henüz avukatlık ruhsatını 

almamışsa, get�r�lecek b�r avukatlık sınavına karşı kazanılmış hak �ler� sürmes� mümkün 

değ�ld�r. Z�ra hukuk fakültes� statüsüne dokunulmamıştır, sadece bu statü gereğ� g�r�leb�lecek 

başka b�r statüde değ�ş�kl�k yapılmıştır. Tüm bu açıklamalar, kazanılmış hakkın ger� 

alınamayacak kısmının tesp�t�n�n ne kadar öneml� olduğunu ortaya koymaktadır. Özetle 

k�msen�n dokunamayacağı kısım �ler�ye dönük değ�l, ger�ye dönük kısımdır, yan� geçm�şte elde 

ed�len kazanımların ger� alınmasını engelleyecek b�r statüye sah�p olmaktır. 

Ger� alma, kaldırma ve kazanılmış hakka �l�şk�n yapılan değerlend�rmeler, genell�kle b�rel 

�şlemler açısından yapılmaktadır. Bunun yanında meselen�n genel düzenley�c� �şlemler� 

�lg�lend�ren b�r boyutu da bulunmaktadır. Genel düzenley�c� �şlemlerden kazanılmış hak doğup 

doymayacağı tartışma konusu olmuştur. Özell�kler�ne bakıldığında Genel düzenley�c� �şlemler, 

k�ş�ye yönel�k değ�ld�r. Genel düzenley�c� �şlem adı üzer�nde k�ş�ye yönel�k, somutlaşmış, 

şahs�leşm�ş b�r �şlem değ�ld�r; gayr� şahs�, soyut, doğurgan �şlemlerd�r. Bu doğurganlığın 

sonucu olarak genel düzenley�c� �şlemlere dayanarak sayısız b�rel �şlem yapılması mümkündür, 

bu durumun mantık� b�r sonucu olarak da genel düzenley�c� �şlemler h�çb�r zaman ger� alınamaz 

denmekted�r. Z�ra düzenley�c� �şlem sürekl� “doğurmuştur”, genel düzenley�c� �şlem hukuka 

aykırı olsa b�le buna dayanarak ve genel �şleme uygun b�rçok b�rel �şlem yapılmıştır, dolayısıyla 

genel düzenley�c� �şlem� hukuk alem�ne h�ç g�rmem�ş, h�ç yapılmamış b�r �şlem hal�ne get�rmek 
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f��len �mkansızdır. Değ�ş�kl�k ve kaldırma �se her zaman mümkündür. 

Pek� genel düzenley�c� �şlem değ�şt�ğ�nde kazanılmış hakların durumu ne olacaktır? K�ş� 

gökdelen yapmak �ç�n ruhsat alsa ve daha sonra �mar planı değ�ş�kl�ğ�yle o alan yeş�l alana 

dönüştürülse kazanılmış hak kabul ed�lecek m�? AMYO öğrenc�s� �k�nc� sınıfa geld�ğ�nde DGS 

hakkı kaldırılsa k�ş�ler�n kazanılmış hakkı olacak mıdır? Artık g�reb�leceğ�n�z b�r DGS yok, ne 

yapacaksınız? Böyle durumlar �ç�n “haklı beklent�” kavramı üret�lm�şt�r. Ortada henüz 

kazanılmış b�r hak, statü yoktur; ancak k�ş�n�n beklent� �çer�s�nde g�rmek konusunda hakkı 

vardır. Burada her türlü �lg�y�, her türlü beklent�y� haklı beklent� saymamak gerek�r, henüz 

hukuk fakültes�n� b�le kazanamamış b�r�, sırf onu hayal ed�yor d�ye avukatlık sınavına g�rmeme 

hakkına sah�p değ�ld�r; ama AMYO öğrenc�s� açısından beklent� oldukça yakındır, haklıdır. 

D�ğer taraftan �dare de kamu yararı gerekçes�yle genel düzenley�c� �şlemler� değ�şt�reb�l�r, 

değ�şt�reb�lmel�d�r. Aks� halde sürekl� değ�şen hayat koşullarına ayak uyduramaz. Bu �k� 

menfaat�n çatıştığı hallerde mahkemeler, �daren�n genel düzenley�c� �şlem� değ�şt�rme hakkını 

kabul etmekle b�rl�kte, haklı beklent�ler� korumak amacıyla geç�ş hükümler� get�rmey� zorunlu 

kılmaktadır. Böylece hem h�zmet�n gerekler� kapsamında öngörülen değ�ş�kl�kler 

yapılab�lmekte, hem de haklı beklent� �çer�s�nde olan k�ş�ler�n beklent�s� korunmuş olmaktadır. 

Örneğ�n daha sonradan �ptal ed�len avukatlık sınavına �l�şk�n düzenleme böyle b�r geç�ş hükmü 

�çermekteyd�, hal� hazırda hukuk fakültes� öğrenc�s� olanların, avukatlık sınavı olmaksızın 

ruhsat alab�lecekler�n� öngörmekteyd�. Mahkemeler, bu t�p geç�ş hükmü get�r�lmeyen genel 

düzenley�c� �şlemler�n salt bu gerekçeyle hukuka aykırı olduğuna karar vermekted�rler. 

İdar� İşlemler�n Yürürlüğe G�rmes� ve Uygulanması Arasındak� Fark 

İdar� �şlem�n uygulanab�l�r olması ve uygulanması b�rb�r�nden farklı �k� kavramdır. B�r 

�dar� �şlem yapıldığı zaman �dare bakımından kes�n olur; ama k�ş�ler bakımından 

uygulanab�l�rl�ğ� kend�l�ğ�nden olmaz, o �şlem�n �lanı veya k�ş�ye tebl�ğ� olması gerek�r. B�r 

�dar� �şlem yapıldığında, henüz k�ş�lere �lan ed�lmem�ş olsa b�le, kes�nleşm�şt�r; ancak 3.k�ş�ler 

bakımından uygulanab�l�rl�ğ� yoktur, z�ra �lan ed�lmem�şt�r. O yüzden, doğrudan k�ş�ler�n 

statüler�n� değ�şt�ren �şlemler�n tebl�ğ ed�lmes�, doğrudan statüye müdahale etmeyen �şlemler�n 

�se �lan ed�lmes� zorunludur. K�ş�n�n uyması gereken kuralların yer aldığı b�r genel düzenley�c� 

�şlem �lan ed�lmezse, bunun k�ş� açısından uygulanması mümkün değ�ld�r. İlan ed�lmeyen �şlem 

�dare açısından bağlayıcıdır, �lan ed�lmese b�le bunu b�r şek�lde öğrenen k�ş�ler�n talepler� yer�ne 

get�r�lmel�d�r; ancak örneğ�n d�s�pl�n yönetmel�ğ�ndek� b�r değ�ş�kl�k �lan ed�lmezse, yen� 

get�r�len ceza dolayısıyla öğrenc�ler soruşturulamaz. 

İdar� Sözleşmeler 
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İdaren�n sözleşmes� demek, �dar� sözleşme demek değ�ld�r, �dareler sadece �dar� sözleşme 

yapmamamaktadırlar, özel hukuk muameleler� ve �dar� muameleler yapab�ld�kler� g�b�, özel 

hukuk sözleşmeler� ve �dar� sözleşmeler yapab�l�rler. İdare b�r tüzel k�ş�k olduğu �ç�n özel hukuk 

sözleşmes� yapab�l�r, bu tüzel k�ş�l�ğ�n n�tel�ğ�n�n kamu tüzel k�ş�l�ğ� olması �se �dareye �dar� 

sözleşme yapma yetk�s� vermekted�r. İdar� sözleşmede de, d�ğer �dar� muamelelerde olduğu 

g�b�, karakter bel�rley�c� kel�me “�dar�” kel�mes�d�r. Bu kel�me, söz konusu muamelen�n “�dar� 

�şleve” �l�şk�n olduğunu �fade etmekted�r. İdar� kel�mes�, sözleşmen�n hareketl�l�ğ�n� ve özel 

hukuktak� sözleşmeden farklı olarak, konusuna göre sözleşme dışı önlemler almasını 

sağlamaktadır. 

D�ğer özel hukuk kavramlarında olduğu g�b�, �dare hukuku alanına geçen sözleşme 

kavramı da bu geç�ş sırasında bell� b�r dönüşüm geç�rm�şt�r. Özel hukukta tüm hukuk hayatının 

temel�nde olan, eşler arasındak� evl�l�k bağını b�le b�r sözleşmeye bağlayan b�r hukuk anlayışı 

varken, �dare hukukunda bu şek�lde ortaya çıkmamaktadır. Bunun temel sebeb�, sözleşmen�n 

taraflarından b�r� olan �daren�n, tek taraflı �şlem yapma gücünü, yan� kamu gücünü ha�z 

olmasıdır. İdare, kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek �ç�n çoğu zaman karşı tarafın 

�rades�ne �ht�yaç duymaz, z�ra mevzuat kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n 

yetk�ler de �hdas etm�şt�r (arsa �ht�yacı varsa kamulaştırma yapmak g�b�). Dolayısıyla �dar� 

�şlem, sözleşmen�n �dare hukukunda ger� planda kalmasına sebeb�yet verm�şt�r. 

İdare hayatında karşılaşılan muameleler�n büyük kısmı, %90’ı �dar� �şlem şekl�nde ortaya 

çıksa b�le, zaman geçt�kçe �dar� sözleşmeler�n alanı gen�şlemekted�r. İdare artık tek taraflı 

olarak karar vermen�n her zaman en �y�, en ver�ml� sonuca ulaştırmadığını görerek b�rçok 

hususu sözleşmeyle yapmaktadır. 

İdar� sözleşmeler “�daren�n mızıkçılık yapmasına müsa�t alanı” teşk�l etmekted�r. Yan� 

�dare, �dar� sözleşmeler söz konusu olduğunda, özel hukuk sözleşmeler�nde olduğu g�b� ahde 

vefa �lkes�yle bağlı değ�ld�r. İdar� sözleşme akded�ld�ğ� sırada olmayan şartlar veya �ht�yaçlar, 

sözleşme akded�ld�kten sonra d�ğer tarafa yükleneb�l�r. Klas�k olarak ver�len 99 yıllık 

havagazıyla sokak aydınlatılması sözleşmes�, elektr�ğ�n �cadı dolayısıyla değ�şt�r�lm�ş, 

uyarlanmıştır. İdare, teknoloj�k gel�şmeler ve kamu h�zmet�n�n �ht�yaçları uyarınca (uyarlama 

�lkes� gereğ�nce) karşı tarafı elektr�kl� s�steme geçmeye zorlayab�l�r. 

İdar� sözleşmeler hususunda tarafların �rades�nden çok sözleşmen�n konusu öneml�d�r. 

Konu kamu yararına yönel�k b�r faal�yet olduğu �ç�n, sözleşmelere hak�m olan ahde vefa 

�lkes�ne aykırılık, �dar� sözleşmeler�n hukuka uygunluğunu etk�lemez. Dahası, ahde vefa 

�lkes�n� bahane ederek sözleşmen�n konusunda meydana gelen değ�ş�kl�kler göz ardı ed�lemez. 
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Sözleşmen�n tarafları buna uymak zorundadır. Doğal olarak, ortaya çıkacak mal� sonuçlar, 

kend� hukuk� rej�m� �çer�s�nde ayrıca çözülür, karşı tarafa tek taraflı olarak yüklenen b�r 

yükümlülüğün mal� sonuçlarının tamamına y�ne karşı tarafın katlanması kabul ed�lemez. 

Öneml� olan h�mzet�n layığıyla yapılab�lmes�d�r. 

İdaren�n değ�ş�kl�k �steme hakkına karşılık, karşı tarafın buna uymama, değ�ş�kl�k 

yapmam deme hakkı yoktur. K�ş� ya hal�hazırda uğramış olduğu zararı kabul ed�p ben y�ne de 

buna devam etmek �stem�yorum der ve sözleşmey� fesheder, ya da uyarlamak �ç�n gerekl� olan 

masrafları �dareden �steyerek h�zmet�n� uyarlar ve kar etmeye çalışır. Görüldüğü g�b� taraflar 

arasındak� mal� problem �k�nc� plana atılmıştır; ancak tamamen göz ardı ed�lmem�şt�r. İdar� 

sözleşmeler �dareler�n h�çb�r külfete katlanmadan değ�ş�kl�k talep etmeler�n� sağlamaz, özel 

k�ş�lere mal� güvence ver�lmes� zorunludur. 

İdar� sözleşmeler�n asıl ayırt ed�c� özell�ğ�, �daren�n sah�p olduğu üstün yetk�lerd�r. Bu 

üstün yetk�ler açısından b�l�nmes� gereken husus �se, bu yetk�ler�n sözleşmede yazmasa b�le 

�darece kullanılab�leceğ�d�r. K�ş�ler özel hukuk sözleşmeler�nde de anlaşarak b�r tarafa üstün 

yetk� tanıyab�l�rler, dolayısıyla �daren�n yaptığı ve �dareye üstün yetk�ler veren her sözleşmeye 

�dar� sözleşme demek doğru olmaz. İdaren�n üstün yetk�s� sözleşmen�n kend�s�nden değ�l, 

konusundan kaynaklanır. İdare kamu h�zmet�n�n görülüşüne �l�şk�n b�r sözleşme yaptığında, bu 

h�zmet�n aksamaması ve gel�şmelere ayak uydurulması �ç�n tek taraflı taleplerde bulunab�lmes�, 

sözleşmey� yapan tarafın �dare olmasından ya da met�nde b�rtakım şerhler olmasından 

kaynaklanmaz. Burada bel�rley�c� olan unsur sözleşmen�n konusudur, konusu kamu h�zmet�ne 

�l�şk�nse �dar� sözleşmed�r. Bu konu dolayısıyla sözleşmen�n tab� olduğu rej�m, �daren�n 

sözleşme yapmasa b�le üstün güce sah�p olmasını gerekt�rmekted�r. Yan� �daren�n sözleşmede 

yazmasa b�le h�zmet�n gerekt�rd�ğ� hususları �steme noktasında b�r hakkı bulunmaktadır. 

İdar� sözleşmeler�n rej�m�, yargı kararlarıyla oluşturulmuştur. İdare yaptığı sözleşmeye 

�dar� sözleşme adını koymamıştır, o y�ne her zaman yaptığı g�b� sözleşmeler yapmıştır. Bu 

sözleşmelerden çıkan �ht�laflarda mahkemeler �se, �daren�n özel hukuk k�ş�s� g�b� yaptığı 

sözleşmelerle, sözleşmen�n konusunun kamu h�zmet� olduğu sözleşmeler arasında b�r hukuk� 

rej�m farkı olması gerekt�ğ�n� ortaya koymuştur. İdar� sözleşme d�ye b�r kavram oluşturarak ve 

�daren�n kamu h�zmet�ne �l�şk�n olan sözleşmeler�n� ayrı b�r rej�me bağlayarak mahkemeler, 

hem özel hukuk kavramıyla anlaşılamayacak b�r meselen�n anlaşılmasını sağlamaktadır ve kr�z� 

önlemekted�r; hem de hakkan�yet� sağlamaya çalışmaktadır. 

İdar� Sözleşmeler�n Hukuk� Rej�m� 
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İdar� sözleşmeler�n hukuk� rej�m�nde, sözleşmen�n muhatabının bel�rlenmes�, 

sözleşmen�n tab� olacağı hukuk ve yargı düzenler�, sözleşmeye hak�m olan �lkeler ve 

sözleşmeler�n sona ermes� meseleler� ele alınmaktadır. 

İdare b�r sözleşme yapacağı zaman önces�nde mutlaka b�r �hale yapmalıdır. Bu durum 

alım sözleşmeler�nde de, satım sözleşmeler�nde de, h�zmete �l�şk�n sözleşmelerde de geçerl�d�r. 

İdar� sözleşmeler kural olarak �dar� yargıya g�der ve bu sözleşmelere kural olarak kamu 

hukuku kuralları uygulanır. Kamu hukuku kurallarının uygulanması, özel hukuk 

sözleşmeler�nde olmayan bazı özell�kler�n �dar� sözleşmelerde olmasını sağlamaktadır. 

Bunlardan b�r� sözleşmen�n mal� denges�n� sağlama araçlarıdır. İdar� sözleşmelerde “fa�t du 

pr�nce” ve “emprev�s�on” nazar�yeler� �le sözleşmen�n mal� denges�n�n korunması 

amaçlanmıştır. Eğer �daren�n b�r eylem� veya �şlem� neden�yle sözleşmen�n mal� denges� 

bozuluyorsa fa�t du pr�nce, eğer olağanüstü şartlar gerçekleşt�ğ� �ç�n sözleşmen�n denges� altüst 

olmuşsa emprev�s�on nazar�yes� uygulanır. Emprev�s�ondan söz edeb�lmek �ç�n h�çb�r şek�lde 

tahm�n ed�lemeyecek b�r denge bozukluğu olması gerek�r (hammadde g�r�ş�n�n yasaklanması, 

f�yatının 10 m�sl�ne çıkması g�b�). Böyle hallerde �dare, özel k�ş� �flas etmes�n ve h�zmet�n 

görülmes� aksamasın d�ye, mümkün olduğunca özel k�ş�y� batırmamamaya çalışmaktadır. 

D�kkat ed�l�rse özel k�ş�n�n zararını karşılamak söz konusu değ�ld�r; z�ra özel k�ş� bunu t�car� 

b�r faal�yet olarak yapmaktadır ve onun kar etmes� veya zarar etmes� �darey� �lg�lend�rmez. 

Burada esas öneml� olan ve emprev�s�on �lkes� �le korunan, h�zmet�n sürekl�l�ğ�d�r. İdare kamu 

h�zmet�n� gören k�ş�y� ayakta tutacak kadar yardım ederek kamu h�zmet�n�n aksamasını 

engellemeye çalışır. 

 

 


